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Předkládací zpráva
Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji je pravidelný podklad pro
měnověpolitické rozhodnutí bankovní rady ČNB. Obsahuje přílohu: Cílování cenové hladiny.
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I. SHRNUTÍ
1 Graf rizik inflační prognózy (GRIP) a výsledná bilance rizik prognózy
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Odchylka inflace v 2012Q1

Výsledky modelových simulací zachycených v GRIPu znamenají zhruba vyrovnanou bilanci
rizik prognózy celkové inflace při vyšším výhledu úrokových sazeb. Dominantní vliv na bilanci
rizik má přitom vývoj v zahraničí, odrážející výrazné zvýšení světových cen komodit, který
prostřednictvím vyšší zahraniční inflace a očekávání růstu sazeb v eurozóně působí ve směru
mírně vyšší domácí inflace a zřetelně vyšších úrokových sazeb. Ostatní body v grafu jsou
blízko průsečíku os. Vliv domácích úrokových sazeb je téměř neutrální. Slabě protiinflačně
působí nižší domácí inflace a dosavadní vývoj kurzu, zatímco počáteční podmínky působí ve
směru nepatrně nižších úrokových sazeb, což odráží odchylky směrem dolů od prognózy
u klíčových indikátorů z reálné ekonomiky.
Nad rámec simulace GRIPu existují další rizika a nejistoty. Otázkou je zejména délka trvání
proinflačního šoku ze strany aktuálně vysokých cen komodit a s tím související nejistota
ohledně časování a intenzity zvyšování zahraničních úrokových sazeb. Pokud by tento šok
odezněl rychleji, než naznačují aktuální tržní výhledy, jeho implikace pro domácí měnovou
politiku by byly méně výrazné, než naznačuje příslušný bod v GRIPu. Zároveň kumulace
odchylek domácích ekonomických veličin od prognózy mírně směrem dolů může mít v souhrnu
významnější dopad, než naznačuje GRIP. Významným domácím proinflačním rizikem
prognózy celkové inflace jsou návrhy budoucích změn sazeb DPH, jejich implikace pro
měnovou politiku však může mířit oběma směry.
Celkovou bilanci rizik prognózy měnověpolitické inflace z 1.SZ tak hodnotíme jako zhruba
vyrovnanou, u celkové inflace jsou s ohledem na očekávaný růst DPH rizika proinflační.
Rizika trajektorie úrokových sazeb míří směrem nahoru zejména s ohledem na aktuálně vyšší
výhled úrokových sazeb v eurozóně odrážející světové ceny komodit. Tento vývoj fakticky
představuje nakročení k alternativnímu scénáři vyšších cen komodit z 1.SZ, který ovšem
předpokládal trvání komoditního šoku po dobu několika let.
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U zahraničních veličin došlo ke změnám u většiny proměnných oproti předpokladům
prognózy. Tržní výhled sazeb 3M EURIBOR je oproti základnímu scénáři z 1.SZ posunut
výrazně nahoru již od poloviny roku 2011. Na konci roku 2012 tržní výhled sazeb dosahuje
2,8 %. Zejména toto přehodnocení posouvá výhled domácích sazeb zřetelně nahoru.
Předpoklad o tempu růstu zahraničního PPI, který odráží rostoucí ceny komodit, je navýšen
již od přelomu let 2010 a 2011 a působí rovněž na vyšší sazby. Tempo růstu zahraniční
poptávky se v aktualizovaném výhledu téměř nemění, proto jeho dopad do bilance rizik je
zanedbatelný. Celkově tak bod „Zahraničí“ znamená riziko směrem nahoru z hlediska
výhledu domácí inflace a zejména úrokových sazeb. V realitě je však tento efekt zčásti tlumen
posílením kurzu koruny vůči dolaru. Ohledně budoucího vývoje světových cen komodit
a úrokových sazeb navíc panuje významná obecná nejistota.
Vývoj na trhu práce se od prognózy odchýlil zejména u růstu mezd v podnikatelské
i nepodnikatelské sféře, který ve srovnání s predikcí ve čtvrtém čtvrtletí 2010 zřetelně
zpomalil. Růst národohospodářské produktivity práce však byl rovněž pod prognózou,
a pokles nominálních jednotkových mzdových nákladů tak byl oproti očekávání nepatrně
mírnější. Ostatní ukazatele trhu práce pokračovaly ve stabilizaci, když v závěru loňského roku
celková zaměstnanost zhruba stagnovala (-0,2 %) a míra obecné nezaměstnanosti jen nepatrně
klesla (na 7 %). Míra registrované nezaměstnanosti se v prosinci 2010 sice skokově zvýšila,
do značné míry však šlo o jednorázovou záležitost v souvislosti se změnami v legislativě, což
potvrzují i data za první dva měsíce letošního roku.
Nová data národních účtů za čtvrté čtvrtletí 2010 znamenají zmírnění dosud plynule
zrychlujícího meziročního růstu HDP. Ten v posledním čtvrtletí loňského roku dosáhl 2,6 %.
Největší příspěvek k růstu měly investice do zásob a kladně přispíval i čistý vývoz. Příspěvek
ostatních složek byl záporný. Oproti prognóze byl růst ekonomické aktivity o 0,9 p.b. nižší,
což bylo zapříčiněno zejména slabším vývojem investic a spotřeby domácností i vlády,
naopak příspěvek čistého exportu byl vyšší než očekávaný. Část rozdílu mezi prognózou
a skutečností jde na vrub revizi dat za předchozí období roku 2010, když došlo k úpravám
směrem dolů zejména u spotřeby domácností a hrubé tvorby kapitálu. Předstihové indikátory
z počátku letošního roku však nesignalizují výrazné přehodnocení výhledu ekonomické
aktivity.
V simulaci GRIPu posouvá bod „počáteční podmínky“ ve směru nepatrně nižších úrokových
sazeb především pomalejší růst mezd v podnikatelské sféře. Vliv nových dat HDP za čtvrté
čtvrtletí a jejich revize za předchozí tři čtvrtletí je zhruba neutrální, když celkově slabší
ekonomický růst je kompenzován zejména nižšími investicemi projevujícími se pomalejším
růstem technologií. 1
Hodnota celkové meziroční inflace za první dva měsíce prvního čtvrtletí letošního roku je
oproti prognóze z 1.SZ o 0,3 p.b. nižší. Všechny složky inflace jsou oproti prognóze nižší,
dominantní byla nicméně odchylka u cen potravin. Výhled inflace regulovaných cen se oproti
prognóze na rok 2011 mírně zvyšuje, když zvýšený výhled cen řady regulovaných položek
zřejmě bude jen částečně kompenzován nižším růstem nájemného. Bod „Inflace“ v GRIPu se
tak nachází ve slabě protiinflační poloze. Z hlediska prognózy celkové inflace představují
dodatečné riziko směrem nahoru připravované změny sazeb DPH.
Průměr úrokové sazby 3M PRIBOR za dosavadní průběh prvního čtvrtletí 2011 činí
přibližně 1,2 %. Tato hodnota je blízká hodnotě z 1.SZ (1,3 %), což v simulaci GRIPu
1

Tento vliv byl při zpracování GRIPu s ohledem na významné revize dat částečně tlumen. Plnohodnotné
posouzení vlivu počátečních podmínek však přinese až nová prognóza.
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představuje téměř neutrální působení domácích úrokových sazeb. Aktuální rozpětí 3M
PRIBOR–2T repo sazba (cca 0,45 p.b.) je v souladu s předpokladem prognózy.
Měnový kurz je oproti prognóze z 1.SZ mírně apreciovanější. Dosavadní průměr za čtvrtletí
činí zhruba 24,35 Kč/EUR oproti předpokladu 24,5 Kč/EUR. Kurzový bod v GRIPu se proto
nachází v nevýrazně protiinflační poloze. 2 Aktuální hodnota nominálního kurzu je přitom
blízko dosavadního průměru.

2 Prognózy ostatních institucí
Analytici očekávají v letošním roce růst HDP tempem 2 %, v příštím roce pak předpokládají
zvýšení ekonomické aktivity o necelá 3 %. Inflační očekávání v ročním horizontu se nepatrně
zvýšila a v ročním i tříletém horizontu se nadále pohybují nad 2% inflačním cílem. Na
březnovém zasedání bankovní rady očekává jeden analytik zvýšení základních úrokových
sazeb, zbývajících dvanáct oslovených analytiků předpokládá stabilitu sazeb. Tržní výhled
sazeb FRA se pohybuje nad prognózovanými sazbami, přičemž s prodlužujícím se horizontem
se odchylka zvyšuje.
Od začátku března ke dni odevzdání 2.SZ bylo publikováno pouze jedno šetření, na základě
kterého je možno provést standardní srovnání se základním scénářem prognózy z 1.SZ, a to
anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání finančního trhu (IOFT, uzávěrka 14.3.).
U dalších šetření využíváme údaje za únor; jedná se o Foreign Exchange Consensus Forecasts
(FECF, uzávěrka 14.2.) a Eastern Europe Consensus Forecasts (EECF, uzávěrka 21.2.). 3
Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami
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Kurzový bod v simulaci GRIPu je zachycen pomocí jednorázového šoku do rizikové prémie.
Údaje z březnového šetření FECF, které budou k dispozici po uzávěrce 2.SZ, budou uvedeny v MPD.
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Analytici nepatrně snížili odhad růstu HDP pro letošní rok, prognózu pro příští rok ponechali
nezměněnou. K růstu HDP v roce 2011 mají kladně přispívat fixní investice a spotřeba
domácností, záporné příspěvky se očekávají u čistých exportů, vládní spotřeby a vládních
investic. Očekávaný růst mezd v letošním i příštím roce se prakticky nezměnil, přičemž
zrychlení tempa jejich růstu se nadále předpokládá až v příštím roce. Převážně domácí
analytici oslovení v březnu v rámci šetření IOFT očekávají v ročním horizontu silnější kurz
vůči současným hodnotám (průměr za 1.čtvrtletí 2011 do 16.3. činí 24,35 CZK/EUR)
o 2,4 %, převážně zahraniční analytici oslovení v rámci únorového šetření FECF pak o 0,8 %.
Domácí analytici předpokládají v ročním horizontu přibližně stejný kurz jako základní scénář
prognózy, zahraniční analytici předpokládají kurz slabší zhruba o 1,1 %. Inflační očekávání
v ročním horizontu nepatrně stoupla; v kratším i delším horizontu jsou shodně na úrovni
2,5 %, tj. nad 2% inflačním cílem. Predikce úrokových sazeb zaznamenaly jen nepatrné
změny. Na březnovém zasedání BR ČNB dvanáct analytiků oslovených v rámci šetření IOFT
předpokládá stabilitu základních úrokových sazeb ČNB a jeden analytik očekává zvýšení
základních sazeb. V ročním horizontu se jejich odhady repo sazby pohybují v rozmezí 1,25 až
1,75 %, přičemž došlo k posunu spodní hranice tohoto intervalu o 0,25 p.b. výše.
Následující graf ukazuje srovnání očekávaných tržních 3M sazeb s trajektorií sazeb
konzistentní se základním scénářem prognózy. Výhled sazeb FRA se (kromě nejkratšího
horizontu) pohybuje nad prognózovanými sazbami, přičemž s prodlužujícím se horizontem se
odchylka zvyšuje. Pravděpodobným důvodem je trhem očekávaný vyšší výhled repo sazby.
Srovnání sazeb FRA s trajektorií sazeb konzistentní se základním scénářem (v %)
2.00
FRA *
prognóza ČNB (1.SZ)

1.75

1.50

1.25

1.00
IV/10

I/11

II/11

III/11

* kótované sazby FRA; průměrné hodnoty za 10 posledních obchodních dní k 16.3.2011

4

IV/11

3 Přehledová tabulka nově publikovaných údajů
meziročně v %
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Vývoz zboží a služeb (s.o.)
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IV/10
IV/10
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IV/10
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IV/10
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1.6
22.8
.
.
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-0.4
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11.2
-2.3
4.4
16.8
17.3

Vývoz zboží (přeshraniční statistika)
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Obchodní bilance (přeshraniční statistika) (mld. Kč)
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)
Finanční účet platební bilance (bez změny dev. rezerv) (mld. Kč)
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Celková zaměstnanost v NH - VŠPS
z toho: zaměstnanci včetně členů produkčních družstev
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IV/10
IV/10
IV/10
IV/10

9.5 (Q)
.
7.1
0.0
-0.8
4.4

9.9
9.6
7.0
-0.2
-1.5
6.3

Průměrná mzda ve sledovaných organizacích
Průměrná mzda v podnikatelské sféře
Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře

IV/10
IV/10
IV/10

2.2
3.3
-2.5

0.9
2.1
-3.9

Průměrná nominální mzda v průmyslu
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví

1/11
1/11

.
.

4.0
2.4

Peněžní zásoba (M2)

1/11

Průmyslová produkce
Stavební produkce

1/11
1/11

.
.

16.9
8.3

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu

1/11

.

6.8

10.0 (Q)
11.1 (Q)
15.0
.
.
2.1

6.0 (Q)

(Q) U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na čtvrtletí.
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II. PROGNÓZA Z 1.SZ A JEJÍ PŘEDPOKLADY
Na počátku února 2011 byla publikována střednědobá prognóza na roky 2011 až 2012.
Následující graf zobrazuje dosavadní vývoj inflace, její prognózu, bodovou hodnotu
inflačního cíle ČNB a horizont měnové politiky. V únoru 2011 byl dosažen meziroční růst
spotřebitelských cen ve výši 1,8 %, což bylo o 0,3 p.b. méně, než očekávala prognóza z 1.SZ.
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Aktuální prognóza a její změny oproti 7.SZ 2010 (mzr. v %)
2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4
2,0
1,8
2,0
2,3
2,0
2,1
2,1
2,2
1,9
1,7
1,9
2,0
1,9
2,0
2,1
2,1
CPI bez primárních dopadů změn
1,8
1,7
2,0
2,3
2,0
2,1
2,0
2,1
nepřímých daní
1,8
1,7
1,9
2,0
1,9
1,9
1,9
2,0
HDP (sezonně očištěno)
2,5
1,9
1,3
0,6
1,8
2,6
3,4
4,1
2,0
1,2
0,9
0,6
1,8
2,5
2,8
3,1
Nominální mzdy v podnikatelské sféře
2,8
3,2
4,0
4,6
4,9
5,1
5,1
5,1
3,3
3,7
3,9
3,6
6,4
4,7
3,8
4,5
Implikované sazby
1,3
1,3
1,3
1,4
1,6
1,9
2,1
2,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,5
1,7
2,0
2,3
2009
2010
2011
2012
Zaměstnanost
1.SZ
-1,4
-0,9
0,6
0,2
7.SZ
-1,4
-1,1
0,1
0,2
Míra nezaměstnanosti*
1.SZ
8,3
9,3
8,8
8,0
7.SZ
8,3
9,2
8,9
8,0
Deficit BÚ a KÚ na HDP v b.c.
1.SZ
0,1
-1,8
-1,6
-1,5
7.SZ
0,1
-1,7
-1,0
-1,3
*) Registrovaná míra nezaměstnanosti (průměr za období)
CPI

1.SZ
7.SZ
1.SZ
7.SZ
1.SZ
7.SZ
1.SZ
7.SZ
1.SZ
7.SZ
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III. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY
1 Vnější prostředí
Ve vnějším prostředí České republiky zaznamenáváme rostoucí inflační tlaky z titulu růstu cen
komodit při nezměněném výhledu ekonomického růstu. Tento vývoj znamená nakročení
k alternativnímu scénáři vyššího růstu cen komodit zpracovanému v 1.SZ. Od poloviny února
vzrostla v souvislosti s napětím v Severní Africe cena ropy, která na počátku března překonala
hodnotu 116 USD/b. Trh však považuje současnou situaci do určité míry za dočasnou a po
jejím uklidnění by mělo dojít k opětovnému dílčímu poklesu ceny ropy. Rostoucí ceny komodit
částečně tlumilo posílení eura vůči dolaru, v ročním výhledu je ale očekáváno oslabení eura
k 1,33 USD/EUR. Výsledkem uvedených faktorů je přehodnocení výhledu jak cen výrobců, tak
spotřebitelských cen efektivní eurozóny pro letošní rok směrem nahoru. Na rostoucí inflační
tlaky reagovala ECB „jestřábí“ rétorikou, kterou okamžitě trhy promítly do vyšších
očekávaných úrokových sazeb. Aktuálně tak fiskální problémy některých periferních zemí
eurozóny ustupují z hlediska výhledu měnové politiky do pozadí. Diferenciál mezi sazbami
3M PRIBOR a 3M EURIBOR se vlivem rychlejšího růstu eurových sazeb přiblížil k nule.
1.1 Vývoj základních exogenních faktorů
Současný výhled exogenních veličin je založen na únorovém CF (efektivní HDP, CPI, PPI
a kurz USD/EUR) ze dne 14. února a tržních výhledech (EURIBOR, cena ropy Brent
a benzínu) zpracovaných k 9. březnu. 4 Aktualizované hodnoty exogenních veličin představují
nakročení ve směru alternativního scénáře vyššího růstu cen komodit z 1.SZ (viz grafy níže).
Tento scénář simuloval úrovňové zvýšení cen všech významných skupin komodit o 20 %
oproti základnímu scénáři od prvního čtvrtletí 2011 na období několika let.
Aktuální výhled efektivního HDP eurozóny se od referenčního scénáře z 1.SZ (RS01) příliš
nezměnil. V roce 2010 pravděpodobně dosáhne ekonomický růst v efektivní eurozóně podle
předběžných výsledků 2,8 % a výhled na následující dva roky zůstává nezměněn na úrovni
2,2 % pro oba roky. Došlo pouze k mírné změně v rozložení růstu v rámci jednotlivých
čtvrtletí, kdy je očekáván mírně vyšší růst v první polovině letošního roku a naopak mírné
zpomalení ve druhé polovině letošního roku a na začátku roku příštího. Nadále je nejvyšší růst
v letošním roce odhadován v Německu (2,5 %) a naopak nejvýraznější pokles v Řecku
(-2,9 %).
Naopak odhady růstu obou cenových ukazatelů, tj. jak cen výrobců v efektivní eurozóně
(PPI), tak spotřebitelských cen v efektivní eurozóně (CPI), byly pro letošní rok oproti
RS01 zvýšeny. Očekávaný růst cen výrobců byl zvýšen o 0,6 p.b. na 3,5 % a růst
spotřebitelských cen o 0,2 p.b. na 2,1 %. Toto přehodnocení z převážné míry souvisí
s celosvětovým růstem cen komodit včetně ropy. Současné přehodnocení PPI podle
únorového CF je na krátkém konci prognózy dokonce lehce vyšší ve srovnání s alternativou
z 1.SZ. Naopak přehodnocení CPI zatím nedosahuje hodnot předpokládaných alternativou.
V souvislosti s pokračujícím napětím na trhu s ropou lze však očekávat, že březnový CF
promítne tyto nové informace do dalšího zvýšeného výhledu.
Tržní výhled ceny ropy Brent oproti předpokladům prognózy (RS01) skokově vzrostl
o přibližně 20 % počínaje druhým čtvrtletím 2011. Tento nárůst je přibližně v souladu
4

