A NA LÝ ZA CIT LI VOS TI RE FE RENČ NÍCH ÚRO KO VÝCH SA ZEB PRI BOR NA ZMĚ NY REPO SAZ BY ČES KÉ NÁ ROD NÍ
BAN KY
Ja ro slav BRA DA, Ka rel BRŮ NA, Vy so ká ško la eko no mic ká, Pra ha

1. Úvod
V průběhu 90. let minulého století došlo v rámci měnové politiky centrálních
bank k vý znamným změnám, kte ré zcela proměnily způsob, jakým dnes tyto in stituce naplňují účel své existence. Centrální banky ve většině případů buï zcela
opustily či alespoň podstatně oslabily svůj důraz na řízení měnové politiky přes
kvantitativní kritéria typu měnové báze či peněžní zásoby. Jejich pozornost se namísto toho přesunula téměř výhradně směrem k cenovým charakteristikám finančního trhu. Tím získávají zvláš důležitou pozici úrokové sazby na peněžním
trhu. Spolu s tímto procesem došlo k vý znamným změnám také na straně měnového instrumentária. Při snaze centrálních bank o ovlivňování operativního kritéria hrají v současnosti důležitou úlohu obvykle pouze transakce v rámci operací na
volném trhu; vliv diskontních nástrojů či povin ných minimálních rezerv lze pova žovat za marginální.
Řada centrálních bank učinila vedle těchto změn důležité rozhodnutí o přijetí
nové strategie měnové politiky v podobě přímého cílování inflace, v rámci níž se
zavázala dosáhnout aktivními změnami konkrétní úrokové sazby explicitně definované trajektorie tempa růstu hladiny cen zboží a služeb. Přijetí této strategie
umožnilo centrálním bankám odpoutat se od příliš svazujícího působení „učebnicových” transmisních mechanismů a poskytlo jim volný prostor pro podrobnou
analýzu široké škály inflačních impulzů, jež působí v určitém období v domácí ekonomice. Toto závažné měnové rozhodnutí nalezlo jistou oporu ve skutečnosti, že
četné empirické testy v zásadě prokazují existenci určité závislosti míry inflace na
změnách měnověpolitické úrokové sazby. Na této kauzální závislosti je však přinejmenším problematické, že odhadovaná zpoždění mezi změnou měnově relevantní úrokové sazby a adekvátní reakcí cílované veličiny jsou nejen relativně
dlouhá (v rozmezí 1-2 let), ale mohou být také v čase proměnlivá (např. v zá vislosti
na působení reálných či nominálních šoků, které zasahují ekonomiku v průběhu
transmise určitého měnového opatření). Praktické zkušenos ti navíc prokazují, že
změny úrokových sazeb centrální banky nepůsobí v ekonomice triviálním způsobem, ale rozehrávají širokou paletu přizpůsobovacích mechanismů – mění se dynamika měnového kurzu, přizpůsobují se úrokové sazby z bankovních úvěrů, zasaženy mohou být investice do fixního kapitálu, reagovat mohou ceny finančních i
nefinančních aktiv, spotřeba domácností atd.

*) Sta vznik la za fi nanč ní pod po ry Gran to vé agen tu ry Čes ké re pub li ky v rám ci gran tu č. 402/03/
1292 na téma „Re akč ní funk ce cen trál ní ban ky a vlá dy v pro ce su ob no vo vá ní mak ro eko no mic ké rov no vá hy (si mu lač ní mo del malé otev ře né eko no mi ky)”.
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Centrální banky se tedy nemohou ani v případě strategie cílování inflace spolehnout na to, že změny operativního kritéria se budou promítat přesně a bez jakýchkoli vedlejších účinků do zamýšlené změny míry inflace. Měnové autority
jsou tak nuceny hledat odpovědi na otázku, jaké důsledky v pohybech dalších veličin vyvolávají jimi iniciované změny úrokových sazeb. Nalezení vhodného „interního” transmisního mechanismu je pro centrální banky o to důležitější, že neschopnost dosáhnout deklarovaného inflačního cíle se neblaze dotýká jejich
dobré pověsti v očích veřejnosti, na níž je úspěch stra tegie cílování infla ce z velké
části postaven.
Cílem příspěvku je podrobně analyzovat a empiricky testovat možné vazby
mezi hlavní úrokovou sazbou České národní banky (repo sazbou) a referenčními
úrokovými sazbami PRIBOR na domácím mezibankovním trhu na datech za období 1998 – 2003. Naše ambice nesměřují k nalezení nějakého originálního transmisního mechanismu, ale spíše k vytvoření určitého překlenovacího můstku, který se
může zdát klíčový pro vysvětlení dynamiky takových veličin, jako je např. soukromá spotřeba a investice či objem bankovních úvěrů, jež lze považovat za bezprostřední determinanty inflačního vývoje v České republice.
2 . Po h y b y o č e k á v a n ý c h r e á l n ý c h ú r o ko v ý c h s a z e b v ko n t ex tu změn nominálníc h úrokových sazeb
Rozhodnutím centrálních bank o řízení měnové politiky prostřednictvím úrokových sazeb se diskuse o vlivu měnové politiky na změny cenové hladiny přesouvá od řešení problémů nestability poptávky po penězích či obtížné predikovatelnosti důchodové rychlosti obratu peněz k otázkám citlivosti určitých složek
agregátní poptávky na změny úrokových sazeb. V této souvislosti se pozornost
nejčastěji soustřeïuje na reakce soukromých výdajů na statky dlouhodobé spotřeby a změny firemních investic do fixního kapitálu.
