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Předmluva

Sborník č. 25/2003 „Euro, statistika a deflace“ shrnuje texty ze tří
ekonomických seminářů: „Přínosy a náklady zavedení eura“ z 21. listopadu 2002, „Omyly naší statistiky“ z 7. dubna 2003 a „Deflace v ČR
- záměr, nebo nechtěné dítě?“ z 23. dubna 2003. Zatímco první seminář se zabýval otázkou relativně vzdálenou, zbylé dva semináře zkoumaly problém aktuální.
Debata o přínosech a nákladech vstupu do EMU se u nás zatím
vede spíše v kruzích odborných než politických. K odborným akcím
patřil i náš seminář o euru z listopadu 2002. Nezávislá ekonomka
Stanislava Janáčková upozornila na rizika zavedení společné měny,
vyplývající z teorie optimálních měnových zón, některých pravidel
stanovených EU a rozdílu ekonomických úrovní a cenových hladin
oproti průměru EU. Jaromír Hurník z ČNB byl nerozhodný, zda zavedení společné evropské měny přinese makroekonomickou stabilitu
či nestabilitu. Optimistický byl Miroslav Singer z PricewaterhouseCoopers ČR, podle něhož měnová politika v eurozóně bude z hlediska české ekonomiky permanentně expanzivní, což bude stimulovat
růst české ekonomiky. Petr Mach dodal doplňkový text, v němž německou deflaci vykládá faktem zavedení eura.
Aby mohly makroekonomické autority provádět kvalifikovanou
hospodářskou politiku, musí mít spolehlivé statistické informace.
Seminář o omylech naší statistiky se proto pokusil nahlédnout do kuchyně našich statistiků. Bývalá předsedkyně ČSÚ Marie Bohatá zdůraznila, že ze tří výtek - čtvrtletního odhadu HDP, měření inflace a statistiky zahraničního obchodu - pouze třetí lze označit za omyl. Výzvy
státní statistické služby v 21. století zeširoka rozebral předseda ČSÚ
Jan Fischer. Děkan fakulty informatiky a statistiky VŠE řešil otázku, co
chybí dnešní české státní statistice institucionálně. Názor, že statistika
je nástroj státního intervencionismu, hájil ředitel Liberálního institutu
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Miroslav Ševčík. Bývalý předseda ČSÚ a dnešní senátor Edvard Outrata zdůraznil, že podmínkou oficiální statistiky je důvěryhodnost.
Druhou dubnovou akcí CEPu byl seminář o deflaci. Petr Mach
z Centra pro ekonomiku a politiku uchopil deflaci striktně jako monetární jev. Oponoval mu poslanec Parlamentu Jan Mládek, podle něhož deflace v ČR je z velké části importovaná. Podle Stanislava Šarocha z Vysoké školy ekonomické je deflace neutrální, nikoli nutně
negativní jev. Vladimír Tomšík z Newton Holding kritizoval inflační
cílování ČNB, když se zabýval prognózami, skutečností a důvěryhodností. Příspěvek do sborníku zaslal i Viktor Kotlán z České národní
banky, který vysvětlil pokles cen v ČR na počátku roku 2003 i možné důvody neplnění inflačního cíle ze strany ČNB.
Věříme, že Vás nový sborník zaujme. Jsme rádi, že ekonomické semináře Centra pro ekonomiku a politiku vyvolávají takový ohlas mezi
akademiky, analytiky, podnikateli, novináři i studenty. Hojná účast
Vás - pravidelných i příležitostných návštěvníků - je pro nás dokladem, že kvalita našich akcí je vysoká. Je pro nás závazkem, abychom
dále úsilovně pracovně a udrželi si pozornost všech sympatizantů
CEPu.

A
Texty ze semináře
„Přínosy a náklady
zavedení eura“

Marek Loužek, 20. června 2003

(21. listopadu 2002)

8

Rychlé přijetí eura
po vstupu do EU – přínosy a náklady
Stanislava Janáčková
nezávislá ekonomka

„Měnová politika v rozšířené eurozóně nebude – a nemůže – zahrnovat jako svůj cíl podporu procesu dohánění v kterékoli členské
zemi.“ (Christian Noyer, ve funkci vicepresidenta ECB, říjen 2001)
1. Úvod
Kandidátským zemím žádajícím o přijetí do Evropské unie byl ze
strany EU uložen závazek připravit se následně také na vstup do eurozóny. Převzetí eura nám může přinést určité výhody, ale bude mít
také svá rizika a náklady. Bude znamenat ztrátu kurzové samostatnosti a rezignaci na vlastní měnovou politiku. Budeme se muset vyrovnávat s měnovými podmínkami, určovanými Evropskou centrální
bankou podle průměrné inflace v eurozóně.
Obecně se výhodnost vstupu určité země do měnové unie posuzuje na základě teorie tzv. optimálních měnových zón. Kritéria této
teorie se týkají synchronizace ekonomického cyklu, odolnosti vůči
asymetrickým šokům, pružnosti cen a mezd a mezinárodní mobility
pracovních sil.
Situace eurozóny je ale specifická v tom, že po rozšíření o dnešní
kanditátské země by představovala měnovou unii členů s velmi
rozdílnou ekonomickou úrovní. ČR a další kandidáti na vstup potřebují dohánět ostatní země EU v produktivitě a v úrovni HDP na hlavu. Tato tzv. reálná konvergence je jejich základním ekonomickým
zájmem – a také podmínkou jejich úspěšného fungování uvnitř
Evropské unie. Musíme se tedy také ptát, zda bude společná měnová politika v eurozóně slučitelná s procesem dohánění –
tedy s reálnou konvergencí nových členů k ekonomické úrovni ostatních zemí EU.
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2. Očekávané ekonomické přínosy vstupu do eurozóny
Potenciální přínosy, které chci zmínit, se týkají výlučně ekonomické sféry a vycházejí ze současné podoby eurozóny. Při analýze některých často uváděných výhod se ukazuje, že v určitých situacích se
mohou změnit v rizika – jak už v ekonomii obvykle platí, že nic není
zadarmo.
2.1. Odstranění rizika měnových krizí

Toto je zřejmě nejsilnější argument příznivců rychlého přijetí
eura. Vstup do eurozóny by pro nás odstranil nebezpečí měnových krizí, kterým může být vystavena naše malá otevřená ekonomika, s možným posílením i efektem „mezinárodní nákazy“. Česká
ekonomika již zažila v r. 1977 měnovou krizi nebo aspoň turbulenci
(i když můžeme diskutovat o tom, zda pro ekonomiku byla škodlivější sama kurzová turbulence nebo cesty, jakými byla řešena). Vstup
do eurozóny by riziko měnových krizí pro dnešní kandidátské
země odstranil (samozřejmě pokud by měnová krize nepostihla
samotné euro, což je podstatně méně pravděpodobné). Samozřejmě
určité nebezpečí prudkých zvratů kapitálových toků by trvalo, s potenciálními destabilizujícími účinky – ale nemohlo by nastat to extrémní vyústění do podoby měnové krize, přestřelování kurzu atd.
2.2. Snížení transakčních nákladů

Snížení transakčních nákladů, zejména nákladů na konverzi měn,
by představovalo jednoznačnou výhodu, zejména pro podniky obchodující s eurozónou. Rubem by byla ztráta výnosů z těchto operací u bank, ale očekává se, že celkový makroekonomický přínos
by byl kladný. Evropská komise odhadla, že pro průměrnou členskou
zemi může tato úspora činit až 0.4 % HDP ročně.
2.3. Omezení fluktuací měnového kurzu

Členství v eurozóně by vyloučilo kurzové změny vůči našim
hlavním obchodním partnerům (podíl eurozóny na ZO ČR činí
skoro 60%, viz Tabulka 1). Přetrvával by pouze vliv změn kurzu eura,
hlavně vůči dolaru, který by na nás působil především přes importy
ropy a dalších komodit. Absence kurzového rizika v relaci k eurozóně by se mohla stát faktorem usnadňujícím reálnou konvergenci, protože výrazné kurzové změny mohou vnášet do ekonomiky
nestabilitu.
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Tabulka 1. Otevřenost české ekonomiky vůči EU a eurozóně
v roce 2001, v %
Podíl zahraničního obchodu na HDP ČR
Podíl EU na zahraničním obchodě ČR
Podíl eurozóny na zahraničním obchodě ČR

dovoz
66.1
61,8
57,5

vývoz
60.4
68,9
63,0

Pramen: ČSÚ

Na druhé straně ale měnový kurz je významným parametrem
ekonomiky, který by se měl přizpůsobovat změnám ekonomické situace. Pokud přizpůsobení kurzu není možné, musí adaptace jít jinými cestami, které mohou pro ekonomiku být nákladnější. Jde
např. o ztrátu kurzu jako kanálu pro zmírnění nerovnováhy obchodní bilance a běžného účtu. Praxe potvrzuje, že tam, kde se nepřizpůsobuje kurz, musí zpravidla dojít k nápravě vnější nerovnováhy zpomalením růstu nebo poklesem HDP.
2.4. Nižší úrokové sazby

Zastánci rychlého vstupu do eurozóny slibují, že to přinese nižší
úrokové sazby – díky odstranění měnového a kurzového rizika – a že
nižší sazby budou mít pozitivní vliv na ekonomický růst. Výhoda poklesu úrokových sazeb z tohoto titulu se však týká zejména zemí
s vyšší rizikovou prémií (a vyšším úrokovým diferenciálem), než jaké
v současnosti nalézáme např. v ČR.
3. Rizika předčasného přijetí eura
Předčasný vstup nových členů EU do eurozóny sebou nese i významná rizika. Jde o rizika definovaná obecně teorií optimálních měnových zón, ale i o specifická rizika daná nízkou relativní ekonomickou úrovní kandidátských zemí a procesem dohánění, kterým by
měly v nejbližších desetiletích projít.
3.1. Obecná rizika plynoucí z teorie optimálních měnových zón

Teorie optimálních měnových zón posuzuje vhodnost vstupu určité země do měnové unie podle několika hledisek:
– synchronizace ekonomického cyklu s cyklem eurozóny
– náchylnost k asymetrickým šokům
– pružnost cen i mezd a vysoká mobilita pracovních sil a podnikatelských aktivit přes hranice.
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Dokud tyto podmínky nebudou splněny, bude (kromě problémů
se sdílením kurzu) také společná měnová politika ECB občas nebo
dokonce převážně nevhodná pro nové členy – protože nemůže reagovat speciálně na jejich odlišnou ekonomickou situaci. Může naopak prohlubovat cyklické výkyvy i nepříznivé důsledky případných šoků.
Eurozóna není optimální měnovou zónou ani pro své nynější
členy – a to i přes jejich vysokou vzájemnou obchodní výměnu
a léta členství v zóně volného obchodu. Vytvoření eurozóny bylo
do značné míry politickým rozhodnutím. Slibuje se samozřejmě, že
právě existence eurozóny optimální měnovou oblast vytvoří – otázka je, jak dlouho to potrvá u dnešních členů a o kolik déle u členů nových.

úroveň ČR v roce 1999 činila 58 % průměru eurozóny, a ještě nižší je
relativní ekonomická úroveň dalších kandidátských zemí kromě
Slovinska – z nichž jsou na tom nejlépe země uvedené v tabulce 2.

3.2. Překážky rychlého přijetí eura spojené s některými pravidly
stanovenými EU

Pramen: The European Comparison Programme

Omezení volného pohybu pracovních sil a některých podnikatelských aktivit pro kandidátské země. Dokud nebudou nové členské
země požívat všech svobod jednotného trhu – tedy i volného pohybu pracovních sil a všech podnikatelských aktivit – neměly by uvažovat o vstupu do eurozóny. Omezení těchto svobod ještě zvyšuje rizika, plynoucí ze skutečnosti, že eurozóna nepředstavuje optimální
měnovou oblast.
Pakt fiskální stability. Sama o sobě je politika vyrovnaných rozpočtů žádoucí zásadou. V mimořádné situaci, jakou by pro dnešní
kandidátské země představoval vstup do eurozóny, však tento pakt
omezí manévrovací prostor pro jedinou oblast samostatné hospodářské politiky, která jim zbude. Při politice ECB je tento fiskální pakt např. už dnes těsný pro Německo, které se nemůže vymanit z recese, ale i pro Francii a další země.

Tendence k reálné apreciaci (růstu relativní cenové hladiny).
Nízké relativní ekonomické úrovni kandidátských zemí odpovídají
také nízké relativní cenové hladiny – např. relativní cenová úroveň ČR činila v roce 1999 pouze 40,8 % průměru eurozóny.
(40 % vůči EU).1 Také u ostatních kandidátských zemí jsou relativní
cenové hladiny hluboko pod průměrem eurozóny (tabulka 3).

3.3. Rozdíl ekonomických úrovní a cenových hladin oproti průměru EU

Žádný z dnešních členů eurozóny do ní nevstupoval s tak nízkou relativní ekonomickou úrovní, jakou se po vstupu do EU budou vyznačovat dnešní kandidátské země. U nejchudšího Řecka to bylo
kolem 68 % EUR–11, u Portugalska 72 %, u Španělska 81 a u kdysi chudého Irska dokonce 108 % průměru eurozóny. Relativní ekonomická
14

Tabulka 2. Relativní ekonomická úroveň vybraných
kandidátských zemí a nejchudších zemí eurozóny
v roce 1999 (HDP na hlavu v PPP, v %)
Česká republika
Maarsko
Slovensko
Polsko
Španělsko
Portugalsko
Řecko

EU-15 = 100
59
50
48
39
82
73
68

EUR-11 = 100
58,4
49,5
47,5
38,6
81,2
72,3
67,3

Tabulka 3. Relativní cenová hladina vybraných kandidátských zemí
vůči EU a eurozóně v roce 1999, v %
Česká republika
Maarsko
Slovensko
Polsko
Litva
Lotyšsko

EU-15 = 100
40
42
33
46
43
39

EUR-11 = 100
40,8
42,8
33,7
46,9
43,8
39,8

Pramen: The European Comparison Programme

Dohánění v ekonomické úrovni bude v dnešních kandidátských zemích vyvolávat tendenci k růstu jejich relativních cenových hladin
(k poklesu koeficientu ERDI), neboli k reálné apreciaci měny, která
1) Předběžné výsledky nového srovnávacího projektu OECD, podle Eurostat (2001).
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bude po vstupu do eurozóny pokračovat jako reálná apreciace domácích aktiv. Z příčin, které se pokusíme ukázat, musí jít reálná
konvergence a růst relativní cenové hladiny ruku v ruce, jinak
se sám proces růstu ekonomické úrovně zbrzdí. Obecně se růst
relativních cenových hladin kandidátských zemí může prosazovat jak
prostřednictvím inflačních diferenciálů, tak i nominální apreciací jejich
měn. Ovšem po vstupu do eurozóny zůstane už jenom inflační kanál
růstu relativních cenových hladin. To vyvolává otázku, zda nenastane konflikt s měnovou politikou ECB.
Růst relativní cenové hladiny bude mít řadu zdrojů. V tranzitivních
ekonomikách je potřebná poněkud vyšší míra inflace pro snadnější
průběh četných změn relativních cen. Změny cenových relací budou vyvolávány i procesem integrace do EU a dohánění v technické
a ekonomické úrovni. Četnější změny relativních cen zpravidla vedou
k vyšší inflaci, nebo ceny jsou ve své většině méně pružné směrem
dolů.2 Příliš přísná protiinflační politika by mohla zpomalit potřebnou
korekci relativních cen.
Jako další zdroj růstu relativních cenových hladin se uvádí jejich
velmi nízká výchozí úroveň v dnešních kandidátských zemích. Tato
úvaha se opírá o volnou, ale empiricky zjistitelnou závislost mezi relativní ekonomickou úrovní zemí a jejich relativní cenovou hladinou.
Jelikož u mnoha kandidátských zemí jsou relativní cenové hladiny
níže, než by odpovídalo jejich relativní ekonomické úrovni, vyvozuje
se závěr, že tato diskrepance se musí časem vyrovnat. Tato úvaha je
logická, ale může zde jít o velmi dlouhodobý proces a určité diskrepance mohou zůstat zachovány.
Část dnešního rozdílu cenových hladin je způsobována nižší kvalitou a technickou úrovní výrobků, nebo tím, že výrobky těchto zemí
jsou spotřebiteli v EU zatím vnímány jako méně kvalitní, méně spolehlivé apod. Se zaváděním nových výrobků (výrobkové inovace), s nárůstem jejich kvality i reputace, s uznáváním spolehlivosti
obchodních značek a s větším pronikáním těchto výrobků na trhy EU
se vytvoří prostor pro růst relativní cenové hladiny. Přitom růst cen
vyvolaný výrobkovými inovacemi, zvyšováním kvality a uzavíráním
„reputační mezery“ de facto není inflací, lépe řečeno je pouze fiktiv2) Tento fakt je ověřen obecnou historickou zkušeností, i když pro něj nejsou empirické důkazy zjištěné přímo např. ze současné české ekonomiky.
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ní inflací. Pouze vzhledem k nedokonalosti cenových indexů nelze
růst cen z titulu vyšší kvality a výrobkových inovací odlišit od inflačního růstu cen.3 Tato fiktivní inflace dosahuje podle propočtů
Evropské centrální banky v zemích eurozóny zhruba 2 % ročně. Proto
také její definice cenové stability pro eurozónu je postavena jako
dvouprocentní míra inflace (jinak řečeno, dvouprocentní míra inflace
je v eurozóně ve skutečnosti cenovou stabilitou). V dohánějících ekonomikách je prostor pro zvyšování kvality větší vzhledem k její nižší
relativní výchozí úrovni. Můžeme tedy oprávněně předpokládat, že
fiktivní míra inflace, která je de facto cenovou stabilitou, zde dosahuje 3 % nebo i více. Této části růstu cen nemá smysl bránit měnovou
politikou. Bylo by to naopak kontraproduktivní.
Velmi důležitým dlouhodobým zdrojem růstu relativních cenových
hladin bude tzv. Balassa-Samuelsonův efekt, vyvolávaný růstem
produktivity práce.4 Roste-li v procesu dohánění produktivita v obchodovatelném sektoru ekonomiky rychleji než v zahraničí, nedokáže
růst produktivity v neobchodovatelném sektoru zpravidla držet stejné
tempo. Nicméně mzdy v neobchodovatelném sektoru mají naopak tendenci růst téměř stejně rychle jako v sektoru obchodovatelném. V neobchodovatelném sektoru tak vzniká mezera mezi růstem produktivity
a mezd, která je zde zdrojem vyšší míry inflace. Z toho plyne i vyšší
3) V posledních desetiletích váha výrobkových inovací v celkovém inovačním procesu vzrůstá. S určitým zjednodušením můžeme říci, že růst kvality je též výrobkovou
inovací, a že na druhé straně každý nový výrobek, přijatý trhem, zvyšuje kvalitu
koše výstupů z výroby. Můžeme pak výrobkové inovace s růstem kvality pro účely této úvahy ztotožnit.
Nové výrobky by teoreticky měly vstupovat do měření reálného produktu v daném
roce svými běžnými cenami a zvyšovat tak produktivitu, naměřenou v daném odvětví (po agregaci produkce v cenovém vyjádření). V praxi se to však neděje.
Dochází k tomu, že celá skupina zboží, obsahující i nové výrobky, je pro výpočet
reálného produktu deflována cenovým indexem, zjištěným podle reprezentativních,
již dříve existujících výrobků. Výrobkové inovace a zvýšení kvality se pak neprojeví v naměřeném růstu produktivity, nýbrž projeví se jako zdánlivý cenový růst, fiktivní inflace. Eliminace tohoto zkreslení je náročný problém, o jehož razantnější řešení zatím usilují jen Spojené státy.
4) Proto vykazují dohánějící země obvykle určitý kladný inflační diferenciál oproti
technologickým vůdcům. V dohánějících zemích tak ekonomická úroveň, úroveň
produktivity i cenová hladina společně konvergují k úrovni vyspělejších zemí.
Formalizovaný výklad viz např. ECB (1999), str. 40. Je empiricky potvrzeno, že
Balassa-Samuelsonův efekt mezi zeměmi eurozóny v minulosti fungoval a ECB počítá s tím, že bude fungovat dál (tamtéž). Pokus o propočet vlivu BalassaSamuelsonova efektu na reálnou apreciaci za minulé období pro ČR, Polsko,
Ma arsko a Slovinsko viz Fidrmuc a Schardax (2000), str. 42-44.
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míra inflace v celé ekonomice, oproti zahraničí. Odhaduje se, že reálná apreciace pramenící z Balassa-Samuelsonova efektu by mohla v nejbližší budoucnosti pro země jako ČR, Polsko, Ma arsko dosahovat
1,5–2,5 % ročně (Doyle a další, 2001). Evropská centrální banka odhaduje jeho vliv na 1–3% ročně (Noyer 2001). Předstih růstu produktivity
v dnešních kandidátských zemích oproti eurozóně ukazují tabulky 4–6.
Tabulka 4. Růst produktivity práce v České republice, v %

průmysl
zpracov. průmysl

1996

1997

1998

1999

2000

2001

8,5
8,4

9,2
11,1

4,7
5,3

2,2
2,2

8,2
7,0

5,0
5,4

průměr
1996–2001
6,3
6,6

Pramen: ČSÚ

Tabulka 5. Růst produktivity práce
ve vybraných kandidátských zemích, v %

Polsko
celkem
zpracov. průmysl
Maarsko
celkem
zpracov. průmysl
Slovensko
celkem
průmysl1)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

průměr
1995–2000

6,4
11,7

6,1
10,9

6,1
14,4

4,2
6,6

4,9
9,6

11,6
18,4

6,5
11,9

7,.1
11,1

8,9
9,0

6,4
14,2

4,6
13,3

-2,4
5,8

3,7
17,9

4,7
11,9

4,2
5,7

7,7
3,2

8,7
2,4

5,2
12,4

3,8
16,7

3,7
6,8

5,5
7,9

1) Údaje za celý průmysl.
Pramen: Goldman Sachs.

Tabulka 6. Růst produktivity práce v zemích eurozóny, v %
průměr 1991–1998
Eurozóna1)
celkem
zpracov. průmysl

1,8
3,3

průměr 1995–1998
1,4
2,1

1) Odhad ECB na základě údajů za Německo, Francii, Itálii a Finsko, představující dohromady 73 % nominální hrubé přidané hodnoty eurozóny.
Pramen: ECB Monthly Bulletin.