Nový březnový CF bude k dispozici až 18. března, proto nemohl být do textu 2.SZ zapracován. Bude však
zohledněn v měnověpolitickém doporučení sekce a v prezentaci pro bankovní radu.
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s alternativním scénářem vyššího růstu cen komodit. Cena ropy Brent je tak od druhého
čtvrtletí předpokládána na úrovni 116 USD/b. s postupným poklesem na horizontu prognózy.
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Trajektorie 3M EURIBORU, která je odvozená od implikovaných tržních sazeb, se posunula
zřetelně výše a je strmější ve srovnání s RS01. Ze současného čtvrtletního průměru 1,1 %
tříměsíční sazby postupně rostou až na 2,8 % na konci roku 2012, což je o 0,9 p.b. výše než
v prognóze. Pro srovnání analytici v rámci únorového CF očekávají v ročním horizontu
3M EURIBOR pouze na úrovni 1,5 %, zatímco podle tržních výhledů by se měl v tomto
období nacházet již na hodnotě 2,3 %. Aktualizovaná trajektorie úrokových sazeb je (až na
zpoždění zhruba o jedno čtvrtletí) blízká alternativnímu scénáři vyššího růstu cen komodit.
Výhled měnového kurzu USD/EUR je na krátkém konci prognózy zhruba o 2,5 % vyšší
(slabší dolar). Po zbytek horizontu prognózy však víceméně kopíruje výhled podle RS01,
a zůstává tak v intervalu mezi 1,3–1,4 USD/EUR.
1.2 Eurozóna
V eurozóně zůstalo mezičtvrtletní tempo růstu HDP ve čtvrtém čtvrtletí 2010 beze změny na
úrovni 0,3 %. Mírně zrychlil růst spotřeby domácností, ale prohloubil se pokles fixních
investic. Příspěvek čistého vývozu se téměř nezměnil. Meziroční růst HDP se ve čtvrtém
čtvrtletí mírně zvýšil o 0,1 p.b. na 2 %. Na tomto růstu se podílely všechny složky agregátní
poptávky. Za celý rok 2010 dosáhl růst HDP úrovně 1,7 % po propadu o 4,1 % v roce 2009.
Pro letošní rok únorový CF očekává téměř stejně silný růst o 1,6 %. Mělo by dojít k urychlení
nárůstů fixních investic a spotřeby domácností. Míra nezaměstnanosti, která se v lednu snížila
o 0,1 p.b. na 9,9 %, by měla dále mírně klesat. Naproti tomu rychlá dynamika průmyslové
výroby by měla oslabit na 4 % ze 7 % v minulém roce. Obdobně odhaduje vývoj v letošním
roce i ECB, která v březnu zvýšila svou predikci růstu HDP o 0,3 p.b. na 1,7 %, stejně jako
EK, která svou „starou“ prognózu zvýšila o 0,1 p.b. na 1,6 %. Obdobný je také výhled MMF.
Za první čtvrtletí 2011 je dosud k dispozici pouze údaj o maloobchodním obratu v lednu
a předstihové ukazatele – např. indexy PMI za sektory výroby a služeb. Vysoké hodnoty
indexů PMI i zvýšení maloobchodního obratu v lednu podporují výhled pokračujícího
hospodářského růstu pro toto čtvrtletí tempem zhruba odpovídajícím předpokladům prognózy.
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V lednu se inflace v eurozóně zvýšila o 0,1 p.b. na 2,3 %. Na její vysokou hodnotu měl
rozhodující vliv rychlý růst cen komodit, zejména ropy. Jejich dynamika se v současné době
dále zvyšuje v důsledku nepřehledné situace v arabských zemích. Nákladové tlaky naznačuje
také vysoký růst cen průmyslových výrobců, který v lednu vystoupil na 6,1 %. Jádrová inflace
naproti tomu zůstává nízká a již šestý měsíc se pohybuje na úrovni 1,1 % až 1,2 %. Bleskový
odhad Eurostatu ukazuje na další zvýšení inflace v únoru na 2,4 %. Pro celý letošní rok
únorový CF očekává průměrnou inflaci na 2% úrovni. ECB zvýšila v březnu svou predikci
pro toto období na 2,3 % (z 1,8 % v prosincové prognóze).
Na svém březnovém zasedání Rada guvernérů ECB opět ponechala svou základní sazbu
beze změny na 1 % (od května 2009), ale prohlášení prezidenta Tricheta na následné tiskové
konferenci přineslo ostřejší protiinflační formulace (např. opakovaně výraz „strong
vigilance“, který byl obvykle používán před zvýšením sazeb). Na přímý dotaz prezident
Trichet připustil možnost zvýšení sazeb již v dubnu, avšak jen jako možnost, aniž by byl
ochoten tuto „možnost“ upřesnit. Naznačil také, že se pravděpodobně nebude jednat
o dlouhou řadu pravidelných zvýšení sazeb, jako tomu bylo v letech 2005–2007. Trhy tak
nyní očekávají pro letošní rok tři zvýšení o 0,25 p.b. celkem na 1,75 %. Rada také rozhodla
o ponechání nestandardních měnových nástrojů pro dodávání likvidity finančnímu systému
beze změny minimálně pro první polovinu letošního roku.
Ve čtvrtém čtvrtletí 2010 se mezičtvrtletní tempo růstu německého HDP snížilo o 0,3 p.b. na
0,4 % kvůli zpomalení růstu spotřeby vlády a domácností a fixních investic. Nepříznivý vliv
mělo také mrazivé počasí v prosinci (meziměsíčně se stavební výroba propadla o 24 %).
Saldo čistého vývozu se naproti tomu díky vyšší dynamice vývozu zvýšilo. Tempo
meziročního hospodářského růstu vzrostlo o 0,1 p.b. na 4 %. Za celý rok 2010 dosáhla
německá ekonomika růstu 3,6 % (nejrychlejší růst od sjednocení v roce 1990) po propadu
o 4,7 % v předchozím roce.
Pro letošní rok únorový CF očekává v Německu pokračování oživení, avšak na poněkud nižší
úrovni růstu (2,5 %). Na tuto hladinu svůj výhled zvýšila z 1,8 % také Bundesbanka.
Německá vláda odhaduje růst na 2,3 %, stejně jako EK a MMF. Únorový CF předpokládá
oproti roku 2010 nižší růst fixních investic, spotřeby vlády i vývozu a naopak vyšší přírůstek
spotřeby domácností. Pro první čtvrtletí letošního roku lze očekávat urychlení
mezičtvrtletního hospodářského růstu. Lednové údaje o průmyslové a stavební výrobě,
maloobchodním obratu a nových průmyslových objednávkách se proti prosinci zvýšily. Také
předstihové ukazatele (IFO, PMI) naznačují silný růst. Míra nezaměstnanosti se snížila
o 0,1 p.b. na 6,5 %. Inflace se v lednu mírně zvýšila na 2 % hlavně kvůli rostoucím cenám
energií. Rovněž růst cen průmyslových výrobců zrychlil na 5,5 %. Únorový CF zvýšil svůj
odhad průměrné inflace pro letošní rok na 1,9 % z 1,7 % v lednovém CF. Za celý rok 2010 se
deficit veřejných financí zvýšil na 3,3 % HDP z 3 % v roce 2009. Hlavní příčinou byl vládní
program na podporu ekonomického růstu.
Ve čtvrtém čtvrtletí 2010 pokračoval na Slovensku silný mezičtvrtletní ekonomický růst
(0,9 %) tažený zejména vývozem. Rychlý nárůst průmyslové výroby (průměr za čtvrté
čtvrtletí dosáhl 18 % meziročně) byl výsledkem této robustní vnější poptávky. Meziroční
tempo hospodářského růstu se ve čtvrtém čtvrtletí snížilo o 0,6 p.b. na 3,4 %. Za celý rok
2010 se HDP zvýšil o 4 %. Pro letošní rok únorový CF očekává zpomalení tempa
ekonomického oživení na 3,3 %. Předpokládá se urychlení růstu spotřeby domácností
a fixních investic a naopak zpomalení růstu vývozu doprovázené i nižší dynamikou
průmyslové výroby. Obdobně odhadují ekonomický vývoj i EK, OECD a slovenské
Ministerstvo financí.
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Inflace se v lednu na Slovensku prudce zvýšila na 3,2 % z 1,3 % v prosinci v důsledku
zvýšení DPH (od ledna 2011), cen energií a cen potravin. Jádrová inflace se naopak snížila na
0,6 % z 0,9 % v prosinci. Také ceny výrobců rostly jen pomalu, když do prosince dokonce
klesaly jako v jediné zemi EU. Pro rok 2011 aktuální CF očekává výrazné zvýšení inflace na
3 % z průměrné hodnoty 0,9 % za celý loňský rok.
1.3 Cena ropy
Od počátku února ovlivňuje světové ceny ropy především vývoj v zemích Blízkého Východu
a Severní Afriky. Politický neklid v Egyptě byl doprovázen obavami z uzavření Suezského
průplavu, který je využíván pro námořní přepravu ropy. K akceleraci růstového trendu cen
ropy, který můžeme pozorovat již od začátku září 2010, však došlo až v polovině února 2011,
kdy se vyostřil ozbrojený konflikt mezi opozičními a vládními silami v Lybii. 5 V důsledku
tamních bojů došlo k uzavření cca dvou třetin produkční kapacity, která normálně činí
1,6 mil. b/d. Cena ropy Brent tak dosáhla dosavadního letošního maxima na počátku března,
kdy překročila hranici 116 USD/b. Poté se růst zastavil, když ke zklidnění přispělo prohlášení
Saúdské Arábie a Kuvaitu. Tyto země ujišťují zbytek světa, že vykryjí jakékoliv výpadky
lybijské produkce 6. Saúdská Arábie, která dle slov svého ministra ropného průmyslu stále
ještě má 3,5 mil. b/d rezervní kapacity, dokonce připravila speciální mix ropných produktů,
který by měl odpovídat kvalitě lehké ropy s nízkým obsahem síry dodávané z Lybie. Mírně
vyšší dodávky v dubnu se čekají rovněž z Nigérie, která produkuje stejně jako Lybie ropu
vysoké kvality. Další zasedání zemí OPEC je plánováno až na červen a jejich zástupci se
zatím neshodli na nutnosti dřívějšího mimořádného zasedání. Zástupci Alžírska a Íránu jsou
proti zvyšování dodávek na trh a neustále opakují, že fyzické ropy je na trhu dostatek.
Argumentují přitom stavem zásob ve světě. Ty ale na podzim 2010 poměrně výrazně poklesly
(viz graf níže).
Mnoho analytiků investičních bank na základě prudkého růstu ceny ropy přehodnotilo své
předpovědi, které se tak v současnosti pohybují značně nad hranicí 100 USD/b. I americká
vládní agentura EIA zvýšila odhad ceny ropy WTI o 9 USD/b na průměrných 102 USD/b
v roce 2011. Ve zprávě Goldman Sachs analytici vyjadřují názor, že Saúdská Arábie (SA) již
používá větší část svých rezerv, než se oficiálně uvádí (a používala již před vypuknutím
nepokojů v Lybii). To může snížit její manévrovací prostor v budoucnosti a představuje to
riziko pro ceny ropy směrem vzhůru, neboť Saúdská Arábie je prakticky jedinou zemí, která
disponuje většími rezervními těžebními kapacitami. GS odhaduje, že volné těžební kapacity
SA již klesly pod 2 mil. b/d. EIA uvádí, že SA těžila v lednu a únoru 9 mil. b/d, což je značně
více, než činí ostatní odhady. Pokud by se tedy nepokoje rozšířily i do SA (což však není
příliš pravděpodobné), došlo by zřejmě k masivnímu růstu ceny ropy nad 150 USD/b.

5
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Až do poloviny února se cena ropy WTI pohybovala v důsledku vysokých zásob v USA opačným směrem než
cena ropy Brent a teprve vyostřená situace v Lybii vedla i k prudkému růstu ceny ropy WTI, takže cenový
rozdíl mezi oběma typy ropy se od té doby snížil z rekordních 19 USD/b na cca 10 USD/b.
Zemětřesení v Japonsku a následná vlna tsunami neměly na vývoj ceny ropy Brent prakticky žádný vliv. Až
následně stupňující se problémy některých japonských jaderných elektráren vedly k dočasnému propadu ceny
o cca 6 USD/b (15. 3). Od té doby však cena ropy Brent opět roste a trhy zatím vyhodnocují, zda události
v Japonsku budou znamenat pokles spotřeby ropy nebo naopak její růst. Jednou variantou, jak nahradit
výpadek kapacity poškozených jaderných elektráren, je totiž zvýšení produkce energie v elektrárnách
spalujících ropu a ropné produkty, jejichž produkce činí v současnosti v Japonsku cca 13 % celkové produkce.
Odhaduje se, že by se v důsledku toho mohl dovoz ropy do Japonska zvýšit až o 300 tis. b./d. Události
v Japonsku a následné rozhodnutí Německa o dočasném odstavení sedmi jaderných reaktorů měly však velký
dopad do cen elektrické energie, které vzrostly během dvou dnů o cca 10 %.
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Vývoj zásob surové ropy a ropných
produktů v zemích OECD (mil. tun)

Vývoj cen ropy Brent a benzínu na burzách
ARA (CZK/litr)
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530

14
12

509
489
468
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Aktuální data
Pětiletý průměr
Předchozí rok

Brent
Benzín

8
6

447
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

4
2008

2009

2010

2011

2012

Pozn.: Šedivá plocha je pásmo dané ±1 std.
odch. od klouzavého průměru. Modrá
přerušovaná čára znázorňuje stav
zásob před rokem.
Cenová křivka termínovaných kontraktů přešla z tvaru mírného „contanga“ (postupný růst
ceny s rostoucí dobou dodání ropy) do tvaru „backwardation“ (což znamená, že aktuální ceny
jsou nejvýše a s rostoucí dobou dodání klesají). To naznačuje, že trh považuje současnou
napjatou situaci přinejmenším do jisté míry za dočasnou a po uklidnění by mělo dojít
k postupnému poklesu ceny. Tržní výhled z 9. března předpokládá pokles cen o cca 2 USD/b
v ročním horizontu a o 5 USD/b ve dvouletém horizontu (což znamená u ropy Brent pokles ze
116 na 111 USD/b). Předpověď na základě únorového CF očekává ještě strmější pokles (WTI
ze 103 na 94 USD/b v ročním výhledu).
1.4 Úrokové sazby a kurz eura vůči dolaru
Úroková sazba 3M EURIBOR v prosinci a v první půlce ledna mírně klesala z hodnoty
1,03 % na 1,00 %. V průběhu druhé půlky ledna a začátku února naopak vzrostla o 9 b.b., kde
se její růst zastavil na hodnotě 1,09 % a zde oscilovala do začátku března. Na začátku března
se skokově dále zvýšila na hodnotu 1,16 % a od té doby postupně roste. Výhled na základě
implikovaných sazeb, odvozených z tržní výnosové křivky, se změnil v únoru i březnu
směrem k vyššímu růstu sazeb po celém horizontu. Úrokový diferenciál mezi sazbami
3M PRIBOR a 3M EURIBOR se v prosinci pohyboval okolo 0,2 p.b. a od ledna vzhledem
k růstu eurových sazeb postupně klesal k hodnotám blízkým nule.
Vývoj dlouhodobých sazeb IRS byl obdobný jak v ČR, tak v eurozóně. Tyto sazby mírně
rostly, i když eurové sazby mírně rychleji, a diferenciál se tak pohyboval mezi 0 a -0,2 p.b.
V případě dlouhodobých vládních dluhopisů rostly výnosy v Německu v lednu a únoru
rychleji než v ČR, a diferenciál se tak snížil z prosincových 1,0 p.b. na 0,8 p.b. v únoru.
Předpověď dle únorového CF očekává růst sazby desetiletého německého vládního dluhopisu
z průměrné hodnoty 3,0 % v lednu na 3,2 % na konci května a 3,5 % na konci února roku
2012. Očekávaný růst odpovídajících českých výnosů je mírně nižší, a v ročním horizontu je
tak očekáván pokles rozpětí na 0,7 p.b.
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Rozdíl korunových a eurových výnosů
(p.b.)
3.0
2.5

Výhled implikovaného rozpětí CZK 3M –
EUR 3M

CZK 3M - EUR 3M
CZK 10R - EUR 10R (IRS)
CZ 10R - DE 10R (Bond)

0.6

2.0

10.1.2011 (1. SZ)
14.2.2011
9.3.2011

0.4

1.5
1.0

0.2

0.5
0.0

0.0

-0.5
-1.0
-1.5
1/07

-0.2
1/08

1/09

1/10

II/11

1/11

III/11

IV/11

I/12

II/12

III/12

IV/12

Kurz amerického dolaru vůči euru začal od ledna, s příchodem zpráv ohledně možného
navýšení záchranného fondu EFSF a informací, že by Rusko mohlo mít zájem o nákup
španělských dluhopisů a že by Čína mohla zvýšit podíl EUR a JPY ve svých devizových
rezervách, oslabovat z hodnoty okolo 1,33 USD/EUR až k hodnotám nad 1,38 USD/EUR na
začátku února. Poté začalo naopak oslabovat euro na 1,34 USD/EUR v reakci na lepší data
z amerického trhu práce a na tiskovou konferenci ECB, která vyzněla jako méně „jestřábí“,
než se čekalo. Poté, co čelní představitelé ECB opakovaně varovali před inflací a prezident
Trichet naznačil, že by ECB mohla zvednout sazby již v dubnu, dolar začal znova oslabovat
až k hodnotě 1,4 v první dekádě března. Únorový CF však očekává, že se kurz dolaru vůči
euru v příštích 12 měsících vrátí k úrovni 1,33.

2 Vývoj veřejných rozpočtů
V období od zpracování 1.SZ nebyly zveřejněny žádné nové informace, které by vedly
k přehodnocení fiskální prognózy pro rok 2011. Nadále tak předpokládáme výrazný meziroční
pokles schodku vládního sektoru v letošním roce na 4,3 % HDP, především v důsledku
fiskálních opatření přijatých vládou v roce loňském. Politické diskuse o nových fiskálních
opatřeních plánovaných nejspíše od roku 2012 a majících souvislost s budoucí penzijní
reformou stále probíhají a k promítání diskutovaných opatření do prognózy vývoje veřejných
financí i celé ekonomiky bude docházet až v příštích situačních zprávách.
2009

2010

2011

2012

1.SZ
Saldo vládního sektoru
v % HDP
-5,8
-5,1
-4,3
-4,2
(ESA 95, ČNB)
Upravené saldo *
v % HDP
-6,1
-5,0
-4,2
-4,1
(ESA 95, ČNB)
Strukturální saldo (metoda ESCB) **
v % HDP
-6,2
-4,7
-3,5
-3,4
(ESA 95, ČNB)
v p.b.
Fiskální pozice (ECSB) ****
-2,0
1,5
1,2
0,0
Strukturální saldo (metoda EK) ***
v % HDP
-5,3
-4,5
-3,6
-4,0
(ESA 95, ČNB)
v p.b.
Fiskální pozice (EK) ****
-1,2
0,8
0,9
-0,4
* upraveno o mimořádné jednorázové operace
** cyklicky očištěné saldo dle metodiky ESCB (upravené o mimořádné jednorázové operace)
*** cyklicky očištěné saldo dle metodiky EK (metoda založená na produkční funkci, upravené o mimořádné jednorázové operace)
**** měří meziroční změnu strukturálního salda (kladná hodnota indikuje fiskální restrikci, záporná hodnota fiskální expanzi)
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V poklesu deficitu vládního sektoru v roce 2010 na námi odhadovaných 5,1 % se projevila
zejména opatření tzv. Janotova úsporného balíčku a dále pokles nákladů na obsluhu vládního
dluhu vlivem nižších úrokových sazeb z vládních dluhopisů a dodatečný příjem z prodeje
emisních povolenek. Ministerstvo financí ve své lednové makroekonomické prognóze
očekává deficit veřejných rozpočtů v roce 2010 ještě mírně nižší na úrovni 4,8 % HDP, a to
kromě výše zmíněných nižších výdajů dluhové služby i vlivem úspor mzdových nákladů ve
vládním sektoru a výdajů na státní sociální podpory. Přesnější údaje o hospodaření vládního
sektoru za minulý rok budou ČSÚ zveřejněny až počátkem dubna v rámci pravidelných
jarních notifikací vládního deficitu a dluhu.
Pro rok 2011 nadále očekáváme, že dopad konsolidačních opatření přijatých na podzim 2010
v souvislosti se schválením státního rozpočtu povede k výraznému poklesu schodku vládního
sektoru na úroveň 4,3 % HDP. Předpokládáme, že tato fiskální restrikce se přes kanály
spotřeby vlády a spotřeby domácností negativně promítne do růstu HDP v roce 2011 (ve výši
-0,8 procentního bodu). Konsolidace veřejných rozpočtů však přinese i mírné pozitivní
nabídkové efekty a povede ke snížení rizikové prémie země.
Pro rok 2012 stávající prognóza vychází zatím z předpokladu nezměněné fiskální politiky ve
srovnání s rokem 2011. Od zpracování prognózy vládou přijatá dílčí rozpočtová opatření
nepředstavují významnější dopad do veřejných rozpočtů. Sem patří vládou v březnu t.r.
schválená verze „malé“ důchodové reformy7, která je oproti návrhu předloženému MPSV
fiskálně neutrální. Po zohlednění výhrad z připomínkového řízení již totiž nepočítá se
snížením ročního stropu pro odvody pojistného na sociální zabezpečení ze 72 na 36 násobek
průměrné měsíční mzdy, ale na 48 násobek, při zachování dalších změn (zejména zvýšení
důchodového věku, zrychlené vyrovnání věkové hranice pro muže a ženy, nové redukční
hranice a zápočtová procenta, eliminace diskrečního rozhodování vlády při zvyšování
důchodů). Návrhy daňových změn, které vláda prezentovala koncem února v souvislosti
s představou reformy důchodového systému, jsou stále předmětem politické diskuse
a doznávají průběžných zásadních změn 8. Stejně tak jsou i kontury samotné plánované
penzijní reformy stále dosti nejasné a nejisté. Vzhledem k tomu dojde v případě uvedených
fiskálních kroků k jejich promítání do prognózy vývoje veřejných financí i celé ekonomiky až
v příštích situačních zprávách. Novým prvkem nejistoty je i verdikt Ústavního soudu
z poloviny března t.r., který z důvodu neústavního schválení v režimu legislativní nouze ruší
zákon 9, jímž vláda na podzim 2010 prosadila úsporná rozpočtová opatření. Platnost nálezu
Ústavního soudu je odložena do konce letošního roku, v tomto termínu budou muset být
úsporná opatření přijata řádným legislativním postupem.

