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Obsah prezentace 

• Jaké jsou nekonvenční nástroje měnové politiky a proč je 
centrální banky použily? 

 

 

• Jak nekonvenční nástroje fungují a jsou tato opatření účinná?  

 

 

• Funguje v ČR i nadále transmise úrokových sazeb? 
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Centrální banky uvolnily měnovou politiku 

• Hlavní centrální banky včetně ČNB reagovaly na finanční krizi a její dopady 
výrazným uvolněním měnové politiky, mezi roky 2009 a 2015 byla 
dosažena nulová úroveň úrokových sazeb. 
 

• ČNB snížila sazby na „technickou nulu“ v listopadu 2012. 
 

Centrální banky výrazně uvolnily MP v reakci na globální krizi, 
k následné normalizaci se dostaly jen některé. 
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Deflační tlaky vyžadovaly větší uvolnění 

•  Uvolnění měnové politiky nebylo dostatečné na pozadí přetrvávajících    

      deflačních tlaků. 

•  ČNB: konzistentní s prognózou z listopadu 2013 by bylo přibližně 4krát   

      snížit MP sazby o 25 b. b. 
 

Centrální banky mohly: 

a)  rezignovat na měnovou politiku, cenovou stabilitu a vyhlazování hospodářského    

       cyklu a doufat v samovolný obrat,  

b)    sáhnout po prakticky nevyzkoušených nekonvenčních nástrojích. 
       Centrální banky nerezignovaly na cenovou stabilitu. 
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Nekonvenční měnové nástroje 

• Kvantitativní (a kvalitativní) uvolňování (QE) 

• Záporné úrokové sazby 

• Komunikace – forward guidance 

• Kurzový závazek 

 

• Cílování cenové hladiny 
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Kvantitativní uvolňování – QE  

Definice: „Kvantitativní uvolňování (QE) – změny ve složení a velikosti bilance 
centrální banky za účelem uvolnění likvidních a kreditních podmínek” (Blinder, 2010) 

 

• Cílem je snížit likvidní, termínové a kreditní prémie. 

• Kromě tvorby peněz a likvidity (rezerv) dochází ke zvětšování bilancí 
centrální banky a komerčních bank. 

• Transmisní kanály jsou podobné standardním kanálům, přičemž QE primárně 
funguje přes kanály dlouhodobých sazeb, očekávání a cen aktiv. 

 
▪ Úrokový kanál – dlouhé sazby 

– QE   iLT   rLT   AgD  

▪ Kanál očekávání 

– QE   e   r   AgD  

▪ Kurzový kanál 

– QE   ER  (depreciace)  PIM(statky); PIM(vstupy); AgD  

▪ Kanál cen aktiv 

– QE   PAktiv   bohatství; Tobin‘s q; hodnota kolaterálu  AgD  

▪ Kreditní kanál 

– QE   důvěra   nabídka kreditu  AgD  
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Záporné úrokové sazby 

• Záporné úrokové sazby v současnosti má eurozóna, Japonsko, 
Švýcarsko, Švédsko a Dánsko 

• Dánsko – dánská koruna fixována na euro => domácí sazby jsou 
determinovány zahraničními sazbami 

 

• Záporné úrokové sazby se týkají depozitní sazby centrálních bank, 
s výjimkou Švédska, kde je repo sazba -0,25 %. 
 

ELB místo ZLB, ale stále existuje dolní mez. 
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Komunikace – forward guidance (FG) 

Definice: „Forward guidance“ je komunikace, popřípadě závazek, centrální 
banky týkající se budoucí trajektorie sazeb. 

 

• Potřeba dalšího stimulu po dosažení nulových sazeb. 

 

1. Standardní komunikace  

• Cílem není primárně stimulace ekonomiky, ale tvorba správných očekávání 
o budoucí měnové politice. 

 

2. Forward guidance 

• Stimulovat ekonomiku tím, že se CB zaváže držet úrokové sazby nízko 
po nějakou dobu. 

 

• Postupný další vývoj FG do podoby podmíněného závazku. 

 

Příklady: 

Fed (18/03/09): „Fed očekává nízké MP sazby po dlouhé období“ . FG s otevřeným koncem 

Fed (25/01/12): „Fed očekává nízké MP sazby přinejmenším do konce 2014“ . FG s kalendářním koncem 

Fed (12/12/12): „Fed považuje nízké MP sazby za adekvátní, dokud nezaměstnost neklesne pod 6,5 % a 
prognóza inflace bude pod 2,5 %“. FG s podmínkou 
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Efekty QE – empirické výsledky 

Kumulativní efekt (b. b.) 