Růst relativní cenové hladiny se bude odvozovat z kombinovaného
efektu všech hlavních vlivů – tj. změn relativních cen, růstu kvality
a výrobkových inovací, a Balassa-Samuelsonova efektu. Tyto vlivy
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však je těžké spolehlivě predikovat a nelze odhadnout, jak rychlý růst
relativní cenové hladiny z těchto procesů vyplyne. To často poskytuje prostor kritikům, kteří zpochybňují závažnost problému reálné
apreciace po vstupu nových členů EU do eurozóny.
Ve skutečnosti je však třeba postavit otázku obráceně – jakou nejrychlejší míru růstu relativních cenových hladin si jejich ekonomiky
budou moci dovolit bez ztráty konkurenceschopnosti – a zda jim pro
to měnová politika ECB poskytne dost prostoru. Pokud není podkopána konkurenceschopnost, je růst relativní cenové hladiny pro
ekonomiku přínosem. V té míře, v jaké je hnán strukturálními změnami, růstem produktivity a zvyšováním kvality, jde jen o jiný projev
projevem konvergence ekonomických úrovní. Společný růst relativní
cenové a relativní důchodové hladiny (včetně mzdové) je pak projevem růstu bohatství ekonomiky a jejích subjektů. Růst relativní cenové hladiny znamená, že nejen domácnosti, ale i podniky, si za své
korunové příjmy mohou nakoupit více zahraničního zboží – a že své
zboží již dokážeme prodávat za vyšší ceny. To má velký a nesporný
ekonomický přínos. Dnešní kandidátské země pomalu přestanou být
v EU chudými příbuznými, a jejich ekonomické možnosti – ve spotřebě i v podnikání – se začnou přibližovat možnostem ostatních zemí.
Růst relativní cenové hladiny (reálná apreciace) nepodkopává domácí konkurenceschopnost, dokud je kompenzován rychlejším růstem produktivity práce, než jakého dosahují konkurující země. Stačí
přitom, když se diferenciál v růstu produktivity týká jen obchodovatelného sektoru ekonomiky. Stejně tak nepodkopává konkurenceschopnost ani fiktivní inflace spojená s růstem kvality a s výrobkovými inovacemi. Měřítkem bezpečného průběhu reálné apreciace je
tedy diferenciál v růstu produktivity práce a kvality výrobků oproti
obchodním partnerům. Pokud tempo reálné apreciace nepřekročí
bezpečné hranice, nemělo by být hospodářskou politikou nijak uměle brzděno. To se týká i protiinflační a kurzové politiky.
Jak ale vypadají možnosti růstu relativních cenových hladin kandidátských zemí z hlediska jejich závazku usilovat o přijetí eura?
Problémem je už nevhodnost předčasné stabilizace měnového
kurzu u dohánějících zemí. Reálná apreciace nachází v nominální
apreciaci měnového kurzu jeden z přirozených ventilů. Druhou cestou je inflační diferenciál. Dokud je k dispozici kurzový ventil, je možné inflační diferenciál udržovat v nižších mezích. Vstup do eurozóny
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však de facto zmrazí měnový kurz a samotný tento krok může na
řadu let vyhnat inflační diferenciály u nových členů směrem nahoru.
Z toho vyplyne riziko zpomalení reálné konvergence při
přísné protiinflační politice ECB. Jestliže dohánění a konvergence
cenových hladin budou pomalé, nebudou nutně implikovat inflační
diferenciály velkých rozměrů oproti vyspělejším zemím EU.
Pokud by však noví členové eurozóny v budoucnu projevili potenciál pro skutečně rychlý růst, založený na výrazném zvyšování produktivity a kvality, umožňovalo by to i značně rychlý růst relativních
cenových hladin. Ten by po vstupu do eurozóny musel jít plně cestou
inflace a znamenal by značné inflační diferenciály oproti inflačnímu
průměru eurozóny. Přes nízkou váhu nových členů v harmonizovaném
cenovém indexu eurozóny (danou jejich malým podílem na celkovém
HDP) by velké inflační diferenciály ve svém součtu již nemusely být
slučitelné s měnovými cíli ECB. Pak by ECB ve jménu boje s inflací
podnikla opatření, aby růst těchto dohánějících ekonomik zbrzdila.5
V takovém případě by však členství v eurozóně bylo v rozporu se
základním zájmem dnešních kandidátských zemí o rychlé dohnání
ekonomické úrovně Evropské unie jako celku.
Rizika přijetí zemí s výrazně nižší ekonomickou úrovní do

eurozóny jsou přitom oboustranná. Pro Evropskou centrální banku by vysoké inflační diferenciály nově přijatých zemí dále komplikovaly společnou měnovou politiku. Již dnes musí ECB k udržení
průměrné míry inflace na úrovni 2 % tlačit země jako je Německo pod
2 %, na pokraj deflačního pásma (srovnej tabulka 7). Její 2%ní cíl
nerespektuje fakt, že už dnes eurozóna obsahuje i dohánějící země,
které potřebují mít trvale vyšší míru inflace. ECB tak brzdí růst v eurozóně jako celku. Vstupem dalších dohánějících zemí by se tento
problém ještě vyostřil.
Někteří odborníci již navrhli pro budoucnost úpravu dvouprocentní hranice pro inflaci v eurozóně směrem nahoru. Otázkou však je,
zda dnešní členové eurozóny budou ochotni na takovou úpravu přistoupit. Na jedné straně by je pak sice politika ECB nenutila snižovat
inflaci až k deflační úrovni. Na druhé straně by úprava inflačních cílů
ECB směrem nahoru narušovala snahu prosadit euro ve světovém
měřítku jako pevnou měnu s nízkou mírou inflace, která chce
v budoucnu konkurovat dolaru v roli světové transakční i rezervní měny. Sama ECB je si tohoto problému zřejmě vědoma a vysílá zřetelná varování kandidátským zemím, aby vstup do eurozóny
nebezpečně neuspěchaly.
Tabulka 7. Meziroční růst HDP a meziroční míry inflace
v zemích eurzóny, v %

5) Oproti těmto obavám stojí názory, opřené o předpoklad velmi nízkých úrokových
sazeb. Uvádí se, že u nových členů eurozóny budou nominální úrokové sazby tak
nízké, že (právě díky jejich vyšší inflaci) zde reálné sazby budou dlouhodobě nulové nebo záporné. Z toho se dále vyvozuje, že restriktivní měnová politika ECB
nebude schopna brzdit růst těchto ekonomik - že na ně ECB prakticky "nedosáhne". Tato argumentace se ovšem dopouští krátkého spojení mezi oficiální sazbou
ECB a klientskými sazbami bank (a kapitálových trhů) v jednotlivých ekonomikách
eurozóny. Nevidíme dostatečné důvody pro názor, že reálné úrokové sazby z úvěrů a dalších zdrojů kapitálu by byly v nových zemích eurozóny, vyznačujících se
rychlejším růstem a vyšší inflací, ale i vyšším rizikem, středně- a dlouhodobě velmi
nízké, nulové nebo dokonce záporné. Zvláště pochybné je to u reálných sazeb odvozených na základě vývoje cen výrobců (PPI) - nebo PPI inflace bude muset při
procesu dohánění být nižší než inflace CPI. Právě reálné úrokové sazby na základě indexu PPI jsou přitom pro situaci podniků rozhodující. Otázkou dále je, zda je
oprávněné při výpočtu reálných sazeb odečítat od nominální klientské sazby celou
inflaci, tj. včetně tzv. fiktivní inflace (která je projevem zvyšování kvality výrobků).
V úvahu by se měl brát i fakt, že při působení Balassa-Samuelsonova efektu se
bude převážná část inflace odehrávat v neobchodovatelném sektoru, takže i úvahy
o výši reálných sazeb by měly být segmentované. To vše jsou argumenty pro odmítnutí předpokladu, že by v dohánějících ekonomikách byla restriktivní politika
ECB nízkými či zápornými reálnými sazbami plošně paralyzována, respektive že by
se zde projevovala jako celkově permisivní.
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Německo
Belgie
Finsko
Rakousko
Francie
Lucembursko
Itálie
Španělsko
Holandsko
Portugalsko
Řecko
Irsko
Eurozóna

HDP 2002/Q2
0,1
0,3
3,2
0,4
1,0
…
0,2
2,0
0,0
1,5
…
3,4
0,6

CPI září 2002**
1,0
1,2
1,4
1,6*
1,8
2,2
2,8*
3,5
3,7*
3,8
3.8
4,5
2,1

PPI srpen 2002
–0,5
0,8
–1,8
–0,6
–0,2
…
0,2
0,8
0,2
…
…
…
–0,2

** Harmonizovaný CPI index
* Předběžné údaje
Pramen: Eurostat
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Přinese zavedení eura stabilitu
či nestabilitu?
Jaromír Hurník
Česká národní banka a Vysoká škola ekonomická6

S blížícím se vstupem České republiky do Evropské unie (dále jen
EU) a tedy zavázání se k budoucímu vstupu také do Evropské měnové unie (dále jen EMU) vcelku pochopitelně sílí živá diskuse o ekonomické výhodnosti tohoto kroku. Diskutován přitom není vstup do
EU samotné, tento je většinou hodnocen kladně, ale následně očekávaný vstup do EMU, tj. zavedení společné měny – Eura a vzdání se
samostatné měnové politiky. V diskusích pak zaznívá řada argumentů pro i proti zavedení společné měny. Předkládaná sta se snaží přiblížit a diskutovat jeden z často citovaných argumentů a sice makroekonomickou stabilitu.
1. Makroekonomická stabilita versus nestabilita
Posílení makroekonomické stability je základním argumentem pro
zavedení společné evropské měny, přičemž ona stabilita vzniká za
prvé z implicitního předpokladu o nižší investiční důvěryhodnosti přistupující země jako takové a naopak vyšší důvěryhodnosti vznikajícího společenství zemí se společnou měnou. Zavedení společné měny
tak v tomto světle vede ke snížení rizikové prémie přistupující země
obsažené v hodnotách měnového kurzu a nominálních úrokových sazeb, což by za jinak stejných podmínek mělo vést k obecnému zvýšení investiční aktivity, například zvýšením zahraničních investic. Růst
investiční aktivity následně rezonuje v navýšení růstového potenciálu
přistupující ekonomiky. Zavedení společné měny dále odstraňuje riziko měnových krizí a z nich vyplývajících ztrát exportujících a importujících podniků a také následných pohybů v cenové úrovni
a v úrovni nominálních úrokových sazeb.

6) V textu obsažené názory a stanoviska nejsou v žádné případě oficiálním názorem
ČNB a je potřeba je přičítat pouze a jen autorovi.
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Dalším zmiňovaným argumentem makroekonomické stability je import měnové politiky. Tento argument ovšem předpokládá, že společná měnová politika je z nějakého důvodu lepší než samostatná měnová politika přistupující země. Vedle importu měnové politiky je často jako argument uváděno také omezení samostatné fiskální politiky.
Na druhou stranu je ale potřeba si uvědomit že zavedení společné
měny může pro přistupující zemi znamenat také makroekonomickou
nestabilitu. Ta paradoxně může vznikat právě díky importu měnové
politiky a omezení fiskální politiky. Jinými slovy společná měnová politika nemusí být vždy pro přistupující lepší politikou, než opuštěná
samostatná měnová politika, přičemž stejný argument lze použít také
pro omezování fiskální politiky. Také očekávané snížení rizikové prémie se ne vždy musí dostavit, nebo vznikající celek může být paradoxně méně důvěryhodný než někteří jeho členové.7
V případě české ekonomiky nelze výrazněji zpochybňovat pozitivní „důvěryhodnostní“ efekt vyplývající z převzetí společné evropské
měny, tedy snížení rizikové prémie země a zamezení případným měnovým krizím. Odsud lze tedy očekávat pozitivní efekty směrem
k makroekonomické stabilitě. Komplikovanější je hodnocení makroekonomických efektů společné měnové politiky. Zde existuje pouze
jedno možné hodnotící vodítko a tím je teorie Optimálních měnových
oblastí.

něna ani jedna z uvedených podmínek optimality hrozí přistupující
anebo již zúčastněným zemím makroekonomická nestabilita v podobě trvalých rozdílů v úrovni produkce a nezaměstnanosti.
V průběhu posledních let, zejména se vznikem EMU, vznikla celá
řada odborných publikací s pokusy o kvantifikací výše uvedených kriterií. Hodnotí se zejména cyklická sladěnost pomocí korelací hospodářského cyklu, dále pak symetrie šoků pomocí použití VAR-modelů
a pružnost trhu práce. Pro hodnocení pružnosti trhu zboží zatím nebyla zkonstruována prakticky využitelná hodnotící metoda. Dá se
nicméně předpokládat, že trh zboží je relativně pružný a stejně tak trh
kapitálu.

2. Optimální měnové oblasti
Teorie optimálních měnových oblastí byla poprvé formulována
Mundellem (1961) a obecně definuje vztah mezi jednotlivými zeměmi
a měnou. Měnovou oblastí je oblast, ve které jednotlivé země používají společnou měnu, přičemž měnová oblast se stává optimální zjednodušeně v okamžiku kdy zúčastněným zemím nehrozí vznik makroekonomické nestability z důvodu existence společné měny. Tato situace pak nastává, pokud mají zúčastněné země bu to synchronizován svůj hospodářský cyklus a jsou vystaveny symetrickým poptávkovým a nabídkovým šokům anebo jsou, v případě že neplatí první
podmínka, alespoň vybaveny dostatečně pružnými přizpůsobovacími
mechanismy na trhu zboží a trhu výrobních faktorů. Pokud není spl-

Tabulka č. 1 Korelace mezičtvrtletního růstu HDP

7) V této souvislosti by bylo zajímavé vědět jak by se ve srovnání s měnovým kurzem
Eura a USD vyvíjel měnový kurz německé marky a USD v případě že by se
Německo nestalo v roce 1999 členem EMU.
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3. Empirické pozorování
Chceme-li zhodnotit optimalitu české ekonomiky pro vstup do
EMU můžeme výše uvedené metody aplikovat na údaje o české ekonomice. Pro zvýšení vypovídací schopnosti je možno uvést identické
údaje také pro okolní transitivní ekonomiky a případně také pro
méně vyspělé členy EMU.
Následující tabulka č.1 obsahuje hodnoty korelačních koeficientů
vypočítaných pro Českou republiku, Polsko a Ma arsko a to ve vztahu jednak k Německu, coby největší ekonomice EMU, a také k ekonomice EMU jako celku (označeno EU12).

období
94q2–98q4
95q1–99q4
96q1–00q4
97q1–01q4
98q1–02q4
99q1–03q4
00q1–04q4

CZ a GER CZ a EU12 PL a GER
0,17
0,17
0,11
0,09
0,10
-0,02
0,21
0,31
-0,12
0,32
0,30
-0,30

PL a EU12
0,06
0,03
-0,04
-0,40

H a GER
0,01
-0,04
-0,30

H a EU12
0,06
0,04
-0,37

Pramen: ČSÚ, NewCronos, vlastní výpočty

Korelace jsou počítány pro mezičtvrtletní růsty HDP ve stálých cenách. Je použito období pěti let, tj. 20 údajů, přičemž použité období je posouváno vždy o jeden celý rok dopředu a zároveň je poslední rok vypuštěn. Hodnoty korelačních koeficientů ukazují pro případ
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české ekonomiky vyšší symetrii hospodářského cyklu oproti polské
nebo ma arské ekonomice. Absolutní hodnoty koeficientů však zůstávají poměrně nízké.
Další používanou metodou je zkoumání symetrie poptávkových
a nabídkových šoků pomocí VAR-modelů. Metoda výpočtu je technicky poměrně náročná a byla poprvé použita v publikaci Bayomi,
Eichengreen (1992), kde lze nalézt její podrobný popis. Tabulka č. 2
obsahuje výsledky publikované v této oblasti Fidrmucem a Korhonenem (2001).
Tabulka č. 2 Korelace poptávkových a nabídkových šoků
(Fidrmuc, Korhonen (2001))
poptávka
nabídka

ČR
–0,15
0,04

Slovensko
–0,05
0,05

Polsko
0,28
0,08

Maarsko Portugalsko Španělsko
0,25
0,09
0,16
0,46
0,45
0,22

Tabulka č. 3 Meziregionální migrace – čisté toky (Fidrmuc (2002))
míra
nezaměstnanosti
poměr mezd

ČR
–0,02

Slovensko
–0,003

Polsko
–0,005

0,376

0,664

0,301

Maarsko Portugalsko Španělsko
–0,025
–0,107
–0,005

0,832

4,172

–0,286

Pramen: Fidrmuc (2002)

Výsledky jsou získány pomocí panelové regrese pro všechny regiony a období druhé poloviny 90. let. Údaje obsažené v tabulce jsou
hodnoty regresních koeficientů odhadnutých rovnic, kdy jako vysvětlovaná proměnná stojí čistý tok obyvatelstva v daném regionu a jako
vysvětlující proměnná míra nezaměstnanosti v daném regionu a poměr mezd v tomto regionu k ostatním regionům. Hodnoty koeficientů obecně ukazují poměrně nízkou míru meziregionální mobility
v hodnocených zemích.

Pramen: Fidrmuc, Korhonen (2001)

Tabulka obsahuje hodnoty korelačních koeficientů poptávkových
a nabídkových šoků vždy pro zemi uvedenou v tabulce a EU12.
Výsledky ukazují relativně horší symetrii šoků pro případ české ekonomiky ve srovnání například s Ma arskem. Absolutní hodnoty koeficientů jsou však opět takřka ve všech případech poměrně nízké.
Jinými slovy, je-li hodnota koeficientu 0 anebo 0,2 svědčí takřka shodně o nulové symetrii příslušného šoku.
Alternativní podmínkou optimality měnové oblasti je flexibilita trhu
zboží a výrobních faktorů, která pomáhá překonávat působení asymetrických šoků a nesladěnost hospodářských cyklů. Empirické
zkoumání se omezuje na hodnocení pružnosti trhu práce, kdy jako
hodnotící kritérium je používána mobilita pracovních sil. Trh kapitálu
je považován za poměrně flexibilní, stejně jako trh zboží. Možný pohyb pracovních sil z transitivních „chudších“ ekonomik do „bohatších“
členských zemí EU12 je ovšem reálně značně omezen. Proto se hodnocení mobility pracovníků8 provádí uvnitř každé ekonomiky.
Fidrmuc (2002) odhaduje meziregionální mobilitu pracovníků v závislosti na výši poměru průměrných mezd mezi regiony a míry nezaměstnanosti v daném regionu. Tabulka č. 3 uvádí některé výsledky.

4. Závěr
Zavedení společné evropské měny sebou nese zvýšení makroekonomické stability, na druhou stranu ale také možná rizika nestability.
Zatímco přínos k makroekonomické stabilitě vyplývající ze snížení rizikové prémie je v případě České republiky s vysokou pravděpodobností kladný, hodnocení přínosu k makroekonomické stabilitě z důvodu importu měnové politiky je problematické. Dosažené výsledky
je totiž možno interpretovat v zásadě zcela opačným způsobem.
Za prvé výsledky ukazují že česká ekonomika vykazuje z hlediska
přístupu optimální měnové oblasti obdobně dobré výsledky jako
ostatní transitivní ekonomiky a některé již členské země EU12. Na
druhou stranu lze dosažené výsledky hodnotit jako obdobně špatné.
Obecně je potřeba říci, že není explicitně známa hranice, kdy dosažené výsledky budou zajišovat kladné přínosy makroekonomické stability a kdy naopak nikoliv. Ani delší časové období pro sledování
ekonomik již členských států s obdobnými výsledky ovšem automaticky neznamená získání dodatečných informací pro hodnocení.
Jednoduše proto, že ačkoliv budeme znát vývoj ekonomiky coby člena EMU, nejsme schopni cokoli říct o vývoji této ekonomiky v případě, kdyby členem EMU nebyla.

8) V případě České republiky jsou použity údaje za jednotlivé okresy.

9) Použité období se liší pro jednotlivé země, podrobněji Fidrmuc (2002).
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Zcela na závěr stojí na zmínku endogenní přístup k měnovým oblastem, jenž vychází z publikace Frankela a Rose (1998). Podle tohoto přístupu se vzniklá měnová oblast relativně rychle stává optimální
měnovou oblastí, a to z důvodu rychlého nárůstu vzájemné obchodní výměny. Podle Frankela a Rose se tak ekonomika členské země
velmi rychle přibližuje kritériím optimality, zatímco ekonomika čekající na splnění kritérií vně měnové oblasti se ke kritériím přibližovat
vůbec nemusí.
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Jaké bude Euro?
Miroslav Singer
ředitel ve firmě PricewaterhouseCoopers ČR10

„Vím velmi dobře, že Pakt stability je stupidní, jako všechna rigidní
rozhodnutí.“ (Romano Prodi v rozhovoru pro Le Monde, dle ČTK
z 17. 10. 2002).
1. Úvod
Debaty i práce o přínosech a nákladech zavedení Eura, jichž jsme
svědky, často trpí dvěmi problémy: 1. Zaměřují se na stávající stav eurozóny vyjádřený jak Paktem stability tak i současnou strategií a stavem Evropské centrální banky, aniž by si uvědomovaly, že tento stav
nutně projde do přistoupení dalších zemí procesem změny. 2. Neuvažují malou váhu ekonomik případně přistoupivších středoevropských
kandidátských zemích v rámci potenciálně rozšířené eurozóny, jež se
bude projevovat v minimálním vlivu na celkový ukazatel inflace v eurozóně. Obě tyto chyby vedou mj. k přecenění rizik, jaký bude mít
vstup do eurozóny pro českou ekonomiku. Obecněji, oba tyto nedostatky vedou k méně přehlednému strukturování problému a neoddělování kritiky dnešních problémů eurozóny od kritiky problémů,
jež nám náš vstup do ní přinese někdy pro roce 2006.11
Tento text se nejprve pokusí stručně motivovat celou debatu.
Potom shrne obecné přínosy a náklady vstupu do měnové zóny vycházející z teorie optimálních měnových zón. V další části se zaměří
na debatu současného stavu a budoucnosti eurozóny. Dále se pokusí zhodnotit míru naplnění některých kritérií optimálních měnových

10) Všechny názory v článku vyjádřené jsou osobním názorem autora a v žádném případě nevyjadřují názory jeho zaměstnavatele.
11) Pro smysluplnost debaty je třeba si uvědomit, že i v případě, že přistoupení k Euru
budu nutnou podmínkou našeho vstupu do EU v roce 2004, je velmi nepravděpodobné, že bychom mohli k Euru přistoupit dříve než po roce 2006, tedy minimálně za pět let.
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zón pro náš vstup do eurozóny ve vztahu k předchozím vstupům
a našim transformačním sousedům. Na závěr pak shrne jak úvahy
o budoucnosti eurozóny tak i důsledky vstupu České republiku do
této zóny a pokusí se načrtnout základní cíle vyjednávání o našem
vstupu a budoucnosti eurozóny pro ČR.
2. Motivace
Pakliže debatujeme přínosy a náklady vstupu České republiky do
eurozóny, je třeba si nejprve uvědomit, že hlavním hodnotícím kritériem, kterým poměřujeme celý proces posttotalitní transformace České republiky, je růst české ekonomiky. Zvýšení nedostatečné ekonomické úrovně České republiky demonstrované na obr. 1 vzhledem
k stavu ve vyspělých zemích západní Evropy by stále měla být hlavní motivační silou hospodářské politiky naší země.
Obr. 1 – Ekonomická úroveň středoevropských zemí a EU

Je evidentní (viz obr. 1), že ekonomická úroveň středoevropských
post-transformačních ekonomik má k úrovni danou průměrem zemí
EU stále ještě příliš daleko. Nemůže nás přitom ani mást ani to, že se
výstup na hlavu v ČR blíží obdobnému ukazatelu v Řecku.
Dlouhodobou aspirací České republiky nemůže být přiblížení se životní úrovni panující v nejchudších zemích Evropské unie ale dosažení minimálně té ekonomické úrovně, která v EU převládá.
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Proto základním kritériem, kterým hodnotíme důsledky zavedení
eura pro ČR musí stát právě jeho přínos pro ekonomický růst ČR.
Z této triviální úvahy ale plyne, že při tomto hodnocení nemůžeme
ani nadřazovat jiná dílčí ekonomická kritéria (např. stabilitu, resp. eliminaci změn, kursů, nebo naopak ztrátu svobody měnové politiky)
ani kritéria obecnější (např. obecnou podřízenost zájmům jiných států nebo naopak pevnější včlenění do EU). Euro bychom měli zavést
v okamžiku, kdy nejlépe ihned minimálně pak v horizontu 2–3 let
jeho přijetí přispěje k dosažení vyšších temp růstu české ekonomiky.
3. Optimální měnová zóna
Pro hodnocení přínosů jakékoliv měnové unie, či adopce cizí měny
k ekonomickému růstu je stále relevantní Mundellova teorie optimálních měnových zón (OMZ). Z té v podstatě vyplývá, že základními
přínosy sjednocení měny, či připojení se k větší měnové oblasti jsou:
• Důsledky zlepšení fungování peněz jako 1. prostředku směny plynoucí ze snížení transakčních nákladů, 2. měřítka hodnoty plynoucího ze snadné porovnatelnosti cen v různých zemích, 3. prostředků či nástrojů dalších, odvozených, činností (např. zjednodušení
a zlevnění účetních systémů atp.).
• Ztráta kursové nejistoty a rizik z ní plynoucích včetně snížení prémie za rizika pro danou ekonomiku v rámci měnové zóny.
• Zvýšení důvěryhodnosti centrální banky.12
Hlavními náklady pak jsou:
• Ztráta jednoho z podstatných nástrojů makroekonomické stabilizace (automatické i ovládané vládou a centrální bankou). Tento náklad klesá s (1) mobilitou výrobních faktorů, (2) flexibilitou cen, (3)
možností fiskální redistribuce v rámci měnové zóny a (4) diverzifikací vstupující ekonomiky.
• Ztráta výnosů s emise měny (seignorage).
Je přitom třeba si uvědomit, že z teoretického hlediska neexistují
náklady přímo plynoucí z rozdílné ekonomické úrovně v eurozóně
12) Zdánlivě pro ČR méně významný přínos, osoba nového prezidenta ale může vnímání rizik kredibility centrální banky podstatně změnit.
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a kandidátských zemích. Náklady plynou pouze z rozdílných efektů
ekonomických šoků zasahujících eurozónu a její potenciální část, případně různého průběhu ekonomických cyklů v eurozóně a v potenciálně do ní vstupujících ekonomikách.
Specificky pro ČR13 je pak třeba zmínit i efekt plynoucí z toho, že
téměř definičně bude měnová politika v eurozóně z hlediska
české ekonomiky permanentně expanzivní. Míra inflace v ČR
bude totiž v důsledku Balassa-Samuelsonova efektu (který popisuje,
že v otevřené ekonomice s prudce rostoucí produktivitou práce rostou rychleji než u jejich obchodních partnerů ceny i v neobchodovatelném sektoru služeb) vyšší než v zemích EU. Tento efekt v případě
post-transformačních středoevropských ekonomik, je ve většině stávající odborné literatury, jež měl autor možnost prostudovat, odhadován na úrovni 3– 4 %. Nicméně váha středoevropských post-transformačních kandidátů na vstup do eurozóny v celkovém inflačním indexu v eurozóně bude přibližně na úrovni 1/15. Jinými slovy tento
efekt povede v eurozóně ke zvýšení celkové inflace o cca 0,2 %
a nedá se tedy čekat, že by celkové nastavení úrokových měr v eurozóně bylo z hlediska post-transformačních ekonomik po vstupu do
ní jiné než expanzivní, nebo bude reflektovat obecně podstatně nižší míru inflace v eurozóně než v těchto ekonomikách.
4. ECB a eurozóna – současný stav, současné obavy
a možný vývoj
Současný ekonomický stav eurozóny lze charakterizovat jako nijak
uspokojivý. Dlouhodobý ekonomický růst je nízký a navíc je eurozóna v současnosti zasažena stagnací německé ekonomiky. V rámci eurozóny vývoj z hlediska výše uvedené teorie optimálních měnových
zón komplikuje nejen nesvázané působení ekonomických šoků ale
i stále rozdílný cyklický vývoj a velmi neflexibilní a řadou předpisů
svázanými trhy práce s pracovní silou nezvyklou se za prací stěhovat.
Navíc nelze mluvit ani o jednotném trhu s flexibilně se pohybujícím
kapitálem. Situaci nijak nezlepšují stále značné zásahy států zemí EU
do ekonomiky,14 ani stále patrné zklamání řady politiků plynoucí