„Malá“ důchodová reforma představuje reakci na nález Ústavního soudu ohledně zvýšení náhradového poměru
u vysokopříjmových skupin.
8
Původní návrh vlády na financování důchodové reformy sjednocením sazby DPH na úrovni 20 % počínaje
říjnem 2011 (s velmi úzce definovanou skupinou sociálně citlivých výjimek), s odhadovaným ročním
navýšením příjmů SR o cca 60 mld. Kč, byl změněn na variantu postupného přechodu od zvýšení 10% sazby
na 14% od ledna 2012 ke sjednocení obou sazeb DPH na úrovni 17,5 % od ledna 2013 (bez aplikace výjimek
pro vybrané položky).
9
Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti
Ministerstva práce a sociálních věcí.
7
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IV. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN
1 Trh práce
Vývoj většiny ukazatelů na trhu práce ve čtvrtém čtvrtletí 2010 pokračoval ve stabilizaci,
zhruba v souladu s očekáváním prognózy. Celková zaměstnanost téměř stagnuje, obecná míra
nezaměstnanosti lehce poklesla. Naopak míra registrované nezaměstnanosti hlavně vlivem
jednorázových změn na přelomu let 2010–2011 vzrostla. Měsíční data o jejím vývoji
zachycující vývoj na trhu práce již v průběhu prvního čtvrtletí 2011 však ukazují, že období
stagnace na trhu práce trvá i nadále. Z hlediska struktury zaměstnanosti se v posledním
čtvrtletí loňského roku výrazně zlepšila situace v průmyslu a nadále pokračoval růst počtu
přesčasových hodin v podnikatelské sféře. Růst mezd v podnikatelské i nepodnikatelské sféře
zřetelně zpomalil a pohyboval se pod prognózou. Mzdová náročnost produktu nadále
meziročně klesala.
Srovnání predikce se skutečností
UKAZATEL
OBDOBÍ
2/11
Míra registrované nezaměstnanosti celkem - metodika MPSV (v %)
2/11
z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči
IV/10
Obecná míra nezaměstnanosti - metodiky ILO (ČSÚ, 15-64 let)
IV/10
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %)
IV/10
z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev
IV/10
ostatní zaměstnaní
IV/10
Nominální měsíční mzda ve sled. org. - ČSÚ (mzr. změna v %)
IV/10
z toho: v podnikatelské sféře (mzr. změna v %)
IV/10
v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %)
IV/10
Nominální hodinová mzda v podn. sféře - MPSV (mzr. změna průměru v %)
1/11
Nominální mzda v průmyslu podle ČSÚ (mzr. změna v %)
1/11
Nominální mzda ve stavebnictví podle ČSÚ (mzr. změna v %)
IV/10
NJMN v NH (mzr. změna v %, metodika ESA 95)
IV/10
NJMN v průmyslu (mzr. změna v %, metodika ESA 95)
IV/10
NJMN ve stavebnictví (mzr. změna v %, metodika ESA 95)
IV/10
Národohospodářská produktivita práce (mzr. změna v %, metodika ESA 95)
Poznámka: (Q) U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na čtvrtletí.
Pramen: MPSV, ČSÚ

PREDIKCE
9.5 (Q)
.
7.1
0.0
-0.8
4.4
2.2
3.3
-2.5
.
.
.
-2.1
.
.
3.5

SKUTEČNOST
9.9
9.6
7.0
-0.2
-1.5
6.3
0.9
2.1
-3.9
1.4
4.0
2.4
-1.9
-8.5
6.2
2.9

Podle aktuálních dat z trhu práce stále nedochází k jeho výraznějšímu oživení. Meziroční
pokles celkové zaměstnanosti podle metodiky VŠPS dosáhl hodnoty -0,2 %, tedy stejně jako
v minulém čtvrtletí (prognóza z 1.SZ přitom předpokládala meziroční stagnaci). Pokles počtu
zaměstnanců včetně členů produkčních družstev se meziročně mírně prohloubil na -1,5 %10
(oproti prognózovaným -0,8 %), naproti tomu počet podnikatelů vzrostl o nečekaných
6,3 %. 11
Další zrychlení poklesu pracovní síly spolu s pouze mírným poklesem celkové zaměstnanosti
vyústilo v meziroční pokles obecné míry nezaměstnanosti (VŠPS, dle metodiky ILO), a to
na hodnotu 7,0 % (prognóza z 1.SZ očekávala 7,1 %). Naopak míra registrované
nezaměstnanosti celkem dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí 2010 v průměru hodnoty 9,1 %, resp.
9,4 % po sezonním očištění, přičemž v obou případech šlo o hodnoty o 0,3 p.b. vyšší, než
tomu bylo v předchozím čtvrtletí. Výsledky v posledním čtvrtletí loňského roku však byly ve
velké míře ovlivněny změnami v zákoně o zaměstnanosti, které vešly v platnost od počátku
roku 2011. O výjimečnosti prosincových dat svědčí také vývoj nově hlášených uchazečů
o zaměstnání, který v prosinci nabyl svého maxima (od počátku roku 1993). V následujících
měsících potom došlo ke korekci tohoto nárůstu nezaměstnanosti. Aktuální únorové údaje
potvrzují korekci směrem dolů, ačkoli by míra registrované nezaměstnanosti za první čtvrtletí
10
11

V minulém čtvrtletí se jednalo o pokles o 1,3 %.
Podíl podnikatelů na celkové zaměstnanosti tak dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí takřka 18 %.
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mohla být o něco vyšší, než očekávala únorová prognóza. Na víceméně stagnující vývoj na
trhu práce v posledních měsících ukazuje i Beveridgeova křivka. Z jejího vývoje je patrné, že
již několikátý měsíc po sobě pozorujeme stagnaci v počtu volných pracovních míst při jen
malých změnách počtu nezaměstnaných (s výjimkou prosince loňského roku).
Beveridgeova křivka

Nově hlášení v % z počtu zaměstnaných
18.0
1.9
Vyřazení v % z počtu nezam. (pravá osa)
1.8
17.0
1.7
16.0
1.6
15.0
1.5
14.0
1.4
13.0
1.3
12.0
1.2
11.0
1.1
10.0
1.0
9.0
0.9
0.8
8.0
1/04 7 1/05 7 1/067 1/077 1/087 1/097 1/107 1/11
Poznámka: sezonně očištěné údaje

Počet volných prac. míst

Nově hlášení nezaměstnaní a vyřazení
uchazeči z evidence úřadů práce
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2/11
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Počet nezaměstnaných osob

Poznámka: sezonně očištěné počty osob v tisících, roky 2009
a 2010 jsou zvýrazněny modře
Pramen: MPSV, propočet ČNB

Pramen: MPSV, propočet ČNB

Postupné oživování ekonomické aktivity se v jednotlivých sektorech národního hospodářství
projevuje i nadále výrazně nerovnoměrně. V průmyslu došlo k meziročnímu nárůstu
zaměstnanosti, a to o 5,8 % (v absolutním vyjádření o 78,6 tis osob) 12. Růst zaměstnanosti se
přitom odehrál především ve zpracovatelském průmyslu – meziročně o 6,5 %, tj. 78 tis osob.
Průmysl byl ale jediný sektor ekonomiky, ve kterém zaměstnanost rostla. V netržních
službách zaměstnanost meziročně poklesla o 0,5 %, v tržních službách meziročně o 1,2 %. Ve
stavebnictví měla stále ještě pokračující krize za následek snížení zaměstnanosti meziročně
o výrazných 11,7 % (o 5,3 % při vyjádření v plných úvazcích).
Mzda v podnikatelské sféře v posledním čtvrtletí loňského roku značně zpomalila tempo
svého růstu na hodnotu 2,1 %, což bylo výrazně méně, než očekávala únorová prognóza.
O něco rychlejším tempem než byl celkový průměr za celou podnikatelskou sféru rostla mzda
v průmyslu (o 3,5 %) a stavebnictví (o 2,5 %), naopak výrazně poklesla mzda v peněžnictví
a pojišťovnictví (o 4,7 %), vzdělávání (o 4,6 %) a činnosti v oblasti nemovitostí (o 2,6 %).
Podle statistiky ISPV zveřejňované MPSV vzrostla ve čtvrtém čtvrtletí 2010 průměrná
hodinová mzda ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 1,4 %. Tento nepoměr
v porovnání s průměrnou měsíční mzdou ukazuje na i nadále rostoucí počet odpracovaných
hodin, což odpovídá údajům ze statistik národních účtů (zvýšení o 1,5 %). V reálném
vyjádření podnikatelská sféra zaznamenala stagnaci průměrné mzdy.

12

Počet zaměstnanců přepočtený na plné úvazky přitom vzrostl jen o 0,9 % (tedy 9,9 tis.). Meziroční nárůst
zaměstnanosti se tedy odehrál především prostřednictvím nárůstu počtu podnikatelů.
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Příspěvky k poklesu zaměstnaných v metodice Nominální mzda v podnikatelské sféře
VŠPS (meziroční příspěvky v p.b.)
(mzr. změny v %)
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Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře ve čtvrtém čtvrtletí meziročně poklesla o 3,9 %.
Pokles mezd byl doprovázen mírným poklesem počtu zaměstnanců přepočteného na plně
zaměstnané, a to o 0,3 %. Průměrná mzda v rámci nepodnikatelské sféry poklesla ve
vzdělávání (-5,9 %), veřejné správě a obraně (-3,5 %) a zdravotnictví a sociální péči (-0,8 %).
Reálně se potom průměrná mzda v nepodnikatelské sféře snížila o 5,9 %.
Meziroční růst průměrné mzdy ve sledovaných organizacích tak v souhrnu dosáhl
hodnoty 0,9 %, což představuje nejnižší hodnotu od roku 2000 13. Reálný pokles mezd činil
1,1 %. Celkový objem nominálních mezd a platů podle statistiky ČSÚ meziročně poklesl
o 0,3 % a počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané se stejně jako v minulém
čtvrtletí snížil o 1,2 %.
Všeobecně nižší mzdový růst ve čtvrtém čtvrtletí 2010 přispěl k prohloubení meziročního
poklesu nominálních jednotkových mzdových nákladů, a to na -1,9 %. Na tomto poklesu
se podílela oživující hospodářská aktivita záporným příspěvkem HDP (-2,9 p.b), proti tomu
působil kladný příspěvek objemu mezd a platů (1,0 p.b.). Nižší než prognózované tempo
ekonomického růstu však i přes nižší objem mezd a platů vyústilo v nepatrně slabší pokles
NJMN oproti prognóze. Z jednotlivých sektorů ekonomiky byl v důsledku oživení poptávky
zaznamenán nejvýraznější pokles NJMN v průmyslu (-8,5 %), následovaný finančními
službami (-6,3 %) a tržními službami (-3,2 %). Naopak jedinou oblastí s kladnou meziroční
dynamikou NJMN bylo stavebnictví (o 6,2 %).
Národohospodářská produktivita práce v posledním čtvrtletí loňského roku zrychlila svou
meziroční dynamiku na 2,9 % (z 2,5 % ve 3.čtvrtletí), a to především díky vývoji produktivity
v průmyslu. K růstu produktivity přispěl hlavně vývoj HDP (2,9 p.b.), doprovázený stagnací
v zaměstnanosti. Vývoj produktivity práce v jednotlivých odvětvích národního hospodářství
však není rovnoměrný. Obdobně jako tomu bylo v několika předcházejících čtvrtletích,
produktivita práce nejvíce rostla v průmyslu (meziročně o 15,8 %). Naopak nejvyšší pokles
produktivity práce opět zaznamenalo stavebnictví (-8,4 %). V dalších odvětvích potom
produktivita stagnovala (netržní služby) či rostla (ostatní odvětví).

13

Mzdy ve sledovaných organizacích ČSÚ vykazuje od tohoto roku.
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Poznámka: NJMN celkem jsou podílem objemu mezd a HDP
v kupních cenách (zohledňují vliv daní a dotací), zatímco NJMN
v jednotlivých odvětvích jsou podílem objemu mezd a hrubé přidané
hodnoty v daném odvětví v základních cenách

2 Ekonomický růst a jeho složky
Národní účty za čtvrté čtvrtletí 2010 vykazují nepatrné zpomalení meziročního tempa růstu
reálného HDP, zatímco prognóza očekávala jeho zrychlení. Z hlediska struktury reálného
HDP měly nadále největší příspěvek k růstu investice do zásob. Kladný příspěvek měl i čistý
vývoz. Fixní investice, spotřeba domácností a vlády naopak vykázaly záporný příspěvek.
Prognóza byla optimističtější než skutečnost zejména v případě investic, ale i co se týče růstu
spotřeby domácností a vlády. Prognóza naopak očekávala oproti skutečnosti méně příznivý
příspěvek čistého vývozu při rychlejším tempu růstu dovozu. Rozdíl mezi prognózou
a skutečností je zčásti způsoben i revizemi dat za loňský rok. Směrem dolů se změnila zejména
spotřeba domácností a v první polovině roku 2010 i hrubá tvorba kapitálu. V opačném směru
byla ČSÚ přehodnocena hlavně tempa růstu vývozu a dovozu. Předstihové indikátory pro
počátek letošního roku naznačují pokračování meziročního růstu průmyslové produkce tempy
přes 10 % a zrychlení růstu maloobchodních tržeb. Souhrnný indikátor důvěry na počátku
tohoto roku klesal, výrazně pesimistický byl ale pouze indikátor důvěry ve stavebnictví.
Ukazatel (s. c. 2000, sezonně oč., mzr. změny v %)
Hrubý domácí produkt
Spotřeba domácností
Spotřeba vládních institucí
Hrubá tvorba kapitálu
v tom: Hrubá tvorba fixního kapitálu
Zásoby vč. cenností (mld. Kč)
Vývoz zboží a služeb
Dovoz zboží a služeb
Čistý vývoz zboží a služeb (mld. Kč)
Průmyslová výroba
Stavební výroba
Tržby v maloobchodě vč. motor. segmentu

Období
4Q 2010
4Q 2010
4Q 2010
4Q 2010
4Q 2010
4Q 2010
4Q 2010
4Q 2010
4Q 2010
leden 2011
leden 2011
leden 2011

Predikce z 1.
SZ
Skutečnost
3.5
2.6
1.6
-0.4
1.6
-1.6
22.8
11.2
.
-2.3
.
4.4
15.2
16.8
20.5
17.3
-1.5
32.7
.
13.1
.
7.5
.
6.2

Růst sezonně očištěného HDP ve čtvrtém čtvrtletí 2010 zpomalil na hodnotu 2,6 %
meziročně a 0,3 % mezičtvrtletně, zatímco podle prognózy z 1.SZ mělo naopak dojít
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k dalšímu zrychlení růstu, a to na meziroční a mezičtvrtletní hodnoty o necelý procentní bod
příznivější než skutečnost. Současně s novými údaji byly zveřejněny i revize dat národních
účtů za rok 2010. Růst celkového HDP se sice v důsledku revize příliš nezměnil, došlo však
k výraznější revizi struktury výdajových složek. V průměru za první až třetí čtvrtletí byla
revidována hrubá tvorba kapitálu směrem dolů, přičemž meziroční údaj za třetí čtvrtletí byl
naopak zvýšen. V průměru byla za první tři čtvrtletí loňského roku nepatrně snížena
i spotřeba domácností a vlády. Tempa růstu vývozu a dovozu byla za zmíněné období naopak
revidována směrem k vyšším hodnotám. Čistý vývoz je v důsledku revizí také vyšší.
Vývoj HDP (sez. oč., mzr. v %)
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Reálná spotřeba domácností ve čtvrtém čtvrtletí poklesla o 0,4 % meziročně, přičemž
zároveň došlo k revizím minulých dat spotřeby v souhrnu na nižší úroveň. Tato revize jde ve
směru našich dříve komunikovaných nejistot ohledně reálné spotřeby domácností, které byly
rozvedeny v 7. a 8.SZ 2010. Zčásti je odchylka u reálné spotřeby domácností ve čtvrtém
čtvrtletí způsobena vyšším deflátorem (2,0 % mzr., prognóza předpokládala 1,6 % mzr.).
Indikátory trhu práce, průměrná mzda a zaměstnanost, vykazují za čtvrté čtvrtletí 2010 nižší
hodnoty ve srovnání se stávající prognózou, což naznačuje slabší vývoj disponibilního
důchodu, než očekává predikce. 14 Maloobchodní tržby, které jsou podle ČSÚ klíčovým
indikátorem při odhadu spotřeby, se za čtvrté čtvrtletí opět vrátily k záporným hodnotám,
přičemž na tržby působí v kladném směru nadále pouze prodeje motorových vozidel.
Reálná spotřeba vlády ve čtvrtém čtvrtletí prohloubila svůj pokles na meziroční tempo
-1,6 % s mírně záporným příspěvkem k růstu HDP. V běžných cenách se také jednalo
o pokles, a to ve srovnatelném řádu jako v reálném vyjádření (o 1,3 %). ČSÚ nezveřejnil
detailnější informace o příčinách poklesu vládní spotřeby. Prognóza z 1.SZ předpokládala
oživení růstu spotřeby vlády na 1,6 %.
Hrubá tvorba kapitálu v posledním čtvrtletí loňského roku meziročně vzrostla o 11,2 %, ale
v mezičtvrtletním vyjádření vykázala poměrně významný pokles (o 9,0 %). Při revizích
národních účtů došlo ke zpřesnění odhadu směrem nahoru za třetí čtvrtletí a k významnému
snížení původních hodnot za první polovinu roku 2010. K meziročnímu růstu HTK ve čtvrtém
čtvrtletí přispěla pouze tvorba zásob. Příspěvek fixních investic byl mírně záporný při
meziročním poklesu o 2,3 %. V komentáři celkového vývoje tvorby fixního kapitálu v roce
2010 poznamenal ČSÚ poměrně malý vliv prudkého rozvoje solární energetiky a možnosti
zrychleného odepisování dopravních prostředků. To interpretujeme jako náznak možné
budoucí revize dat fixních investic směrem nahoru, nikoli jako důsledek menší výstavby
14

Národní účty domácností se publikují se zpožděním až v závěru měsíce, proto podrobnější analýzu vývoje
disponibilního důchodu a spotřeby zatím nelze provést.
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fotovoltaických elektráren v loňském roce. Z hlediska věcného členění k růstu fixního
kapitálu přispěly záporně investice do strojů, zařízení, dopravních prostředků, budov a staveb.
V opačném směru působily pouze investice do obydlí a nehmotných fixních aktiv.
Příspěvky výdajových složek k růstu HDP
(mzr. v p.b.)