Celkový kumulativní efekt QE 
na 10leté vládní dluhopisy 

Zdroj: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/090313.pdf 

Note: Some estimates for the range are derived visually from graphs; some papers study changes in bond prices 

over a two-day window following announcements; staff estimates consider a one-day window 

Efekty nekonvenčních nástrojů na 
HDP a inflaci 

1/ To make results comparable, estimated impacts have been translated into the equivalent of a 100 bps shock to the spread 

• Pokles výnosů na dlouhém konci výnosové křivky (10letý vládní dluhopis) v rozmezí 
200 až 50 b. b. 

• Vyšší reálný růst mezi 0,1 až 8 p. b., medián 2,5 p. b. 

• Oproti reálnému růstu je příspěvek k inflaci zhruba poloviční. 

• Efekty přetrvávají mezi půl rokem a dvěma lety v případě růstu  
a přibližně dvojnásobně u inflace. 

 
Efekty nekonvenčních MP jsou signifikantní a ve směru vyšší ekonomické aktivity 
a inflace.  
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Efekty netradičních nástrojů ECB (i) 

• Netradiční politiky kombinovány pro zvýšení účinnosti 

• NIRP (Negative Interest Rate Policy) – záporné nominální sazby 

• FG (Forward Guidance) – komunikace 

• APP (Asset Purchase Programme) – kvantitativní uvolňování 

• Relativně nejmenší efekt FG, ale lze efekty jednoznačně oddělit? 
 

Srovnatelné efekty nekonvenčních nástrojů ECB, Fedu a BoE 

Efekty netradičních nástrojů ECB na termínovou strukturu úrokových sazeb 2014–2018 
(p. b., p. a.)  
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Efekty netradičních nástrojů ECB (ii) 

Příspěvek nekonvenčních nástrojů ECB  
k reálnému růstu HDP v letech 2014–2018 

(mzr. v p. b.)  

Příspěvek nekonvenčních nástrojů ECB  
k HICP inflaci v letech 2014–2018 

(mzr. v p. b.)  

TLTRO (Targeted longer-term refinancing operations) – dlouhodobé repo operace 

 

Výraznější dopady do reálné ekonomické aktivity, zatímco efekty na 
inflaci překvapivě umírněné (důvod, proč ECB neměla prostor pro 
včasný exit?) 
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Kurzový závazek ČNB 

• Rozhodnutí bankovní rady ze 7. 11. 2013: „ ... používat devizový kurz jako další nástroj 
uvolňování měnových podmínek. ČNB bude intervenovat na devizovém trhu na oslabení 
kurzu koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR.“ 

• Kurzový závazek zvolen na pozadí deflačních tlaků a rizik dlouhodobého 
podstřelování inflačního cíle. Snaha urychlit návrat do stavu, který by umožňoval 
použít úrokové sazby jako standardní nástroj MP. 
 

Prognóza v listopadu 2013 indikovala potřebu dalšího uvolnění MP  
(a jeho rozsah při použití kurzu tak, aby k následnému  
exitu došlo s inflací dočasně nad cílem). 
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Proč kurz jako nekonvenční nástroj? 

• Volba reflektovala specifické podmínky české ekonomiky  
(z nichž většina je nadále platná): 

• Záporné sazby: obecné pochyby a právní omezení 

• Forward guidance: již v listopadu 2012 byla komunikace zesílena: 
„Sazby budou drženy na této hranici v delším horizontu, dokud 
nedojde k výraznému nárůstu inflačních tlaků” 

• QE: bankovní sektor s přebytkem likvidity, výnosy dlouhých 
vládních dluhopisů byly považovány již před zavedením kurzového 
závazku jako relativně nízké 

• Cílování cenové hladiny: cílování inflace fungovalo před finanční krizí 
spolehlivě, problém komunikovat cenovou hladinu v případě jejího 
cílování 

• Kurzový závazek: nejúčinnější nástroj v malé otevřené 
ekonomice bez výrazných otevřených kurzových expozic  
v zahraniční měně 
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Kurzový závazek ČNB 

• Kurzový závazek: „ČNB je rozhodnuta intervenovat v takovém objemu a tak dlouho, jak 

bude potřeba k dosažení požadované hodnoty měnového kurzu, a tím k hladkému plnění 
jejího inflačního cíle v budoucnosti.“ 

• Intervence na začátku a poté před transparentním koncem kurzového závazku. 
„Překoupenost trhu“ patrně přispěla k hladkému vývoji kurzu po exitu. 
 