13) A samozřejmě ostatní připojované méně rozvinuté post-transformační ekonomiky
14) Srovnej například postup vlády USA u krize Enronu s postupem německé vlády
při krizi koncernu Holzmann.
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z neschopnosti evropské měny zastínit dolar ve funkci rezervní měny,
či vývoje kursu.
Za těchto okolností je politika ECB de facto stále řízena na základě
tzv. Plánu stability, který má následující dvě hlavní komponenty:
1. Inflačním cílem ECB je inflace pod 2%. 2. Rozpočtové deficity všech
zemí musí být směřovány k tomu, aby v roce 2006 byly pod úrovní
3% HDP ročně. První komponenta přitom podle názoru většiny ekonomů představuje při obecném sklonu inflačních statistik k přestřelování nad skutečnou inflací cíl zbytečně zvyšující nebezpečí deflace,
druhá pak podvazuje možnosti jednotlivých ekonomik čelit rozdílnému cyklickému vývoji alespoň pomocí fiskální politiky.
Pokud jde o strukturu rozhodování v ECB, rozhodujícím orgánem
je řídící výbor ECB, v němž má každá z 12 zemí účastnící se na projektu eura jeden hlas. Taková struktura zatím funguje, je však třeba si
říci, že po rozšíření by jen o několik členů přestane být řídící výbor
akceschopný.
Z uvedeného vcelku jasně vyplývá, že současná eurozóna není ani
svými ekonomickými charakteristikami ani institucionálním nastavením rozhodování o měnové politice či možnostmi ostatních komponent makroekonomické politiky (především pak fiskální politiky)
optimální měnovou zónou. Nicméně to ani autoři projektu eurozóny
neočekávali, jejich cílem bylo pouze nastartovat proces a institucionální řešení měnové politiky tak, aby země eurozóny postupně konvergovaly do stavu, v němž se skutečně eurozóna stane optimální měnovou zónou. Jestliže ovšem lze říci, že k tomuto postupu zatím dochází, po vstupu dalších (až 15 kandidátů) bude situace dramaticky
odlišná.
Situace je velmi dobře znázorněna na obr. 215 zobrazující základní
situace týkající se optimální měnové zóny a eurozóny před rozšířením
a po něm. Obrázek de facto zachycuje, že pro optimální měnovou
zónu (OMZ) je třeba minimální divergence a maximální integrace obchodu projevující se synchronizací ekonomických cyklů a korelací
různých ekonomických šoků ovlivňující ekonomiky v jakékoliv měnové zóně. Šikmá čára pak znázorňuje, že hraniční podmínky oddělující situace v nichž lze mluvit o OMZ a nelze je rostoucí křivka (její
15) De Grauwe (2002), „The Euro at Stake?“
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konkrétní průběh i sklon závisí mj. na konkrétním institucionálním
uspořádání makroekonomických politik v dané měnové zóně).
Současná skupina 12 zemí eurozóny (EURO 12) nepředstavuje OMZ,
nicméně konverguje do oblasti, v níž se OMZ může stát. Rozšíření eurozóny až na případných 27 zemí pak představuje de facto posun od
cíle pro stávající země EURO 12 a prodloužení jejich cesty k OMZ.
Eurozóna pak bude méně integrovaná a divergující ve smyslu důsledků ekonomických šoků.
Obr. 2 – Rozšíření eurozóny a OMZ

Navíc zatímco dnes většina rozhodnutí v řídícím výboru ECB vlivem
hlasovacího mechanismu je stejně výhodná (či nevýhodná) pro malé
i velké ekonomiky,16 pokud se nezmění způsob hlasování v řídícím
výboru ECB, tj. jedna země = jeden hlas, budoucí rozhodování bude
výrazně výhodnější pro malé ekonomiky. To samozřejmě povede
k permanentním neshodám mezi řídícím výborem a ECB, malými zeměmi a velkými, a může vést k další destabilizaci eurozóny.
Má-li být eurozóna schopna akceptovat větší počet menších posttransformačních ekonomik, musí se tedy minimálně změnit její hlaso-

16) V podstatě odpovídá situaci v tzv. „medium country“ eurozóny.
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vací mechanismy v současnosti postavené na stejné váze hlasů všech
členů v řídícím výboru. Možností k napodobení je několik:
• US Fed – všichni jsou členové řídících orgánů, ale ne všichni v daném období hlasují a někteří přitom hlasují častěji než jiní,
• IMF – existují skupiny zemí, jež mají jeden hlas,
• Centralizované modely – politiku řídí další orgán, exekutivní výbor.
Dále je stále více evidentní, že v eurozóně dojde ještě před naším
vstupem do eurozóny i k dalším změnám, které se pravděpodobně
dotknou následujících oblastí: kvantifikace inflačního cíle a způsobu
jeho určení, náplně paktu stability a dalších aspektů institucionálního
rámce ECB. V zájmu ČR i ostatních post-transformačních zemí jsou
pak opět vcelku pravděpodobné17 změny v režimu i délce přechodného období, jež by bu umožnily tolerovat minimálně vyšší míry inflace nebo posilování kursu.
5. Podmínky optimální měnové zóny a ČR
Pokud jde o srovnání vhodnosti vstupu do eurozóny pro ČR, je nutné si především připomenout, že diskutujeme situaci, jež nastane nejdříve za pět let. Všechny závěry vztažené k dnešnímu stavu tedy nutně budou zastaralé a dnešní pokusy o přímé kvantifikace většiny nákladových i přínosových efektů popsaných v třetí části tohoto textu
mají nutně omezený charakter. Přesto však má cenu stručně prodiskutovat přínosy vstupu do eurozóny pro naše růstové ambice i náklady. U nákladů pak má ceny zamyslet se nad nimi jak v porovnání
s ostatními post-transformačními ekonomikami, jež mohou do eurozóny vstoupit, tak ale i se situací, jíž čelili zakladatelé eurozóny při jejím vstupu.
Z hlediska přínosů obecně popsaných v třetí části věnované OMZ
je třeba říci, že bez ohledu na jejich konkrétní kvantifikaci a vzhledem
k obecně větší rizikovosti post-transformačních ekonomik a menší
zralosti tržních ekonomik v porovnání se zakládajícími členy eurozóny při jejím založení platí následující: Přínosy vstupu definované výše
jako zlepšení funkcí peněz, snížení rizikové prémie a zvýšením důvěryhodnosti centrální banky do eurozóny jsou pro post-transformač-

17) Jejich prosaditelnost vyplývá především z jejich výhodnosti i pro stávající členy eurozóny.
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ní ekonomiky evidentně vyšší, než byly pro zakládající členy eurozóny při jejím založení.18
Navíc je třeba znovu zopakovat, že z definice výpočtu váženého inflačního průměru těžko může být monetární politika v eurozóně
z hlediska nově vstupujících zemí jiná než expanzivní, což představuje další posílení prorůstových impulsů české ekonomice.19 Jiná je
ovšem otázka, jak budou přínosy vstupu vypadat za pět let v případě, že by byly zablokovány potřebné změny fungování ECB zvláště
v oblasti relativní důvěryhodnosti centrálních bank eurozóny a kandidátských zemí. Nicméně v tuto chvíli se autor domnívá, že se lze spokojit s konstatováním, že přínosy budou relativně vyšší než pro zakládající členy eurozóny při jejím vzniku, bez další kvantifikace těchto přínosů.20
Pokud jde o náklady, situace je složitější. Především je třeba zopakovat, že většina nákladů plyne ze dvou jevů: 1. nedostatečné synchronizace cyklického vývoje v eurozóně a zemích plánujících vstup
daná především nedostatečnou integrací a hloubkou zahraničního obchodu a 2. nestejného důsledku, či nedostatečné korelace ekonomických šoků dané nehostečnou konvergencí eurozóny a kandidátů na
vstup do ní.
Stojí za pozornost, že pouhá rozdílnost ekonomických úrovní není
překážkou z hlediska OMZ. Dokonce platí, že v případě, kdyby ekonomické šoky mezi kandidáty a eurozónou byly zkorelované a ekonomické cykly kandidátů a eurozóny synchronizované, nebylo by
z hlediska OMZ třeba řešit nižší ekonomickou úroveň kandidátů. A to
ani se zřetelem na obecně uznávaný fakt, že konvergence post-transformačních ekonomik do ekonomiky na EU bude vyžadovat růst reálných cen aktiv kandidátských zemí nejspíše cestou růstu reálného
kursu – a již pomocí vyšší inflace (zvláště po fixaci kursů) v porovnání s EU, či cestou posilování měn. Ta totiž představuje problém
pouze z hlediska maastrichských kritérií, jež de facto zatím platí jako

18) Autor považuje za vhodné na tomto místě upozornit, že by měl velký problém formulovat obdobný výrok například o vstupu do EU.
19) To ovšem samozřejmě neznamená, že neúvěrovatelné české podniky získají levné úvěry, jejich situace ale nemá makroekonomické příčiny, takže neexistuje ani
její makroekonomické řešení.
20) V literatuře lze setkat s odhady některých přínosů především eliminace transakčních nákladů do 1% HDP ročně.
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omezující kritéria pro dobu před vstupem do eurozóny a z hlediska
Paktu stability po vstupu, respektive důsledků obou množin podmínek na možnosti inflačního, či kursového vývoje u kandidátských
zemí. Změna podmínek před přistoupením k eurozóně např. směrem
k umožnění posilování měn přistupujících zemí v dostatečně nízké
variabilitě od trendu posílení místo požadavku stability kursů by řešila podstatnou část problematiky makroekonomického vývoje kandidátských zemí před vstupem.
A nyní již k porovnání:21 z hlediska provázanosti ekonomik (integrace obchodu) s eurozónou se ČR s úrovní přibližně 50 % exportů
a importů realizovaných s a v eurozóně spolu se Slovinskem nachází
na absolutní špici kandidátských zemí. Z hlediska dalších maastrichtských kritérií (jež už mají menší relevanci pro OMZ, i když se dá čekat, že z hledisek synchronizace cyklů i korelace šoků mají určitou
vypovídací schopnost), je třeba zmínit nízkou zadluženost, ale současně jeden z nejhorších deficitů rozpočtů mezi kandidátskými země
post-komunistické střední a východní Evropy.22
Z hlediska ekonomické úrovně jsme s přibližně 70 % HDP na hlavu v paritě kupní síly opět na špici kandidátských zemí, by za
Slovinskem, a na lepší či stejné úrovni, jakou měly v době vstupu do
EU Řecko či Portugalsko. Přitom lze očekávat, že do okamžiku vstupu dojde, nedestabilizuje-li naší ekonomiku stávající rozpočtová politika, k dalšímu zlepšení. Pokud jde o korelaci šoků, existuje řada ekonometrických studií touto problematikou se zabývajících. Všechny
ovšem samozřejmě trpí krátkostí časových řad. Poměrně podrobná
a i z hlediska problémů krátkých časových řad relativně kvalitní studie Weimannova23 pak dochází k závěru, že i z tohoto hlediska je korelace dlouhodobých šoků ekonomiky eurozóny a ekonomiky české
relativně vysoká.
Pokud jde o porovnání se stavem zakladatelů eurozóny při jejím
vzniku, je třeba opět konstatovat, že s výjimkou ovšem velmi významného kritéria volného pohybu pracovní síly, není možné vysle21) Zdroj: Weimann (2002), „OCA Theory and EMU Eastern Enlargement – An empirical application“, stav z roku 2001
22) Horší ukazatel rozpočtového hospodaření než ČR vykazují dnes jen Polsko,
Rumunsko a Slovensko!
23) Weimann (2002), „OCA Theory and EMU Eastern Enlargement – An empirical application“.
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dovat ukazatel, podle něhož by česká ekonomika byla na vstup do
eurozóny připravená hůře než její stávající členové v době vzniku eurozóny nebo jejich přistoupení k ní.24 K tomuto optimistickému konstatování je ovšem třeba dodat opětovné poukázání na to, že eurozóna není OMZ, pouze doufá, že se jí stane.
Jinými slovy z hlediska ČR není možné s výjimkou volného pohybu pracovní síly vysledovat kritérium, jež by jí, za předpokladu, že
používá stejná kritéria rozhodování o vstupu jako ostatní kandidátské
země nebo kritéria stávajících členů eurozóny měly bránit ve vstupu
do eurozóny např. k roku 2007.
6. Závěry
Nejdůležitějším tvrzení celého tohoto textu je to, že eurozóna, do
které ČR bude případně za čtyři, pět, či více let vstupovat nebude tím,
čím je eurozóna dnes. Dají se čekat změny minimálně v interpretaci
Paktu stability směrem k flexibilnější fiskální politice, institucionálním
základě ECB, a – doufejme – i pravidel a délce trvání režimu před
vstupem do eurozóny.
Dále platí, že ČR by se měla aktivně angažovat v přípravě a debatě všech výše uvedených změn. Její angažmá by přitom měla odpovídat následující logice:
1. Vzhledem k tomu, že připravenost české ekonomiky ke vstupu do
eurozóny bude, nedojde-li k její makroekonomické destabilizaci vlivem nezodpovědné fiskální politiky, na špici všech kandidátských
zemí, bude platit, že čím více post-transformačních zemí bude
schopno do eurozóny vstoupit a udržet se v ní, tím spíše bude eurozóna z hlediska posílení růstu české ekonomiky přínosem.25 Měly
bychom tedy usilovat o co nejflexibilnější posun institucí eurozóny,
jež způsobí, že se hranice určující výhodnost vstupu posune na obr.
3 proti směru hodinových ručiček tak, aby z hlediska ČR byl vstup
od počátku co nejvýhodnější.26
2. Z hlediska vývoje hlasovacích mechanismů v eurozóně je již dneš24) Srovnej opět např. Weimann (2002), „OCA Theory and EMU Eastern Enlargement
– An empirical application“, nebo i De Grauwe (2002), „The Euro at Stake?“.
25) Tak, aby eurozóna byla z našeho hlediska od počátku OMZ.
26) Při této tezi autor úmyslně opomíjí debatovat, zda by k tomuto posunu hranice
mělo dojít třeba i v důsledku zavedení podstatnějších mechanismů fiskální redistribuce produktu v rámci EU, nebo tuto otázku považuje za výsostně politickou.
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ní integrace české ekonomiky s ekonomikou Německa jako „velké“
ekonomiky v rámci EU taková, že se není nutné bránit zvýšení váhy
hlasů velkých ekonomik v rámci eurozóny (opuštění principu parity hlasů všech zemí v měnové politice).27
3. ČR by měla podporovat změnu Paktu stability nebo jeho interpretace k větší míře flexibility jeho podmínek zvláště ve směru k většímu spoléhání na tržní mechanismy.28
4. Z hlediska limitu krátkodobých negativních důsledků vstupu do eurozóny by ČR měla trvat na tom, že s jejím vstupem do eurozóny
musí být zrušena omezení volného pohybu pracovních sil z ČR do
všech zemí EU.
Obr. 3 – Žádoucí pohyb pravidel eurozóny

Autor je přesvědčen, že bude-li politika ČR ve vztahu k EU a eurozóně důsledně sledovat tyto principy, a dosáhne-li výše uvedených
cílů, pravděpodobnost, že vstup do eurozóny nebude pro ČR jen
méně bolestný než pro všechny její stávající členy, ale bude pro naše
růstové ambice už od okamžiku vstupu jednoznačným přínosem, se
podstatně zvýší.
27) Co je na úrovni měnové politiky dobré pro německou ekonomiku, prospívá i nám.
28) Místo limitu deficitu tedy například limitovat rizikovou prémii, jíž jednotlivé země
platí na kapitálovém trhu investorům v každém období při emisi svých státních
dluhopisů nad nějakým způsobem definovaný benchmark.
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Německo je v recesi kvůli euru
Petr Mach*

Německo se nachází v ekonomické recesi a na pokraji deflace.
V tomto textu budu argumentovat, že tento stav německé ekonomiky
souvisí se zavedením společné evropské měny eura.
Veřejnost ve 12 z 15 zemí Evropské unie uvěřila politikům, kteří slibovali, že zavedení eura přispěje k hospodářskému růstu, sníží nezaměstnanost a všem zemím přinese měnovou stabilitu. Takový byl
hlavní argument zastánců zavedení jednotné měny. Jak např. uvedl
někdejší německý ministr financí Theo Waigel, „Pro Německo ... je
dnes nesmírně důležité zvýšení hospodářského růstu a vyšší zaměstnanost. Více než čtyři miliony nezaměstnaných Němců ... nejsou přeci nějakou anonymní masou ... Proto tolik usilujeme o vytvoření hospodářské a měnové unie, která zaručuje víc hospodářských úspěchů,
investic, a tím i lepší obranný mechanismus proti nezaměstnanosti.“29
Dnes má Německo čtyři a půl milionu nezaměstnaných a chabý hospodářský růst se proměnil v pokles.
1. Evropa není „optimální měnová oblast“
Stále častěji je německá recese spojována s fenoménem deflace.
Ačkoliv průměrná míra inflace v eurozóně činí 2 procenta, v jednotlivých oblastech se významně liší. Rychle rostoucí Irsko má dnes vyšší
míru inflace než před zavedením eura a stagnující Německo je na pokraji deflace. Zkrátka, jednotná měnová politika rozdílně dopadá na
jednotlivé země eurozóny.

* Ing. Petr Mach, Ph.D. je ředitelem Centra pro ekonomiku a politiku.
29) Waigel, Th. (1997), str. 276.
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Obr. 1: Inflace v EU

Zdroj dat: Eurostat

Tím, že se Německo vzdalo vlastní měny a přijalo euro, ztratilo měnový kurz jako přirozený vyrovnávací činitel toků peněz mezi domácí ekonomikou a zahraničím a množství peněz v německé ekonomice se stalo neovladatelnou veličinou. Každý pokles exportu nebo odliv kapitálu z Německa v rámci eurozóny vede k poklesu oběživa.
Mezitím v Irsku každé zvýšení exportu nebo příliv investic v rámci eurozóny znamená zvýšení množství peněz v ekonomice. Tak jako je
každý mořský příliv, který zvedá hladinu na jedné straně moře, doprovázen odlivem a poklesem hladiny na druhé straně moře, stejně
tak i příliv peněz z jedné části eurozóny do druhé zvedá cenovou hladinu na jedné straně a současně odliv peněz snižuje cenovou hladinu na druhé straně měnové oblasti.
Když množství peněz roste, mají ceny tendenci pružně se přizpůsobovat směrem nahoru, což je případ irské inflace. Při poklesu peněžní zásoby se ale nižší agregátní poptávka projeví poklesem výroby v důsledku nepružnosti některých cen směrem dolů, což je případ
německé recese. Odliv kapitálu tedy přináší nejen pokles míry inflace, ale i pokles reálného HDP a růst nezaměstnanosti.
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Tyto rozdílné dopady plynou právě z ekonomické různorodosti evropské měnové unie. Teorie „optimální měnové oblasti“ jasně říká, že
stav nadměrné regionální inflace nebo nadměrné nezaměstnanosti je standardním průvodním znakem měnové integrace nesourodých ekonomik. Jak uvedl autor této teorie Robert Mundell,
„Pokud v rámci státu nejsou práce a kapitál dostatečně mobilní ... lze
očekávat v jednotlivých jeho regionech rozdílné míry nezaměstnanosti a inflace.“30
Jak se ukazuje, mobilita pracovních sil je v eurozóně nízká.
Po sjednocení německé marky odešlo z východních zemí Německa
do západních zemí přes jeden milion lidí. Nezaměstnanost na východě tak činí „jen“ 20 %. Sjednocené Německo bylo natolik homogenní, že tento obrovský přesun pracovních sil umožnilo.
Když je dnes v recesi celé Německo, tak se žádný milionový přesun pracovních sil za jeho hranice nekoná. Fakt, že se tak neděje, lze
připsat jednak řadě přirozených bariér (kulturních a jazykových),
a jednak asymetrii politik: Měnová politika je řízena na evropské
úrovni, zatímco fiskální je řízena národním státem. Němečtí nezaměstnaní nejsou vzhledem k výši pobíraných sociálních dávek dostatečně motivováni odejít za prací jinam.
Jestliže tedy v rámci eurozóny tato mobilta neexistuje, pak by se
dalo říci, že bylo chybou zavést na tomto heterogenním území jednotnou měnu. Optimální rozdělení zeměkoule do měnových oblastí
definoval Mundell na extrémním příkladu, který je kriteriem „optimality“: „Kdyby se svět dal rozdělit na regiony, uvnitř kterých existuje
mobilita výrobních faktorů zatímco mezi nimi navzájem mobilita neexistuje, pak by měl každý takový region mít svoji vlastní měnu, která by měla být volně pohyblivá vůči ostatním měnám.“31 Lze vyslovit
hypotézu, že eurozónu lze rozdělit na regiony, které by každý zvláš
lépe plnily podmínky optimální měnové oblasti a že tyto regiony by
zhruba odpovídaly národním státům, v nichž před zavedením eura
platily národní měny.
Pro politiky bylo zavedení jednotné měny politickým cílem bez
ohledu na ekonomické argumenty. Nicméně ekonomové, kteří se na

30) Mundell, R. (1961), str. 664.
31) Mundell, R. (1961), str. 663.
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2. Fiskální transfery německou krizi prohlubují
Žádná měnová oblast však není optimální. Nedostatečná mobilita
výrobních činitelů ale může být kompenzována fiskálními transfery.
Když si s recesí v jednom regionu neporadí flexibilní přesuny pracovních sil, mohou být sociální problémy řešeny fiskálními transfery.
Jinými slovy, společná měna může fungovat i na území, které nelze
označit jako optimální měnová oblast, pokud na tomto území existuje politická vůle k provádění fiskálních transferů. Tato vůle obvykle
existuje v národních státech, méně již v nadnárodních uskupeních.
Na rozdíl od národních států s národní měnou však EU nedisponuje hospodářsko politickým nástrojem – fiskální politikou – která může
„neoptimalitu“ měnové oblasti kompenzovat. Evropská unie má jednu měnu, ale fiskální vyrovnávací nástroj ji chybí.
Představitelé Evropské komise před zavedením eura uznávali, že
jedna měna na různorodém území může tu a tam v některých regionech způsobovat problémy. Předseda Evropské komise Romano
Prodi na to v r. 2001 kontroval: „Taková krize jednou přijde – pak vytvoříme nové ekonomické nástroje.“32 Myslel tím samozřejmě fiskální
nástroje – jakýsi federální fond, skrze nějž by daňoví poplatníci z recesí nepostižených regionů přispívali na rozvojové programy v postižených regionech. Nikdo si ale nepředstavoval, že tou první postiženou oblastí bude právě Německo. Zdá se politicky vyloučené, aby
Německu fiskálně pomáhaly ekonomiky s nižší úrovní HDP na hlavu.
Před zavedením společné měny se zkrátka jakoby předpokládalo,
že postiženy recesí budou chudé země, nikdo nepředpokládal, že to
bude bohaté Německo. I tak se očekávalo, že jednání o transferech
nebude jednoduché. Jak uvedl již v r. 1996 na ekonomickém fóru
v Alpbachu Václav Klaus, „Dá se předpokládat, že konflikt o rozsahu

a trvání transferů z bohatších do chudších zemí a z rychle rostoucích
do stagnujících zemí bude permanentní charakteristikou měnové
unie.“33 Jestliže by mělo být politicky obtížné prosazování transferů
od bohatších k chudším členům eurozóny, jak asi obtížné by bylo
prosazení transferů od chudších k bohatším členům eurozóny?!
Problém je navíc umocněn tím, že nejenže Německo nemůže očekávat fiskální transfery od ostatních členů eurozóny, ale navíc
z Německa naopak fiskální transfery systematicky odplouvají do ostatních částí eurozóny, což krizi dále prohlubuje. Místo aby fiskální transfery šly proti odplouvajícímu soukromému kapitálu, vydávají se na
cestu spolu s ním.
1) Odliv peněz v důsledku pokuty. Evropský pakt stability vyžaduje, aby země s deficitem státního rozpočtu vyšším než 3 % HDP
platila pokuty do společné pokladny. Pokud by Německo sankce
za nedodržení měnových kritérií zaplatilo, mělo by to nejen negativní rozpočtové, ale i měnové důsledky: další odliv peněz ze země
by pouze prohloubil deflační krizi. Předseda Evropské komise
Romano Prodi v této souvislosti označil Pakt za „stupidní“.
Německo deficit překračuje, ale pokutu od EU zatím nedostalo.
2) Odliv peněz v důsledku evropského přerozdělování. I bez
placení pokut z Německa odplouvají každoročně do Bruselu peníze na dotace chudších členů Unie, jelikož Německo je dlouhodobě v pozici čistého plátce. Proto nyní, když Německo nemá samostatnou měnu, bude se německá peněžní zásoba smrskávat
každý rok tak jako tak. Jak vyplývá z tabulky 1, Německo platí do
EU nad rámec toho, co získá, takřka 7 miliard euro ročně, zatímco čistými příjemci těchto peněz jsou Irové, Řekové, Portugalci
a Španělé.
3) Odliv peněz v důsledku statutu ECB. Sjednocení měn mělo ještě další nezamýšlený fiskální důsledek. Národní banky odevzdávají do Evropské centrální banky výnosy z držby cenných papírů.
Místo aby si tyto výnosy nechávaly (a jako zisk odváděly do státních rozpočtů), získávají určitý podíl po přerozdělení těchto výnosů. Konkrétně Německo dostává na základě přerozdělovacího
vzorce méně, než kolik odvádí. Německá vláda platí z peněz da-

32) The Economist 1/2002, str. 11.