Příspěvky složek hrubé tvorby fixního
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Rychlý růst reálného vývozu zboží a služeb pokračoval i ve čtvrtém čtvrtletí při meziročním
tempu 16,8 %. S vysokým aktuálním údajem souvisí i revize dat za rok 2010, kdy tempa
meziročního růstu byla zpřesněna směrem nahoru o 2,3 až 5,6 p.b. Prognóza předpokládala
o něco pomalejší růst (15,2 %) než skutečnost. Pokračoval i mezičtvrtletní růst vývozu, a to
tempem 2,3 %. Vysoká tempa růstu vývozu navazují na pokračování oživení vývoje
zahraniční poptávky. Nárůst dovozu (o 17,3 % mzr.) byl opět rychlejší než v případě vývozu,
což souvisí se zrychlenou investiční poptávkou ve spojitosti s doplňováním zásob. Prognóza
nicméně očekávala ještě rychlejší tempo růstu dovozu (20,5 % meziročně). Uvedená odchylka
zřejmě odrážela oproti prognóze utlumenější domácí poptávku. I přes rychlejší růst dovozu
než vývozu byl příspěvek čistého vývozu k meziročnímu růstu HDP ve čtvrtém čtvrtletí
kladný (0,9 p.b.). Tento jev lze vysvětlit efektem nízké srovnávací základny dovozu.
Prognóza z 1.SZ očekávala při výraznějším oživení dovozu záporný příspěvek čistého vývozu
k meziročnímu růstu HDP.
Průmyslová produkce ve čtvrtém čtvrtletí 2010 pokračovala v růstu, mezičtvrtletně se po
sezonním očištění zvýšila o 2,7 %. Při pokračujícím vlivu poměrně nízké srovnávací základny
z roku 2009 se průmyslová produkce meziročně zvýšila o 11,6 %, po sezonním očištění
11,2 %. S vývojem produkce korespondoval také rychlý růst tržeb za prodej vlastních
výrobků a služeb průmyslové povahy tažený zejména tržbami z přímého vývozu. S přispěním
vlivu nízké srovnávací základny pokračoval také rychlý meziroční růst nových průmyslových
zakázek, jejich úroveň však ve druhé polovině roku 2010 spíše stagnovala. V lednu 2011
sezonně očištěná průmyslová produkce meziměsíčně vzrostla o 3,4 %. Tempo meziročního
růstu průmyslové produkce zrychlilo na 17,0 %, po sezonním očištění 13,1 %. Zrychlil také
meziroční růst nových zakázek v průmyslu, zejména díky zakázkám ze zahraničí.
Stavební produkce se po několikaměsíčním mírném zotavování v prosinci 2010 znovu
výrazně propadla, pravděpodobně i vlivem nepříznivých klimatických podmínek. Ve čtvrtém
čtvrtletí 2010 se tak mezičtvrtletně (po sezonním očištění) snížila o 2,1 %. Meziročně
stavební produkce v posledním čtvrtletí poklesla o 4,0 %, po sezonním očištění o 4,7 %,
přičemž pokles zaznamenalo pozemní i inženýrské stavitelství. Zmírnil se meziroční pokles
počtu vydaných stavebních povolení, pokles orientační hodnoty stavebních ohlášení
a povolení se však naopak mírně prohloubil. Zároveň výrazně meziročně poklesla hodnota
nových zakázek stavebních prací v tuzemsku. V lednu 2011 pokles stavební produkce
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pokračoval, meziměsíčně se sezonně očištěná produkce snížila o 0,9 %. V meziročním
srovnání byl sice v lednu zaznamenán poměrně rychlý růst stavební produkce, byl však
způsoben výhradně vlivem nízké srovnávací základny z ledna 2010, kdy došlo k prudkému
propadu produkce. Pokračující výrazný meziroční pokles orientační hodnoty stavebních
ohlášení a povolení naznačuje pokračování negativního vývoje stavební produkce i v příštích
měsících.
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu se ve čtvrtém čtvrtletí 2010 po
sezonním očištění mezičtvrtletně snížily o 1,3 %, když pokles byl zaznamenán
v motoristickém i nemotoristickém segmentu. V meziročním srovnání nicméně tržby
v maloobchodě opět vzrostly (o 1,3 %, sezonně očištěné o 0,9 %), přičemž růst táhl
motoristický segment 15, zatímco tržby v maloobchodě bez motoristického segmentu
meziročně mírně poklesly. V lednu 2011 bylo zaznamenáno oživení tržeb v maloobchodě,
a to téměř ve všech sortimentních skupinách. Sezonně očištěné tržby v maloobchodě včetně
motoristického segmentu meziměsíčně reálně vzrostly o 4,8 % a meziročně o 6,2 %,
maloobchod bez prodeje motorových vozidel rostl meziročně o 2,7 %. Růst byl tažen zejména
prodejem motorových vozidel a nepotravinářského zboží. Naopak tržby z prodeje pohonných
hmot dále výrazně meziročně klesaly.
Souhrnný indikátor důvěry na počátku tohoto roku klesal a v únoru dosáhl 94,2 bodu.
Pokles zaznamenal spotřebitelský (na 90,5 bodu) i podnikatelský indikátor důvěry (na
95,0 bodu). Optimismus poklesl zejména mezi podnikateli v průmyslu, kteří snížili hodnocení
současné a očekávané poptávky. Saldo indikátorů důvěry v průmyslu přesto zůstává kladné.
Pozitivní nálada nadále převládá zejména ve službách a v obchodu. Naopak ve stavebnictví
pokračuje převaha negativních vyhlídek.
Výsledky finančního hospodaření nefinančních podniků (s 50 a více zaměstnanci) ukázaly,
že ve čtvrtém čtvrtletí 2010 pokračoval rychlý meziroční růst výkonů (o 9,1 %), který však
byl zároveň doprovázen výrazným růstem výkonové spotřeby (meziročně o 11,5 %). Tempo
meziročního růstu účetní přidané hodnoty tak dále zpomalilo na 2,5 %. Při pokračujícím růstu
osobních nákladů (o 3,7 %) se proto téměř zastavil meziroční růst hrubého provozního
přebytku (0,8 %).
Vybrané absolutní ukazatele podniků s 50 a více zaměstnanci (mzr. změna v %) 16
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Prodej a opravy motorových vozidel (NACE 45) zahrnuje velkoobchod, maloobchod s novými a ojetými
vozidly, opravy a údržbu motorových vozidel, velkoobchod a maloobchod se součástkami a příslušenstvím
motorových vozidel, zprostředkování obchodu s motorovými vozidly, velkoobchodní aukce a velkoobchod
přes internet.
Údaje do 4.čtvrtletí 2009 jsou semidefinitivní, od 1.čtvrtletí 2010 předběžné.

20

3 Platební bilance
Platební bilance pro rok 2010 byla zásadně ovlivněna změnou metodiky, související
v rozhodující míře se změnou vykazování obchodní bilance (s vyloučením marží náležejících
nerezidentům – tzv. brandingu). V roce 2010 tak obchodní bilance dosáhla přebytku pouze
54 mld. Kč. Naopak bilance služeb po vyloučení korigující položky brandingu na straně
výdajů skončila celoročním přebytkem 66,1 mld. Kč. Schodek běžného účtu v souhrnu dosáhl
zhruba 3,8 % HDP. 17 V rámci finančního účtu vedla revize bilance přímých investic, zejména
ve směru jejich menšího přílivu do ČR, ke snížení celoročního přebytku oproti predikci
o 28 mld. Kč (na 97 mld. Kč).
V samotném čtvrtém čtvrtletí 2010 dosáhl běžný účet platební bilance schodku 20,9 mld. Kč
a roční klouzavý deficit běžného účtu v poměru k HDP se nepatrně prohloubil na -3,8 %
(roční klouzavý poměr běžného a kapitálového účtu k HDP činil -2,9 %). Schodek běžného
účtu se po výrazném meziročním zvýšení v předchozím čtvrtletí mírně snížil (o 1,6 mld. Kč).
Zmírnění celkového schodku souviselo především s vývojem bilance výnosů.
Ve čtvrtém čtvrtletí 2010 skončila výkonová bilance přebytkem 20,5 mld. Kč, který se
podobně jako v předchozím čtvrtletí meziročně snížil (tentokrát o necelých 11 mld. Kč).
Snížení přebytku výkonové bilance souviselo především s vývojem obchodní bilance. Pokles
přebytku obchodní bilance byl výrazně ovlivněn cenovým vývojem (záporná meziroční
změna směnných relací dosáhla v uvedeném čtvrtletí -3,5 %) a dále i růstem hrubé tvorby
kapitálu, částečně v souvislosti s investicemi do fotovoltaických elektráren. Proti poklesu
obchodního přebytku naopak působil pokračující relativně rychlý růst vnější poptávky, kdy
meziroční nárůst vývozu zboží přes přetrvávající apreciaci koruny vůči euru přesáhl 19 %.
K poklesu přebytku bilance služeb, který se zmírnil na 14,4 mld. Kč, přispělo zejména
zvýšení schodku dílčí bilance ostatních služeb (hlavně vlivem růstu výdajů na ostatní
obchodní služby).
Bilance výnosů dosáhla schodku 40 mld. Kč, který se meziročně snížil o více než 9 mld. Kč.
Zmírnění celkového schodku bylo především spojeno s poklesem schodku výnosů z přímých
investic z důvodu nižších výplat dividend nerezidentům. Schodek výnosů z přímých investic
nicméně nadále představoval rozhodující složku celkové bilance (-38,1 mld. Kč).
K přebytku finančního účtu ve výši 25,9 mld. Kč nejvýznamněji přispěl přebytek ostatních
investic, který však byl zhruba z poloviny kompenzován čistým odlivem přímých investic. Po
čtyřech čtvrtletích přebytku skončily přímé investice schodkem 23,3 mld. Kč, souvisejícím
s vysokým čistým odlivem zdrojů v rámci úvěrových vztahů. Tuzemské dceřiné společnosti
poskytly zahraničním mateřským firmám ve formě krátkodobých finančních úvěrů a splátek
dříve čerpaných úvěrů prostředky přesahující 31 mld. Kč.

17

Očištění statistiky přeshraničního pohybu zboží o marži náležející nerezidentům (branding) za roky 2009
a 2010 a s tím související významné změny národních dat zahraničního obchodu se zbožím a službami se
v konečném důsledku projevily ve výrazném zvýšení schodku běžného účtu platební bilance. Přebytek
bilance zboží a služeb (bilance výkonů) se proti předběžným údajům před očištěním snížil v roce 2009
o 61,1 mld. Kč a v roce 2010 o 45,6 mld. Kč. Poměr schodku běžného účtu k HDP se tak v důsledku
provedeného očištění v roce 2009 zvýšil přibližně o 1,7 procentního bodu na 3,2 % a v roce 2010 přibližně
o 1,2 procentního bodu na 3,8 %.
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Roční klouzavé úhrny komponent platební
bilance (v mld. Kč)

Roční klouzavé úhrny obchodní bilance
podle SITC (vybrané skupiny, v mld. Kč)

Bilance výnosů
Běžný účet

Výkonová bilance
Přímé investice
Finanční účet

duben 07
duben 08
duben 09
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400
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350
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100
50
0
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100
0
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I/04
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paliva

I/10

chemikálie

tržní výrobky

stroje

průmyslové
výrobky

Portfoliové investice dosáhly sedmé čtvrtletí v řadě přebytku, tentokrát 8,4 mld. Kč. Při
absenci významnějších emisí dluhopisů byly transakce na straně pasiv spojeny zejména
s nákupy tuzemských akcií. Nákupy zahraničních investorů nicméně převažovaly nad prodeji
i v případě dluhopisů. Vývoj na straně aktiv byl výsledkem mírného poklesu držby
zahraničních dluhových i majetkových cenných papírů tuzemskými investory. Vyšší čistý
příliv (43 mld. Kč) byl zaznamenán u ostatních investic. Celkový přebytek byl v rozhodující
míře ovlivněn čistým přílivem zdrojů finančních institucí v důsledku růstu přijatých
krátkodobých depozit. Nižší čistý příliv kapitálu vykázal v souvislosti s čerpáním úvěrů
rovněž vládní sektor. V pozici podniků naopak převážil velmi mírný čistý odliv zdrojů.
Na základě předběžných měsíčních údajů dosáhla obchodní bilance v lednu 2011 podle
přeshraniční statistiky při propočtu dovozu v metodice CIF přebytku 15,7 mld. Kč. Přebytek
se po osmi měsících meziročního poklesu zvýšil o 0,4 mld. Kč. Byl nejvýznamněji ovlivněn
historicky nejvyšším měsíčním přebytkem skupiny strojů ve výši 37,9 mld. Kč (při
meziročním růstu o téměř 10 mld. Kč). Obrat zahraničního obchodu přitom vzrostl meziročně
o 29,6 %. Na základě statistiky v národním pojetí při propočtu dovozu v metodice CIF dosáhl
lednový přebytek pouze 0,6 mld. Kč a meziročně klesl o 5 mld. Kč. Růst obratu zahraničního
obchodu byl však i v tomto případě velmi vysoký (24,4 %).
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4 Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy
Inflace byla v dosavadním průběhu prvního čtvrtletí o 0,3 p.b. pod prognózou zejména
v důsledku nižšího růstu cen potravin, tato odchylka však může být následně vykompenzována.
Z hlediska vývoje v nejbližších měsících jsou rizika zhruba vyrovnaná, když směrem nahoru
míří zvýšený výhled u regulovaných cen a cen pohonných hmot, zatímco rizika predikce
korigované inflace bez PH hodnotíme jako mírně protiinflační. V roce 2012 by měly ke
zvýšení cenové hladiny vést navrhované změny DPH. Meziroční růst dovozních cen a cen
zemědělských výrobců byl oproti prognóze vyšší a prognóza cen průmyslových výrobců se
naplňuje.

4.1 Spotřebitelské ceny
meziměsíčně v %
pr edikce 1.SZ
skutečnost
0,2
0,1
0,2
0,1

únor 11
Index spotř ebitelských cen
Regulované ceny
Primární dopady změn daní v REGULOVANÝCH cenách v p.b.
Primární dopady změn daní v NEREGULOVANÝCH cenách v p.b.

Čistá inflace

mezir očně v %
pr edikce 1.SZ skutečnost
2,1
1,8
4,6
4,3

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,18

0,00
0,18

0,2

0,1

1,4

1,1

0,4
0,0
0,7
0,2

0,5
-0,1
-0,1
0,1

4,1
-0,7
11,2
1,9

3,4
-0,8
10,6
1,6

dopad odchylky
v p.b. do inflace
-0,32
-0,05
0,00
0,00
-0,26

Z toho:

Ceny potr avin, nápoje, tabák - čisté
Kor igovaná inflace bez PH
Ceny pohonných hmot - čisté
Měnověpolitická inflace

-0,16
-0,08
-0,03

Celková meziroční inflace se v lednu oproti únoru mírně zvýšila na 1,8 %, ale zůstala nižší
oproti závěru minulého roku (2,3 % v prosinci). Ve srovnání s prognózou z 1.SZ byla v lednu
i únoru o 0,3 p.b. nižší. Odchylka byla způsobena především nižším růstem cen potravin,
lehce nižší byly ale i ostatní skupiny cen.
Meziroční růst jednotlivých skupin cen (kromě regul. cen vše očištěno o vliv změn daní)
Obchodovatelné-potraviny, nápoje, tabák
Obchodovatelné-ostatní bez PH
Neobchodovatelné-regulované
Neobchodovatelné-ostatní

20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
1/05

1/06

1/07

1/08

1/09

1/10

1/11

Regulované ceny 18 rostly o něco pomaleji, než očekávala minulá prognóza. Největším
překvapením byl nízký růst regulovaného a deregulovaného nájemného. V souhrnu za leden
18

Ke konci roku 2010 skončila regulace nájemného ve všech obcích kromě největších měst, a proto spotřební
koš od ledna 2011 obsahuje kromě položek regulovaného nájemného i položky deregulovaného nájemného.
Původní váha položek regulovaného nájemného byla ze strany ČSÚ zhruba na polovinu rozdělena mezi
položky regulovaného a deregulovaného nájemného. V našich analýzách nicméně nové položky
deregulovaného nájemného ponecháme nejméně do další aktualizace spotřebního koše mezi regulovanými
cenami (celková váha regulovaných cen se zatím nemění).
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a únor vzrostlo nájemné pouze o 2,9 % (regulované nájemné o 3,8 %, deregulované o 2,0 %),
zatímco prognóza předpokládala růst v tomto období v souhrnu o cca 10 %.
U deregulovaného nájmu lze do budoucna očekávat zpožděné zvýšení kvůli čekání na cenové
mapy a sporům s nájemníky, avšak u regulovaného nájemného je zpoždění zvýšení
neobvyklé. 19 V našem aktuálním odhadu předpokládáme, že celkový růst těchto nájemných
bude v roce 2011 o něco nižší oproti původním předpokladům z 1.SZ (12 % místo 15 %)
a zejména v jiném časovém rozložení. Naproti tomu některé jiné položky regulovaných cen
zaznamenaly vyšší než očekávaný růst a jejich predikci celkového růstu v roce 2011 jsme
nově zvýšili (vodné, stočné, teplo, poštovní služby, některé položky dopravy). Po těchto
úpravách očekáváme meziroční růst regulovaných cen v roce 2011 ve výši 4,5 % oproti 4,3 %
z 1.SZ 2011. Nad rámec uvedené změny predikce lze předpokládat, že nové výhledy tržních
cen zemního plynu pro 3.SZ 2011 budou významně výše než byly v 1.SZ 2011. Rizika
predikce regulovaných cen jsou tedy celkově proinflační.
U primárních dopadů změn nepřímých daní nadále předpokládáme zvýšení spotřebních
daní u cigaret od ledna 2012 s příspěvkem do inflace ve výši 0,15 p.b. Uvažované změny
sazeb DPH prognóza prozatím neobsahuje. V rámci připravované důchodové reformy se
aktuálně navrhují změny u DPH, vedoucí ve dvou krocích ke sjednocení základní a snížené
sazby DPH na jednotnou úroveň 17,5 %. Tyto návrhy představují riziko směrem nahoru
z pohledu prognózy celkové inflace. Navrhované úpravy by měly na počátku roku 2012
významný vliv na zvýšení cen potravin a regulovaných cen. 20 Naproti tomu v roce 2013 by
převážilo snížení sazby DPH u nepotravinářského zboží a služeb a primární dopady
sjednocení obou sazeb DPH by byly mírně záporné. V souhrnu za oba roky by tak primární
vliv změn DPH do spotřebitelské inflace nepřekročil jeden procentní bod (viz tabulka níže).
Primární dopady aktuálně navrhovaných změn DPH (příspěvky do inflace v p.b.)
Od 1.1.2012

Inflace celkem
Regulované
Potraviny
Obchodovatelné ostatní
Neobchodovatelné ostatní

Snížená
sazba:
z 10% na
14%
1.06
0.25
0.64
0.05
0.12

Od 1.1.2013
Snížená
sazba:
z 14% na
17.5%
0.89
0.21
0.54
0.04
0.10

Základní sazba
DPH:
z 20% na 17.5%

Celkem
2013

Celkem
2012 a
2013

-1.08
-0.12
0.00
-0.51
-0.46

-0.19
0.09
0.54
-0.46
-0.36

0.87
0.34
1.18
-0.41
-0.24

Predikce cen pohonných hmot se zhruba naplnila. Aktuálně je ale cena ropy na podstatně
vyšší hladině, než očekávaly tržní výhledy pro 1.SZ 2011. Vyšší cenu ropy částečně
kompenzuje slabší kurz dolaru. Podle našich předběžných odhadů by aktuální scénář vedl ke
zvýšení predikce meziročního růstu cen PH v roce 2011 zhruba o 8 p.b. s příspěvkem do
inflace cca 0,3 p.b. Rizika prognózy cen pohonných hmot jdou tedy také proinflačním
směrem.
19

20

Celou problematiku jsme konzultovali s Ministerstvem pro místní rozvoj. To odhadovalo ještě vyšší růsty
než ČNB a zatím nemá pro tento jev vysvětlení ani nový odhad budoucího vývoje.
Primární dopad očekávaného zvýšení daní na počátku roku 2012 bude pravděpodobně tlumen negativním
poptávkovým impulsem v podobě snížení reálného disponibilního důchodu domácností. Z hlediska
měnověpolitické inflace a v důsledku toho i výhledu úrokových sazeb se tak může jednat naopak a riziko
mírně směrem dolů. Citlivostní scénář zvýšení snížené sazby DPH z 10 na 14 % od ledna 2012 byl
simulován v 7. SZ 2010 a vedl při nepatrně nižších úrokových sazbách k snížení HDP o zhruba 0,4 p. b.
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Růst cen potravin zrychlil méně, než očekávala aktuální prognóza. Ceny potravin tedy
prozatím reagují na růst cen zemědělských výrobců v menší míře, resp. prodejci stlačují své
marže větší měrou, než jsme očekávali. Zatím nevylučujeme možnost, že očekávaný další růst
cen potravin bude realizován v jiném časovém rozložení a že může dojít ke kompenzaci
dosavadní odchylky od prognózy v dalších měsících. Tuto hypotézu podporuje i zřetelně
vyšší únorový růst cen zemědělských výrobců ve srovnání s prognózou. V souhrnu tak
hodnotíme rizika prognózy cen potravin z 1.SZ 2011 jako zhruba vyrovnaná.
Vývoj cen potravin (čistých, mzr. v %)
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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 z predikce z poslední velké SZ na třetí měsíc čtvrtletí.

Vývoj cen pohonných hmot (čistých, mzr. v %)
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Meziroční korigovaná inflace bez pohonných hmot byla v únoru mírně nižší, než očekávala
predikce. Ceny ostatních obchodovatelných položek bez PH v lednu i v únoru pokračovaly
v meziměsíčních poklesech (i po sezonním očištění) a v únoru dosáhly meziročního poklesu
-3,0 %. Meziroční růst cen neobchodovatelných ostatních položek dosáhl v únoru 2011
nového historického minima 0,6 %. Při pohledu na hlavní faktory ovlivňující korigovanou
inflaci bez PH převažují spíše protiinflační rizika z domácího prostředí. Nové informace
implikují oproti predikci lehce vyšší míru nezaměstnanosti. Mzdy rostly pomaleji, než jsme
očekávali. Kurz koruny je vůči euru i dolaru nepatrně silnější. Predikce cen průmyslových
výrobců se naplňuje a jen dovozní ceny rostly o něco rychleji. Rizika krátkodobé predikce
u korigované inflace vidíme proto v souhrnu jako mírně protiinflační.
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Minulý vývoj a predikce meziroční inflace (v %)
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4.2 Ostatní cenové okruhy
Meziroční růst dovozních cen v lednu zrychlil na 4,6 %, což bylo o 1 procentní bod více
oproti průměrné prognóze na 1.čtvrtletí. Tento rozdíl byl zapříčiněn zejména vyšším než
očekávaným růstem zahraničních výrobních cen. Na zvýšení cen dovozu se přitom
nejvýznamněji podílely ceny dovážených minerálních paliv, jejichž meziroční dynamika se
držela nad 20% hranicí v souvislosti s růstem světových cen ropy. V podmínkách robustní
světové poptávky po surovinách (zejména kovech) zrychlil cenový růst dovážených
polotovarů na téměř 7 % meziročně, přičemž podobné zvýšení bylo naposledy zaznamenáno
v závěru roku 2006. Rovněž tempo růstu cen dovozu ostatních neenergetických surovin
posílilo až ke 40 %. V návaznosti na růst světových cen zemědělských komodit bylo patrné
též zrychlení meziročního růstu cen dovážených potravin. Naproti tomu se počátkem roku
2011 prohloubil cenový pokles u dovážených strojů a u průmyslového spotřebního zboží,
přičemž vývoj cen v těchto skupinách dovozu odrážel zejména meziroční posílení kurzu
koruny.
Ceny průmyslových výrobců vzrostly v únoru v souladu s prognózou o 5,4 % meziročně.
Jejich zrychlení bylo taženo zejména obnovením růstu cen v odvětví elektřiny, plynu a páry.
Příspěvek tohoto odvětví spolu se zvýšením cen v odvětví úpravy vody i těžby nerostných
surovin k celkovému růstu cen průmyslových výrobců se tak dohromady pohyboval kolem
1 p.b. Posílil rovněž růst cen v potravinářském průmyslu, který navazoval na pokračující
výrazný růst světových i domácích cen zemědělských komodit. Vysoké ceny dovážených
polotovarů a minerálních paliv nadále významně ovlivňovaly ceny v příslušných
průmyslových odvětvích, přičemž příspěvek cenového růstu v odvětví obecných kovů
i v odvětví koksu a rafinérských ropných výrobků dosahoval hodnot kolem 1,5 p.b. Oproti
tomu odvětví dopravních prostředků, strojů a výpočetní techniky přestavovala jediná odvětví,
kde setrvaly ceny v meziročním poklesu, což odráželo vývoj dovozních cen těchto výrobků,
resp. kurzu koruny. Tento pokles byl nicméně více než vyvážen zrychlujícími cenami
v ostatních odvětvích průmyslu.
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Dovozní ceny (mzr. v %, resp. příspěvky
v p.b.)