Odlišná zkušenost s exitem oproti Švýcarsku, kde frank zhodnotil cca o 20 %  
po neočekávaném exitu 
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Makroekonomické dopady kurzového závazku 

• Většina studií ukazuje na pozitivní efekty na inflaci 
a ekonomický růst, přestože se jejich velikost v jednotlivých 
studiích liší. 

• Odhady mohou představovat dolní, konzervativní velikost efektů, 
protože přístupy nejsou schopny pracovat s rizikem deflační spirály. 
 

Kurzový závazek je i ex post hodnocen jako úspěšný. 
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Vedlejší efekty netradičních nástrojů 

• „Nerovnovážný“ růst cen některých aktiv, zejména cen nemovitostí, na pozadí uvolněné 
MP 

• Rizika a implikace exitu z nekonvenčních MP. Příklad: Taper tantrum 2013 nebo SNB exit 

• Nárůst bilance centrálních bank 

• Ziskovost bankovního sektoru a jeho schopnost zvyšovat kapitál v prostředí přebytku 
likvidity a nízkých nebo záporných úrokových sazeb 

• ECB a pásma pro úročení rezerv – two tier system 

 
Nepřímé nebo nezamýšlené efekty nekonvenčních nástrojů zbývá ještě vyhodnotit. 
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Transmise úrokových sazeb  

• Klasický transmisní mechanismus úrokových sazeb: MP sazby –> 

mezibankovní sazby –> výnosová křivka –> sazby z úvěrů –> reálné sazby z úvěrů  
–> reálná ekonomická aktivita –> inflace  

• 3M PRIBOR následuje 2T repo. 

• Výnosová křivka se po exitu posouvala v souladu s MP sazbou, ale od 
poloviny letošního roku výnosy klesly (nedávná korekce) 
 
MP sazby se promítají do sazeb na mezibankovním trhu  a výnosové křivky 
(spolu s vnějšími vlivy). 
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Donedávna rostoucí úrokové sazby úvěrů 

• Nominální úrokové sazby z úvěrů, s výjimkou úvěrů na spotřebu, rostly od roku 2017  
v souladu s výhledem a zvýšením MP sazeb. 

• Úrokové sazby u úvěrů na bydlení v letošním roce mírně klesají. 

• Sazby u úvěrů na spotřebu dlouhodobě klesají – pozitivní efekt cyklu a klesající rizikovosti domácností na 
pozadí jejich rostoucích příjmů a vyšších cen aktiv. 

• V reálném vyjádření se úrokové sazby z úvěrů pohybují pod 1 %, sazby z vkladů jsou 
záporné. 
 
Sazby z úvěrů, s výjimkou úvěrů na spotřebu, následují MP sazbu. 
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Tempo růstu úvěrů 

• Objemy nových úvěrů na bydlení meziročně klesají mj. v důsledku loňské vysoké 
poptávky před účinností limitů DTI a DSTI.      

• Poptávka po úvěrech na bydlení: (-) zpřísněné úvěrové podmínky a vysoké ceny rezidenčních 
nemovitostí; (+) snížení úrokových sazeb z hypoték. 

• Zpomalení ekonomického růstu se projevuje ve snížení dynamiky úvěrů soukromému 
sektoru zejména v segmentu podniků. 
 
V tempu růstu úvěrů se začíná projevovat mimo jiné zpomalení ekonomického 
růstu. 
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Závěr 

• CB nerezignovaly na cenovou stabilitu ani poté, co snížily sazby 

na nulovou úroveň. 

• Použití nekonvenčních MP nástrojů pomohlo tlumit negativní 

dopady krize a deflační rizika. 

• Kombinace nekonvenčních nástrojů a nízkých úrokových sazeb 

snížila sklon výnosových křivek, pozitivně podpořila růst 

a pomohla vyhnout se deflaci (proč to stačilo k exitu 

a normalizaci MP v USA a ČR, a nikoli v eurozóně?). 

• Netradiční nástroje již patří do instrumentária centrálních bank 

(v eurozóně bezprostředně, jinde potenciálně). 

• Kurzový závazek v ČR měl pozitivní dopady na ekonomiku 

i inflaci a vyústil v hladký exit následovaný normalizací měnové 

politiky; byl tedy úspěšný ve všech podstatných aspektech. 

• Transmise úrokových sazeb nadále v ČR funguje, přestože se 

střetává se zahraničními vlivy tlačícími některé sazby dolů. 
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