33) Václav Klaus (2001), str. 95–6.

přípravách eura podíleli, si byli teorie optimální měnové oblasti
a možných problémů dobře vědomi – oni pouze předpokládali, že
Evropa je v zásadě ekonomicky homogenní, resp. že zavedení jednotné měny k homogenitě přispěje. Případně předpokládali, že jiné výhody ze zavedení jednotné měny nad nevýhodami plynoucími z heterogenity území převáží.
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Tabulka 1: Čistá platba nebo čistý příjem z rozpočtu EU v r. 2001
(rozdíl mezi tím, co země platí do EU a co získává na dotacích)
Lucembursko
Nizozemí
Švédsko
Německo
Rakousko
Belgie
Dánsko
Itálie
Francie
Finsko
Velká Británie
Portugalsko
Španělsko
Irsko
Řecko

euro na hlavu
-317
-139
-109
-84
-66
-62
-43
-34
-33
-29
12
173
199
309
412

miliony euro celkem
-144,1
-2 256,8
-973,3
-6 953,3
-536,4
-629,5
-229
-1 977,9
-2 035,4
-150,4
705,5
1 794,2
7 738,3
1 203,1
4 513,2

% národního HDP
-0,66 %
-0,54 %
-0,44 %
-0,34 %
-0,26 %
-0,24 %
-0,13 %
-0,17 %
-0,14 %
-0,12 %
0,05 %
1,53 %
1,24 %
1,13 %
3,50 %

Zdroj: Allocation of 2001 EU operating expenditure by Member State, str. 128. European
Commission, September 2002

ňových poplatníků úroky z vládních dluhopisů. Tyto úroky už nejsou zdrojem zisku Bundesbanky a německá centrální banka získává jen podíl, který je ročně o několik miliard euro nižší.34
Z výše uvedených tří bodů vyplývá, že Německo, místo aby od
ostatních dostávalo transfery (což by odpovídalo logice řešení problémů postižené části měnově integrované oblasti), naopak fiskálně
dotuje ostatní členy eurozóny, a paradoxně právě ty, které se nacházejí v konjunktuře (což odpovídá logice financí EU pomáhat rozvíjejícím se oblastem, které dohánějí průměr).
Navíc se zdá být politicky vyloučeno, aby se situace obrátila.
Kdyby Německo mělo dnes svoji marku, marka by depreciovala nejen proti dolaru, ale i proti ostatním evropským měnám. Levnější mar-

34) Přerozdělovací formuli definují zejména články 29.1 a 32.5 Protokolu č. 18
o Postavení Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky
Maastrichtské smlouvy. Podrobněji problém redistribuce příjmů z ražebného v EU
viz Sinn-Feist (1997), Sinn-Feist (2000), Cincibuch-Vávra (2001), Mach (2003)
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ka by povzbudila německý export i příliv investic. Depreciace by pomohla Německu vymanit se z recese. Toto dnes – když Německo svoji vlastní měnu nemá – není možné. Relativně rychlý hospodářský růst
Španělska, Řecka nebo Irska brání znehodnocení evropské měny, které by německá ekonomika dnes tolik potřebovala. Navíc Německo
tyto státy systematicky dotuje, čímž snižuje vlastní peněžní zásobu
a deflaci tak naopak podporuje.
3. Možná řešení
Obr. 2 ukazuje vývoj míry hospodářského růstu v Německu proložený trendovou čarou, aby byly vidět období recese a období konjunktury. Trendová čára rovněž ukazuje na trvale klesající průměrné
tempo růstu HDP. Období recese i konjunktury se pohybují kolem
stále nižšího průměru. Příčiny poklesu výkonu evropské ekonomiky
však nejsou předmětem tohoto článku.
Na obrázku vidíme rovněž zřetelné recese související s první a druhou ropnou krizí a šokem sjednocení. Jestliže je současná německá
recese způsobena fenoménem společné měny a jestliže navíc existují reverzní fiskální transfery, hrozí riziko, že tato německá recese
bude hlubší a delší než běžné recese. Otázkou tedy je, jaká se nabízejí řešení.
Obr. 2: Tempo růstu HDP v Německu

Zdroj dat: IMF. World economic outlook
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1. Prvním nabízejícím se řešením německých problémů by byla taková změna měnové politiky Evropské centrální banky, která by vedla k vyšší inflaci. Roční míra inflace v Eurozóně je nyní na 2 procentech. Je to ale pouhý průměr a inflace se v jednotlivých zemích
velmi liší. Při průměrné vyšší inflaci by sice Německo pravděpodobně i nadále mělo nejnižší míru inflace v oblasti, ale ta by alespoň nebyla záporná. Toho by se ovšem dosáhlo jen za tu cenu, že
míra inflace v zemích eurozóny, kde už je inflace dnes vysoká, by
byla ještě vyšší. Nízký inflační cíl znamená, že se některé regiony –
a dnes je to Německo – snadno dostávají do deflace provázené poklesem hospodářství a růstem nezaměstnanosti. Obecně lze říci, že
čím více se liší hospodářský vývoj v jednotlivých regionech
měnové oblasti, tím vyšší musí být průměrná míra inflace,
aby společná měna nezpůsobovala v některých regionech deflaci a recesi. Proto již dnes můžeme čím dále častěji slyšet o nutnosti uvolnit inflační cíl Evropské centrální banky. Pokud k tomu
na nátlak Německa dojde, posvátná kráva nezávislosti ECB padne
dříve, než kdokoliv čekal. Současná politika ECB však toto řešení
nepodporuje. Naopak v posledních měsících dokonce klesla průměrná inflace pod 2 procenta.
2. Druhým možným řešením je omezit fiskální transfery do ostatních
zemí eurozóny. Současná pravidla financování EU neumožňují jednostranné zastavení plateb do EU. Omezení plateb do EU by však
nejen pomohlo zastavit systematické snižování objemu peněžní zásoby, ale rovněž by pomohlo řešit akutní rozpočtové problémy
Německa. Autor tohoto textu se domnívá, že je velmi pravděpodobné, že v Německu vzroste politická vůle tyto transfery zarazit
a současná pravidla financování EU prolomit.
3. Třetím možným řešením je nečinit nic a počkat, až si ekonomika
pomůže sama. Ekonomika je každopádně dynamický organismus,
který dostává impulsy nečekaně. Takovým impulsem může být
např. technický vynález. Je tedy v zásadě otázkou času, kdy se situace v eurozóně obrátí. Čekání na náhodný pozitivní impuls však
může být zdlouhavé.
4. Čtvrtým možným řešením je zasáhnout na jiném místě. Pokud např.
Německo provede radikální fiskální reformy, které budou impulsem pro zvýšení hospodářského růstu a přilákání zahraničního kapitálu (nebo alespoň udržení německého kapitálu doma), mohla by
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se německá ekonomika dostat z recese navzdory svazující jednotné
měně.
5. Krajním řešením by bylo osamostatnění měny – zřeknutí se eura
a návrat k německé marce. Osamostatňování měn je ve světě poměrně častým jevem. K osamostatnění měny přistupují národní vlády tehdy, pokud nechtějí platit inflační daň ve prospěch cizího státu (případ Rašínovy odluky) nebo pokud má místní vláda pocit, že
měnová politika centra národní ekonomice škodí (to byla hlavní
motivace rozdělení česko-slovenské měny v r. 1993). K měnové odluce se ale především přistupuje tehdy, pokud dochází k celkovému osamostatňování nějakého území. Pokud nějaká entita přebírá
kompetence v daňové a fiskální politice, přistupuje obvykle záhy
i k převzetí měnové politiky, tedy ke zřízení vlastní měny.
Domnívám se, že dokud bude Německo nakloněno prohlubování
evropské politické integraci, nebude ani existovat poptávka veřejnosti po samostatné měně.
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Omyly naší statistiky se dramatizují
Marie Bohatá
bývalá předsedkyně Českého statistického úřadu

Dnešní seminář je nazván dosti sugestivně a je možné, že se povede diskuse i nad názvem samotným. Považuji jej za zdařilý v tom
smyslu, že vystihuje dosti rozšířené vnímání statistiky i jistou nedůvěru v instituce statistikou se zabývající. Troufám si však tvrdit, že toto
vnímání odráží nesprávné pochopení role a možností statistiky zobrazovat reálnou skutečnost.
Statistika je zrcadlem reality. Nemůže existovat bez reality, již zobrazuje a nemůže být kvalitnější než realita sama. Převratné změny ve
společnosti a v ekonomice nutně zahýbaly i statistikou, která musela
zásadně změnit dříve používané přístupy a nástroje (výběrová šetření
místo úplných zjišování, obtížnost kontrol a vymáhání údajů, nestabilita ekonomických subjektů). Navíc nestandardní jevy a situace ve
společnosti a v ekonomice se jen těžko zachycovaly transformující se
statistikou a obtížně se promítají i do dnešní již standardně prováděné statistiky. Neuspokojivý stav společnosti či hospodářství (nedodržování pravidel, dohod, účetní kreativita) se zákonitě musí projevit
i ve statistice.
I druhý argument pro mé tvrzení vychází ze samotné podstaty statistiky, nebo ta pojednává o hromadných jevech. Z individuální či
skupinové zkušenosti proto nelze usuzovat na správnost či nesprávnost statistických informací. Statistické informace se často neshodují – a ani nemohou – s pocity jednotlivých občanů. Tuto skutečnost lze asi nejlépe demonstrovat na míře inflace. Ta musí být
konstruována pro průměrný spotřební koš, který se může dost lišit
od struktury spotřeby konkrétního jednotlivce a jeho individuálního
pozorování.
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1. Jak chápat omyl ve statistice?
Za omyl můžeme považovat nesprávný pohled nebo mínění o nějaké záležitosti, věc nesprávně udělanou či chybu v úsudku. Statistika
je léty prověřovaná vědní i praktická disciplína a můžeme tedy tvrdit, že se omylů nedopouští. Tak jako v každém lidském konání se
však mohou mýlit lidé, kteří se na vytváření statistických informací
podílejí.
Statistická informace je výsledkem poměrně složitého procesu, který začíná stanovením obsahu příslušného ukazatele, souboru údajů,
z nichž bude kompilován, způsobu jejich zjišování, metod použitých
k dopočtům apod., dále pokračuje sběrem údajů, jejich zpracováním
až po vyhodnocení. Správnost výsledné informace je ovlivněna jednak správností jednotlivých vstupů, jednak použitím adekvátních metod. Důležitá je však i správná interpretace. Do tohoto procesu v případě státní statistické služby vstupují tedy nejen zpracovatelé (ČSÚ,
ČNB, ministerstva), ale i respondenti (subdodavatelé), kteří poskytují
vstupní údaje, či uživatelé, kteří s informacemi určitým způsobem zacházejí.
Důvěryhodnost státní statistické služby se opírá o základní principy, jako jsou především transparentnost, objektivita, ochrana důvěrnosti dat, nezávislost a šíření informací. Tyto principy jsou v ČSÚ realizovány následujícím způsobem:
• Transparentnost – povinnosti, práva i veškeré odborné funkce jsou
důsledně popsány prostřednictvím veřejně přístupných základních
dokumentů ČSÚ o jeho činnosti, metodických principech vytváření
a poskytování statistických informací či o využívání rozpočtových
prostředků. Od roku 2000 – na základě vlastního rozhodnutí – ČSÚ
vydává pravidelné výroční zprávy.
• Objektivita – ČSÚ je výsostně odborným pracovištěm, jehož posláním je poskytovat co nejobjektivnější obraz skutečnosti. Míra objektivnosti je dána výlučně dosaženým vědeckým poznáním
a množstvím a kvalitou zdrojů, jimiž úřad disponuje.
• Ochrana důvěrnosti dat – údaje získávané ČSÚ jsou používány výhradně pro statistické účely. To znamená, že jsou zpřístupňovány
pouze jako agregované údaje neumožňující identifikaci jednotlivých subjektů a individuálních dat.
• Nezávislost a nestrannost – ČSÚ je založen jako nezávislý úřad, kte54

rý je prostřednictvím samostatné kapitoly plně financován ze státního rozpočtu. V dosavadní (polistopadové) praxi byl uplatňován
princip politické nestrannosti předsedy ČSÚ, jehož jmenuje prezident republiky na návrh vlády.
• Rovný přístup k informacím – ČSÚ uplatňuje rovný přístup ke statistickým informacím, ani vláda nemá žádný preferenční režim přístupu k informacím. Citlivé informace typu HDP či inflace jsou uvolňovány k předem oznámenému datu, a to vždy ve stejnou dobu.
2. Slabá místa současné statistiky
Z perspektivy dlouholetého uživatele statistických informací a osoby odpovědné za kvalitu státní statistiky v období říjen 1999 až leden
2003 mohu zmínit některá úzká místa či koncepční nedostatky, s nimiž se ČSÚ dlouhodobě potýká. Jde zejména o neprovázanost jednotlivých statistických šetření (měsíční vs. čtvrtletní), časté revize
a zpřesňování, nedostatečné pátrání po jiných zdrojích dat než zjišování, přetrvávající nadřazenost státního úředníka vůči občanům při
požadování informací či přetěžování respondentů. Loni na jaře jsme
připravili zásadní koncepční dokument, jehož realizace měla zmíněné
problémy odstranit či alespoň zmírnit.
Snahou o celkové zlepšení kvality práce ČSÚ byla vedena i příprava aplikace modelu TQM, která byla zahájena v r. 2002 pilotním projektem. Model EFQM (European Foundation for Quality Management)
byl upraven pro podmínky ČSÚ s využitím zkušeností zejména rakouského statistického úřadu. S ohledem na poslání a činnost ČSÚ
bylo vybráno 5 hlavních principů TQM: orientace na uživatele, kvalita výstupů, snižování zátěže respondentů, orientace na zaměstnance
a efektivnost procesů.
Realizace těchto koncepčních záměrů však musela být odložena či
přerušena kvůli povodním, které zcela zničily sídlo ČSÚ v Karlíně
a úřad dnes funguje nouzovým způsobem při velké roztříštěnosti
svých pracoviš.
V době mého působení na ČSÚ úřad čelil několika konkrétním výtkám namířeným vůči 1. čtvrtletním odhadům HDP, 2. měření inflace a 3. statistice zahraničního obchodu. Jsem přesvědčena o tom,
že o omylu lze hovořit pouze v případě loňského zahraničního
obchodu.
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Ad 1. Výhrady vůči HDP jsou spíše koncepčního charakteru. Je proto třeba zdůraznit, že národní účetnictví, z nějž HDP vychází, je v ČR
budováno jako integrovaná soustava ročních a čtvrtletních účtů, a to
v rozsahu, struktuře, tříděních a termínech stanovených v ESA 1995
(Evropský systém národních a regionálních účtů).V době zavádění
ESA 1995 v normách EU ještě neexistovala metodická provázanost
mezi ukazateli národních účtů a ostatních ekonomických statistik.
Budování národních účtů včetně nezbytné údajové základny proto
probíhalo paralelně s ostatními odvětvovými a průřezovými statistikami. Nyní se metodologie sjednocuje, takže je možné postupně integrovat dosud oddělená statistická zjišování a snižovat tak i zátěž vykazujících jednotek.
Předmětem opakované kritiky čtvrtletních odhadů HDP se stala položka zásob, jejíž pohyby mezi čtvrtletími se zdají velké. Na vysvětlení je třeba říci, že jde o změnu stavu zásob. Ve vztahu k celkovému
objemu zásob, který činí 920 mld Kč, se jedná o veličinu nevýznamného rozměru (zmíněná položka nepřekračuje 30 mld.). Navíc ve
čtvrtletních odhadech se do zásob zahrnují i diskrepance mezi tvorbou a užitím HDP.
Pokud jde o kritizovanou délku termínů, pro letošní rok bude čtvrtletní odhad publikován do 50 dnů, od r. 2004 do 45 dnů po konci daného čtvrtletí.
Má poslední poznámka k HDP se týká zpřesňování a revizí.
Frekvence úprav je v ČR vysoká, ale souvisela v prvé řadě s postupnou metodickou harmonizací dle požadavků EU. Při mezinárodním
srovnání se řád revizí ČSÚ nijak nevymyká (změny v meziročním vývoji HDP ČR v období 1998–2002 se pohybovaly v rozmezí -0,1 až
+1,5 procentního bodu). Neexistuje mezinárodně doporučená praxe
v této oblasti a jednotlivé členské státy EU mají odlišné názory na to,
zda revidovat vždy, objeví-li se nové informace nebo jen v pravidelných intervalech. Nejednotný je i názor na to, kdy povolit poslední revizi (2 roky po skončení období či i později?).
Pro zajímavost lze uvést rozsah úprav u odhadů HDP v zemích
s kvalitní statistickou službou.

Tabulka 1. Revize HDP, tempo růstu v procentních bodech
v letech 1980 až 1998
Austrálie
Kanada
Dánsko
Finsko
Francie
Německo
Nizozemí
Norsko
Nový Zéland
Švédsko
Velká Británie
USA

Střední hodnota
0,4
0
0,2
0,4
0,1
0
0,4
0,2
0,1
0,4
0,3
0,1

medián
0,5
0
0,1
0,4
0,2
0,1
0,4
0,3
0,1
0,3
0,3
0,2

Rozpětí
2,2
2,0
2,3
3,0
1,5
2,6
1,9
2,9
2,6
1,3
2,3
1,7

Je třeba zdůraznit, že pro rozsah statistických šetření a pro kvalitu
výstupů bude mít zásadní význam možnost ČSÚ využívat databáze daňových a účetních výkazů v individuální podobě tak, jak je to běžné
v naprosté většině nejen členských států EU, ale i kandidátských zemí.
Ad 2. Problematice měření inflace byl věnován speciální seminář
CEPu v dubnu 2001 a příspěvky zveřejněny ve sborníku Ekonomika,
právo a politika č. 10/ 2001.Učiním zde proto jen jednu poznámku,
která se týká záležitosti novější. V souvislosti s výraznějším nárůstem
inflace v červenci r. 2001 (a jejím následným poklesem v září) se objevily úvahy zpochybňující měření cenového vývoje u zahraničních
rekreací, jejichž ceny podléhají výrazným sezónním vlivům a katalogové ceny neosvětlují cenovou politiku cestovních kanceláří. Zcela
v pozadí přitom zůstal fakt, že hlavním důvodem tehdejšího nárůstu
inflace nebyly vyšší ceny zahraniční rekreace v sezónní špičce, ale
rychle rostoucí ceny potravin, které mají ve spotřebním koši vysokou
váhu. Tehdejší kritika byla umocněna nutností valorizovat důchody,
nebo v té době byla valorizace vázána na jednotlivé měsíční překročení 5% ní míry inflace. V době deficitních rozpočtů je neplánovaný
rozpočtový výdaj jistě nepříjemný, a tak se hledá viník.
Ad 3. První problém ve statistice zahraničního obchodu vznikl
v souvislosti s používáním tzv. brutto metodiky při zachycování tzv.
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zušlechovacího styku. Např. dovoz letadel k provedení některých
úkonů a jejich opětovný vývoz měl značný vliv na celkové objemy
dovozu a vývozu. Pokud se operace neuskutečnily ve stejném období, došlo ke značnému rozkolísání bilance zahraničního obchodu.
Tato záležitost byla vyřešena po konzultaci s Eurostatem metodickou
změnou (od července 2001) spočívající v aplikaci netto přístupu v případě letadel a lodí.
Druhý problém, jehož mediální prezentace a politizace nemá v dosavadní historii statistiky obdoby, se týkal opět zušlechovacího styku
v rámci zahraničního obchodu. V období červenec až listopad došlo
k systematické chybě spočívající v nezachycení určité části objemu
obchodu. Pokusím se osvětlit mechanismus vzniku chyby. Budu
stručná, protože záležitost, hlavně spekulace o možných dopadech,
upoutala veliký zájem, ale nejsem si jista, zda široká veřejnost byla seznámena s vlastní podstatou problému.
3. Causa statistiky zahraničního obchodu
Údaje o zahraničním obchodu se již od roku 1991 získávají z vybraných částí celních deklarací. Ministerstvo financí – Generální ředitelství cel jako odpovědný správce databáze celní statistiky sestavuje
údaje do strukturovaných tabulek a souborů, se kterými dále pracuje
ČSÚ. Technické zadání struktury údajů je velmi složitá záležitost vyžadující podrobnou komplexní znalost celních postupů a technik
a bylo v posledních letech až do června r. 2002 prováděno za spolupráce obou stran bez jakýchkoliv problémů.
K 1. červenci 2002 vstoupila v platnost novela Celního zákona
č. 1/2002 Sb., která si vyžádala přeformulování technického zadání
podle nových podmínek. Z hlediska statistiky šlo pouze o technickou
změnu v počtu celních režimů a jejich struktury. S novým zadáním
však vznikaly určité potíže, především z důvodu personálních změn
na GŘ cel, takže bylo postupně dvakrát upřesňováno. Chyba v údajích předávaných ČSÚ k dalšímu zpracování vznikla tak, že ze strany
GŘ cel nebylo realizováno konečné zadání. GŘ cel se řídilo předběžným zadáním a nerespektovalo požadované úpravy.
Při zpracování statistik zahraničního obchodu v ČSÚ bylo obtížné
identifikovat chybu v předávacích sestavách vzhledem k tomu, že kontinuita ekonomického vývoje byla narušena následkem povodní a přetrvávaly ekonomické problémy našich hlavních obchodních partnerů
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i vysoký kurs koruny. ČSÚ předpokládal, že předávaná data odpovídají zadání (jako tomu doposud vždy bylo) a nevyžádal si zvláštní kontrolu. Navíc je třeba vzít v úvahu i fakt, že po ztrátě budovy a technického zázemí po povodních pracoval v nouzových podmínkách.
Na základě analýzy údajů za první standardní měsíc po povodních,
tj. říjen (zveřejnění 22.11. 2002) pojali odborní pracovníci ČSÚ podezření, že by údaje mohly obsahovat systémovou chybu na straně vývozu a požádali GŘ cel o vypracování kontrolních tabulek. Tak byla
identifikována chyba v poskytnutých údajích o vývozu po aktivním
zušlechtění. Tuto chybu však nebylo možné ještě kvantifikovat, a tudíž odhadnout její celkový dopad. ČSÚ při zveřejnění odhadu HDP za
3. čtvrtletí upozorňoval na nezvykle vysokou diskrepanci mezi stranou tvorby a užití, ale neměl žádné informace, které by mohl seriózně sdělit.
Pracovníci GŘ cel provedli přepočet dat za červenec – listopad roku
2002 a ČSÚ obdržel korigované údaje až 13.1. 2003. Teprve tehdy se
ukázalo, že se jedná o opravu velkého rozsahu. Vzhledem k závažnosti problému vedení ČSÚ rozhodlo o okamžitém zveřejnění této informace. ČSÚ totiž původně předpokládal zveřejnění oprav v rámci
průběžné revize dat při publikování údajů za celý rok 2002, a to v řádném termínu 24.1. 2003.
Odstranění chyby vedlo ke zlepšení bilance zahraničního obchodu
o 37 mld. Kč., což je samozřejmě úprava velmi významná. Je však třeba vidět i to, že z hlediska celkového objemu zahraničního obchodu
za rok (cca 2,6 bil Kč ) jde o 1,4 %.
Lze se domnívat, že při lepší spolupráci a komunikaci mezi ČSÚ
a GŘ cel by bylo možné chybu odstranit dříve a její rozsah by byl
menší. Musím připustit i fakt, že postup po odhalení chyby byl na
obou stranách poměrně liknavý. GŘ cel publikovalo dokonce ještě na
přelomu roku údaje, které už byly rozpoznány jako chybné.
Možnost odvrátit podobné problémy vidím opět především v aplikaci zásad TQM a v posílení analytické složky statistické činnosti.
Analýza dat je přitom potřebná nejen při zpracování primárních údajů, ale i při využívání administrativních zdrojů.
Svůj příspěvek zakončím několika otázkami, jejichž zodpovězení je
důležité, chceme-li diskutovat o omylech státní statistiky a jejich možném předcházení.
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• Jsou dobře nastaveny podmínky pro kvalitní fungování státní statistiky a má k dispozici dostatečné zdroje? (Ma arsko má téměř dvojnásobný objem prostředků na běžné výdaje, další počtem obyvatelstva srovnatelné evropské země jako např. Rakousko, Belgie,
Řecko, Portugalsko či Švédsko jsou na tom ještě lépe.)
• Je přístup k administrativním zdrojům dat dostatečný? (ČSÚ nemůže pracovat s daňovými a účetními výkazy.)
• Jak se řeší případné kompetenční spory? (Již dva roky se bezvýsledně čeká na rozhodnutí sporu ČSÚ a ÚOOÚ v záležitosti sčítání
lidu, v důsledku čehož nesměly být do zpracování zahrnuty dva důležité zjištěné údaje, spor mezi ČSÚ a MF-GŘ cel nepovažuji za
uspokojivě vyřešený.)
• Jsou naši občané i podniky ochotni při garantované ochraně důvěrnosti dat poskytovat informace a poskytují informace správné?
(Např. v USA lze na tiskopisech statistických agentur najít text „toto
sdělení je v zájmu USA“, který dokáže Američany přimět k řádnému zodpovězení dotazů.)
Každá země se musí rozhodnout, jak kvalitní statistiku chce mít
a jaké podmínky pro fungování státní statistiky hodlá vytvořit. Je třeba i dost znalostí ve společnosti, jak ke statistice přistupovat a jak se
statistickými informacemi zacházet. Odpovědnost za statistiku tak
zdaleka nemá jen ČSÚ. Pro ilustraci na závěr: dle mé zkušenosti o vůli
českých vlád podporovat statistiku vypovídá např. skutečnost, že se
celkem sedmkrát jednalo o havarijní situaci objektu ČSÚ v Karlíně. Ty,
kteří pro své rozhodování kvalitní statické informace nutně potřebují,
jsem musela sedmkrát přesvědčovat o nutnosti pořídit pro ČSÚ vyhovující budovu. Situaci výstižně charakterizoval ministr Tvrdík, který se
vyjádřil v tom smyslu, že kdyby vláda veškerá svá rozhodnutí přijímala s takou pečlivostí a starostlivostí jako v případě budovy pro ČSÚ,
státní rozpočet této země by nekončil hlubokým deficitem, nýbrž vysokým přebytkem.
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Výzvy státní statistické služby v 21. století
Jan Fischer
předseda Českého statistického úřadu