Ceny průmyslových výrobců (mzr. v %,
resp. příspěvky v p.b.)

Potraviny a živá zvířata, tabák a nápoje
Polotovary
M inerální paliva, maziva a příbuzné materiály
Komodity s vyšším stupněm zpracování
Neenergetické suroviny
Dovoz celkem (meziroční změny v %)

8

Ostatní odvětví zpracovatelského průmyslu
Obecné kovy, kovodělné výrobky
Koks, rafinérské ropné výrobky
Potravinářské výrobky, nápoje, tabák
Dobývání surovin, výroba energií a úprava vody
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Meziroční růst cen zemědělských výrobců v únoru výrazně zrychlil, a to na 29,7 % (z 23 %
v lednu). V jejich rámci v únoru zřetelně akceleroval meziroční růst cen v rostlinné výrobě,
a to z 38,2 % v lednu na 53,1 % v únoru, když se výrazně zvýšily ceny obilovin, olejnin,
a brambor. Dále stejně jako v předcházejících měsících výrazně rostly i ceny ovoce
a zeleniny. Naproti tomu v živočišné výrobě meziroční růst cen dále mírně zpomalil, a to na
6,9 % (z 7,5 % v lednu). Podobně jako ve druhé polovině roku 2010 výrazně rostly zejména
ceny mléka. Růst cen zemědělských výrobců za únor 2011 byl vyšší oproti prognóze z 1.SZ.
Ceny zemědělských výrobců (mzr. v %)
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5 Peníze a úvěry
Růst peněžních agregátů M2 i harmonizovaného M3 zůstává nízký. Potenciální inflační tlaky
z titulu vývoje peněžní zásoby jsou tudíž stále slabé. Tempo růstu transakčních peněz
přetrvává na vysokých hodnotách, pokles kvazi-peněz se ale naopak dále prohlubuje, čímž
z hlediska agregátu M2 kompenzuje vysokou dynamiku transakčních peněz. Celkový stav
úvěrů meziročně mírně rostl. Poprvé od roku 2009 se zvýšil stav úvěrů nefinančním
podnikům. Zrychlila i dynamika úvěrů na bydlení. Klientské úrokové sazby z nových úvěrů
a vkladů se vyvíjely diferencovaně. Podíly nesplácených úvěrů jsou nadále zvýšené, tempo
jejich růstu se však snižuje.
1. Peníze
Meziroční růst peněžního agregátu M2 se v lednu 2011 oproti předchozímu měsíci zvýšil
o 0,3 p.b. na 3,6 %. V tom se projevoval i vliv nízké základny loňského roku. Růst M2 je zatím
pod úrovní aktuální prognózy, která předpokládá meziroční zvýšení M2 v celém prvním
čtvrtletí 2011 o 6 %. V roce 2011 by měl růst M2 dosáhnout 6,4 %, v roce 2012 pak 7,7 %.
Lednový růst M2 je zhruba na úrovni referenčního tempa růstu tohoto peněžního agregátu
zohledňujícího potenciální produkt a inflační cíl. Harmonizovaný peněžní agregát M3
se v lednu meziročně zvýšil o 0,8 % (v eurozóně o 1,5 %).
Peněžní agregáty (mzr. v %)
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Ve struktuře M2 dále zrychlil meziroční růst
transakčních peněz zahrnutých v peněžním
agregátu M1 na 15,8 %. Jejich vysoký růst
odráží mírné oživení ekonomiky, nízkou
hladinu
úrokových
sazeb
projevující
se v téměř nulových nákladech příležitosti
z držby jednodenních vkladů a přesuny
z termínovaných vkladů. 21 Pokles kvazipeněz se naopak dále prohloubil. Klesaly
krátkodobé vklady se splatností do dvou let a
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Dynamika M1 je v ČR výrazně vyšší než v eurozóně (15,8 % oproti 3,2 % v lednu 2011). Tento rozdíl je dán
zejména tím, že zatímco v eurozóně se v minulých měsících zvyšovala poptávka po krátkodobých vkladech
s dohodnutou splatností do dvou let vlivem jejich příznivého úročení při růstu vkladů s výpovědní lhůtou do
tří měsíců a dlouhodobých finančních pasiv (zahrnujících dlouhodobé termínované vklady), v ČR naproti
tomu rostla − též vlivem poklesu úrokových sazeb z termínovaných vkladů v roce 2010 − především
poptávka po jednodenních vkladech.
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s výpovědní lhůtou do tří měsíců i nad tři měsíce. Dlouhodobé vklady s dohodnutou splatností
nad dva roky rostly stále vysokým tempem. Aktuálně dochází ke snaze bank o opětovné
zatraktivnění těchto vkladů prostřednictvím jejich vyššího úročení s cílem získat dlouhodobé
finanční zdroje. Tempo růstu vkladů podniků zrychlilo na 3,9 %, dynamika vkladů
domácností se naopak nepatrně zmírnila na 4,4 % a vklady finančních neměnových institucí
poklesly o 0,5 %. Vývoj podnikových vkladů bude nadále pozitivně ovlivňován růstem
ekonomiky, i když ten v roce 2011 dočasně zpomalí. Dynamika vkladů domácností aktuálně
odráží nižší růst nominálních příjmů při stále vysoké míře nezaměstnanosti.
Peněžní převis, reálná i nominální peněžní mezera (na bázi peněžního agregátu M2)
ve čtvrtém čtvrtletí 2010 nesignalizovaly inflační rizika ve střednědobém horizontu.
2. Úvěry
Úvěry poskytnuté podnikům a domácnostem pozvolna oživují. Meziroční růst jejich
celkového stavu se v lednu 2011 zvýšil o 0,2 p.b. na 3,2 % a po úpravě o netransakční faktory
na 4,3 %. Na uvedeném vývoji se podílely úvěry nefinančních podniků při nepatrném
snižování příspěvku úvěrů domácnostem. Nové úvěry podnikům a domácnostem dále rostly,
i když se v jejich lednovém vývoji projevoval i vliv nízké srovnávací základny. Příspěvek
úvěrů souvisejících s realitním trhem (zahrnujících úvěry na bydlení domácnostem, úvěry
developerům a stavebnictví), které se vlivem růstu poptávky domácností po úvěrech
v minulosti nejvíce podílely na vysoké dynamice celkových úvěrů, nadále stagnuje. Růst
celkových úvěrů v eurozóně dosahuje 2,4 % (viz Box: Mezinárodní srovnání vývoje úvěrů
poskytnutých podnikům a domácnostem).
Stavy úvěrů podnikům a domácnostem
(mzr. v %)
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Poznámka: Časové řady stavebnictví a činností v oblasti nemovitostí byly z
důvodu změny metodiky v roce 2009 upraveny.

Úvěry nefinančním podnikům v lednu 2011 poprvé od roku 2009 meziročně vzrostly, a to
o 0,3 %. Jejich propad přitom dosáhl svého dna již na počátku roku 2010, tj. cca dvě čtvrtletí
po obratu hospodářského cyklu, vlivem růstu dlouhodobých úvěrů (souvisejících zejména
s fotovoltaickým boomem) a zmírňování poklesu krátkodobých úvěrů. Obdobný vývoj
vykazují i nové úvěry, které se v lednu meziročně zvýšily o 8,9 %. V lednu se nadále
nejrychleji zvyšovaly úvěry energetice, mírný růst pokračuje i u úvěrů do odvětví obchodu
a developerům. Naopak úvěry zpracovatelskému průmyslu a stavebnictví stále klesají, i když
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mírněji než v předchozím období. Pokles úvěrů zpracovatelskému průmyslu při růstu jeho
účetní přidané hodnoty naznačuje vyšší využívání vnitřních zdrojů a větší obezřetnost bank.
Současně ve čtvrtém čtvrtletí 2010 vzrostly Úvěry nefinančním podnikům
úvěry podnikům od nebankovních institucí, (nové obchody, mzr. v %, úroková sazba v %)
a to o 9,5 %.
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nových hypotečních úvěrů (na 45,9 %). Nové
Úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům (pravá osa)
úvěry na bydlení již aktuálně rostou u všech
skupin bank s výjimkou stavebních spořitelen
(viz Box: Úvěry a trh nemovitostí v současné fázi hospodářského cyklu v 7.SZ 2010).
Podle Hypoindexu se v únoru 2011 dále zvýšil objem poskytnutých hypoték, a to meziročně
o 54,3 % v důsledku nízkých úrokových sazeb, příznivé dostupnosti hypoték, ale i vlivem
nízké výchozí základny předchozího roku. Současně se od čtvrtého čtvrtletí 2010 zmírňuje
rovněž pokles nových spotřebitelských úvěrů. V roce 2011 lze očekávat, že poptávka
po úvěrech na bydlení bude přechodně podporována očekávaným zvýšením snížené sazby
DPH, kam zatím patří stavební práce spojené s bydlením, zatímco v opačném směru bude
působit stále slabý trh práce a zastavení poklesu úrokových sazeb.
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Poměr úvěrů se selháním na celkových úvěrech daného segmentu zůstává zvýšený, u úvěrů
podnikům činil 8,9 %, u spotřebitelských úvěrů vzrostl na 12,1 % a u úvěrů na bydlení
na 3,3 % (u domácností dosahoval 5,2 %). Meziroční růsty absolutního objemu nesplácených
úvěrů však od roku 2010 pozvolna klesají.
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Box: Mezinárodní srovnání vývoje úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem
Zpracovaný box navazuje na diskusi na makro-finančním panelu ohledně srovnání vývoje úvěrů v ČR
s ostatními zeměmi. Značný pokles tempa růstu úvěrů následující po finanční krizi v eurozóně
a ve vybraných zemích středoevropského regionu odrážel zejména předchozí snižování hospodářské
aktivity. Protože v současnosti dochází k oživování úvěrů, tento box se zabývá srovnáním vývoje
úvěrů v ČR s vybranými zeměmi eurozóny a středoevropského regionu z hlediska časového dosažení
dna jejich minulého propadu a nástupu oživení úvěrového trhu jako celku a jeho jednotlivých
segmentů (kromě úvěrů finančním neměnovým institucím a ostatních úvěrů domácnostem). Analýza
je provedena s využitím databáze ECB.
Celkové úvěry aktuálně postupně oživují ve všech sledovaných zemích, jejich tempa růstu jsou však
umírněná. Na rozdíl od minulosti, kdy dynamika úvěrů v ČR a ve vybraných středoevropských
zemích poměrně výrazně převyšovala dynamiku úvěrů v eurozóně (vlivem nízké výchozí základny
a jiných specifických faktorů), aktuálně je většinou zhruba srovnatelná. V průběhu finanční krize tudíž
výrazněji zpomalil růst úvěrů ve středoevropských zemích. Obdobný vývoj byl zaznamenán
i ve Španělsku. K obratu tempa růstu úvěrů po finanční krizi došlo v ČR na počátku roku 2010,
v eurozóně to bylo zhruba ve třetím čtvrtletí 2009. V obou případech se však v reálném vyjádření
(u obou indikátorů použit deflátor HDP) jednalo o cca dvě čtvrtletí po dosažení dna meziročního
poklesu reálného HDP.
Meziroční změny celkových úvěrů podnikům a domácnostem (stavy úvěrů, mzr. v %)
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Úvěry nefinančním podnikům se ve většině sledovaných zemí meziročně propadly v průběhu finanční
krize do záporných hodnot. V posledních čtvrtletích se však jejich záporné příspěvky k růstu
celkových úvěrů zmírňovaly a aktuálně se pohybují na hodnotách blízkých nule. V ČR se podnikové
úvěry podílely na oživování celkových úvěrů vlivem růstu dlouhodobých úvěrů zejména v souvislosti
s financováním fotovoltaických elektráren a snižováním poklesu krátkodobých úvěrů. V eurozóně
působilo především zpomalování poklesu krátkodobých úvěrů. K dosažení dna propadu podnikových
úvěrů došlo ve většině sledovaných zemí v závěru roku 2009 či na počátku roku 2010. V ČR
to je v reálném vyjádření zhruba dvě čtvrtletí a v eurozóně čtyři čtvrtletí po dosažení dna meziročního
poklesu reálného HDP.
Hlavní příspěvek k oživování celkových úvěrů mají v mezinárodním kontextu především úvěry
na bydlení. Zatímco v ČR se kladný příspěvek úvěrů na bydlení snižoval, a to ještě nepatrně i na konci
roku 2010, v eurozóně a ve vybraných středoevropských zemích kladný příspěvek úvěrů na bydlení
dosáhl dna svého poklesu již ve druhé polovině roku 2009. V případě reálných úvěrů však v ČR
zpomalování jejich meziročního růstu dosáhlo dna koncem roku 2009 a od roku 2010 stagnuje
či nepatrně roste. To je obdobně jako v eurozóně cca dvě čtvrtletí po dosažení dna meziročního
poklesu reálného HDP. Uvedený vývoj odráží pozvolné oživování trhu s nemovitostmi. Kolísavý
vývoj úvěrů na bydlení byl patrný pouze v UK a v Polsku.
Spotřebitelské úvěry poskytnuté domácnostem se na oživování celkových úvěrů ve sledovaných
zemích s výjimkou Maďarska zatím zásadně nepodílely. Jejich příspěvky k růstu celkových úvěrů
jsou nízké a navíc nebyl většinou zaznamenán zásadnější obrat v jejich vývoji po finanční krizi.

31

Příspěvky úvěrů nefinančním podnikům k meziroční změně celkových úvěrů
(stavy úvěrů, příspěvky v p.b.)
25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

-5

-5

-10

-10
1/05

1/06

1/07

1/09

1/08

1/10

1/05

1/06

AT
DE
UK

Eurozóna
PT
E
CZ

1/07

1/08

1/10

1/09

Eurozóna
SL
SK

CZ
PL
HU

Příspěvky úvěrů na bydlení k meziroční změně celkových úvěrů
(stavy úvěrů, příspěvky v p.b.)
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Příspěvky spotřebitelských úvěrů k meziroční změně celkových úvěrů
(stavy úvěrů, příspěvky v p.b.)
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Zdroj: ECB, výpočty ČNB.

Celkově lze shrnout, že růst úvěrů podnikům a domácnostem ve všech sledovaných ekonomikách
mírně oživuje. Příspěvky podnikových úvěrů k růstu celkových úvěrů se ve sledovaných zemích
výrazněji neodlišují. K pozvolnému oživování úvěrů přispívají od roku 2009 především úvěry
domácnostem na bydlení, a to zejména v zemích našeho regionu.
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3. Klientské úrokové sazby
Úrokové sazby z nových úvěrů podnikům v lednu 2011 nadále klesaly, zatímco
u domácností sazby z úvěrů na bydlení převážně stagnovaly a ze spotřebitelských úvěrů
rostly. Úroková sazba z nových vkladů přetrvávala u domácností na úrovni 1,1 %
a u podniků ve výši 0,4 %, dále však rostly sazby z vkladů s dohodnutou splatností nad jeden
rok. Na peněžním trhu přitom sazby v lednu stagnovaly a výnos desetiletého vládního
dluhopisu se mírně zvýšil (3M PRIBOR dosáhl 1,2 % a výnos vládního dluhopisu vzrostl
o 8 b.b. na 3,8 %). Klientské úrokové sazby zůstávají u podniků na nejnižší úrovni od roku
2004 a u domácností od roku 2007.
Úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům se snížila o 16 b.b. na 3,8 %. Sazby
s jednotlivými fixacemi se vyvíjely diferencovaně. Klesaly sazby s krátkodobou fixací
(do jednoho roku) a z kontokorentních úvěrů, zatímco sazby s delšími fixacemi většinou
rostly. V jejich vývoji se odrážela stagnace sazeb peněžního trhu a pozvolné zvyšování
dlouhodobých sazeb finančního trhu. V eurozóně se úrokové sazby z podnikových úvěrů
po prosincové stagnaci aktuálně vyvíjejí různorodě.
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U domácností úroková sazba z úvěrů na bydlení v lednu 2011 stagnovala na úrovni kolem
4,5 %. Oproti předchozímu měsíci mírně klesaly sazby s fixací nad jeden rok, zatímco sazba
s fixací do jednoho roku se nezměnila. Sazba s fixací do jednoho roku je sice stále nejnižší,
růst podílu úvěrů s tímto typem sazby Změny úrokové sazby z úvěrů na bydlení
zaznamenaný ve druhé polovině roku 2010 (mzm. v p.b. a úroková sazba v %)
však v lednu letošního roku nepokračoval
0,25
6,0
(podíl těchto úvěrů se v lednu v průměru snížil
0,20
5,5
na 20 %, dle odhadu cca 7 % tvoří hypotéky
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s pohyblivou úrokovou sazbou, zatímco podíl
0,05
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úvěrů s fixací sazby od jednoho roku do pěti
0,00
3,5
let vzrostl na 59 % a s fixací sazby nad pět let -0,05
3,0
činí 21 %).
-0,10
2,5
Zastavování poklesu úrokové sazby z úvěrů
na bydlení zaznamenané v posledních čtyřech
měsících je ovlivňováno zejména postupným
zvyšováním dlouhodobých úrokových sazeb
finančního trhu. To se projevuje u všech
skupin bank, i když rozdíly v průměrném
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úročení těchto úvěrů přetrvávají (sazba činí u velkých a malých bank 4,2 %, u středních bank
4,7 % a u stavebních spořitelen 4,9 %). Lze předpokládat, že banky budou v následujících
měsících vzhledem k situaci na trhu více uplatňovat akční slevy než další plošné snižování
úrokových sazeb. Podle Hypoindexu úroková sazba z hypoték se v únoru 2011 již mírně
zvýšila. Poměr úvěrů k hodnotě zastavené nemovitosti (LTV) přetrvává na úrovni 56 %.
Banky tudíž zmírňují tempo uvolňování úrokových podmínek a nemění neúrokové podmínky
(s výjimkou některých akčních slev – např. slevy na poplatcích za sjednání úvěru).
V eurozóně se většina úrokových sazeb z úvěrů na bydlení v lednu začala zvyšovat, sazby
jsou však na rozdíl od ČR nadále blízko historického minima 3 – 4 %.
Úroková sazba ze spotřebitelských úvěrů vzrostla v lednu 2011 o 27 b.b. na 14,3 %, čímž
došlo k částečné korekci jejího nedávného poklesu. Sazba z kontokorentních úvěrů
domácnostem zůstává na vysoké úrovni 18,4 %. V eurozóně se uvedené sazby pohybují okolo
5 – 8 % a aktuálně rovněž vzrostly.
Klientské rizikové prémie jsou dosud mírně zvýšené. Rozpětí mezi klientskými sazbami
a sazbami peněžního trhu pokleslo u podnikových úvěrů, stagnovalo u úvěrů na bydlení
a vzrostlo u spotřebitelských úvěrů. Úrokové podmínky se tedy po uvolňování zaznamenaném
v roce 2010 dále výrazněji nezměkčují. V eurozóně se úvěrové podmínky ve čtvrtém čtvrtletí
2010 nezměnily u úvěrů podnikům a u spotřebitelských úvěrů, zatímco u úvěrů na bydlení
se mírně zpřísnily. 22 Rozpětí mezi sazbou z úvěrů na bydlení a výnosem desetiletého vládního
dluhopisu se snížilo vlivem růstu výnosu vládního dluhopisu.
Rozpětí klientských a tržních úrokových sazeb (v p.b.)
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Marže mezi průměrnou úrokovou sazbou z nových úvěrů a vkladů zůstává ve výši 6,2 p.b.
U nových úvěrů a vkladů podniků marže bank poklesla na 3,3 p.b., u úvěrů na bydlení
a vkladů domácností stagnovala ve výši 3,5 p.b. a u spotřebitelských úvěrů vzrostla
na 13,3 p.b. Z hlediska skupin bank nejvyšší marže udržují velké banky a aktuálně i střední
banky, zatímco výrazně nižší marže mají malé banky a stavební spořitelny.
22

Podle lednového „Bank Lending Survey for Euro Area“ (viz Monthly Bulletin ECB, February 2011)
se úvěrové podmínky v eurozóně ve 4.čtvrtletí 2010 nezměnily u podnikových a spotřebitelských úvěrů,
zatímco u úvěrů na bydlení se nepatrně zpřísnily. U podniků působí neměnné faktory na straně bank (tj.
zejména schopnost bank získat zdroje pro úvěrování a jejich likviditní pozice), u úvěrů na bydlení
očekávaný vývoj nemovitostního trhu a celkové ekonomické aktivity, mírné zvýšení nákladů na získání
zdrojů pro úvěrování a zmírnění záporného příspěvku konkurence bank. U úvěrových podmínek
spotřebitelských úvěrů se odráží zejména lepší úvěruschopnost domácností. Ve 4.čtvrtletí 2010 se zvýšila
poptávka po úvěrech podnikům a po hypotékách, zatímco poptávka po spotřebitelských úvěrech byla
umírněná.
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V. NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH
V letošním roce úrokové sazby na peněžním trhu zatím stagnují, sazby s delší splatností
zastavily svůj postupný nárůst. Průměrná výše sazby 3M PRIBOR za 1.čtvrtletí 2011 se
pohybuje lehce pod prognózou. Kurz koruny kolísal mezi 24,0 – 24,5 Kč/EUR, v průměru za
dosavadní průběh 1.čtvrtletí 2011 je silnější o cca 15 hal (0,6 %) v porovnání s prognózou.
Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost
1.Q 2011 – základní scénář
1.3
24.50

3M PRIBOR
Kurz – CZK/EUR
*

1.Q 2011 – skutečnost *
1.2
24.35

16.3. – skutečnost
1.2
24.40

průměr za čtvrtletí do 16.3.2011

1 Domácí úrokové sazby
Úrokové sazby PRIBOR nadále stagnují ve všech splatnostech. Sazba 3M PRIBOR (1,2 %) je
nepatrně pod prognózou (1,3 %). Rozpětí 3M PRIBOR – 2T repo sazba aktuálně dosahuje
cca 0,45 p.b., což je v souladu s předpokladem prognózy z 1.SZ. Výnosová křivka peněžního
trhu má pozitivní sklon, spread 1R PRIBOR – 3M PRIBOR aktuálně dosahuje 0,6 p.b. Po
únorovém zasedání BR (3.2.) mírně vzrostly sazby FRA; trh tak reagoval na informace, že
ČNB zvýšila prognózu růstu HDP a ponechala sazby na stávající úrovni jen těsnou většinou
hlasů. V následujících dnech však sazby FRA korigovaly svůj růst v reakci na zveřejněné
makroekonomické údaje (nižší inflace za leden a HDP za 4.čtvrtletí 2010). Tržní výhled 3M
sazeb FRA je nicméně rostoucí a kromě nejkratšího horizontu se pohybuje nad trajektorií
konzistentní se základním scénářem stávající prognózy (viz graf v části I.2 Prognózy
ostatních institucí). Úrokové sazby s delší splatností do značné míry kopírovaly vývoj sazeb
v zahraničí, kde se v polovině února zastavil několik měsíců trvající postupný nárůst. Na
evropských trzích vedle sebe působí několik faktorů: na jedné straně pokračující růst
ekonomiky a očekávání dřívějšího zvýšení sazeb ECB, na druhé straně zvýšené geopolitické
napětí v arabských zemích. To se bezprostředně odrazilo ve zvýšených cenách ropy, které
mohou mít vedle proinflačních cenových vlivů i potenciální dopad do nižšího růstu globální
ekonomiky. Kromě toho došlo k poklesu na světových akciových trzích, nárůstu rizikové
averze a částečnému přesunu investorů do bezpečných aktiv včetně českých státních
dluhopisů.
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3M PRIBOR - ČNB 2T REPO
3M EURIBOR - 3M EONIA SWAP INDEX

1.50

1.00

0.50

0.00
1/08

7/08

1/09

7/09

35

1/10

7/10

1/11

Klientské úrokové sazby zhruba stagnovaly. Průměrná sazba z nově poskytnutých úvěrů
v lednu činila 7,1 %, sazba z termínovaných vkladů 1,6 %. Klientské úrokové sazby z nových
úvěrů v reálném vyjádření z pohledu ex post dosahují 5,3 %, z pohledu ex ante 4,5 %.

2 Devizový kurz
Zatímco v lednu koruna vůči euru posilovala, počátkem února se trend obrátil a koruna
oslabila až na hodnotu 24,5 CZK/EUR. Poslední únorová dekáda přinesla další posílení
a v současnosti se kurz pohybuje mírně nad hodnotou 24,3 CZK/EUR. Průměrná hodnota
kurzu v dosavadním průběhu prvního čtvrtletí činila 24,35 CZK/EUR, a byla tak oproti
průměrnému kurzu za čtvrté čtvrtletí silnější o 1,7 %. Meziročně koruna vůči euru posílila
o 6 %. Oproti prognóze z 1.SZ na první čtvrtletí 2010 (24,5 CZK/EUR) byl kurz koruny
silnější o cca 0,6 %.
Vývoj měnového kurzu CZK/EUR
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Zasedání bankovní rady ČNB počátkem února a možnost dřívějšího zvýšení sazeb se
krátkodobě promítly do kurzu koruny vůči euru, který posílil na novou nejsilnější úroveň od
listopadu 2008 (23,92 CZK/EUR). Kurz v prvním čtvrtletí již ve zmenšené míře ovlivňovaly
také problémy zadlužených zemí eurozóny a snahy o jejich řešení, promítající se do
sentimentu finančního trhu vůči některým evropským měnám. V lednu se podařilo úspěšně
upsat několik aukcí státních dluhopisů, na druhou stranu se Eurogroup nedohodla na reformě
záchranného mechanismu, který by zabránil bankrotu předlužených zemí. Během února
a března se po několika makroekonomických údajích rovněž změnil výhled měnové politiky
ECB, když první krok ke zvyšování sazeb je nyní očekáván již v dubnu. Vývoj kurzu koruny
naopak významněji neovlivnila zveřejněná revize dat platební bilance, zřejmě i díky
intenzivní dlouhodobé komunikaci ze strany ČNB a ČSÚ.
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Příloha – Cílování cenové hladiny
Jiří Böhm, Jan Filáček, Ivana Kubicová a Romana Zamazalová *
Tato příloha byla zpracována v návaznosti na závěry výjezdního zasedání bankovní rady
v listopadu 2010. Jejím cílem je zejména podat přehled existující literatury na téma cílování
cenové hladiny a s ním souvisejících aspektů. Příloha má následující strukturu. První část
představuje režim cílování cenové hladiny s využitím závěrů ekonomického výzkumu před
rokem 1999, kdy byl publikován přelomový Svenssonův článek. Druhá část přílohy popisuje
závěry Svenssonova článku, který vedl k obnovení zájmu o tuto oblast ekonomie. Následný
výzkum, který analyzuje robustnost Svenssonových závěrů v závislosti na rozdílných
specifikacích modelů, je shrnut ve třetí části. Ve čtvrté části je diskutováno téma z pohledu
problému nulové dolní meze úrokových sazeb a v páté části z pohledu komunikace a problému
dynamické nekonzistence. Šestá část je věnována praktickým zkušenostem s režimy
připomínajícími cílování cenové hladiny – zkušenostem Švédska 30. let 20. století
a meziválečného Československa – spolu s analýzou vývoje cenové hladiny ve vybraných
zemích cílujících inflaci. V závěru přílohy jsou shrnuty hlavní potenciální přínosy a náklady
cílování cenové hladiny.
1. Tradiční argumentace
V tradiční argumentaci byl hlavní přínos režimu cílování cenové hladiny viděn ve snížení
nejistoty ohledně budoucí úrovně cenové hladiny, za hlavní nevýhodu bylo považováno
zvýšení variability produkce (a dle některých autorů i inflace).
Mezi prvními zastánci cílování cenové hladiny byli již Alfred Marshall (1887), Knut Wicksell
(1898) a Irving Fisher (1922), v jejich studiích však chybělo řešení praktických otázek.
Literatura před druhou světovou válkou se zabývala udržováním cenové stability jako
prostředku stabilizace hospodářské aktivity. Po druhé světové válce se diskuze týkající se
měnové politiky soustředily především na inflaci.
Problematika cílování cenové hladiny (konstantní či konstantně rostoucí) byla oživena na
začátku devadesátých let minulého století, zabývali se jí mj. McCallum (1990), Lebow a kol.
(1992), Fillion a Tetlow (1994), Goodhart (1994), Duguay (1994), Fischer (1994), Haldane
a Salmon (1995).
Většina prací z tohoto období vidí hlavní výhodu cílování cenové hladiny ve snížení nejistoty
ohledně budoucí úrovně cenové hladiny. Klíčovou nevýhodou je pak podle nich zvýšení
variability produkce (a dle některých autorů i inflace).
Při cílování inflace panuje značná nejistota ohledně úrovně cen ve vzdálené budoucnosti.
Cenová hladina vykazuje v tomto režimu vlastnosti „náhodné procházky“ (random walk), což
implikuje, že rozptyl budoucí cenové hladiny se lineárně zvyšuje s její vzdáleností od
současnosti. Tento režim tedy dovoluje zásadní drift cenové hladiny. Tento jev – jednotkový
kořen v cenové hladině, vyplývající z přijetí inflačního cíle – zmiňují Lebow a kol. (1992),
Fillion a Tetlow (1994), Duguay (1994), Haldane a Salmon (1995). Cíl cenové hladiny podle
nich naopak vede k tomu, že cenová hladina se pohybuje bez trendu kolem cílové (např.
konstantně rostoucí) hodnoty. Při cílování cenové hladiny by tedy nejistota ohledně
budoucích cen měla být mnohem menší, jelikož si centrální banka klade za cíl odstranit
veškeré vzniklé odchylky cenové hladiny od cíle (Graf 1).
*

Odbor měnové politiky a fiskálních analýz. Autoři děkují za cenné připomínky Tomáši Holubovi, Luboši
Komárkovi ,Petru Královi a Tiboru Hlédikovi.
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Graf 1: Ilustrativní znázornění vývoje cenové hladiny a inflace při cílování inflace vs. cílování
cenové hladiny
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Konieczny (1994) dále uvádí, že lépe predikovatelná cenová hladina snižuje kalkulační
náklady budoucí spotřeby, zlepšuje roli cen v procesu alokování zdrojů, a tudíž minimalizuje
riziko chyb, které by mohly vést k suboptimální struktuře spotřeby. Howit (1994) jako možný
důsledek těchto chyb uvádí také nevhodnou alokaci kapitálu. Ragan (1994) argumentuje, že
vyšší předvídatelnost cen snižuje pravděpodobnost defaultu, a tím snižuje náklady finančního
zprostředkování.
Fischer (1994) vychází ve svých úvahách z nulového inflačního cíle, resp. konstantní cílované
cenové hladiny. Také on jako hlavní výhodu cílování cenové hladiny uvádí snížení nejistoty
ohledně budoucí úrovně cenové hladiny, za nevýhodu naopak pokládá skutečnost, že
v polovině případů (když nastane výchylka v cenové hladině směrem vzhůru, tj. krátkodobě
kladná inflace) měnová autorita usiluje o deflaci, krátkodobý cíl inflace by tedy byl záporný.
Proto považuje cílování cenové hladiny za nevhodný režim, který v ekonomice způsobuje
zbytečné krátkodobé fluktuace a více variability v krátkodobých mírách inflace. V souvislosti
s lepší předvídatelností cen v dlouhém období Fischer zmiňuje často uváděné výhody cílování
cenové hladiny v podobě větší atraktivity dlouhodobých kontraktů či spoření na penzi.
Zároveň však argumentuje tím, že stabilní reálné penze lze snadněji dosáhnout vydáním
indexovaných dluhopisů. Nejistota ohledně budoucí cenové hladiny pravděpodobně nebude
výrazně větší, pokud centrální banka cíluje malou kladnou míru inflace. Dle Fischera není
z hlediska nejistoty ohledně budoucí cenové hladiny významný rozdíl mezi nulovým
inflačním cílem a cílem 2–3 %. Fischer se tak domnívá, že cílování inflace s menší
krátkodobou nejistotou ohledně inflace je vhodnější i přes větší nejistotu ohledně cenové
hladiny v dlouhém období.
Duguay (1994) vedle svých komentářů k trade-off plynoucímu z cílování cenové hladiny
(výhody z předvídatelnosti cenové hladiny v dlouhém období a nevýhody plynoucí ze zvýšení
variability produkce) navíc upozorňuje, že je třeba vzít v potaz také náklady na změnu
režimu. Silným argumentem pro obezřetnost je podle něj nejistota ohledně rychlosti
přizpůsobení inflačních očekávání při přechodu na režim cílování cenové hladiny.
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Haldane a Salmon (1995) použili stochastické simulace v malém makroekonomickém
modelu. V mnoha ohledech jsou výsledky jejich práce paralelní s výstupy prací Lebow a kol.
(1992) a Fillion a Tetlow (1994). Hlavní nevýhodu cílování cenové hladiny spatřují uvedení
autoři v situaci nabídkového šoku. Jelikož nabídkové šoky mění rovnovážnou cenovou
hladinu, pokusy navrátit cenovou hladinu na úroveň před šokem budou s největší
pravděpodobností vést k významným reálným nákladům. Dalším nákladem je zvýšená
variabilita inflace v krátkém období – „napravování“ odchylek od cíle totiž zvyšuje variabilitu
inflace.
Co se týká variability inflace, Fillion a Tetlow (1994) však argumentují, že existuje reálná
možnost, že cílování cenové hladiny by redukovalo variabilitu inflace ve srovnání s cílováním
inflace. Je to proto, že ceny by byly méně náchylné se zvýšit v situaci, kdy ekonomické
subjekty rozumí tomu, že centrální banka je zavázána udržet cenovou hladinu v blízkosti
cílované hodnoty. Ke stejnému závěru dospěli také Black a kol. (1997) za použití
stochastického modelu kanadské ekonomiky. Nejlépe tuto hypotézu ilustroval ve své práci
Svensson (1996), následně publikované jako Svensson (1999) a podrobně popsané
v následující kapitole.
Kiley (1998) porovnává měnovou politiku při různé specifikaci Phillipsovy křivky. První
specifikace je konzistentní s neoklasickým modelem cenového přizpůsobení. Druhá
specifikace je založena na modelech s rigidními cenami implikujícími novokeynesovskou
Phillipsovu křivku. Při porovnání cílování cenové hladiny a cílování inflace potvrzuje tradeoff mezi stabilitou cen a produkce v novokeynesovském modelu, ne však v neoklasickém.
Vzhledem k empirické podpoře novokeynesovské specifikace uzavírá, že tento trade-off
pravděpodobně existuje.
2. Svenssonův "free lunch"
Článek Svensson (1999) 1 ukázal, že za realistických předpokladů může cílování cenové
hladiny snížit variabilitu cenové hladiny v dlouhém období i variabilitu inflace v krátkém
období bez souběžného zvýšení variability výstupu, což by představovalo tzv. „free lunch“.
Vzhledem ke skutečnosti, že Svenssonův článek vyvolal silnou akademickou odezvu, tato
kapitola detailněji rozebírá jeho podstatu a závěry.
Svensson srovnává režim cílování inflace s cílováním cenové hladiny v modelu s Phillipsovou
křivkou a ztrátovou funkcí centrální banky, která implikuje endogenní rozhodovací pravidlo.
Tradiční Phillipsova křivka (rovnice 1) předpokládá krátkodobou substituci mezi inflací (π)
a mezerou výstupu (y) při perzistenci mezery výstupu a výskytu nabídkových šoků ε t :
y t = ρy t −1 + α (π t − π t|t −1 ) + ε t

(1)

Inflační očekávání soukromého sektoru v modelu jsou racionální, podmíněná informacemi
dostupnými v daném období, π t|t −1 = Et −1π t .
Modelová centrální banka cílující inflaci usiluje o stabilizování inflace na dlouhodobém
inflačním cíli π* a o stabilizaci mezery výstupu na žádoucí hodnotě. Souhrnná ztrátová funkce
měnové autority tak je:

1

Poprvé publikovaný jako Svensson (1996).
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[

2
2
1
∞

Et ∑ β τ −t Lt  , kde Lt = (π t − π * ) + λ ( y t − y * )
2
 τ =t


]

(2)

Model pro jednoduchost předpokládá, že centrální banka má úplnou kontrolu nad inflací
(resp. že je svými nástroji schopna dosáhnout požadované úrovně inflace), a tedy, že
v každém období po zjištění nabídkového šoku ε t stanoví její optimální úroveň. Měnová
politika je v modelu účinná díky perzistenci výstupu vznikající např. z nedokonalostí na trhu
práce či strnulými cenami (sticky prices).
V režimu cílování cenové hladiny centrální banka čelí stejné Phillipsově křivce a její ztrátová
funkce je definována v odchylkách mezery výstupu a cenové hladiny od žádoucích hodnot:

[

2
2
1
∞

Et ∑ β τ −t Lt  , kde Lt = ( pt − pt* ) + λ ( y t − y * )
2
 τ =t


]

(3)

Svensson ukazuje, že za předpokladu persistence výstupu (mezery výstupu) vyšší než 0,5
dosáhne diskrečně rozhodující centrální banka cílováním cenové hladiny nižší variability
inflace než cílováním inflace. Důvodem je fakt, že měnová autorita při cílování cenové
hladiny stanoví inflaci proporcionálně změně mezery výstupu, zatímco při cílování inflace je
optimální úroveň inflace v reakci na nabídkový šok proporcionální velikosti mezery výstupu.
Variabilita změny (persistentní) mezery výstupu je přitom nižší než variabilita mezery
výstupu samotné.
Svensson dále rozvíjí situaci, kdy společnost má preferenci pro stabilizaci inflace (tj. sociální
ztrátová funkce je definována jako (2)) a centrální banka má volbu mezi ztrátovou funkcí (2)
a (3). Svensson si pak klade otázku, zda je pro společnost výhodnější, aby centrální banka
cílovala inflaci nebo cenovou hladinu. Ukazuje se, že i v této situaci je optimální definovat
ztrátovou funkci centrální banky jako (3), tj. prostřednictvím cílování cenové hladiny, neboť
cílování cenové hladiny vede k nižší variabilitě inflace při zachování variability výstupu.
Klíčovými předpoklady Svenssonova modelu jsou endogenní rozhodovací pravidlo
a předpoklad diskreční měnové politiky2. Pokud by centrální banka byla schopna přijmout
kredibilní závazek dlouhodobě optimální měnové politiky (kdy je ve Svenssonově modelu
inflace na cíli nehledě na velikost mezery výstupu) a reagovat pouze na nové informace
zachycené v modelu jako nabídkový šok, pak by variabilita výstupu a inflace v krátkém
období byla v režimu cílování inflace naopak nižší než v režimu cílování cenové hladiny. Při
dlouhodobě optimální měnové politice je totiž inflace závislá pouze na nabídkových šocích
a nikoliv na velikosti mezery výstupu. Variabilita inflace je pak při cílování inflace rovna
variabilitě nabídkových šoků, zatímco při cílování cenové hladiny je variabilitě nabídkových
šoků rovna variabilita cenové hladiny. Variabilita inflace pak odpovídá variabilitě změn
nabídkových šoků. Pokud jsou šoky i.i.d. (nezávisle stejnoměrně rozděleny), se střední
hodnotou rovnou nule, pak je při cílování cenové hladiny variabilita inflace dvojnásobná
oproti cílování inflace. Svensson nicméně zpochybňuje reálnost a důvěryhodnost takového
závazku nezávislou měnovou autoritou.