Statistická služba nejenom u nás, ale i v celoevropském a celosvětovém měřítku prochází na přelomu tisíciletí bouřlivým vývojem.
Statistika stojí před nutností reagovat na velké změny, jimiž svět v současné době prochází. Tok informací (nejen statistických) se neustále
zvětšuje a zrychluje, přičemž neustále dochází i k vývoji obsahových
náplní. Zpracovat a analyzovat tento narůstající informační tok je pro
současnou statistiku stále větším oříškem.
V souvislosti s tímto zrychlujícím se tokem informací přitom pochopitelně rostou i nároky na rychlost výstupů ze statistické služby od
uživatelů jak na makro –, tak i na mikroúrovni. Statistika přitom realitu „dohání“ jen pomalu. V řadě případů se pokouší zjistit a změřit
nové jevy a fenomény, které se v realitě vyskytnou, přičemž se nezřídka se stává, že než najde cestu k pochycení daného jevu či fenoménu, měřený jev prostě zmizí.
1. Primární data a rostoucí zatížení respondentů
Uživatelé, požadující rychlejší a kvalitnější výstupy, kteří jsou současně poskytovateli dat pro vstupy, nehodlají nést stále rostoucí požadavky na kvantitu poskytovaných dat (a už z důvodů obav
o ochranu osobních či podnikových dat, nebo z důvodu ztráty času
a energie v důsledku vyplňování dotazníků či rozhovorů s tazateli).
Často – oprávněně – argumentují tím, že řadu podobných nebo totožných údajů již poskytli jiným orgánům veřejné správy (finanční
úřad, zdravotní pojišovny). Nechu k poskytování dat se pak pochopitelně může negativně projevit na jejich kvalitě.
Jestliže se statistika ve 20. století orientovala na zkvalitňování akvizice primárních dat a hlavními tématy byly „soubor, výběr, indukce“
při současném pečlivém ošetření problémů non-responzí a chybějících
dat, další kultivace výběrů tímto směrem už je zřejmě cestou slepou.
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2. Orientace na data administrativního charakteru
Současným trendem, který se již delší dobu projevuje ve
Skandinávii, je orientace na sekundární data, tj. na data administrativního charakteru, která jsou získávána primárně pro jiné účely (a to jak
statistikou státní, tak statistikou nestátní). Mezi data tohoto charakteru
můžeme zařadit například údaje o populaci, pracovní síle, počtu
a struktuře bytů, automobilů, pojištěnců apod. Tento trend má samozřejmě mnohé výhody i nevýhody.
Využitím administrativních dat a tím i vícenásobného využití jednou
získaného údaje dochází ke zrychlení i zlevnění statistického procesu
a zejména k tolik potřebnému snížení zátěže respondentů (responseburden). Problémy tohoto přístupu jsou přitom jak pojmové (statistika může jen těžko ovlivnit definiční náplň jednotlivých dat a ne vždy
jsou respektovány požadavky na jejich rozsah), tak právní (nutnost
zabezpečení ochrany individuálních dat, vyřešení přístupových práv
pro jednotlivé skupiny uživatelů).
3. Statistika a podnikové účetnictví: kudy dál?
Velké problémy vznikají při využití dat z podnikového účetnictví,
kdy náplň jednotlivých účetních ukazatelů pro potřeby podnikového
účetnictví není a nemůže být shodná s náplní požadovanou statistiky.
(Navíc za situace, kdy například ministerstvo financí coby „výběrčí
daní“ má na podnikové účetnictví jiné požadavky než například mezinárodní korporace, vlastnící některé české účetní jednotky.) Je zejména třeba věnovat pozornost vztahu k velkým, často bohatě vnitřně (činnostně, organizačně, lokálně) strukturovaným podnikům.
Základem vztahů vytvářejících se mezi velkými jednotkami a statistickou službou musí být vztah založený na pravidelné komunikaci
a znalosti vnitřního prostředí vykazující jednotky, který ústí až do tzv.
tuningu (ladění) údajových požadavků státní statistiky a podnikových
informačních systémů. To vyžaduje odborníky mající zázemí jak v oblasti statistiky, tak v oblasti podnikového účetnictví a v neposlední
řadě i znalost konkrétního podnikového prostředí.
Tito „obsahoví“ odborníci musí být hned v další linii doprovázeni
experty v oblasti SW, protože vyústěním tuningu je design rozhraní
mezi statistikou a respondentem založený na přebírání dat pokud
možno přímo z podnikových informačních systémů bez zbytečných
přetržek jdoucích na vrub přepisování údajů do papírových formulá62

řů. Metoda tuningu je velmi náročná a klade vysoké nároky na kapacity a komunikační schopnosti obou partnerů. V současné době se
jako nadějné (v delším horizontu) ukazují i alternativní metody akvizice dat, stojící vedle používání primární statistiky i administrativních
zdrojů dat. Patří k nim především metody typu „data-mining“, kdy statistik dostane „na stůl“ velké množství „surových“ dat, z nichž za pomocí sofistikovaných statistických metod a postupů získá relevantní
informace.
4. Nová ekonomie → „Nová“ statistika?
Určité zamyšlení je vhodné věnovat jedné z nejnovějších partií statistiky, kterou je statistika tzv. nové ekonomie. Předně je třeba konstatovat povýtce průřezový charakter této statistiky. Proniká totiž do
všech předmětných „tradičních“ statistik, počínaje makroekonomickými jako jsou národní účty, či cenová statistika, přes statistiku trhu práce a jednotlivé výrobní (odvětvové) statistiky až po statistiku domácností. Z debaty s účastníky z členských zemí EU, ale též s reprezentanty ze zúčastěných statistických úřadů kandidátských zemí, které
jsme mohli vést na loňské konferenci věnované statistice nové ekonomie v řecké Olympii, vyplynul zajímavý poznatek: přes vysokou
prioritu, kterou národní úřady dávají statistice nové ekonomie, nebudují pro ni nijak zvláš početně dimenzované útvary; považují totiž
zodpovědnost za její rozvoj za samozřejmou odpovědnost managerů
řídících rozvoj jednotlivých „tradičních“ předmětných statistik.
Nástup statistiky nové ekonomie neznamená mechanické přilepení
(n+1). statistiky do seznamu předmětných statistik. Naopak statistika
nové ekonomie klade zásadně nové nároky na management státní
statistiky, organizaci jeho aktivit, na způsob komunikace uvnitř
ústřední statistické instituce i jeho kontakty s okolím, ovlivňuje i pojetí a organizaci technologického řetězce počínajícího sběrem dat až
po jejich zpracování a tempo těchto procesů. Průnik statistiky nové
ekonomie do statistického informačního systému znamená bytostnou
potřebu, aby byl systém budován jako integrovaný s četnými horizontálními vazbami a výměnou informací mezi jednotlivými předmětnými statistikami, integrovaným způsobem zpracování završeným
centrální databází, přístupnou všem participujícím předmětným statistikám a se samozřejmým využíváním sjednocujících integračních pilířů jakými jsou registry a klasifikace.
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Povaha statistiky nové ekonomie, její průřezový charakter jednoznačně přitakává konceptu vytváření celostně pojatého informačního
systému státní statistiky před jakousi „splendid isolation“ jednotlivých
předmětných statistik a na ně navazující zpracování výlučně „jejich“
charakteristik (jakkoliv takové řešení může přinést krátkodobé efekty,
koncepčně je nepřijatelné, nefunkční a neposlední řadě i nákladné).
5. Závěr: statistika nejen na statistickém úřadě
Statistická služba není výlučnou doménou centrálního statistického
úřadu, nebo řadu statistických informací produkuje například centrální banka nebo jednotlivá ministerstva. Pozornost je tedy nutné
věnovat intenzívní spolupráci všech zainteresovaných stran. V České
republice, na rozdíl od ostatních zemí vyspělého i méně vyspělého
světa, zůstala poněkud opomenuta spolupráce odborníků ze statistického úřadu s vědecko-výzkumnou komunitou na různých akademických pracovištích. Tato spolupráce je naprosto nezbytná zejména v situaci, kdy při problémech se získáváním dat je třeba věnovat
maximální úsilí zkvalitňování analýz prováděných na dostupných
datech.

Co chybí současné české státní statistice
Richard Hindls
děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE

Téma dnešního semináře zní lapidárně: omyly české statistiky.
Myslí se statistiky státní, ale musím přiznat, že určitý problém při přípravě témat k vystoupení mně činilo slovo „omyly“. Nic ve světě není
černobílé – a o statistice to platí možná dvojnásob – a proto bych zde
rád debatoval ani ne tak o tom, jaké chyby dnešní česká státní statistika ve svých výstupech poslední dobou udělala, jako spíše o tom,
jaké jsou hlubší vnitřní i vnější příčiny toho, že některé věci asi nejsou poslední dobou úplně v pořádku a nutí odbornou veřejnost přinejmenším řekněme k ostražitosti. O „omyly“ mně te tedy nejde,
protože platí, že není chybou chyby dělat (ne však v míře značné),
ale je chybou se z chyb nepoučit.
Budu mluvit o spíše o některých sebenegujících prvcích v činnosti
ČSÚ v polední době. Ty zřejmě rámcově mohly být systémovou příčinou určitých omylů a pochybení. Souhrnně řečeno se jedná především o tyto aspekty: 1. absence výzkumu, 2. absence oponentury
k výstupům úřadu, 3. nedostatečná role České statistické rady, 4.
(ne)transparentnost v prezentaci dat, 5. nízká úroveň revizí dat.
1. Absence výzkumu
Většinu doby byla pro českou státní statistiku typická existence
vlastního aplikovaného výzkumu. Provázely ho sice občasné organizační změny, ale vždy dokázal využívat v určité míře bu teoretickou
základnu, kterou si sám budoval, či základnu, kterou tradičně poskytovala především česká statistika univerzitní (zejména Univerzita
Karlova a Vysoká škola ekonomická v Praze). Je to obraz běžný i ve
vyspělé statistice evropské. Jen pro dokreslení: jeden z nejprestižnějších evropských (státních) statistických úřadů, vlajková lo z města
nad Seinou, se jmenuje Institute nationale statistique et economic studie (INSEE = Úřad státní statistiky a ekonomických studií) a má vý-
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zkum nejen v názvu, ale především ve svých útrobách (mimochodem
včetně prestižní vlastní vysoké školy). Ne tak ovšem u nás: poslední
zárodky vlastního výzkumu se na ČSÚ v podstatě po roce 2000 úplně rozplynuly.
Častým argumentem a obhajobou dnešního nulového stavu vlastního výzkumu ČSÚ je možnost přebírat zahraniční praxi. Evropská statistika se přece unifikuje včetně metodických a teoretických východisek. Avšak omyl – údajová základna české státní statistiky v podstatě
trpí datovou chudobou, chybí delší časové řady, přepočtené údaje
apod., tedy nastává mnohdy situace, kdy unijní postupy předpokládající např. dostatečně dlouhé časové řady (např. pro sezónní očišování) nelze mechanicky přejímat. Ke slovu pak musí přijít česká modifikace, ne-li postup vlastní. Pro něj výzkum ale chybí. Příkladem
mohou být retropolační nepřímé metody rozvrhování používané při
konstrukci čtvrtletních odhadů tvorby a užití HDP – ty dnes u nás
prakticky neexistují.
2. Absence oponentury výstupům úřadu
Kde není výzkum, není oponentura. Ale nejen to. Absence oponentury k výstupům úřadu chybí i z mnoha dalších důvodů, než je jen
neexistence atmosféry výzkumného prostředí. Chybí chu k otevřenosti a k vysvětlování toho, jak jsou výstupy tvořeny.
Nepochybně: státní statistickou službu může a musí provozovat jen
stát. Je to dáno jejím rozsahem, závažností a často i intimitou údajů.
A je tak u nás principiálně koncipována. Nemůže ji tedy nahradit žádná soukromá nadační aktivita ani podnikatelský subjekt. Statistiku
jako celek v žádném případě, ale v podstatě ani její jednotlivé menší
části. Platíme si ji z daní a dalo by se tudíž očekávat, že někdo dá čas
od času odpočet toho, jak efektivně jsou tyto prostředky vynakládány. Nikoliv – oponentura chybí.
Kdo platí, kontroluje. Třeba tím, že občas veřejně prověří, jaká ta či
ona metoda práce se zrovna používá, k jakým výsledkům vedla, jaká
jsou její úskalí či zda aplikace skutečně odpovídá nejmodernějším poznatkům a postupům statistické vědy. Nebo o tom alespoň vyvolá diskusi. Tedy jakýsi veřejný odborný audit. Nebo kvalifikovanou oponenturu. Ve vyspělém (státním) statistickém světě nalezneme různá
parlamentní slyšení či semináře pro uživatele, kde na sebe mluví obě
strany – tvůrci statistiky i její odběratelé. Ne tak ovšem u nás.
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Oponentura chybí i ve vztahu ČSÚ k ústředním orgánům. Za poslední dobu byl uspořádán např. pouze jediný seminář pro uživatele
výstupů, který byl věnován cenové statistice. A aktivním oponentem
není ani Česká statistická rada. Tím se dostáváme k dalšímu aspektu.
3. Nedostatečná role České statistické rady
Česká statistická rada vznikla v roce 1919. Nehrála sice nikdy takovou roli, jakou známe dnes např. z činnosti a funkce Bankovní rady
ČNB. Byla však významným oponentem i spolutvůrcem různých rozhodnutí. Zanikla v druhé polovině minulého století, aby byla znovu
obnovena v roce 1995. Její dnešní role a legislativní kompetence se
ale prakticky zredukovaly na schvalování plánu zjišování. Není oponentem a její význam v poslední době dostal výraznou příchu formálnosti.
Ještě v určitém období po jejím znovuzaložení v druhé polovině devadesátých let existovala snaha vytvářet v jejím rámci i odborné komise složené z pracovníků úřadu a z externistů (konkrétně např.
k metodice výběrových metod ve statistice rodinných účtů). Po roce
1999 tyto činnosti prakticky zcela ustaly. Přestala být diskusním forem. Témata, která projednává, jsou pouhým torzem toho, co musí
státní statistika veřejnosti poskytovat.
4. Netransparentnost při prezentaci dat
Základním principem práce na poli státní statistiky jsou nejrůznější
odhady, dopočty, modely. Aby byly splněny určité požadavky na
rychlost poskytování informací při zachování jejich věrohodnosti a vypovídací schopnosti, nelze tak ani činit jinak. Vlastně tedy žijeme nutně ve světě úsudků. O to více je ale třeba pečovat o transparentnost
v prezentaci dat. Všemi směry.
Vítanou příležitostí k tomu je dnes moderní prostředek rychlé komunikace – web. Jeho současná obsahová úroveň (nejde mně te vůbec o její architekturu či o design) ale dobrá není. Na www stránkách
ČSÚ se setkáváme např. se složitou a nepřesnou prezentací čtvrtletních údajů o vývoji HDP a jeho složek. Nejnovější údaje navíc nejsou
aktuální. Konkrétně: čtvrtletní údaje o HDP a jeho složkách za rok
2002 ještě v březnu 2003 nebyly opraveny o čtyřicetimiliardovou chybu (oprava byla uvedena jinde a jen v relativních číslech). Link na
čtvrtletní údaje za rok 2001 a 2000 vypadal (březen 2003) sice funkč67

ně, ale výsledkem byl zájemce zklamán. Dostal se do tzv. archivu, kde
čtvrtletní údaje byly sice v časové řadě od roku 1994 v případě archivu za rok 2000, ve případě archivu 2001 byla uvedena jenom data za
čtvrtletí 2000 a 2001 a roční hodnoty za rok 1998 a 1999. Konfrontací
čtvrtletních údajů v těchto tabulkách za rok 2000 a ročních údajů za
roky 1998 a 1999 bylo možné zjistit, že čísla byla odlišná. To jen malý
příklad z poslední doby.
Ještě před pár lety, v dobách, kdy Internet nebyl pro každého snadno dostupný a kdy ne každý byl schopen dohlédnout jeho budoucí
informační význam, patřil ČSÚ vlastně k průkopníkům. Vytvořil jako
jeden z prvních českých orgánů informační datové zázemí, založené
na tehdy progresivním přenosovém systému BBS, a nezištně jej
smluvně poskytnul např. studentům a pracovníkům některých univerzit. Patřila mezi ně nejen Vysoká škola ekonomická v Praze, ale
třeba i Západočeská univerzita a některá další odborná pracoviště.
Jiným nemalým nešvarem dnes bývá, že nejsou vytvářeny a prezentovány delší časové řady. Tím vzniká riziko omezeného použití
některých postupů, které právě z delších časových řad musí vycházet
(např. sezonní očišování).
Mělo by tedy důsledně platit, že důvěru veřejnosti v data nutno „opečovávat“. Jinak svět úsudků a odhadů nebude dobře přijímán odbornou veřejností, čehož jsme v poslední době už začínali být svědkem.
5. Nízká úroveň revizí dat
Vážným důvodem apriorní nedůvěry ke statistice jsou časté revize
publikovaných výsledků. Revize statistických dat ovšem vůbec nejsou
naší národní specialitou, jak si někdo možná myslí, ale jsou fenoménem, který doprovází statistiku ve všech vyspělých zemích. Jsou nedílnou součástí práce na krátkodobých (měsíčních a čtvrtletních) informacích. To, co však je někdy typické pro revize u nás, je jejich závažnost a zejména jistá neprůhlednost a nedůslednost. A nelze přehlédnout sni to, že revize v minulosti vedly i k otočení znaménka ekonomického růstu – z plusu do minusu a opačně. To vše bez komentáře a odezvy, což pak bohužel může nahrávat těm, kteří české státní
statistice nedůvěřují.
Příčina revizí tkví v protichůdných požadavcích na výstupy statistiky – uživatelé chtějí informace o vývoji národního hospodářství kva68

litně, ale hlavně a především rychle. Má-li statistika uspokojit požadavky na rychlost, musí více odhadovat a modelovat a méně zjišovat.
První čísla, která statistika o sledovaném jevu (např. o vývoji HDP)
nabídne, jsou tudíž vždy výsledkem práce s neúplným souborem informací. Tak, jak postupně statistika získává další údaje, může původně publikovaná čísla zpřesňovat. Odhadování a modelování na
úkor plošných (a tudíž drahých a zdlouhavých) šetření je tedy imperativem moderní statistiky. Jinak řečeno, chce-li uživatel informace
včas, musí počítat s tím, že statistika bude své první odhady dále
zpřesňovat.
Každé čtvrtletí vždy podle předem stanoveného kalendáře publikování tzv. citlivých informací očekává odborná veřejnost a politická reprezentace s napětím údaje o růstu ekonomiky měřeném tempem růstu HDP. V den D je číslo oznámeno a v médiích se rozvine debata
o tom, jak hodnotit danou etapu ekonomického vývoje. Ekonomové
analyzují, politikové polemizují. Ale všichni jakoby fascinováni uveřejněnými údaji už nemyslí tolik na to, že jde o první odhad, který
zcela určitě bude revidován – směrem nahoru či dolů. Když pak statistický úřad o tři měsíce později uveřejní stejné údaje za další čtvrtletí, rozvine se opět obdobný scénář diskusí a polemik nad novými
čísly a o ty starší a revidované se už v médiích téměř nikdo nezajímá.
Škoda. Revizím totiž podléhají nejen data za předchozí čtvrtletí, ale
i data starší. A ta se v dané situaci mohou stát cennou srovnávací základnou pro právě publikované údaje.
Revidovaná data proto zajímají analytiky, kteří pracují s časovými
řadami krátkodobých ukazatelů. Jejich přirozeným požadavkem je,
aby data byla vzájemně srovnatelná, ze čtvrtletí na čtvrtletí, z roku na
rok. K tomu je nutné, aby statistické úřady po každé revizi nabídly
uživatelům znovu přepočtené čtvrtletní údaje za několik let zpět
(např. francouzský statistický úřad nabízí běžně na Internetu dvacetileté (!) časové řady čtvrtletních údajů). Tento dobrý mrav, typický pro
statistiku vyspělých evropských zemí, se u nás postupně vytrácel až
během roku 2002 zmizel docela. S ním zmizely i dříve publikované
údaje o vývoji ukazatelů tvorby a užití HDP nejdříve od roku 1992,
později i od roku 1994. Uvědomíme-li si, že v současné době (březen
2003) nemáme k dispozici delší srovnatelnou řadu čtvrtletního HDP
(data za roky 1992–1997 nejsou srovnatelná s údaji za léta 1998–2001
a údaje za rok 2002 nebyly v březnu 2003 stále ještě opraveny o čty69

řicetimiliardovou chybu v zahraničním obchodě), napadá každého
uživatele otázka: jak je ale v takové situaci možné vůbec hodnotit charakter ekonomického vývoje České republiky? Co platí a co ne? Co
jsou a co ne omyly naší statistiky?