2

Tvůrce měnové politiky při diskreční politice není vázán předchozí aktivitou (akcí) či plánem a může nezávisle
rozhodovat v každém období, viz Ambler (2009), a to i např. v souladu s reakční funkcí. Opakem je měnová
politika se závazkem.
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3. Modely navazující na Svenssona
Závěry Svenssona (1999) byly pro mnohé ekonomy překvapující a částečně neintuitivní. Proto
se nelze divit tomu, že v reakci na Svenssonův článek došlo k oživení zájmu o problematiku
cílování cenové hladiny. Hlavním cílem navazujícího výzkumu bylo zjistit, do jaké míry jsou
Svenssonovy závěry citlivé na volbu modelového rámce a jeho kalibraci. Velká pozornost byla
přitom věnována otázce způsobu tvorby očekávání, možnosti hybridních režimů měnové
politiky a analýze ekonomik s více sektory. Výsledky tohoto výzkumu ukazují, že při odlišných
specifikacích modelu lze zpochybnit výhodnost cílování cenové hladiny oproti cílování
inflace.
Ve stejném roce, kdy vyšel výše popsaný Svenssonův článek, Clarida a kol. (1999)
a Woodford (1999) dospěli k názoru, že ve vpředhledícím modelu je optimální měnová
politika se závazkem charakterizována stacionární cenovou hladinou. To vede k úvahám, že
centrální banka by i v případě diskrečních opatření měla preferovat cíl v podobě cenové
hladiny.
Clarida a kol. (1999) došli v podstatě ke stejným závěrům jako Svensson (cílování cenové
hladiny umožní příznivější trade-off mezi variabilitou výstupu a inflace, než lze dosáhnout
s režimem cílování inflace) při použití rozdílného modelového aparátu. Hlavním rozdílem je
použití novokeynesovské Phillipsovy křivky, ve které vystupují současná očekávání budoucí
inflace.
Podobně jako Clarida a kol. (1999), i Dittmar a Gavin (2000) nahradili novou klasickou
Phillipsovu křivku použitou Svenssonem její novokeynesovskou verzí. Docházejí přitom
k závěru, že použití novokeynesovské verze Phillipsovy křivky ještě více zdůrazňuje výhody
cílování cenové hladiny, neboť tento režim dominuje cílování inflace i při nízké či nulové
perzistenci výstupu. Nadále však platí, že čím větší perzistence, tím větší přínos cílování
cenové hladiny oproti cílování inflace (Graf 2).
Graf 2: Trade-off mezi variabilitou inflace a výstupu pro různé perzistence (

(ρ=0.5)

(ρ=0)
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)

(ρ=0.9)
Zdroj: Dittmar a Gavin (2000)

Modely založené na novokeynesovské ekonomii jsou v posledních dvou desetiletích
základními stavebními kameny jak analytických a prognostických modelů centrálních bank,
tak akademických výzkumných prací. Nevýhodou standardního novokeynesovského modelu
je, že není schopen replikovat empiricky pozorovanou perzistenci inflace. Z tohoto důvodu je
obvykle do modelu přidávána zpožděná inflace, a pak hovoříme o hybridní novokeynesovské
Phillipsově křivce. Koeficient u zpožděné inflace je spojován jednak s tzv. Calvo pricing3,
jednak s podílem ekonomických agentů, kteří stanovují své ceny na základě minulých
informací (o výstupu, cenách a potažmo inflaci). Steinsson (2003) ukázal, že čím větší je
podíl těchto vzadhledících agentů (a recipročně čím menší je podíl těch vpředhledících), tím
je méně optimální plně kompenzovat dopady nákladových šoků. Pokud jsou všichni agenti
vpředhledící, autorita by měla kompenzovat veškeré nákladové šoky, tj. cílovat cenovou
hladinu, která by měla ve výsledku být (trendově) stacionární. K obdobným závěrům dochází
s podobným modelem i Gaspar a kol. (2007).
Ball a kol. (2005) ospravedlňují přítomnost zpožděné inflace ve svém modelu tím, že získávat
cenové informace je nákladné. V tomto modelu všichni agenti mohou měnit ceny v každém
období (na rozdíl od Calvo pricing, kde měnit ceny může v daném období pouze část agentů),
avšak pouze část firem obdrží kompletní informace o fungování a stavu ekonomiky, a tudíž
o optimální ceně. Mezi tyto informace patří i způsob, jakým funguje měnová politika. I tento
model vede k optimální politice v podobě cílování cenové hladiny a (trendově) stacionární
cenové hladiny, neboť ta minimalizuje chyby firem vznikající při stanovování cen na základě
neúplných informací.
Výše uvedené studie naznačují, že významným prvkem, který ovlivňuje optimalitu cílování
cenové hladiny ve srovnání s cílováním inflace, je míra vpředhledícnosti ekonomických
agentů. Čím je tato míra větší, tím více převažují výhody cílování cenové hladiny plynoucí
z toho, že tento režim lépe ukotvuje cenová očekávání. Samotná perzistence výstupu, která
byla diskutována Svenssonem (1999), hraje v určení výhodnosti cílování cenové hladiny až
vedlejší roli.
Tento poznatek nejlépe ukazuje Vestin (2006). V novokeynesovském schématu
s vpředhledícími očekáváními a bez perzistence nabídkových šoků ukázal, že s diskreční
měnovou politikou lze při ztrátové funkci nadefinované v odchylkách cen (nikoliv inflace)
a odchylkách výstupu dosáhnout při vhodném nastavení relativní váhy těchto dvou veličin
stejného společenského blahobytu, jako při optimální měnové politice se závazkem. Tento
závěr je přitom velmi silný, neboť v standardních modelech platí, že blahobyt při diskreční
3

Calvo Pricing je mechanismus cenotvorby, ve kterém v každém časovém okamžiku optimalizuje ceny pouze
část firem.
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měnové politice je menší nebo rovný blahobytu při měnové politice se závazkem. Pokud je do
modelu přidána perzistence šoků, blahobyt se stává menší než při optimální měnové politice
se závazkem, je však stále větší než při diskreční politice zaměřené na inflaci.
Pokud v ekonomice vedle sebe existují jak vpředhledící, tak vzadhledící agenti, lze nejvyššího
blahobytu dosáhnout za určitých podmínek kombinací cílování cenové hladiny a inflace. Za
takovou kombinaci lze označit cílování průměrné inflace (Average Inflation Targeting), kdy
centrální banka cíluje klouzavý průměr inflace (tj. chová se tak, aby inflace na budoucnosti
byla v průměru za nějaké období zpět rovna určité hodnotě, čili např. nižší inflaci zpočátku
kompenzuje vyšší inflací v závěru daného období). Čím delší je období, za které se inflace
průměruje, tím více se tento hybridní režim přibližuje cílování cenové hladiny. Nessén
a Vestin (2005) v novokeynesovském schématu použitém Steinssonem (2003) ukázali, že
pokud je podíl vzadhledících agentů větší než zhruba jedna polovina, cílování průměrné
inflace přináší vyšší blahobyt než cílování cenové hladiny. Čím je podíl vzadhledících agentů
vyšší, tím je nižší optimální počet období, ze kterých je spočten klouzavý průměr (Graf 3).
Graf 3: Ztrátová funkce při různých režimech měnové politiky a při různém podílu
vzadhledících agentů (Omega)

Vysvětlivky: Discretion - diskreční chování centrální banky, PT - cílování cenové hladiny,
ostatní čáry představují cílování průměrné inflace při průměrování za j období
Zdroj: Nessén a Vestin (2005)

Další alternativou, jak spojit cílování inflace a cenové hladiny, je tzv. hybridní cílování
(Hybrid Targeting), kdy ve ztrátové funkci figuruje s určitou váhou jak odchylka inflace, tak
odchylka cenové hladiny. Takto definovaná ztrátová funkce je pak zobecněním jak cílování
inflace (nastává při nulové váze na cenovou hladinu), tak cílování cenové hladiny (při nulové
váze na inflaci). Takto nadefinovaná ztrátová funkce vede k podobným závěrům jako cílování
průměrné inflace (např. Barnett a Engineer, 2001, Batini a Yates, 2003, Cecchetti a Kim,
2005) – pokud v ekonomice nedominují čistě vpředhledící nebo čistě vzadhledící agenti,
hybridní režim dominuje jak cílování inflace, tak cenové hladiny.
Většina výše uvedených modelů včetně Svenssona (1999) pracuje pouze s jedním typem
zboží a jednou cenou. Tyto modely tak nemohou analyzovat problém relativních cen. Ortega
a Rebei (2006) používají DSGE model kanadské ekonomiky se dvěma sektory
(obchodovatelné a neobchodovatelné statky). Na obou trzích existují cenové rigidity, stejně
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tak jsou v tomto modelu strnulé mzdy. V tomto modelu již není zřejmá výhoda cílování
cenové hladiny nad cílováním inflace.
Berentsen a Waller (2009) sestrojili DSGE model se třemi trhy – dva trhy zboží a trh úvěrů.
Všechny trhy jsou plně flexibilní a k obchodování na nich je zapotřebí peněz. Centrální banka
pak svoji měnovou politiku provádí skrze množství peněz v oběhu. Takto nastavený model
ústí v závěr, že zatímco cílování inflace je neúčinné a monetární expanze vede pouze k růstu
inflačních očekávání a nominálních sazeb bez efektu na reálné veličiny, cílování cenové
hladiny efektivně ukotvuje inflační očekávání a monetární expanze ovlivňuje reálnou
ekonomiku.
Gerberding a kol. (2010) používají novokeynesovský model se dvěma sektory. První sektor
obchoduje se zbožím mezispotřeby a cena tohoto zboží zhruba odpovídá cenám
průmyslových výrobců. Druhý sektor obchoduje s finálním zbožím, jehož cena koresponduje
se spotřebitelskými cenami. Ceny v obou sektorech jsou strnulé a čelí rozdílným šokům.
Autoři docházejí k závěru, že optimální měnová politika vede k nestacionárním cenám v obou
sektorech. Jak ukazuje Graf 4, politika cílování cenové hladiny (PLT) vede k výrazně větším
ztrátám než cílování inflace (IT) a tento rozdíl narůstá s narůstajícím horizontem měnové
politiky až do horizontu téměř o délce 10 let.
Graf 4: Ztrátová funkce ve dvousektorové ekonomice

Zdroj: Gerberding a kol. (2010)

De Resende a kol. (2010) sestavili vícesektorový DSGE model s několika stupni výroby.
V modelu jsou dva sektory s finálními výrobky, z nichž jeden je obchodovatelný sektor
a druhý neobchodovatelný, těmto sektorům odpovídající sektory mezispotřeby, sektor
produkující základní suroviny pro ostatní sektory a dovozní sektor. Model počítá nejen
s nominálními, ale i reálnými rigiditami. Z hlediska ztrátové funkce pak vychází, že cílování
inflace přináší shodný blahobyt s cílováním cenové hladiny.
Dalším nereálným předpokladem Svenssona (1999) i většiny následných modelů je, že buď
všichni agenti − nebo jejich vpředhledící část − jsou racionální, mají veškeré informace
o ekonomice a plnou víru v měnovou autoritu. V případě přechodu od cílování inflace
k cílování celkové hladiny lze naopak předpokládat, že bude probíhat proces učení a získávání
kredibility, který může trvat mnoho let. Gaspar a kol. (2007) používají k analýze přechodu od
cílování inflace k cílování cenové hladiny model s tzv. constant-gain učením, kdy se proces
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učení přizpůsobuje minulým chybám v učení. Závěrem je, že proces pouze postupného učení
snižuje přínosy přechodu, celkový přínos však zůstává kladný. Výjimkou je nereálně pomalý
proces učení (koeficient rychlosti učení menší než 0,02).
Kryvtsov a kol. (2008) používají jednoduchý novokeynesovský model s pouze postupným
přizpůsobením očekávání novému režimu cílování cenové hladiny. V tomto modelu dochází
k podobným závěrům jako v předchozím článku – přechod zvyšuje blahobyt, i když toto
zvýšení není vysoké a pohybuje se v řádu setin procenta. Zhruba pětkrát větší nárůst
blahobytu při přechodu k cílování cenové hladiny v podmínkách nedokonalé kredibility
nového režimu odhadují Cateau a kol. (2009). K odhadu používají DSGE model kanadské
ekonomiky. Pouze v případě, že nedokonalá kredibilita trvá déle než 13 let (více než 50
čtvrtletí), převažují náklady zavedení režimu cílování cenové hladiny nad jeho přínosy
(Graf 5).
Graf 5: Ztráta v závislosti na délce přechodného období s nízkou kredibilitou cílování cenové
hladiny (0 = benchmark s plnou kredibilitou)

Zdroj: Cateau a kol. (2009)

Preston (2008) sestavil model, ve kterém existuje nejistota ohledně způsobu tvorby očekávání
ekonomických agentů. Domácnosti tvoří svá očekávání pomocí adaptivního učení, centrální
banka však neví, zda jsou očekávání adaptivní či racionální. Model ukazuje, že pokud
centrální banka cíluje inflaci a chybně předpokládá, že agenti jsou racionální, tak se
ekonomika stává nestabilní. Pokud však stejně chybný předpoklad učiní v režimu cílování
cenové hladiny, ekonomika zůstává stabilní pro rozumně nastavené hodnoty parametrů
modelu.
4. Riziko deflace a problém nulových sazeb
Cílování cenové hladiny může omezit výskyt situace s nulovými sazbami, a pokud se do této
situace ekonomika dostane, zkrátí dle literatury dobu jejího trvání. Důležitou roli přitom hrají
inflační očekávání, prostřednictvím nichž může centrální banka ovlivnit výši reálných
úrokových sazeb. Podmínkou je však kredibilita režimu.
O cílování cenové hladiny se často hovoří v souvislosti s problémem dosažení dna (nulové
hranice) úrokových sazeb, se kterým se potýká od poloviny devadesátých let Japonsko
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a v průběhu nedávné světové finanční a hospodářské krize také např. Spojené státy, Velká
Británie, Kanada a de facto též eurozóna. Pokud je měnověpolitická sazba na nulové hranici
či v její blízkosti, důležitým stabilizačním nástrojem centrální banky je její vliv na inflační
očekávání a tedy na reálné úrokové sazby. Při kredibilním režimu cílování cenové hladiny se
při poklesu cenové hladiny pod cíl zvýší krátkodobá inflační očekávání nad průměrnou
dlouhodobou inflaci, čímž se sníží reálné úrokové sazby.
Duguay (1994) argumentuje, že přínosem cílování cenové hladiny jsou stabilizační účinky na
celkovou poptávku, a to zvýšením reálných úrokových sazeb (skrze pokles očekávaného
nárůstu cen) v situaci, kdy cenová hladina jde nad cíl, a snížením reálných sazeb (očekáváním
rostoucích cen), když cenová hladina klesne pod cíl. Coulombe (1998) ukazuje, že kredibilní
cílování cenové hladiny může pomoci zmenšit problém nulové hranice sazeb, jelikož snižuje
potřebu měnit nominální úrokové sazby. Tuto myšlenku zastávají také Berg a Jonung (1998),
kteří za důležitou lekci ze švédské zkušenosti z 30. let 20. století (viz kapitola 6) považují to,
že cíl cenové hladiny může být použit ke zvýšení inflačních očekávání v situaci velkých obav
z deflace. Svensson (2001) doporučuje Japonsku dočasné zavedení cílování cenové hladiny,
spolu s devalvací jenu a jeho dočasným zafixováním, jako možnou cestu, jak se dostat z pasti
likvidity. Názor, že cílování cenové hladiny může pomoci vyhnout se problému s nulovými
sazbami a vyvést ekonomiku z deflační pasti, zastávají také Eggertsson a Woodford (2003)
a Wolman (2005).
Existují však také studie, které zdůrazňují větší pravděpodobnost dosažení nulových sazeb
a možné riziko deflace v případě cílování cenové hladiny než v konvenčních případech. Jedná
se o situace, kdy by při velkém přestřelení cíle požadavek navrácení cenové hladiny na
cílovanou hodnotu mohl znamenat požadavek na delší období deflace, což by mohlo vyvolat
finanční nestabilitu. Např. Friedman a Gertler (2003) zpochybňují závěry Eggertssona
a Woodforda (2003), jelikož jejich model neobsahuje jediný z mechanismů, jež činí deflaci
škodlivou (např. defaulty dluhů) a jelikož je založen na předpokladu dokonalé kredibility
centrální banky. Strach z deflace byl zdůrazněn v mnoha studiích (např. Mishkin, 2001),
naopak Ragan (2006) tvrdí, že deflace, jež by ohrožovala finanční systém, není u kredibilního
cílování cenové hladiny pravděpodobná.
Argument, že cílování cenové hladiny může pomoci vyhnout se problému s nulovými
sazbami a dostat ekonomiku z deflační pasti, ale získal v posledních letech na váze. Mishkin
(2006) podotýká, že argumenty pro cílování cenové hladiny jsou velmi silné v případě
deflačního prostředí, a to ze dvou hlavních důvodů: vedle působení výše popsaného kanálu
očekávání má cílování cenové hladiny pozitivní vliv také na rozvahy bank i nefinančních
podniků, na kterých se po delším období deflace projevují problémy s nárůstem podílu
nesplácených úvěrů, jež brání hladkému fungování finančního systému a efektivní alokaci
kapitálu.
Amano a Ambler (2008) porovnávají cílování inflace a cílování cenové hladiny v situaci
nízké trendové inflace s využitím malého kalibrovaného DSGE modelu. Z jejich práce
vyplývá, že cílování cenové hladiny je efektivnější v držení ekonomiky dále ode dna
nominálních sazeb, a pokud se ekonomika dostane ke dnu úrokových sazeb, je v něm kratší
dobu. Dále zjistili, že při cílování cenové hladiny je optimální míra inflace nižší než při
cílování inflace, což přináší vyšší blahobyt.
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Murchison (forthcoming) 4 zkoumá schopnost zmíněných dvou režimů měnové politiky
zmírnit dopady nulových nominálních sazeb v ToTEMu, modelu všeobecné rovnováhy, který
používá Bank of Canada k modelování kanadské ekonomiky. Tato práce poskytne
kvantitativní náhledy na stabilizační vlastnosti režimů. Výsledky simulace ukazují, že
v porovnání se základní verzí modelu bez nulových sazeb se ekonomická ztráta 5 v modelu
s dolní mezí nulových sazeb zvýší o cca 2 % v režimu cílování inflace, zatímco při cílování
cenové hladiny méně než 1 %.
Coibion a kol. (2010) porovnávají režimy v novokeynesovském modelu a také oni dospěli
k závěru, že při cílování cenové hladiny je dosažení dna sazeb méně pravděpodobné.
5. Komunikace v režimu cílování cenové hladiny, problém dynamické nekonzistence
Komunikace v režimu cílování cenové hladiny je problematická, neboť cíl nelze prezentovat
pomocí jednoho čísla. Navíc v tomto režimu centrální banka čelí problému dynamické
(časové) nekonzistence.
Na rozdíl od cílování inflace, ve kterém je komunikace vcelku přímočará a je zaměřena na
inflační cíl, komunikace režimu cílování cenové hladiny je mnohem obtížnější (viz např.
Kahn, 2009). Pokud centrální banka cíluje rostoucí cenovou hladinu, nemůže svůj cíl
prezentovat formou jednoho čísla. Případná komunikace výchozí hodnoty cenové hladiny
a jejího cílovaného růstu by byla pro širší veřejnost nesrozumitelná. Navíc lze předpokládat,
že pro rozhodování ekonomických agentů je více relevantní inflace než cenová hladina,
zejména pak v situaci, kdy se delší dobu nachází v režimu cílování inflace.
Alternativou může být ponechání důrazu v komunikaci na inflaci a tedy ponechání inflačního
cíle, pak by však musel být inflační cíl často měněn v závislosti na přicházejících šocích
(např. Ambler, 2009). Nebo by musela být jako cíl komunikována průměrná inflace za delší
časové období, ideálně spolu se skutečným prováděním měnové politiky s ambicí dosáhnout
tohoto cíle (viz cílování průměrné inflace diskutované na str. 7). Ambler argumentuje tím, že
již dnes centrální banky cílují průměrnou inflaci v období jednoho roku tím, že cílují
meziroční růst cen. Posun k delšímu vyhlazení by tak nemusel představovat radikální změnu
v komunikaci (a např. Reserve Bank of Australia standardně svůj cíl komunikuje jako
průměrnou inflaci v rámci hospodářského cyklu). I takto by však komunikace byla značně
obtížná, např. by nebylo možné se vůči průměrnému inflačnímu cílu průběžně odpočítávat,
a to jak při nové prognóze, tak při hodnocení plnění inflačního cíle v minulosti.
Zároveň může cílování cenové hladiny vyvolávat pocit, že centrální banka dává příliš velkou
váhu minulému vývoji a příliš malou váhu věnuje budoucímu ekonomickému vývoji. Větší
zpěthledícnost režimu cílování cenové hladiny ve srovnání s cílováním inflace podrobně
diskutuje Carlstrom a Fuerst (2002).
Lze tak říci, že z hlediska komunikace je cílování cenové hladiny velkou výzvou, jejíž
úspěšné zvládnutí je přitom klíčové pro to, aby se realizovaly přínosy cílování cenové
hladiny v podobě ukotvení očekávání na cenovou hladinu. Kredibilitu režimu cílování cenové
hladiny přitom snižuje i problém dynamické nekonzistence 6.
4
5