Statistika – nástroj státního
intervencionismu?
Miroslav Ševčík
ředitel Liberálního institutu

„Statistika je zkrátka očima i ušima intervencionistů: kolektivistického reformátora, politika či státního úředníka. Zbavením je jejich
očí a uší, zničením těchto pro ně životně důležitých zdrojů poznání,
bude veškeré nebezpečí státní intervence téměř zcela odstraněno.“
(Murray Rothbard: Statistika – Achillova pata státní byrokracie, cit.
z časopisu Terra Libera)
Statistika není odrazem ekonomické reality, ale pouze odrazem sesbíraných údajů a dat, které poskytly různé subjekty. Tato data jsou
mnohdy zkreslena, a už záměrně jejich poskytovateli či z důvodů
chyb a omylů při jejich sbírání. Myslím si, že rozsah těchto zkreslení
se nevejde pod běžně používaný pojem „statistická chyba“ či „diskrepance“.
1. Peripetie statistiky růstu HDP
Představme si virtuální situaci: Je středa 19. března 2003, pozdní odpoledne. Na stolech mnohých analytiků významných bankovních
domů drnčí zběsile telefony. Redaktoři celoplošného rádia se nemohou dočkat a shání informace, jak že to dopadne s růstem HDP za
rok 2002. Analytici šustí papíry, myši v počítačích projíždí matematické modely odhadu tempa růstu HDP. Do éteru pak plynou čísla, která by zítra měl potvrdit či vyvrátit Český statistický úřad. Někteří občané (hlavně představitelé vlády) jásají nad slovy analytiků a utvrzují
se v tom, jak se nám dobře vede. Protože tu některý analytik potvrdil
roční růst o 3 %, jiný dokonce přidal ještě nějakou desetinku nad tři
procenta. Občané tak mohou usínat s blaženým úsměvem na rtech.
Zase nám ta ekonomika roste.
Je čtvrtek 20. března 2003 9.00 hodin. Konečně jsou uvolněna horká data o růstu HDP. A tu nastává zklamání – v plné nahotě se obje70
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vilo to, co málokterý z analytiků očekával. Loňský hospodářský růst
skončil hluboko pod původním očekáváním všech státních institucí,
MMF a dokonce ani OECD se netrefilo do svých původních dat.
Odborná veřejnost je zavalena opět novými čísly o tom, jak se vyvíjelo naše národní hospodářství. Analytici se rozmrzele rozcházejí do
svých kanceláří, nahlíží do svých podkladů, nevěřícně kroutí hlavou
a pomocí myší posouvají staré křivky a konstruují nové křivky ve
svých modelech. Již te se těší na magické červnové datum, kdy opět
budou zpoceni očekávat, zda jim jejich odhady za I. čtvrtletí vyjdou,
či všechno bude jinak. Ale také se možná dočkají toho, že Český statistický úřad opraví svá původní data a oni zjistí sladkou skutečnost,
že byly jejich odhady blíže k te již opraveným údajům.
Na vývoj jednotlivých dat se podívejme trochu s odstupem času.
Tak třeba nicotný roční růst z roku 1997 byl posléze revidován za
pokles HDP o 1 %. O 3 a půl roku později byl tento údaj znovu přepočítán. 1,8procentní pokles ve II. kvartálu roku 1997 byl v červnu
2001 zrevidován na 4,2 % pokles. Naopak víc jak 4 % pokles HDP
v prvním kvartálu 1999 byl přes různé přepočítací peripetie změněn
na pouze 2 % pokles. Vůbec rok 1999 není pro odhad HDP šastným.
Ve II. kvartálu měla ekonomika růst o 0,4 %. Také to bylo náležitě politicky oslaveno. Vzpomínáte si na slova Zemana, jak vyvedl zemi
z krize. V červnu 2001 se však ukázalo, že tento kvartál ještě vítězný
nebyl, nebo místo růstu zaznamenala ekonomika pokles o více než
1 %. A to prosím byla již čtvrtá revize.
Roční tempo změny reálného HDP
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Podobné peripetie zažíváme s rokem 2001. Pamatuji se, jak při jeho
hodnocení byla velmi optimistická bývalá předsedkyně ČSÚ, když
hodnotila růst HDP o tehdy vyhlášených 3,6 %. Rok se sešel s rokem,
a hodnota růstu HDP za rok 2001 byla v březnu 2003 stanovena pouze na 3,1%. Těmito čísly se však již politici nezabývají. Ti si povětšinou ze statistických údajů vyberou ty, které se jim hodí.
2. Nesmyslnost statistických zjišování
Statistických zjišování bude ČSÚ v roce 2003 zabezpečovat 128.
Objevují se zde zajímavé perly. Například odhady sklizně zemědělských plodin. (Položka č. 11 zem 6–01, přílohy č. 1 příslušného zákona – Statistická zjišování prováděna ČSÚ – dále jen SZ.) Zvláště zajímavé může být porovnání odhadů sklizně před mrazy a jiné odhady budou po mrazech. Ale nedej Bože, kdyby přišly zase povodně.
Pak jsou všechny odhady k ničemu. Ledaže by zemědělci počítali
s různými alternativami:
1. mrazivá zima, suché jaro, horké léto, bahnitý podzim,
2. zima bez mrazu, bahnité jaro, deštivé léto, suchý podzim,
3. mrazivá zima, slunečné jaro, větrné léto, chladný podzim
atd.
Myslím si, že zemědělci by museli vypracovat nejméně 16, ale spíše 32 nebo možná 64 variant odhadu sklizně zemědělských plodin.
Kterým plánovačům tato data poslouží? Kolik zjišování bude stát?
Vysoce vypovídající budou i odhady sklizně z jednoho ovocného
stromu (viz SZ položka 13, zem 6–10). Zvláště pak, nebudeme-li vědět, kolik těch ovocných stromů máme celkem.
Velmi zajímavé informace nám může podat čtvrtletní výkaz o drůbeži. Zejména zvláš strategickou informací jsou krmné dny slepic,
které musí každá z oslovených jednotek podrobně sledovat a vyhodnocovat do statistického formuláře (viz SZ položka 6, zem 3–04).
Podstatně lépe jsou na tom chovatelé skotu a prasat. Ti své výkazy
musí odevzdávat pouze pololetně. Ale vedle krmných dnů skotu
a prasat musí právě chovatelé prasat zkoumat a sledovat počet zapuštění, ale také oprasení (viz SZ položka 8, zem 2–02).
Zaplapánbůh, že toto statistický úřad nechce u drůbeže. Dovedete si
představit, kolik pracovníků navíc by museli chovatelé drůbeže za73

městnávat, aby spočítali počet „ostruhování“, někdo tomu říká pojímání (přískoků kohoutů na slepice).
A takhle bych mohl pokračovat a rozebírat 128 zadání pro statistické zjišování. A vůbec už se nebudu zabývat celkem 158 zjišováními,
která požadují jiné centrální úřady, než ČSÚ. Počet těchto údajů mi
potvrdil jeden z největších „příznivců statistiky“, JUDr. Miroslav Sylla.
Bohužel, s naším případným vstupem do EU bude situace ještě
komplikovanější, protože úřadníci z Eurostatu se zajímají především
v „plánovaném a prodotovaném“ zemědělství téměř o každou kopku
hnoje.
Je zřejmé, že sběr statistických dat není levnou záležitostí. Jednak
nás stojí peníze, které se na něj každoročně uvolňují ze státního rozpočtu, ale co je horší, vyplňování a sběr různých státem požadovaných statistik velmi silně zaneprazdňuje soukromé podnikatele. Ti
pak nesou náklady spojené s tímto papírováním a evidencí.
Především však nezapomeňme, že každý vedle toho musíme započítávat náklady na vyplňování různých daňových formulářů, hlášení pro
zdravotní pojišovny, správu sociálního zabezpečení atd.
Tab. 1 – Plánované výdaje státního rozpočtu na ČSÚ
Rok
Milióny korun

1996
599,7

1997
655,4

1998
576,7

1999
810,3

2000
1084,9

2001
2308,3

2002
904,3

2003
1183,4

Zdroj: návrhy SR pro jednotlivé roky

Sběr a vyhodnocování statistických údajů v mnoha případech láká
politiky k tomu, aby připravovali různá intervencionistická opatření
v hospodářství. Statistická data slouží byrokratům a socialistickým plánovačům jako záminka k zásahům státu do fungování trhu. Od stolu
pak chrlí intervencionistická rozhodnutí , regulují a chtějí řídit a případně reformovat chod hospodářství. Mnohdy však reagují na zcela
falešné údaje. Netýká se to jen zkreslení v zahraničním obchodě, čehož jsme byli svědky na počátku letošního roku. Zajímavý námět dávají třeba značně se měnící údaje o změně stavu zásob (viz tabulky
č. 3 a 4). Není to sice nejvýznamnější položka vstupující do HDP, ale
při jejím vyhodnocování může ovlivnit i rozhodování mikroekonomických subjektů, především firem.
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Tab. 2 – Změna stavu zásob roku 2000 v běžných cenách
roku 1995 (mld. Kč)
Datum zveřejnění
Q1
Q2
Q3
Q4
Σ

22. 3. 2001
41,500
20,100
38,800
-38,800
61,600

25. 6. 2001
18,789
8,663
14,221
-14,842
26,831

rozdíl
22,711
11,437
24,579
-23,958
34,769

Tab. 3 – Změna stavu zásob roku 2000 ve stálých cenách
roku 1995 (mld. Kč)
Datum zveřejnění
Q1
Q2
Q3
Q4
Σ

22. 3. 2001
36,700
17,600
36,100
-35,900
54,500

25. 6. 2001
17,953
7,907
11,844
-11,625
26,079

rozdíl
18,747
9,693
24,256
-24,275
28,421

3. Závěr
Je naprosto zřejmé, že pokud by statistika neměla relativně výsadní postavení stanovené zákonem a dalším donucovacím aparátem státu, zhynuli by státní plánovači na úbytě. Je vysoce pravděpodobné,
že bez dat, která úřední státní statistika chrlí by došlo k přidušení socialistického plánování a chování ekonomiky by bylo více racionální.
Pravdou je, že by se zvýšil počet nezaměstnaných, a to nejenom ve
statistických úřadech či jiných státních institucích vyžadujících různé
výkaznictví, ale i v podnicích, kde se této činnosti věnuje nezanedbatelný počet zaměstnanců. Zato by se zvýšila produktivita v těchto
firmách.
Je možné si položit také několik dalších otázek. Copak by asi dělali politikové, kdyby neměli k ruce statistická data? Mohli by pak nalhávat svým voličům, že vyvedli zemi z krize, neoznámí-li statistický
úřad, že tempo růstu HDP se zvyšuje, a cudně přitom mlčí o tom,
když tempo růstu HDP klesá, či je dokonce záporné? To už se nechlubí tím, že zavádí zemi do krize, recese, či deprese. Samozřejmě
mlčí také v případě, když dojde k revizím a nové údaje se jim nehodí do krámu. Mohli by se vládní úředníci odvolávat na vývoj různých
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makroekonomických údajů při přípravě či prosazování různých politicko-ekonomických opatření?
Stalo by se vůbec něco, kdybychom neměli statistické údaje?
Zhroutil by se systém cen? Poznal by to vůbec tržní systém? Zanechalo
by to na něm nějaké stopy? Lze vůbec správně vyhodnotit a reagovat
na nesprávné údaje, které nám sem tam statistikové předkládají?
Myslím, že netřeba dále pokračovat ve výčtu možných otázek.
Statistika tu prostě je a jen stěží se najde síla, která by zabránila jejímu bujení. Mnozí si řeknou: Vždy ona vlastně moc nevadí. A humbuk kolem ní bude zase až v případě, že se na světlo světa dostanou
nějaké pikantní omyly. Horší jsou však ty, o který se ani odborná veřejnost nedozví.
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Důvěryhodnost je podmínkou
efektivnosti oficiální statistiky
Edvard Outrata
senátor a bývalý předseda Českého statistického úřadu

Hlavním problémem plynoucím z nedávné chyby v číslech o zahraničním obchodě je skutečnost, že v jejich důsledku byla otřesena
důvěra ve výsledky české oficiální statistiky. Nechci situaci bagatelizovat, ale chyba sama o sobě nebyla ani tak světoborná. Už vůbec nebyla bezprecedentní. Podobná věc se stala v průběhu mého řízení
Českého statistického úřadu v roce 1995 a všichni, kdo delší dobu
pracujeme v oficiální statistice, si vzpomínáme na podobné příklady
od našich kolegů i z nejvyspělejších zemí.
Statistika zahraničního obchodu se od roku 1991 zpracovává z celních podkladů a ČSÚ je tak plně závislý na práci Generálního ředitelství cel. V roce 1995, pokud si vzpomínám, se ukázalo, že po nějaký čas celní správa používala jiné metodiky, než ČSÚ předpisoval.
Celková chyba vyjádřená v korunách byla o řád nižší než tentokrát
a táhla se delší dobu, výsledné zkreslení hrubého domácího produktu bylo však významné věcně, a co horšího, vzniklá chyba přispěla
k přecenění hrozícího přehřátí ekonomiky v konjunktuře roku 1995
a možná ovlivnilo některá národohospodářská rozhodnutí bezprostředně následujících let.
Významný rozdíl mezi situací tehdy a dnes tvořila reakce médií na
jedné straně a rozhodujících ministrů vlády na straně druhé. Tehdy se
vedení ČSÚ podařilo věc přiměřeně vážným médiím vysvětlit, takže
kritika (ví Bůh, že oprávněná) se nezvrhla ve štvanici. Podařilo se
nám zachovat si důvěru nejdůležitějších médií. Vzpomínám z tohoto
časového odstupu s vděčností na hospodářské redaktory našich médií za profesionální odpovědnost, s níž se jim podařilo řádně informovat o nastalém průšvihu, zkritizovat tehdejší mechanismy fungující
mezi namočenými státními úřady a dozírat na průběh nápravy, aniž
by přitom narušily důvěru svou i občanů ve statistický systém. Na druhé straně v tehdejší vládě v čele s jejím tehdejším předsedou byla řada
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ekonomů, kteří se již delší dobu potýkali s problémy naší hospodářské transformace, a dovedli tudíž profesionálně posoudit, co se stalo.
Měl jsem tudíž prostor s tehdejším generálním ředitelem cel radikálně
napravit vztahy mezi našimi institucemi, zajistit na další léta, aby se situace nemohla opakovat a zejména udržet důvěryhodnost české oficiální statistiky.
V současné situaci je třeba co nejrychleji tuto důvěru obnovit. Jsem
přesvědčen, že kvalita naší statistické služby je zcela adekvátní pozici naší země ve světě a v Evropě. Tato služba však může občanům
přispívat jen do té míry, do které věří jejím výsledkům. Proto je otázka důvěry u ČSÚ snad důležitější než u ostatních státních úřadů; a na
úplné obnovení této důvěry by se mělo nové vedení ČSÚ co nejintenzivněji zaměřit.

C
Texty ze semináře
„Deflace v ČR:
záměr, nebo nechtěné dítě?“
(23. dubna 2003)
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Deflace – příčiny, důsledky
a možnosti léčby
Petr Mach
Centrum pro ekonomiku a politiku

1. Problém deflace
Od začátku r. 2002 ČNB cíluje míru inflace měřenou indexem spotřebitelských cen (CPI). Míra inflace je nyní hluboce pod cílovým
koridorem, stanoveným tehdy ČNB. Protože již třetí měsíc (tj. od
počátku roku 2003) je meziroční míra inflace záporná, hovoříme
o deflaci.
Graf č. 1: Vývoj meziroční míry inflace

Srovnáváme-li skutečnost s cílem stanoveným ČNB, je odpově na
otázku v názvu semináře zřejmá: Jestliže záměrem ČNB nebylo mást
veřejnost, jedná se o nehodu (nechtěné dítě). Věřím, že podstřelení
inflačního cíle je nikoliv zlým úmyslem ČNB, ale důsledkem její neschopnosti provádět takovou měnovou politiku, která by vedla ke stabilní mírné inflaci v rámci stanoveného koridoru.
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Podíváme-li se na vývoj cenové hladiny měřené CPI, vidíme, že cenová hladina je sice v březnu 2003 na o málo nižší úrovni než v březnu 2003, ale zřetelné je především to, že od konce roku 2001 cenová
hladina de facto stagnuje, místo aby se pohybovala směrem předurčeným ČNB (tečkovaný koridor grafu č. 2). Rozdíl mezi plánovaným
a skutečným vývojem cenové hladiny rovněž naznačuje, jaké problémy v ekonomice tento rozdíl může způsobovat: Např. kdo si na konci roku 2001 bral bankovní úvěr a uvěřil přitom plánům České národní banky, mohl se dostat do vážných potíží se splácením úvěru,
protože jeho reálné úrokové zatížení se ukázalo mnohem větší, než
jaké mohl očekávat.
Graf č. 2: Vývoj indexu spotřebitelských cen

Deflace je přitom pro stát velmi nákladná politika. Jak uvedl Ludwig
von Mises, „Deflační politika si vyžaduje od státního rozpočtu přímé
oběti, pokud je prováděna stahováním peněz z oběhu (řekněme tím, že
je nutné emitovat úročené obligace nebo využít daně), nebo minimálně vyžaduje vzdání se potenciálního příjmu tím, že nedojde k vydání
peněz do oběhu při rostoucí poptávce po penězích.“ (Mises, L. von: The
Theory of Money and Credit. LibertyClassics, Indianapolis 1981, s. 263).
To je případ České republiky, kdy ČNB platí za stahování peněz
repo sazbou. České národní bance tak vzniká náklad a snižuje se tak
její zisk, který by jinak byl odváděn do státního rozpočtu a mohly
z něj být hrazeny – místo placení repa bankám – jiné veřejné statky.
Nabízí se proto otázka, proč Česká národní banka tuto nákladnou
politiku provádí. ČNB nemá politiku růstu množství peněz. ČNB jen
pasivně sterilizuje všechny peníze, které přidává do ekonomiky během intervencí na devizovém trhu. V důsledku těchto sterilizací stagnuje, resp. klesá emise bankovního úvěru a to je, podle mého názoru, příčinou stagnace cenové hladiny.
Jak ukazuje graf č. 3, ještě v r. 1996 z každé stokoruny vložené do
banky 50 korun banky půjčovaly klientům na soukromé investice.
Dnes je to jen asi 25 korun a dalších 25 banky za repo sazbu ukládají u ČNB. Repo sazba je sazba, kterou ČNB platí bankám jako motivaci toho, aby si u ní ukládaly peníze.
Graf č. 3: Struktura aktiv bankovního sektoru

2. Příčiny deflace
V míře, v jaké vláda kontroluje ceny, ovlivňuje CPI vláda (nájemné,
spotřební daně). V zásadě ale platí friedmanovské, že inflace (a tedy
deflace) je peněžní fenomén. Navíc je zřejmé, že vláda administrativně ceny nesnižuje (maximálně – v případě nájemného – zastavila
jejich růst). Máme-li deflaci (absolutní pokles cenové hladiny), musíme nutně hledat příčiny podstřelení inflačního cíle v měnové politice České národní banky.
Tak jako inflace je důsledkem nadměrné emise peněz, deflace je
z definice důsledkem nedostatečné emise peněz, příp. stahování
peněz z oběhu.
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3. Důsledky deflace
Důsledky naší současné deflace bych rozdělil do tří skupin.
První skupinu tvoří důsledky samotného podstřelení inflačního cíle.
Náklady podstřelení existují bez ohledu na to, jestli je aktuální míra
inflace kladná či záporná, stačí, že je nižší než cíl. Náklady podstřelení plynou z toho, že veřejnost očekává inflaci predikovanou ČNB, zatímco realita se nakonec liší*. Jedná se zejména o následující náklady
podstřelení:
• Ztráta kredibility ČNB. V důsledku trvalého nestrefování se do inflačního cíle již centrální bance nikdo nevěří. Např. tržní úrokové
sazby či všelijaké smluvní inflační doložky se na trhu tvoří bez ohledu na práci analytiků centrální banky.
• Přerozdělování od dlužníků k věřitelům a následné poruchy
ekonomického vývoje. Nejde jen o výše zmíněný příklad zatěžování investorů vyšším reálným úrokem. Typickým příkladem je
i požadavek odborů na růst mezd odrážející míru inflace predikovanou Českou národní bankou. Je-li pak míra inflace (a potažmo
růst nominálních výnosů firmy) podstatně nižší, zatímco mzdy jsou
sjednané pevně, dostává se firma do potíží a propouští zaměstnance.
Druhou skupinou důsledků deflace je specifický problém deflace
jako takové. Zatímco důsledky prvního druhu by nenastávaly, pokud
by inflační cíl odpovídal skutečně dosažené deflaci, náklady deflace
jako takové by existovaly i kdyby byl stanoven explicitní cíl záporné
inflace. Jedná se zejména o:
• Méně hladké přizpůsobování cenových relací. Ukazuje se, že
některé ceny jsou méně přizpůsobivé směrem dolů než směrem nahoru. Pokud je průměrné tempo růstu cen kladné, přizpůsobují se
relativní ceny v ekonomice tak, že některé rostou rychleji a jiné po* Není vinou ČNB, že nemá jasně stanovený úkol od státu ani odpovědnost. Proto ji
není dost dobře možné vinit z neúspěchu. Existují země, kde je cíl stanoven zákonem, který rovněž stanoví konkrétní odpovědnost pro tvůrce měnové politiky v případě neplnění tohoto cíle. V České republice si stanovuje cíl sama centrální banka
a sankce sama sobě pochopitelně žádné nestanovuje. V důsledku kombinace konceptu nezávislosti centrální banky a nevyjasněné odpovědnosti pak dochází k paradoxním politickým závěrům: Vládní ČSSD se chlubí poklesem inflace, o který se nezasloužila, a ČNB, instituce, která inflaci (deflaci) vytváří, je v novinářském žargonu
označována za instituci, která s inflací (deflací) bojuje.
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maleji. Pokud je míra inflace příliš nízká, nulová či záporná, některé ceny se musí nové tržní velikosti nabídky a poptávky přizpůsobovat absolutním poklesem. Pokud existují bariéry takového přizpůsobení, dochází k poruchám ekonomického vývoje.
• Zamrzání úvěrů, pokud je deflace větší než reálná úroková
míra. Nominální úroková míra je součtem očekávané inflace a očekávaného reálného výnosu. Nominální úrok se tak snadno může
přizpůsobit inflaci prostým zvýšením. Nominální úrok se však nemůže přizpůsobit deflaci, protože nominální úrok nemůže být záporný. Nikomu se nevyplatí půjčovat za nominálně záporný úrok.
Třetím typem problému spojeného s deflací je problém suboptimality inflace. Tento problém existuje u deflace jakož i u příliš nízké inflace.
Deflace a příliš nízká inflace je – stejně jako příliš vysoká inflace –
spojena se zbytečně nízkým hospodářským růstem.
Uvažujme tři možnosti, jak získat prostředky k financování veřejných výdajů: a) uvalení explicitních daní, b) inflační tisk peněz a c)
půjčka od soukromého sektoru.
Nižší inflace při jinak stejných výdajích veřejných výdajích proto
znamená vyšší explicitní daně a/nebo vyšší crowding out. Pakliže národohospodářské škody způsobené vyšším vytěsňovacím efektem
a/nebo vyšším explicitním zdaněním přesáhují národohospodářské
škody způsobené vyšší inflací, pak růst HDP nebude optimální. Mírná
inflace se ukazuje jako vcelku neškodná, zatímco zvyšování daní či
vytěsňovacího efektu může být pro ekonomiku při vysokém objemu
veřejných výdajů již značně škodlivé. Proto zřejmě není optimální nulová či záporná inflace, ale kladná, nepříliš vysoká inflace.
Tento intuitivní závěr potvrzuje zkoumání závislosti mezi tempem
hospodářského růstu a mírou inflace. Jak ukazují graf č. 4 a graf č. 5,
různé výzkumy potvrzují, že v dlouhém období je nízká míra inflace
i vysoká míra inflace spojena s nižším tempem hospodářského růstu
než umírněná inflace kolem 10 %.

85

Graf č. 4: Vztah inflace a ekonomického růstu ve světě
v letech 1960–1972

Zdroj: Jan Frait: Je snížení inflace podmínkou růstu? Bankovnictví 1998/8

Graf č. 5: Vztah inflace a ekonomického růstu ve světě
v letech 1986–1995

4. Možnosti léčby
Jestliže považuji deflaci a) za důsledek měnové politiky a b) za jev
nežádoucí, je třeba dodat, jak měnovou politiku změnit s cílem zbavit se deflace.
1) Vzhledem k neúspěchům režimu „cílování inflace“ považuji za
žádoucí opustit tento režim. Inflační cílení je sice dnes režim
módní, ale jistě ne definitivní. Je to režim brzda-plyn, který trpí
standardním problémem časových zpoždění, což může být jednou z příčin jeho neúspěchu v České republice.
2) Navrhuji přejít ke standardní monetaristické politice řízení peněžní zásoby. Tento režim by však nutně musel být modifikován
vzhledem k atypické situaci, kdy ČNB má stovky miliard závazků vůči soukromým bankám ve formě repo úložek. Je nezbytné
tento balvan sterilizačních peněz postupně rozpouštět.
Zdůrazňuji postupně, tj. tak, aby výsledkem byla mírná inflace.
Nikoliv nulová nebo záporná, ani vysoká, ale mírná kladná
inflace.
Uplatnění takovéto politiky by mělo několik pozitivních efektů.
• Pozitivní efekt č. 1: Omezil by se crowdig out effect. Banky by
půjčovaly více peněz soukromému sektoru, na bankovní úvěr by
dosáhlo více podnikatelů.
• Pozitivní efekt č. 2: Přiblížení k optimální míře inflace by
mohlo zvýšit hospodářský růst. Jak známo, z vyššího hospodářského růstu profitují při současné míře zdanění z poloviny přímo
občané a z poloviny stát.
• Pozitivní efekt č. 3: ČNB by nemusela platit bankám repo.
Nedostávala by se tudíž do ztráty a do státního rozpočtu by odváděla výnosy z obligací, které nakoupila. Státní rozpočet by tak získával navíc ročně desítky miliard korun zisku ČNB. Placení repo
sazby bankám je vyhazování peněz oknem. ČNB již takto během
éry sterilizací vyhodila přes 100 miliard korun, které mohly být příjmem státního rozpočtu.