6

Více viz Amano a Shukayev (2010).
Ekonomická ztráta je definována jako součet variance inflace a variance mezery výstupu, vynásobený
poloviční variancí změn úrokových sazeb.
Problém dynamické nekonzistence byl jedním ze základních teoretických problémů, které se snažilo řešit nové
paradigma měnové politiky od konce 70. let a které nakonec vedlo k vykrystalizování cílování inflace jako
„state-of-the-art“ režimu, neboť pružné cílování inflace tomuto problému nečelí.
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Problém dynamické nekonzistence v kontextu cílování cenové hladiny lze popsat následovně.
V případě kladného inflačního šoku centrální banka v režimu cílování cenové hladiny slibuje,
že v budoucnu inflaci sníží pod její dlouhodobý průměr. To ovlivní očekávání a vede k nižším
nákladům na potlačení inflačního šoku. Jakmile však šok odezní a inflace (nikoliv však
cenová hladina) je zpět na dlouhodobých hodnotách, pro centrální banku i celou ekonomiku
by bylo optimální, kdyby již nekompenzovala kladnou odchylku inflace zápornou odchylkou,
tj. potlačením inflace pod její dlouhodobou úroveň (a nevracela se na trajektorii cílované
cenové hladiny), neboť tento krok s sebou přináší pokles výstupu. K udržení dlouhodobé
kredibility režimu je však nutné tuto krátkodobě neoptimální politiku provést.
Výše popsané modely předpokládají, že centrální banka cíluje cenovou hladinu v čase
konzistentně, v praxi však mohou nastat situace, kdy krátkodobé výhody plynoucí z porušení
časové konzistence budou vnímány širokou i odbornou veřejností jako vysoké a toto vnímání
povede k tak silnému tlaku na centrální banku, že ta nakonec těmto tlakům podlehne
a o návrat na trajektorii cílované cenové hladiny doprovázený poklesem cen a ekonomické
aktivity usilovat nebude.
Určité východisko z problému dynamické nekonzistence představuje návrh Evanse (2010)
používat cílování cenové hladiny pouze v určitých, jasně definovaných situacích. Takovou
situací je podle něj past likvidity, spojená s dvoucifernou nezaměstnaností. Tato situace dle
Evanse nastává zřídka, zhruba dvakrát za století. Přijetí cílování cenové hladiny by z jeho
pohledu zvýšilo důvěryhodnost závazku udržení úrokových sazeb na nulové úrovni po delší
dobu a podpořilo překonání pasti likvidity.
Problém časové nekonzistence cílování cenové hladiny, resp. hladiny měnového kurzu jako
způsobu vybřednutí z pasti likvidity připouštějí ve své práci i Jeanne a Svensson (2007).
Vycházejí z předpokladu, že centrální banka kromě svých měnověpolitických cílů bere
v potaz i výši vlastního jmění a snaží se vyvarovat jeho poklesu pod určitou minimální mez.
Ekonomičtí agenti pak vědí, že se centrální banka bude snažit vyhnout budoucímu
zhodnocení měnového kurzu, aby neutrpěla revaluační ztráty ze svých devizových rezerv. Ve
světle zkušenosti ČNB i dalších centrálních bank ve světě, které se z důvodů kurzových ztrát
dostaly do situace záporného vlastního jmění, aniž by to vyvolalo zjevné problémy pro jejich
měnovou politiku či nezávislost, však tento argument působí poněkud uměle.
6. Praktické zkušenosti s cílováním cenové hladiny
Ačkoliv je problematice cílování cenové hladiny věnována značná akademická pozornost,
praktické zkušenosti s tímto režimem měnové politiky jsou minimální. Ze zkušenosti Riksbank
ze 30. let 20. století si nelze odnést příliš robustních poznatků. Režim cílování cenové hladiny
připomínala i Rašínova deflační politika v meziválečném Československu. Analýza vývoje
cenové hladiny v zemích cílujících inflaci potvrzuje, že rozdíl mezi cílováním inflace a cenové
hladiny není propastný.
Za jedinou centrální banku na světě, která v praxi aplikovala cílování cenové hladiny, je
označována Riksbank (Berg a Jonung, 1998). Zkušenostem Riksbank s cílováním cenové
hladiny se věnuje Box 1.
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Box 1: Cílování cenové hladiny Riksbank 1931–1937
Cílování cenové hladiny Riksbank přijala v roce 1931 poté, co v situaci globální deprese švédská
koruna čelila spekulativním útokům na její účast v systému zlatého standardu. Jakmile koruna opustila
zlatý standard, švédská vláda ústy ministra financí deklarovala závazek stabilizovat ceny za každých
okolností ("using all means available"). V důsledku hospodářské krize a cenového vývoje v Evropě
totiž švédské ceny klesaly od roku 1928 (jak spotřebitelské, tak ceny výrobců) a apreciace koruny po
opuštění zlatého standardu působila směrem k dalšímu poklesu cen. Cílem měnové politiky tak mělo
být ukončit pokles cen a zabezpečit cenovou stabilitu i do budoucna.
Na jaře 1932 po osmi měsících práce několika významných ekonomů té doby (Gustav Cassel, David
Davidson a Eli Heckscher) a ekonomů Riksbank a po živé veřejné diskusi přijal švédský parlament
Měnový program. Tento program měl pět základních bodů:
1/ Koruna se měla co nejrychleji navrátit ke zlatému standardu či k fixaci vůči britské libře; flexibilní
kurz byl označen pouze za dočasné řešení.
2/ Mělo se zabránit pokračování deflace, stejně jako vysoké inflaci.
3/ Určitý nárůst cen byl vítaný, i když nikoliv návrat k již "příliš vzdálené" původní cenové hladině.
Cenové změny z titulu úprav cel měly být výjimkovány.
4/ Měnová politika se neměla zaměřovat pouze na jeden cenový index.
5/ Úrokové sazby měly být nastaveny tak nízko, jak bylo jen možné, aniž by tím byl ohrožen cíl
měnové politiky.
V červnu 1933 byl program revidován o dodatečný šestý bod, který Riksbank dával značnou
autonomii v řízení měnové politiky, tzv. instrumentální nezávislost. Riksbank tak mohla zvolit způsob,
jakým dosahovat vytyčených cílů, samotné cíle však stanovoval parlament.
V listopadu 1931 se Riksbank pokusila navázat korunu k libře kurzem z dob zlatého standardu. Tento
pokus však trval pouze tři dny. V letech 1932 a 1933 pak postupně docházelo k navyšování
devizových rezerv a v červenci 1933 Riksbank úspěšně zafixovala kurz vůči libře. Režim fixního
kurzu vydržel až do propuknutí 2. světové války. Udržování fixního kurzu bylo s výjimkou let
1936–37 vnímáno jako v souladu s cílováním cenové hladiny, neboť vývoj cen ve Spojeném
království byl v tomto období umírněný a v souladu s cenou stabilitou.
K definitivnímu opuštění režimu cílování cenové hladiny došlo v roce 1937, kdy byl pod vlivem
Keynesova paradigma mandát Riksbank rozšířen o stabilizaci ekonomiky a plné využívání
produkčních zdrojů. Zároveň došlo k oslabení nezávislosti Riksbank, když vláda začala účinně vyvíjet
nátlak na koordinaci měnové a fiskální politiky.

Ze zkušenosti Riksbank s cílováním cenové hladiny nelze odvodit mnoho robustních závěrů.
Cílování cenové hladiny v čisté podobě bylo používáno pouze po velmi krátkou dobu (do
zafixování kurzu v roce 1933), režim byl od počátku brán pouze jako dočasný k potlačení
deflace a k návratu koruny k fixnímu kurzu. Riksbank tak nebyla vystavena testu kredibility
a problému dynamické nekonzistence. Riksbank nesestavovala prognózy budoucího vývoje
a nastavení úrokových sazeb odvozovala od aktuálního cenového vývoje (a později od
politiky Bank of England). Přechod od zlatého standardu k cílování cenové hladiny
neznamenal dramatickou změnu měnové politiky, neboť udržování zlatého standardu bylo de
facto cílování cenové hladiny, určené cenou jedné komodity – zlata.
I když je Riksbank zmiňována jako první a zatím jediná centrální banka cílující cenovou
hladinu, za cílování cenové hladiny je možné svým způsobem označit i dřívější zkušenost
Československa v prvních letech jeho existence. Přitom na rozdíl od Švédska, kde byl tento
režim používán pro překonání deflace, v Československu byl využit pro bolestivější typ
situace, k níž může cílování cenové hladiny vést, tj. k vyvolávání deflace za účelem návratu
na nižší úroveň cen po předchozím inflačním šoku. Tuto zkušenost popisuje Box 2, který
čerpá z Rašín (1920), Rašín (1922), Jíša (1993), Matoušková (2008) a Vencovský (2003).
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Box 2: Rašínova deflační politika v Československu 1919–1923
Součástí měnové reformy realizované v letech 1919–1923 pod taktovkou Aloise Rašína byla snaha
snížit cenovou hladinu, a kompenzovat tak nárůst cen z předchozích válečných let. Podobně jako
později ve Švédsku, i v Československu se počítalo se znovuzavedením zlatého standardu.
Deflační politika byla druhou fází Rašínovy měnové reformy, která bezprostředně navazovala na
vytvoření samostatné české měny. Poslední fází měla být stabilizace cenové hladiny a kurzu koruny na
dosažené pevnější úrovni. Spolu s měnovou odlukou byla provedena restrikce oběživa, kdy se
množství peněz v oběhu snížilo zhruba o třetinu. Tato restrikce se však ukázala být nepříliš účinnou,
když ještě v roce 1920 došlo ke zdvojnásobení cen. Ačkoliv část nárůstu cen lze vysvětlit zvýšením
nepřímých daní a určitou roli sehrála i uvolněná fiskální politika, bylo zřejmé, že samotné snižování
objemu peněz v oběhu nebude postačující k dosažení nižší cenové hladiny. Proto Rašín v roce 1921
zvolit jinou cestu – cílené posilování kurzu koruny, dosahované zejména prostřednictvím půjček
v zahraničních měnách.
Dopady deflační politiky na reálnou ekonomiku byly poměrně tvrdé. Průmyslová výroba vykázala
v období let 1921–23 výrazný pokles a obdobnému vývoji zemědělské výroby zabránil jen nedostatek
základních potravin na trhu stimulující poptávku po jejich produkci i přes nepříznivý cenový vývoj.
Propad v tomto období vykázal i vývoz, což není překvapující vzhledem k cílenému zhodnocování
koruny, paralelnímu výraznému oslabování měn hlavních obchodních partnerů (Německa a Rakouska)
ke švýcarskému franku a vzhledem k silnému protekcionismu uplatňovanému ve většině zemí.
Souběžně s poklesem vývozu klesal i dovoz, a obchodní bilance tak zůstávala v přebytku. Důvodem
byla ochranářská opatření uplatňovaná českou vládou. Zatímco v roce 1921 hrubý domácí produkt
rostl o 8 %, v roce 1922 poklesl o 3 %. Pokles výkonnosti ekonomiky zvýšil nezaměstnanost, podniky
se ocitly v platební neschopnosti a problémy měl i bankovní sektor, který v počátečních letech státu
s průmyslem srostl. Ekonomika se však překvapivě rychle vzpamatovala a s výjimkou roku 1926 ve
zbytku 20. let rostla vysokým, v průměru 8% tempem.
Deflační politika sice ekonomickou situaci krátkodobě výrazně zhoršila, vytvořila však příznivé
podmínky pro stabilizaci československé ekonomiky a její růst v dalším období. Zároveň z nové
československé koruny učinila důvěryhodnou měnu. Koruna byla volně směnitelnou měnou a v roce
1929 se na dobu pěti let dokonce vrátila ke zlatému standardu.
Rašínovu reformu je nutné vnímat v kontextu doby. Bylo zapotřebí zlepšit neutěšený poválečný stav
československé ekonomiky a přeorientovat její direktivní řízení a strukturu z válečného období na
tržní principy. K tomu bylo nutné vytvořit samostatnou měnu a nepřipustit její vnitřní a vnější
devalvaci, jaká nastala např. v Německu. Poválečná ekonomika byla i přes svou vysokou otevřenost
soběstačná v produkci základních potřeb, jako byly potraviny či uhlí. Domácí ekonomika i ekonomiky
okolních zemí byly současně ovlivňovány různými protekcionistickými opatřeními. Vazba mezi
kurzovým vývojem a cenou zboží denní spotřeby tudíž nebyla tak silná, jako je dnes. Zůstává též
otázkou, zda posilování koruny a následný pokles cen nebyly spíše než intervencemi dány stabilnějším
ekonomickým a politickým vývojem Československa ve srovnání s okolními evropskými zeměmi.
Rašínova reforma tvrdě dopadla na značnou část obyvatelstva, a tudíž se jako politik netěšil velké
popularitě. K té nepřispěly ani neustálé názorové střety s některými politiky a ekonomy, mezi než
patřil např. Karel Engliš. Za důsledné prosazování svých ekonomických a politických názorů Rašín
zaplatil cenu nejvyšší – 5. ledna 1923 byl postřelen pomateným nezaměstnaným levicovým radikálem
a 18. února 1923 na následky svých zranění umírá.

S ohledem na omezenou empirickou zkušenost může být přínosné analyzovat vývoj cenové
hladiny v zemích cílujících inflaci, zejména zda se tento vývoj odchyluje od hypoteticky
cílované cenové hladiny, spočtené na základě inflačního cíle. Někteří ekonomové, např.
Fischer (1994), argumentují, že rozdíl mezi cílováním inflace a cílováním cenové hladiny
není velký.
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Ruge-Murcia (2009) tímto způsobem analyzuje vývoj cenové hladiny v Austrálii, Kanadě,
Novém Zélandu, Švédsku a ve Velké Británii. Jak je patrné z Grafu 6, cílování inflace
v Austrálii, Kanadě a ve Velké Británii bylo ve výsledném vývoji cen velmi podobné cílování
cenové hladiny. Naopak v případě Nového Zélandu a Švédska se cenová hladina odchýlila od
hladiny implikované inflačními cíli (na Novém Zélandu směrem nahoru, ve Švédsku směrem
dolů).
Graf 6: Vývoj inflace a cenové hladiny ve srovnání s inflačním cílem, resp. cenovou hladinou
vypočtenou dle cíle – vybrané země cílující inflaci

Austrálie (CPI)

Poznámka: Na horním grafu je modře znázorněn vývoj inflace v procentech a světlou čarou inflační cíl
stanovený příslušnou centrální bankou. Na dolním grafu je červeně znázorněn vývoj cenové hladiny (logaritmus)
a světlou barvou cenová hladina odvozená z inflačního cíle(ů). Zdroj: Ruge-Murcia (2009)
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Ruge-Murcia těchto pět vybraných zemí dále podrobuje statistickému testu, a to jak samotné
cenové hladiny, tak odchylek cenové hladiny od hypotetického cíle. Testy v případě Kanady
a Velké Británie potvrzují grafickou analýzu, tj. vysokou podobnost s režimem cílování
cenové hladiny. V případě Austrálie však statistické testy tuto podobnost nepotvrzují, stejně
jako v případě Nového Zélandu a Švédska.
Závěrem Ruge-Murcia spekuluje, že pozorovaná následná ekvivalence režimů cílování inflace
a cílování cenové hladiny při vyjádření v dosažené trajektorii cenové hladiny v Kanadě
a Británii by mohla být výsledkem oproti jiným zemím rozdílného přístupu k cílování inflace,
svoji roli však mohou hrát i rozdílné charakteristiky těchto ekonomik. Ve prospěch druhé
hypotézy hovoří i to, že k zamítnutí podobnosti cílování inflace s cílováním cenové hladiny
došlo u Austrálie a Nového Zélandu, jejichž měnověpolitické režimy lze označit za cílování
průměrné inflace 7, které se blíží režimu cílování cenové hladiny.
Pro srovnání je v Grafu 7 znázorněn vývoj cenové hladiny v České republice od začátku
cílování inflace v roce 1998. Z tohoto grafu je patrné, že z důvodu častého podstřelování cíle
se cenová hladina významně odchýlila od hypotetického cíle v podobě cenové hladiny
směrem dolů, tj. podobně jako ve Švédsku (viz výše). V případě cílování cenové hladiny by
průměrný nárůst cen v letech 1998–2010 byl zhruba dvojnásobný.
Graf 7: Vývoj inflace a cenové hladiny ve srovnání s inflačním cílem, resp. cenovou hladinou
vypočtenou dle cíle – Česká republika
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Poznámka: Na horním grafu je znázorněn vývoj inflace (modře) a stanovené inflační cíle (červeně,
v případě pásma střed). Na dolním grafu je modře znázorněn vývoj cenové hladiny (index cenové
hladiny, I-98=100) a červenou barvou cenová hladina, odvozená z inflačních cílů. Do prosince 2001
je použita čistá inflace, neboť ČNB v prvních letech cílování inflace používala čistou inflaci.
Zdroj: vlastní výpočet

7

Austrálie cíluje průměrnou inflaci v rámci hospodářského cyklu (inflation between 2 and 3 per cent, on
average, over the cycle), Nový Zéland průměrnou inflaci ve střednědobém rámci (CPI inflation outcomes
between 1 per cent and 3 per cent on average over the medium term).

16

7. Shrnutí
Akademická diskuse o cílování cenové hladiny ožila v posledních letech, kdy mnohé centrální
banky dosáhly nulové meze úrokových sazeb a byly nuceny přistoupit k nekonvenčním
měnovým nástrojům. V této situaci získaly na váze zejména hlasy volající po přechodném
využití cílování cenové hladiny do doby, než bude překonán problém s nulovou spodní
hranicí nominálních úrokových sazeb a zažehnána hrozba deflace.
Režim cílování cenové hladiny není v současnosti využíván žádnou centrální bankou s tím, že
o zavedení cílování cenové hladiny uvažuje Bank of Canada, a to možná již počínaje rokem
2012 (IMF, 2010). V případě Kanady by se však zřejmě nejednalo o velkou praktickou
změnu, protože její režim cílování inflace se v minulosti z hlediska svých výsledků příliš
neodchyloval od cílování cenové hladiny. Ze zkušenosti Švédska, jehož hospodářská politika
ve 30. letech 20. století je často označována za cílování cenové hladiny, si nelze odnést příliš
robustních poznatků, neboť se jednalo o epizodní záležitost a režim měnové politiky nebyl
jasně vydefinován. Zkušenost s Rašínovou deflační politikou v Československu po 1. světové
válce, která byla svým způsobem pokusem o cílování cenové hladiny, není příliš povzbuzující
(nelze jí však upřít dlouhodobou zásluhu z hlediska zavedení tradice cenové stability
v Československu).
Nedostatek praktických zkušeností však neznamená, že by ekonomická obec o tomto
fenoménu nediskutovala. Rozsáhlý teoretický výzkum na toto téma v posledních dvaceti
letech je podrobně popsán v této příloze. Shrneme-li závěry tohoto výzkumu, za klíčové
výhody cílování cenové hladiny lze označit snížení nejistoty ohledně očekávaného vývoje
a budoucí úrovně cenové hladiny v dlouhém období, a tím pádem lepší ukotvení cenových
očekávání. Lépe ukotvená očekávání ve svém důsledku vedou ke zlepšení trade-off mezi
variabilitou inflace a výstupu, a tím ke zvýšení blahobytu. Tento výsledek je však citlivý na
přijaté předpoklady. Pokud je např. vysoký podíl vzadhledících agentů, proces učení novému
režimu by trval mnoho let či pokud na trzích existují značné nominální či reálné rigidity,
nejsou výhody cílování cenové hladiny oproti cílování inflace již tak zřejmé.
Výhody cílování cenové hladiny vyplývají na povrch zejména v modelech, které pracují
s nulovou dolní mezí úrokových sazeb, neboť ukotvená cenová očekávání umožňují
dosáhnout záporných reálných sazeb navzdory tomu, že nominální úrokové sazby jsou na
nule. V těchto modelech zároveň platí, že při cílování cenové hladiny je dosažení dna
úrokových sazeb méně pravděpodobné.
Navzdory snaze akademiků přiblížit modely co nejvíce realitě, např. skrze mikrozáklady,
heterogenní trhy či proces učení, modely se stále opírají o zpochybnitelné předpoklady (např.
i.i.d. předpoklad u nákladových šoků, plně funkční transmisní mechanismus), a tudíž zůstávají
stále příliš jednoduchým zachycením reality. Zůstává otázkou, do jaké míry lze v praxi
realizovat teoretické přínosy plynoucí z cílování cenové hladiny.
Za zjevnou nevýhodu cílování cenové hladiny lze označit obtížnou komunikaci měnové
politiky, a to jak samotného cíle, tak průběžného chování centrální banky, která např. v reakci
na inflační šok kompenzuje nárůst cenové hladiny nízkou, případně i zápornou inflací
v následujícím období. Centrální banka v této situaci, na rozdíl od cílování inflace, čelí tzv.
problému dynamické nekonzistence, který se může projevovat komunikačními problémy
a potenciálně též politickými tlaky na oportunní opuštění principu cílování cenové hladiny.
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