Zdroj: Petr Mach: Teorie ražebného a inflační daně. Disertační práce VŠE 2003.
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Deflace jako importovaný jev
Jan Mládek
poslanec Parlamentu ČR, člen Rozpočtového výboru

Název semináře „Deflace - záměr nebo nechtěné dítě?“ se mi zdá
zavádějící. V názvu se tají nevyslovené otázky: Čí to má být záměr? Čí
to má být nechtěné dítě? Já si musím odpovědět: má to být asi nechtěné dítě či záměr ČNB. Cílem tohoto semináře je tedy podrobit
ČNB kritice. Název již podsouvá odpově - kdo za deflaci může.
Domnívám se, že správná otázka je: Jaké jsou příčiny deflace v ČR?
Případně: do jaké míry se na této deflaci podílí ČNB a její monetární
politika?
1. Importovaná deflace
Vycházím z toho, že hlavní příčinou deflace v ČR v této chvíli je importovaná deflace. Vezmeme-li si spotřební koš a nejklasičtější spotřební index - index spotřebitelských cen CPI - který se skládá ze
třech třetin s různou mírou obchodovatelnosti: Třetina zboží v koši je
naprosto obchodovatelná a cena zboží je stejná jako v západní
Evropě. Další třetina jsou potraviny, které jsou v podstatě také obchodovatelné, ale lze zde diskutovat o určitých omezeních. Trh není
zcela volný, je zde mnoho dotací, bariér apod. Poslední třetinu tvoří
neobchodovatelné zboží, což mohou být částečně regulované nájmy
nebo například služby holiče, které se přizpůsobují evropské úrovni.
Monetární politika, centrální banka či vláda v této zemi může ovlivnit
tak třetinu tohoto koše.
Hlavní příčina deflace leží někde ve světové ekonomice. Nechci jít
hluboko do příčin problémů ve světě. Pokusím se načrtnout jen jednoduché schéma. Konec 90. let je charakterizován novou ekonomikou, což je doprovázeno dle mého názoru až nehoráznou ideologií,
která říká, že se blíží nový skvělý svět. Ale tento svět dopadne jako
mnoho jiných skvělých světů; všichni začnou obchodovat na internetu s akciemi jako podobně ve 20. letech všechny americké hospo88
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dyňky také obchodovaly s akciemi. Poté dochází k propíchnutí oné
bubliny s tím rozdílem, že je zde již poučení z 20. let.
Americká centrální banka a americká vláda se snaží, aby se neopakovala krize 30. let. Zdá se, že se jí to do určité míry daří. Nicméně
přesto dochází k omezování investic, ekonomický růst, pokud nějaký
zůstává, je tažen především důvěrou spotřebitelů, především těch
amerických. Otázka v této chvíli je: co dál? Válka v Iráku je v zásadě
opatřením keynesiánského typu, protože když se vystřílí 80% inteligentní munice, tak bude následovat nepochybně vyšší poptávka ve
zbrojovkách, které ji vyrábí. Válka v Iráku je vlastně dalším podpůrným opatřením k růstu ekonomiky. Dobrá zpráva zatím zní So far, so
good (zatím je to dobré). To je, jak letí člověk ze stého patra mrakodrapu a ve třetím patře je slyšet, jak říká: „Zatím je to dobré-So far, so
good“. Tedy zatím je to dobré, je možné, že se podaří překonat riziko velké krize. Nicméně jsou zde jisté vedlejší účinky ve formě deflace, která má celosvětový charakter. My tyto účinky částečně importujeme, respektive zhruba dvě třetiny inflace máme dovezené.
2. Role ČNB
Jakou roli v tomto hraje ČNB? Česká národní banka se může pokusit ovlivnit prostor ekonomiky, který vyrábí neobchodovatelné zboží.
Postrčit trochu to přizpůsobení. Neexistuje žádná teorie ani praxe, za
jak dlouho se mají vyrovnat ceny neobchodovatelného zboží, poté co
vstoupíme například do Evropské unie. Bude to trvat jistou dobu, lze
to urychlovat, ale jedná se pouze o jednu třetinu onoho koše.
Problém ČNB je, že ve skutečnosti nesleduje cílování inflace. ČNB
se snaží udržet inflaci, co nejmenší (as low as possible). V principu hájí
zájmy investorů, kteří mají pevný výnos (fixed income investors). To
jsou investoři, kteří půjčují peníze na pevný úrok. Jejich reálný výnos
je pevný úrok mínus inflace. To dělají celosvětově ve velkém měřítku
a je zapotřebí, aby centrální banky mezi nimi i ČNB se staraly, aby tito
investoři měli, co největší výnos.
Platí, že je nebezpečné zahrávat si s inflací, je nebezpečné hrát si
na „optimální inflaci“, protože se zpravidla neudrží. Rovněž je zřejmé,
že zejména jednociferná inflace, tzn. do 10%, zpravidla nepředstavuje pro ekonomiku žádnou velkou zátěž. Rád bych zmínil i problém
administrativního zvyšování cen, podle tohoto grafu vychází, že
v roce 2002 sice ceny rostly, ale díky rozhodnutím vlády o zvyšování
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některých stále kontrolovaných cen a kdyby tomu nebylo, ceny obchodovatelného zboží by v podstatě byly záporné a měli bychom deflaci ve všech ukazatelích. Domnívám se, že v tomto grafu ještě nejsou započteny všechny změny, které se očekávají v souvislosti se
vstupem do Evropské unie, po kterém dojde k přenesení některých
položek zejména služeb, tepla, stavebních prací krom bytových domů
ze snížené sazby do základní sazby. To znamená další administrativní nárůst cen.
Existuje několik indexů, které měří inflaci (případně deflaci). Z hlediska dnešní diskuse je nejdůležitější index cen průmyslových výrobků, protože ten odráží, za kolik prodávají výrobci, kteří musí soutěžit
na mezinárodním trhu. Je to očištěno od administrativních úprav
a v podstatě i od neobchodovatelného zboží, protože velká většina
průmyslového zboží patří do kategorie zboží obchodovatelného.
3. Závěr
V této chvíli neexistuje žádné jednoduché a zázračné opatření, které by nám vyřešilo problémy, protože některé věci jsou prostě importovány. Jsme závislí na světové ekonomice, jsme závislí především
na vývoji ve Spolkové republice Německo, potažmo celé Evropské
unie, z hlediska světové ekonomiky i na vývoji ve Spojených státech.
Je samozřejmě žádoucí, aby centrální banka o něco snížila sazby, ale
vzhledem k tomu, že ČNB má sazby na úrovni Evropské centrální
banky není prostor pro snižování sazeb příliš velký.
Je možné využít této situace, aby došlo k rychlejšímu přizpůsobení
cen neobchodovatelného zboží, protože nyní je prostor a protože občané vnímají nikoliv oddělené indexy, ale celkovou cenovou hladinu.
Je čas provést deregulaci, která ještě zbývá, protože výsledek celkové
inflace bude v budoucnosti ještě dosti nízký. Přesto, že je na uvedených grafech ukázán určitý růst, ale to je dáno tím, že se očekávaly
rostoucí ceny ropy a dalších energií. Vzhledem k tomu, jak dopadla
válka v Iráku, to není realistické očekávání. Jediné, co tedy bude moci
táhnout inflaci nahoru, bude neobchodovatelné zboží.
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Mohou nám nechtěné děti
přinášet radost?
Stanislav Šaroch
Vysoká škola ekonomická v Praze

„Monetary policy acts with long and variable lags..it is surely possible that an episode of deflation could také hold well before monetary policy could react to head it off.“ (John Bradford De Long)
1. Otec je vždy nejistý
Účinnost měnové politiky v malé otevřené ekonomice – by s plovoucím kurzem – není v současné době příliš vysoká. Česká republika je dobrým příkladem pro toto tvrzení. Hlavním faktorem, který ve
struktuře spotřebitelského koše způsoboval pokles CPI pod nulu, totiž byly ceny potravin, když se podíváme na PPI, byl tu silný vliv cen
zemědělských výrobců. Obojí velmi úzce koresponduje se situací
v analogických segmentech trhu na západ od našich hranic (stejnosměrně působícím faktorem byly dovozní ceny zemního plynu).
Graf č. 1: Vývoj inflace
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Graf č. 1: Vývoj inflace (pokračování)

Vědomy si omezení účinnosti měnové politiky, definují centrální
banky pracující v režimu cílování inflace únikové doložky. Mezi únikové doložky patří mimo jiné i vývoj měnového kurzu. Podíváme-li
se zpět, můžeme s klidným svědomím prohlásit, že česká ekonomika
zažila v roce 2002 kurzovou bublinu (zhodnocení až o 16%). Z hlediska způsobu, jakým jsou tyto doložky definovány v praxi ČR se zřejmě nejednalo o jedinou únikovou doložku (důvod výjimky inflačního
cíle), která byla naplněna. Deflace, kterou v současnosti zažíváme je
plně zdůvodnitelná institutem výjimek a ČNB na ní nenese vinu.
Graf č. 2: Vývoj české koruny v roce 2002

Pramen: ČNB, Zpráva o inflaci, leden 2003, str. 18

Sama existence únikových doložek (výjimek z plnění inflačního
cíle) nám napovídá, že:
a) centrální banka si je vědoma, že nemá sílu předem eliminovat
část exogenně daných inflačních či deflačních překvapení (a deklaruje to)
b) centrální banka (bankovní rada) implicitně sleduje větší množství národohospodářských cílů.
Nepřímo to potvrzují například výsledky odhadů tzv. reakčních
funkcí centrálních bank.35
Pramen: Česká spořitelna, Měsíční zpráva Finanční trhy, březen 2003

94

35) V odhadu Taylorova pravidla pro ČNB se vedle inflace často vyskytuje výše měnového kurzu.
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Banky cílující inflaci věnují velmi často velkou pozornost indexům
měnových podmínek, což v určitých případech nepřímo svědčí o zájmu těchto centrálních bank na vývoji reálné ekonomiky.36 Čím více
je patrná snaha banky udržovat stabilitu MCI, tím více je zřejmé, že se
jedná o instituci, vyhlazující spíše HDP, než cokoliv jiného. Podíváme-li se, jak intervenovala ČNB v roce 2002 proti zhodnocování
koruny (devizové rezervy vzrostly v řádu deseti mld. USD), je těžké ji
obviňovat z příliš restriktivní měnové politiky, zvláš když se souběžně nebála pustit domácí repo-sazbu pod úroveň sazeb ECB.37 Spíše je
na místě otázka, jak účinně je schopná domácí měnová politika eliminovat deflační vlivy vnějšího prostředí.
Závěr 1: Současný cenový vývoj lze vysvětlit na základě vývoje
vnějšího prostředí, je na něj pamatováno v únikových doložkách,
ČNB na něm nenese vinu.
2. Všechno zlé je k něčemu dobré
Česká „deflace“ obsahuje konvergenční trend v relativních cenách.
Tabulka 1: Vývoj CPI

Skupina

stálé
váhy
r.1999
v promile

2000

2001

2002

12

12

3

6

9

12

3. Odívání a obuv
– neobchodovatelné
– obchodovatelné

56,9
1,4
55,5

-2,7
6,1
-2,9

-3,9
13,0
-4,3

-5,7
15,7
-6,2

-5,8
16,9
-6,4

-7,4
17,6
-8,0

-7,7
18,3
-8,4

5. Bytová vybavení,
zařízení domácností,
opravy
– neobchodovatelné
– obchodovatelné

67,9

-0,7

-0,4

-0,3

-0,4

-0,7

-1,0

2,9
65,0

4,3
-0,9

7,5
-0,8

8,8
-0,7

9,3
-0,8

9,8
-1,2

9,9
-1,5

9. Rekreace a kultura
– neobchodovatelné
– obchodovatelné

95,5
60,4
35,1

2,0
4,4
-2,2

7,2
14,3
-5,0

7,9
15,7
-5,5

8,4
17,5
-7,3

7,3
16,5
-8,6

7,2
16,2
-8,3

36) Velmi plasticky to ilustrují ve svém příspěvku problémy se sledováním MCI
například Mishkin s Hebelem (2001), str. 22–24
37) Jinak bychom asi mohli hodnotit její konzervativní postoje ohledně repo-sazby
v r. 2000.

96

Tabulka 1: Vývoj CPI (pokračování)

Skupina

stálé
váhy
r.1999
v promile

2000

2001

12

12

2002
3

6

9

12

Spotřebitelské ceny
domácností celkem
Obchodovatelné
– potraviny
– ostatní

1000,0

4,1

8,4

10,0

9,6

9,2

9,0

549,1
276,8
272,3

2,5
4,0
1,0

2,9
7,2
-1,5

2,8
7,8
-2,3

2,0
6,3
-2,3

0,3
3,2
-2,7

0,2
3,5
-3,2

Neobchodovatelné
– ostatní
– regulované

450,9
271,2
179,7

6,0
4,7
8,0

15,2
11,5
20,6

18,9
14,0
26,3

18,8
14,8
24,8

20,2
16,1
26,3

19,7
16,4
24,6

Pramen: ČNB, Zpráva o inflaci, leden 2003, str. 52

Podíváme-li se na strukturu cenových změn, zjistíme, že cenové poklesy vyvolává zejména položka cen tzv. obchodovatelného zboží.
Pro reálně konvergující ekonomiku se tedy z hlediska očekávaného
trendu v relativních cenách obchodovatelného a neobchodovatelného zboží jedná o vývoj, který je v souladu s Balassa-Samuelsonovým
efektem.
Velkou otázkou zůstává, zda je z hlediska dopadu na průběh reálné konvergence vhodné, aby k tomuto „narovnávání“ relativních cen
docházelo mj. díky nominálnímu zhodnocování kurzu koruny.38
Rizika kurzového kanálu konvergence: Nastavení maastrichtských
kriterií dává (při kalkulaci se vstupem ČR do EMU) před vstupem do
EMU větší prostor pro nominální konvergenci kurzovým kanálem než
kanálem inflačním. S konvergencí kurzovým kanálem jsou spjata rizika.
Nebezpečím je, že krátkodobé a střednědobé zhodnocování nominálního kurzu může být dáno jinými faktory, než je kladný diferenciál v růstu produktivity domácích a zahraničních výrobců (například
přílivem investic) a vzhledem k růstu produktivity může být nadměrné. Kurzem vyvolaný tlak na snižování domácích cen obchodovatelného zboží může v tomto případě domácí ekonomiku poškodit. Zde
lze identifikovat nejméně tři cesty přenosu.

38) ČNB explicitně deklarovala, že předpokládá nominální konvergenci jak kurzovým,
tak inflačním kanálem.
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a) Snižování cen dovozů obchodovaného zboží nemusí být následováno adekvátními poklesy cen domácích výrobců nacházejících se
ve stejném tržním segmentu z důvodu existence oligopolní struktury
a nízké cenové elasticity poptávky po jejich výrobcích. Boj o zákazníky, jimž je lhostejná značka, tudíž předem rozhodne posilování domácí měny ve prospěch zahraničních výrobců. Čím je oligopol širší,
tím výraznější zmíněný efekt. Dobře je tento jev vysvětlitelný modelem oligopolu se zalomenou poptávkovou křivkou v kombinaci s tzv.
principem oceňování v měně výrobce (producer currency pricing).39
Zahraniční výrobci v situaci posilování domácí měny vlastně snižují
ceny pouze v korunách, jejich eurový či dolarový příjem se nemění,
zatímco domácí výrobce (nakupující část vstupů v domácí měně ) by
při snížení korunových cen své produkce utrpěl pokles zisku nejen
z důvodu nízké elasticity poptávky, ale i poklesu cen v měně, ve které má náklady. Názorným příkladem tohoto chování je trh s automobily. Zatímco „silná koruna stírala ceny“ jak pravil jeden z reklamních
sloganů automobilky Fiat, šéf jedné z vlajkových lodí české ekonomiky – Škody Mladá Boleslav – Vladimír Kulhánek v Hospodářských
novinách v týdnu od 14. 10. 2 002 prohlásil, že snižovat ceny nebudou, protože většina zákazníků je věrných značce a cenová válka
o nerozhodnuté zákazníky by se automobilce nevyplatila.
b) Pokud domácí výrobci obchodovatelného zboží zareagují snižováním cen, je problémem rigidita nominálních mezd směrem dolů.
Díky té může nastat nevyužití výrobních faktorů, protože když se nepřizpůsobují ceny vstupů (mzdy), přizpůsobují se objemy. K reálné
konvergenci sice dochází, ale způsobem konvergence v HDP na pracovníka a nikoliv na obyvatele. Pokud tyto dvě veličiny divergují, má
ekonomika problém s vysokou nezaměstnaností.
c) Výše mezd může být v případě posilování domácí měny problémem, i když k deflačnímu vývoji nedochází. Je asi dost obtížné vysvětlovat odborářům např. ve Škodovce, že únosnou měrou zvýšení
jejich mezd v podmínkách růstu produktivity je míra růstu produktivity mínus míra posílení měnového kurzu.
Cesty b) a c) lze ovšem relativizovat, pro relativizaci cesty b) jsem
neodolal použít parafrázi části přednášky V. Klause z roku 1995 pro

ČSE – „Jak jsme daleko s transformačními polštáři“, jejíž část se týkala vztahu vývoje mezd a cen (str. 9 poslední odstavec).
Přestavme si, že příliv přímých zahraničních investic vytvořil polštář
vyšší produktivity, neboli situaci, kdy míra zisku je nad dlouhodobě
rovnovážnou úrovní (z hlediska firem). Díky tomu může vyčerpáváním
polštáře tato míra klesat. Proto mohou nominální mzdy i v situaci poklesu cen produkce stagnovat (a reálné růst) i bez růstu produktivity
práce. A to do té doby, než míra zisku dosedne na bod rovnováhy.
– To by měl být případ řady zahraničních firem, zvláště, když tu
zavádějí identické technologie i organizaci pracovního procesu.
Mzdová hladina v ČR je totiž stále podstatně nižší, než na západ od
našich hranic.40
Výsledky českého exportu v roce 2002 poněkud rozptylují naznačené obavy z kanálu c). Za podmínky, kdy reálný vývoz přibližně
stagnoval, došlo k poklesu exportu v korunových cenách o cca 1,5 %,
ale zároveň k jeho růstu v eurech o téměř 10 %. Domácí exportéři byli
tedy v rozhodující míře schopni přesunout náklady ze zhodnocení
české měny na své zahraniční odběratele. Tato čísla potvrzují, že ceny
českého exportu byly v minulosti více než čím jiným stanoveny vyjednáváním uvnitř intervalu výhodného pro obě strany a tento interval byl poměrně široký, jak opakovaně naznačuje např. Turek (2002).
Zahraniční trhy statků považovaných obvykle za obchodovatelné jsou
tedy zřejmě daleko více diferencovány a existuje zde rozsáhlejší prostor pro redistribuci bohatství, než jak napovídá modelové uvažování
založené na předpokladu jednoduchých rovnováh.
Závěr 2: I když s sebou deflace může nést učebnicové náklady spojené s deflačními očekáváními, v případě výše naznačené strukturálně nevyrovnané deflace spojené s trendem v relativních cenách (včetně růstu reálných mezd) se může jednat i o nezhoubnou deflaci, která nebude provázena recesní mezerou.

39) Podrobněji např. Wincoop, Bacheta (2002)

40) Za tuto myšlenku vděčím Pavlu Pelikánovi.
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3. Komu přinese radost deflace v ČR?
Kromě zaměstnanců ve firmách výše uvedeného typu se zahraničním vlastníkem na deflaci „vydělají“ vlastně všichni zaměstnanci, kte-
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ří si udrží pracovní místa. Už Robertson (1928) upozorňoval, že je příjemná i pro penzisty s fixními příjmy.
I tak má potenciálně deflace v ČR své vítěze a poražené. V podmínkách reálné konvergence české ekonomiky k úrovni eurozóny se
dá očekávat, že pokračující deflace by byla spojena s nominální apreciací koruny a rostoucí nezaměstnaností.
Vítěze, poražené a alternativy hospodářské politiky v kurzové oblasti nám v tomto případě pomůže identifikovat Friedenův model.
Friedenův model: Výhodnost systému regulace měnového kurzu
a trendu ve vývoji nominálního kurzu pro jednotlivé typy hráčů
v národní ekonomice
Plovoucí kurz

Fixní kurz

Depreciace měny
(nebo stabilita
nom. kurzu)

Subdodavatelé,
malé firmy

Exportně
orientované velké
firmy

Subdodavatelé,
malé firmy,
exportně
orientované
velké firmy

Apreciace měny

Veřejný sektor

Finanční a bankovní
sektor

Veřejný sektor,
finanční a bankovní
sektor

Subdodavatelé,
malé firmy, veřejný
sektor

Exportně
orientované velké
firmy, finanční
a bankovní sektor

Pramen: Frieden, J.: Invested interests: the politics of national economic policies in a world
of global finance, 1991 cit. podle: Talani, L. S.: Betting For and Against EMU, Ashgate 2000.

4. Neexistují jednoduchá řešení
Ve střednědobém horizontu je alternativou k nebezpečí deflace
v ČR (spojené velmi pravděpodobně s nominální apreciací) fixace
kurzu domácí měny. Nebezpečí deflace v ČR v rámci stávajícího uspořádání měnové politiky je tedy argumentem, který lze přiložit na misku vah při úvahách o načasování vstupu do eurozóny na stranu rychlého přistoupení k euru. Těžko si lze představit kredibilnější fixaci
nominálního kurzu, než přijetí společné evropské měny.
Fixace jedné nominální veličiny (kurzu) ani alternativní režim měnové politiky (např. cílování nějakého měnového agregátu) ovšem ri100

ziko výrazné diskrepance mezi konvergencí v HDP na obyvatele a na
pracovníka nevyřeší. Dlouhodobé řešení je třeba hledat spíše v reformách reálných trhů (zejména trhu práce) a reformě veřejného sektoru.
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Prognózy, skutečnost a důvěryhodnost
Vladimír Tomšík
hlavní ekonom Newton Holding a.s.*

ČNB v inflačních zprávách uvádí, že pro realizaci její měnové politiky (přesněji řečeno pro změnu úrokových sazeb) je nejdůležitější
prognóza inflace s horizontem jeden rok až rok a půl. Důvodem je,
že toto období lze z hlediska zpoždění mezi přijatými kroky v měnové politice a dopadem těchto opatření do inflace považovat za „horizont nejúčinnější transmise měnové politiky“. Prognózy inflace, na
základě kterých centrální banka přijímá svá měnově-politická
rozhodnutí, tak hrají klíčovou roli nejen v realizaci měnové politiky,
ale i v její důvěryhodnosti. V souvislosti s tím je užitečné a i zajímavé
sledovat, jak dosavadní prognózy inflace České národní banky dokázaly předpovídat její skutečný vývoj.
1. Míjení prognóz, ale i cílů
V celém období cílování inflace prognózy ČNB téměř vždy směřovaly do inflačního cíle, avšak skutečná inflace poměrně často míjela
jak tyto prognózy, tak i inflační cíl (viz tabulka 1). ČNB nenaplnění
prognóz zpravidla zdůvodňovala tím, že inflační prognózy byly až do
července 2002 založeny na podmínce neměnnosti úrokových sazeb
(tzv. podmíněné prognózy). V případě změn úrokových sazeb tedy
nemohlo k naplnění prognóz ani dojít. Avšak i kdybychom odchylku
prognóz od výsledné inflace vysvětlili pomocí podmíněnosti prognóz,
tak problém s důvěryhodností měnové politiky přetrvává minimálně
ve dvou následujících případech. Za prvé v obdobích, ve kterých úrokové sazby byly stabilní (např. v období prosinec 1999 až leden
2001), a za druhé v případech, kdy ke změnám úrokových sazeb sice
došlo, ale skutečná inflace inflační cíl stejně minula.

* Korespondenci zasílejte na e-mail: vladimir.tomsik@newton.cz .
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Tabulka 1: Inflační prognózy a plnění inflačních cílů
v letech 1998–2003
Rok

1998
(prosinec)
1999
(prosinec)
2000
(prosinec)
2001
(prosinec)
2002
(leden)
2003
(leden)

Inflační cíl

Roční
predikce
ČNB

Skutečnost

Čistá inflace
5,5–6,5 %
Čistá inflace
4,0–5,0 %
Čistá inflace
3,5–5,5 %
Čistá inflace
2,0–4,0 %
Celková inflace
3,0–5,0 %
Celková inflace
2,75–4,75 %

6,7 %

Graf 1: Prognóza meziroční inflace z října 2001

1,7 %

Rozdíl
skutečnosti
a predikce
(procentní
body)
5,0

Rozdíl
skutečnosti
cíle
(procentní
body)
4,3

4,0–4,3 %

1,5 %

2,65

3,0

2,5–4,1 %

3,0 %

0,3

1,5

1,7–3,4 %

2,4 %

0,15

0,6

3,3–4,5 %

3,7 %

0,2

0,3

2,2–3,5%

-0,4 %*)

3,25

4,15
Pramen: Zpráva o inflaci. Říjen 2001, ČNB, str. 35.

Pramen: ČNB.
*) Poznámka: K nízké inflaci v lednu 2003 přispěly nižší deregulace cen. ČNB uvádí, že
příspěvek nižších deregulací cen, než s jakým centrální banka počítala při tvorbě inflačních cílů a prognóz, tvoří 1 až 1,5 procentního bodu v poklesu celkové inflace. Nicméně
i v takovém to případě by rozdíl skutečné a prognózované inflace činil 2 procentní body
a rozdíl cíle od skutečné inflace by byl až 3 procentní body.

Za jedno z největších dosavadních vybočení prognóz inflace - a to
nejenom od skutečnosti, ale i od inflačního cíle – je nutno považovat
prognózu z října 2001 na začátek roku 2003, tj. rok a půl starou prognózu inflace na současné období (jaro 2003). Tato prognóza inflace
pro období nejúčinnější transmise měnové politiky, tj. pro horizont
12 až 18 měsíců, počítala s meziroční inflací v pásmu přibližně 2,9 až
4,2 procenta (viz graf 1). Avšak meziroční růst cen nad dvěma procenty byl v ČR naposled zaznamenán v květnu loňského roku. Od
ledna 2003 je česká ekonomika dokonce v deflaci. Navíc dodejme, že
od října 2001 ČNB celkem sedmkrát změnila svou základní úrokovou
sazbu, a to vždy ve směru jejího snížení. Úrokové sazby za dané období tak celkem byly sníženy o výrazných 2,25 procentního bodu,
přesto aktuální inflace podstřeluje jak prognózu, tak i inflační cíl.
Nicméně je vhodné přiznat, že i přes tyto problémy lze současnou
měnovou politiky považovat za pružnější a citlivěji reagující na hospodářský cyklus, než tomu bylo v období „ortodoxního“ cílování in104

flace v prvním roce fungování tohoto systému (rok 1998). Důkazem
toho je, že dnešní reálná úroková sazba je přibližně o tři až čtyři procentní body nižší než tomu bylo při recesi v letech 1997–1998.
2. Úzký cíl
Zkušenosti ČNB s přesností prognóz a s plněním, resp. s míjením,
inflačních cílů navozuje otázku, zda-li je vůbec možné v malé otevřené ekonomice prognózovat a cílovat inflaci v úzkém koridoru (okolo
dvou procentních bodů). Snad nikdo nepochybuje o tom, že volatilita inflace v ČR je výrazně ovlivněna vývojem řady exogenních faktorů (světové ceny, zahraniční poptávka, měnové krize, aj.). Z tohoto
důvodu by bylo vhodné objektivně přiznat, že prognózy inflace nebudou nikdy příliš spolehlivé a zároveň plnění inflačního cíle v podobě úzkého koridoru bude vždy problematické.
Nicméně potřeba ČNB získat si u veřejnosti kredibilitu nutí centrální banku k úzce vymezeným inflačním cílů. Jen těžko si lze představit, že by inflační cíl byl stanoven koridorem o rozpětí např. pěti procentních bodů. Šanci ke změně šíře koridoru (či ještě lépe zrušení
dolního a horního pásma koridoru a jeho nahrazení přímkou) a tím
i získání vyšší důvěryhodnosti pro program cílování inflace dostane
ČNB až v lednu 2006, kdy začne uplatňovat nový inflační cíl. V této
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souvislosti je vhodné, aby se ČNB již nyní začala vážně zabývat formou budoucího inflačního cíle, diskutovala možnosti a omezení prognóz inflace v malé otevřené ekonomice a analyzovala dosavadní rozchod svých prognóz od skutečné inflace.
Ambicióznost české měnové politiky v programu cílování inflace
dokládá i to, že šíře cílovaného intervalu inflace je stejná s šíří cíle
země, jakou je Švýcarsko (viz graf 2). Přičemž je nutné dodat, že česká ekonomika je stále ještě transformující se ekonomikou s nízkou cenovou hladinou, tj. potřebou nominální konvergence k EU.

žení inflačního cíle, je velice těžké. A i kdyby se to v prognózách podařilo, tak v reálném světě stejně bude pro měnovou politiku velmi
problematické po čase zase měnit tento nově nastolený trend růstu inflace tak, aby při dosažení úzkého cílovaného koridoru se v něm inflace dokázala udržet (viz graf 4).
Graf 3: Vývoj meziroční inflace a její trend

Graf 2: Vývoj inflace a inflačních cílů v ČR a ve Švýcarsku

Pramen: ČSÚ

Graf 4: Prognóza meziroční inflace z ledna 2003

Pramen: ČSÚ, Swiss Federal Statistical Office

3. Prognóza „musí“ směřovat do cíle
Samostatným problémem u stanovování prognóz inflace je situace,
kdy centrální banka intuitivně z různých důvodů „nechce“ měnit sazbu, poněvadž v takovém to případě inflační prognóza v období nejúčinnější transmise měnové politiky musí „povinně“ směřovat do inflačního cíle, a to i kdyby současná míra inflace byla od tohoto cíle
výrazně vzdálena. Podobná situace nastala v několika posledních měsících i v české ekonomice, kdy inflace doposud měla klesající trend
(viz graf 3), ale pro přiblížení inflace ke svému cíli je nutné, aby inflace naopak rostla. Avšak určit bod zvratu současného poklesu inflace a trend jejího následného lineárního růstu, který je nutný k dosa106

Pramen: Zpráva o inflaci. Leden 2003, ČNB, str. 35.
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4. Spolupráce s vládou
Pro plnění prognóz a cílů inflace je zároveň velmi důležitá zodpovědnost fiskální politiky, která musí respektovat potřeby střednědobé
až dlouhodobé stabilizace ekonomiky. Vláda, která není ochotna vytvořit si v období hospodářského růstu dostatečné přebytky rozpočtu,
které by bylo možno použít v případě vzniku recese, tak vlastně nechává realizaci stabilizační hospodářské politiky jen na centrální bance. V takovém to případě plnění prognóz a „trefení“ úzkého inflačního cíle je ještě těžší. Lze očekávat, že tento častý problém nevhodného mixu české hospodářské politiky se ještě více prohloubí ve chvíli,
kdy ČR bude muset před vstupem do eurozóny začít používat kurzový režim ERM-II. V rámci ERM-II ČNB bude nucena pomocí jednoho
nástroje (úrokových sazeb) hlídat hned několik cílů najednou – kurz
v pásmu +/-15 procent, inflační cíl a zároveň kvůli absenci stabilizační fiskální politiky se měnová politika bude muset snažit stabilizovat
i celkovou rovnováhu české ekonomiky.
5. Pořád jen podstřelování
Fakta o vybočování inflace mimo cílovaný koridor svědčí o tom, že
současný inflační cíl byl v podmínkách malé otevřené ekonomiky stanoven velmi úzce. Za hlavní motiv pro stanovení cíle v podobě úzkého koridoru lze považovat potřebu získání důvěryhodnosti ČNB
o odhodlání stabilizovat inflaci transformující se ekonomiky v úzkém
pásmu. Dosavadní vybočení z inflačního cíle vždy bylo ve směru podstřelení cíle. ČNB se zřejmě domnívá, že veřejnost vždy lépe přijme
podstřelení než přestřelení inflace. Avšak i toto podstřelení by mělo
být hodnoceno stejně negativně, protože to pro trh představuje vybočení z dlouhodobých cílů, prognóz a očekávání, na základě kterých
jsou kalkulovány podnikatelské plány a záměry dlouhodobého rozvoje firem.
Domnívám se, že stanovení nového inflačního cíle se širším pásmem koridoru by zvýšilo pravděpodobnost plnění inflačního cíle
v podmínkách malé otevřené ekonomiky. Tím by zároveň došlo ke
zvýšení důvěryhodnosti programu cílování inflace, což je v současné
situaci „normálního“ stavu míjení cílů nepochybně žádoucí. Dodejme,
že zvýšení kredibility současné měnové politiky by bylo vhodné i pro
zvýšení možnosti ovlivňovat inflační očekávání veřejnosti, která jsou
zase klíčová pro úspěšnější naplňování inflačních prognóz ČNB.
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A o tom, že zvyšování důvěryhodnosti programu cílování inflace je asi
potřebné, svědčí skutečnost, že česká ekonomika je vystavena dlouhodobému a podstatnému podstřelování svého inflačního cíle.
6. Důvěryhodnost dlouhodobé prognózy z dubna 2003
Na konci dubna 2003 ČNB zveřejnila nové prognózy inflace. Po
dlouhém období podstřelování inflačního cíle nová prognóza naznačuje, že budoucí inflace bude cíl naopak přestřelovat (viz graf 5).
A podle prognózy ČNB přestřelování hrozí dokonce až do června
2005. I když ČNB budoucí hrozbu přestřelování zdůvodňuje výjimkami z plnění inflačního cíle (úprava nepřímých daní), tak pro utváření
inflačních očekávání je toto přestřelování velmi nebezpečné. Nicméně
ČNB se s nebezpečím očekávání vyšší inflace vypořádala velmi brilantně – a to zveřejněním výjimečně dlouhodobé (32 měsíční) prognózy inflace. ČNB poprvé za celou svoji historii zveřejnila prognózu
inflace až do konce roku 2005. Prognóza na konec roku 2005 samozřejmě směřuje do inflačního cíle. A to i za cenu, že v dané prognóze od května do srpna 2005 je možno vysledovat zřejmě jen „vytoužený“ trend prudkého snižovaní inflace směrem do cíle.
Graf 5: Prognóza meziroční inflace z dubna 2003

Pramen: ČNB (www.cnb.cz)

V této souvislosti by možná bylo vhodnější objektivně přiznat, že
určit bod zvratu vývoje inflace a trend její následně požadované stabilizace uprostřed cílovaného koridoru je vždy velice těžké, a snad
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i nemožné. A i kdyby se to v prognózách podařilo, tak v reálném světě malé otevřené ekonomiky stejně bude pro měnovou politiku velmi
problematické měnit nastolený trend poklesu inflace tak, aby při dosažení úzkého cílovaného koridoru se v něm inflace dokázala udržet.
Nicméně z pohledu ovlivnění inflačních očekávání veřejnosti bylo
zveřejnění prognózy směřující do cíle asi „povinností“, protože současná a i prognózovaná inflace na období nejúčinnější transmise měnové politiky jsou mimo cíl.
Pozitivum zveřejnění výjimečně dlouhodobé prognózy ČNB je však
výrazně sníženo skutečností, že šíře intervalu této prognózy je od
dubna 2004 až do prosince 2005 stejná, a to méně než jeden a půl
procentního bodu. Veřejnost si pak právem klade otázku, jak ČNB ve
svých prognózách docílila toho, že s rostoucí nejistotou, která vždy
pramení z delšího období prognózy, se nerozšiřuje interval prognózy
inflace? Důvěryhodnost téměř tříleté prognózy inflace se stejnou šíří
intervalu je tak bohužel významně oslabena. Pro zvýšení důvěryhodnosti svých prognóz by ČNB měla respektovat rostoucí nejistotu
v čase a raději začít publikovat „vějířovitě“ rozšiřující se graf prognóz
inflace s pravděpodobností dosažení jednotlivých „větví“ prognózy.

Pokles cen v ČR na počátku roku 2003
a měnová politika ČNB
Viktor Kotlán
ředitel odboru měnové politiky České národní banky41

V prvním čtvrtletí roku 2003 zažila Česká republika poprvé v historii epizodu absolutního poklesu cenové hladiny měřené indexem spotřebitelských cen. Tato epizoda bývá někdy nesprávně označována
jako deflace. Skutečná deflace je však charakterizována dlouhodobým
všeobecným poklesem cen, který je navíc zabudován do očekávání
budoucího cenového vývoje. V deflaci se nachází několik posledních
let například japonská ekonomika. K této situaci má česká ekonomika velmi daleko – pokles cen byl pouze krátkou epizodou a očekávání takřka neovlivnil. Faktem nicméně zůstává, že i krátkodobý pokles cen je nezvyklým jevem a je záhodno pátrat po jeho příčinách.
Cílem tohoto článku je popsat, jaké faktory stály za poklesem cen
v české ekonomice v prvním čtvrtletí 2003 se zvláštní pozorností na
roli měnové politiky ČNB.
1. Měnová politika a možné důvody neplnění inflačního cíle
Česká národní banka vnímá v měnovém režimu cílování inflace
vývoj spotřebitelských cen především prostřednictvím stanoveného
inflačního cíle. Jak ukazuje obrázek 1, inflace se v diskutovaném
období, tedy v prvním čtvrtletí 2003, nacházela hluboko pod tímto
cílem.

41) Korespondenci zasílejte na e-mail viktor.kotlan@cnb.cz
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Obrázek 1: Vývoj CPI inflace od června 2000 a inflační cíl ČNB

Zdroj: ČSÚ a ČNB

Vzhledem ke zpoždění mezi měnověpolitickým opatřením a jeho
nejvýraznějším dopadem do inflace se ČNB v každém okamžiku soustře uje na plnění inflačního cíle v budoucnu – v období tzv. horizontu nejúčinnější transmise. Protože zmíněné zpoždění je v případě
české ekonomiky odhadováno na zhruba 12–18 měsíců, řídí se měnověpolitické rozhodování ČNB v první řadě nikoli současnou, aktuální situací, nýbrž makroekonomickou prognózou (právě na období
jednoho až půldruhého roku dopředu).
Než budeme diskutovat, jaké konkrétní důvody stojí za vývojem
cen v daném období, podívejme se, jaké důvody mohou obecně stát
v pozadí neplnění inflačních cílů centrální banky. Důvody mohou být
čtyři:
a. chybná měnová politika (měnověpolitická opatření)
b. nenaplnění inflační prognózy (tedy klíčového podkladu k opatření)
c. záměrné neplnění cíle (tzv. výjimky)
d. neschopnost plnit cíl v daném okamžiku danými nástroji měnové politiky
První důvod pro neplnění inflačního cíle – chybná měnová politika
– znamená, že na základě dané makroekonomické prognózy není
učiněno takové měnověpolitické opatření, které by zajistilo budoucí
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návrat inflace do inflačního cíle. Chybné rozhodnutí by bylo například
takové, kdy by prognóza signalizovala nárůst inflačních tlaků v budoucnosti, ale centrální banka by se rozhodla úrokové sazby snížit.
Druhý důvod – nenaplnění inflační prognózy – je poměrně zřejmý.
Centrální banka se může „dobře“ rozhodnout, ale pokud je rozhodnutí učiněno na základě prognózy, která se později nenaplní, pak nemusí být dosažení inflačního cíle zajištěno. Prognóza může například
signalizovat nutnost zpřísnění úrokových sazeb z důvodů ohlášené
fiskální expanze, která ale nakonec nebude realizována. V tomto případě by původně správné zpřísnění měnové politiky vedlo pravděpodobně později k nežádoucímu „podstřelení“ inflačního cíle.
Třetí důvod, proč může dojít k nesplnění inflačního cíle – záměrné
neplnění cíle – nemusí být na první pohled úplně zřejmý. Jedná se
o to, že v situaci výrazných jednorázových nákladových šoků mimo
dosah měnové politiky se centrální banka rozhodne na šok nereagovat, protože v opačném případě by reakce mohla vést ke zbytečnému
rozkývání ekonomiky. Nabídkové šoky totiž působí na inflaci a výstup protichůdně. Pro tyto účely stanovují mnohé centrální banky tzv.
výjimky z plnění inflačního cíle.
Čtvrtý důvod neplnění inflačního cíle je spojen se situací, kdy centrální banka není schopna svými instrumenty dosáhnout inflační cíl.
Např. velmi silný negativní poptávkový šok může implikovat pro návrat
inflace do cílového pásma záporné úrokové sazby, nebo šok do ekonomiky může nastat v okamžiku, kdy ani agresivní změna úrokových
sazeb by nebyla dostatečná pro návrat inflace do cílového pásma.
Jak ilustruje tato diskuse, hodnocení plnění inflačních cílů není zcela triviální. Existuje několik důvodů pro neplnění cíle, které se v praxi mohou navíc překrývat. Ve zbývajícím textu budou nicméně na základě tohoto logického rámce klasifikovány příčiny neplnění inflačního cíle ČNB v prvním čtvrtletí 2003.
Ještě dříve je však nutné definovat pojem tzv. rozhodného období.
Tím máme na mysli období, ve kterém mohla měnová politika svými
nástroji ovlivnit plnění inflačního cíle. Pro plnění inflačního cíle v prvním čtvrtletí 2003 bylo, vzhledem ke zmíněnému zpoždění přenosu
měnové politiky do inflace, rozhodným obdobím u změn úrokových
sazeb ČNB červenec 2001 – březen 2002 (odpovídá uvedenému zpoždění 12–18 měsíců) a u zásahů na devizovém trhu bylo, vzhledem ke
kratšímu zpoždění transmise kurzu do inflace (přímé a nepřímé do113

pady odhadovány na 3–9 měsíců), rozhodným obdobím duben 2002
– prosinec 2002.
2. ČNB uvolňovala měnové podmínky
V období, které je rozhodné z hlediska úrokových sazeb ČNB (červenec 2001 – březen 2002), došlo ke čtyřem změnám sazeb. Po mírném zvýšení repo sazby v červenci 2001 o 0,25 procentního bodu
(p.b.), došlo ke snížení sazby v listopadu 2001 o 0,5 p.b. a ke dvěma
snížení úrokové sazby vždy o 0,25 p.b. v lednu 2002. Celkově se tak
dvoutýdenní repo sazba snížila z 5,0 % počátkem července 2001 na
4,25 % koncem ledna 2002. I později docházelo k dalšímu prudkému
snižování úrokových sazeb v dubnu, červenci a říjnu 2002 až na rekordně nízkou hodnotu 2,5 % v prvním čtvrtletí 2003. Vývoj úrokových sazeb od počátku roku 2000 do prvního čtvrtletí 2003 včetně diskutovaného „rozhodného období“ ukazuje obrázek 2.
Obrázek 2: Vývoj repo sazby

Zdroj: ČNB

Nyní se již na základě logického rámce představeného v předchozí
části článku můžeme soustředit na diskusi faktorů v pozadí „podstřelování“ inflačního cíle ČNB v prvním čtvrtletí 2003. Nejprve se zaměřme
na možné vysvětlení pod bodem (a) – chybná měnová politika. Jak
ukazuje výše uvedený výčet a obrázek 2, změny sazeb provedené
v rozhodném období směřovaly celkově k uvolnění měnových podmínek. Tato opatření byla konzistentní s prognózou inflace a jejími riziky.
Během většiny rozhodného období totiž výhled budoucího vývoje uka114

zoval na dezinflační tlaky. V souladu s tím ČNB snižovala své úrokové
sazby. Popis všech dostupných prognóz a jejich rizik jde za rámec tohoto příspěvku, lze jej nicméně dohledat ve čtvrtletních Zprávách o inflaci ČNB (popis prognózy) a v Záznamech z jednání bankovní rady
ČNB (popis bankovní radou vnímaných rizik prognózy).42
Z hlediska měnového kurzu došlo v rozhodném období (duben
2002 – prosinec 2002) k několika intervencím ČNB na devizovém
trhu. ČNB nakoupila v průběhu dubna 2002 v rámci intervenčních
operací zhruba 1 mld. EUR a v období červenec až září dalších 954
mil. EUR. Zároveň byla v platnosti dohoda mezi ČNB a vládou, na jejímž základě bylo v průběhu roku 2002 konvertováno zhruba 4,5 mld.
EUR získaných prodejem státního majetku mimo devizový trh (viz dokument „Strategie řešení kurzových dopadů přílivu kapitálu z privatizace státního majetku a z dalších devizových příjmů státu“43.
Intervence byly zaměřeny na omezení apreciačního výkyvu ve vývoji kurzu, který mohl podkopat makroekonomickou stabilitu a v konečném důsledku také plnění inflačního cíle. V této základní rovině
se tedy provedené intervence zdají s cílováním inflace konzistentní.
I přes tato výrazná opatření ČNB byl vývoj v oblasti devizového kurzu, jak bude ilustrováno v další části článku, jedním z klíčových faktorů vedoucích k nesplnění inflačního cíle ČNB.
3. Inflační prognóza byla vyšší než skutečnost
Po prozkoumání prvního možného důvodu v pozadí neplnění
inflačního cíle je třeba věnovat pozornost dalším potenciálním důvodům. Mezi nimi má klíčové místo bod (b) – nenaplnění inflační
prognózy. Tento bod říká, že i přes maximální snahu o co nejpřesnější odhad budoucího vývoje ekonomiky se může pozdější skutečný
vývoj výrazněji odchýlit od prognózy. To se v daném období skutečně
stalo, jak je patrné z obrázku 1, který zobrazuje kromě skutečného vývoje inflace i prognózu z října 2001.
Obecně platí, že odchylky pozdější skutečnosti od prognóz sestavených v rozhodném období jdou na vrub (i) vývoji exogenních
veličin, který se lišil od předpokladů prognózy, (ii) změnám ekono-

42) Oba dokumenty jsou dostupné na webových stránkách ČNB (www.cnb.cz).
43) Dokument je dostupný na webových stránkách ČNB (http://www.cnb.cz/files/vlada_cnb_kurz.pdf).
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mických vztahů determinujících chování endogenních veličin, tzv.
změnám v transmisi, (iii) následným změnám úrokových sazeb44 a případně (iv) revizím dat. Vzhledem k omezenému prostoru se zaměříme pouze na srovnání prognózy z října 2001 (tedy ze středu rozhodného období) se skutečností v březnu 2003.
Tabulka 1: Srovnání skutečné inflace v březnu 2003
a prognóza z října 2001
Ukazatel

Meziroční růst
spotřebitelských cen
z toho:
regulované ceny
nepřímé daně
ceny potravin
ceny pohonných hmot
korigovaná inflace
bez pohonných hmot

Projekce
říjen 2001

Skutečnost
březen 2003

3,0

-0,4

3,5
0,0
2,8
0,0
3,3

-0,8
0,0
-3,5
11,4
1,1

Příspěvek
k celkovému
rozdílu
v proc. bodech
-3,4

-0,8
0,0
-1,8
0,3
-1,1

Zdroj: Zpráva o inflaci – duben 2003, ČNB (www.cnb.cz)

Porovnáním prognózy z října 2001 pro březen 2003 a skutečnosti za
březen 2003 lze zjistit, že na výrazně nižší skutečné hodnotě meziročního růstu CPI oproti prognóze se podílely především nižší ceny
potravin a nižší korigovaná inflace.
Výrazně odlišný vývoj cen potravin byl ovlivněn zejména odchylným vývojem cen zemědělských výrobců a částečně dovozních cen.
Rozdíly skutečnosti a prognózy, pokud jde o poptávkové ukazatele,
nesignalizují větší význam těchto faktorů pro „podstřelení“ prognózy
u cen potravin. V oblasti korigované inflace bez cen pohonných hmot
jednoznačně dominoval vliv extrémně odchylného vývoje dovozních
cen. Jejich pokles byl tažen posilujícím devizovým kurzem, který i přes
výrazná opatření ČNB následoval bublinovitá očekávání aktérů finančního trhu. Zhruba 8,5%-ní „podstřelení“ očekávaného vývoje kurzu se
promítlo v odchylkách korigované inflace v rozsahu cca 1,7 p.b.

44) Až do července 2002 byly prognózy ČNB používané v rozhodném období založené na předpokladu neměnného nastavení MP nástrojů, tzv. podmíněné prognózy.
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Zbylých 0,5 p.b. připisujeme v prognóze nepředpokládanému zpomalování inflace neobchodovatelných komodit. Odchylka skutečného vývoje poptávky od prognózy měla tedy na inflaci pouze dílčí dopad.
Téměř stejnou měrou jako odchylka korigované inflace přispěl
k „podstřelení“ inflačního cíle a k poklesu cenové hladiny v prvním
čtvrtletí 2003 i vývoj regulovaných cen. Příspěvek regulovaných cen
do inflace činil v daném období cca -0,13 p.b. To je výrazně méně
než hodnota 1–1,5 p.b., na níž je postaven inflační cíl ČNB. Při jeho
stanovení (viz ČNB, 2001) přitom ČNB specifikovala, že takovýto vývoj spadá do institutu výjimek z plnění inflačního cíle. Od prognózy
odchylný vývoj regulovaných cen měl v zásadě tři příčiny: přechod
řady cen na režim věcně usměrňovaných cen (ceny těchto komodit
sledují do značné míry vývoj celkové inflace), snížení ceny plynu
a elektrické energie.
Souběh těchto inflaci snižujících vlivů byl jen částečně kompenzován neočekávaným obnovením růstu cen pohonných hmot v souvislosti s akcelerací cen ropy na světových trzích. Souhrnně lze s výhodou zpětného pohledu říci, že inflační prognóza v rozhodném období, ve kterém mohla ČNB plnění inflačního cíle v prvním čtvrtletí 2003
ovlivnit, byla o více než 3 p.b. vyšší než následná skutečnost. Hlavním
důvodem byl nečekaně prudký pokles cen zemědělských výrobců,
kurzová bublina v průběhu roku 2002 a nižší než očekávaný příspěvek regulovaných cen. Tyto tři faktory spadají do tzv. výjimek z plnění inflačního cíle a neplnění inflačního cíle lze proto chápat nejen
jako důsledek nenaplnění inflační prognózy (bod b výše), ale z části
rovněž spadá do bodu (c).
4. Bylo neplnění cíle záměrem ČNB?
Diskuse v předchozích dvou částech textu ukazuje, že bankovní
rada ČNB se v rozhodném období rozhodovala konzistentně s principy cílování inflace. V prostředí naznačujícím dezinflační tlaky docházelo ke snižování sazeb. Proti nadměrnému posilování devizového
kurzu s dezinflačními důsledky se ČNB snažila bojovat jak standardními intervenčními nástroji, tak odkupem vládních privatizačních příjmů
mimo devizový trh. Přesto byla kombinace protiinflačních exogenních
šoků natolik silná, že vedla k poklesu inflace k nule a v prvním čtvrtletí 2003 přechodně i do záporných hodnot. Stávající poznatky neumožňují posoudit, zda by snížení úrokových sazeb ještě hlouběji pod
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úroveň sazeb evropských či ještě rozsáhlejší devizové intervence vedly ke splnění inflačního cíle a není tak ani možné přesně říci, nakolik
je neplnění inflačního cíle a pokles cen v první čtvrtletí 2003 důsledkem nenaplněné prognózy a nakolik toho, že ani při naplněné prognóze by nebylo možné resp. žádoucí výraznému šokovému poklesu
inflace zabránit (body c a d uvedené v první části článku).
Jisté je, že měnová politika v malé otevřené ekonomice má nad inflací jen omezenou moc. I přesto však může přispívat ke stabilizaci ekonomického prostředí, v němž probíhají investiční rozhodnutí. To naznačuje i obrázek 4, který srovnává vývoj inflace a inflačních očekávání v období výrazného poklesu inflace na přelomu let 2002 a 2003.
Z obrázku plyne, že ačkoliv se v daném období inflace nacházela výrazně pod inflačním cílem ČNB, ekonomičtí agenti chápali přechodnost
tohoto jevu a očekávali návrat inflace zpět do inflačního cíle ČNB.
Obrázek 4: Inflace a inflační očekávání na 12 měsíců dopředu
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