I když by bylo možné předpokládat, že změna měnově relevantní úrokové sazby může domácnostem i firmám signalizovat určitý tlak centrální banky na „žádoucí” změnu výše jejich spotřeby či investic a jejich uvedení (v kontextu předpoklá da ných in flač ních tla ků) do sou la du s in flač ním cí lem cen trál ní ban ky,
dosavadní zkušenos ti naznačují, že ekonomické subjekty potřebují získat k adekvát ní změně svých spotřebních či investič ních výdajů silnější impulz, jinak své
chování přizpůsobují pouze v omezeném rozsahu. K motivujícím faktorům spotřeby a investic patří vedle pohybu osobního příjmu či hospodářského růstu změny
celkové hladiny úrokových sazeb v kombinaci s případnými změnami úrokové
struktury.
Tento problém má z hlediska centrální banky dvě důležité dimenze. V první
řadě centrální banka potřebuje dosáhnout toho, aby se změny jí řízené (z principu
krátkodobé) úrokové sazby projevily pokud možno stejně velkými pohyby i v případě ostatních krátkodobých úrokových sazeb a aby součas ně s tím proběhly
změny také dlouhodobých úrokových sazeb. Měnová opatření centrální banky
tedy zasáhnou všechny úrokové sazby bez ohledu na jejich splatnost a vyvolají tak
posun výnosových křivek na jednotlivých trzích směrem nahoru či dolů.
Pokud má centrální banka úspěšně ovlivňovat dynamiku spotřeby a investic,
musí za druhé prosadit změny úrokových sazeb nejen na mezibankovním trhu,
trhu státních pokladničních poukázek či trhu státních obligací, kde se formuje bezriziková úroková míra, ale svůj vliv si potřebuje uchovat také při změnách úro kových sazeb na trzích, které jsou klíčovým zdrojem financová ní obou složek agregátní poptávky, tj. na trhu bankovních úvěrů a vkladů, trhu firemních obligací či
leasingovém trhu.
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Teoretické modely spotřeby a investic předpokládají, že pokud jsou spotřební
či investič ní výdaje citlivé na úrokovou míru, tato závis lost se nejsilněji projevuje
vůči oče kávané reálné úroko vé míře. Proto mají cen trální banky, pracující v rámci
strategie cílování inflace s operativním kritériem v podobě nominální úrokové sazby, příležitost ovlivnit velikost očekáva ných reálných úrokových sazeb dvojím
způsobem: vhodnými operacemi na volném trhu mohou iniciovat (v důsledku působení efektu likvidity) nárůst či pokles nominálních a tedy i reálných úrokových
sazeb v ekonomice a spolu s tím se pak jejich snaha o dosažení určitého inflačního
cíle (v důsledku působení efektu očekává ní a za předpokladu vysoké kredibility
centrální banky) může promítnout do změny prémie za očekáva nou inflaci.
Z čistě teoretického pohledu mohou být změny inflačních očekává ní ekonomických subjektů, vyvolané určitou změnou v inflačním cíli, stejně rychlé jako
změny nominálních úrokových sazeb v reakci na změny úrokové sazby ze strany
centrální banky. V tomto případě by centrální banky mohly dokonce dosahovat
měnové stability, aniž by byly nuceny iniciovat pohyby nominálních úrokových
sazeb. Zvýšení či snížení očekávaných reálných úrokových sazeb by totiž bylo
možné dosáhnout i snížením či zvýšením inflačních očekávání.
Zkušenosti ukazují, že centrální banky se nemohou spoléhat pouze na oznamovací efekt svých měnových prohlášení a s tím související pružnou změnu inflačních očekávání domácností a firem, ale jsou nuceny při praktické měnové politice
doprovázet svoji snahu o dosažení inflačního cíle adekvátními změnami měnově
relevantní úrokové sazby. Zdá se dokonce, že v první fázi měnové expanze či restrikce je dynamika očekáva ných (krátkodobých i dlouhodobých) reálných úrokových sazeb téměř výhradně záležitostí pohybů nominálních úrokových sazeb iniciovaných změnami úrokové sazby centrální banky a až s určitým zpožděním
formují reálné úrokové sazby doprovodné změny ostatních ekonomických funda mentů.
3 . Po l i t i k a s t a b i l n í r e p o s a z b y j a ko p r o c e s n á h o d n é p r o c h á z k y
Při postavení úrokové sazby jako operativního kritéria mechanismu cílování inflace využívají centrální banky nejčastěji buï tržní úrokové sazby (např. v podobě
sazby zápůjčních zdrojů na mezibankovním trhu) nebo úrokové sazby z vlastních
měno vých opera cí probíhajících mimo existující infra struktu ru „veřejných” peněžních trhů. Cen trální banky běžně volí k tomuto účelu úrokové sazby s krát kou
splatností, obvyklé jsou sazby denní, týdenní či čtrnáctidenní. Úroková sazba centrální banky (dále jen repo sazba) je chápána jako mezní či průměrná úroveň ceny
peněz, za jaké dochází k obchodům s likvidními prostředky mezi centrální bankou
a komerčními bankami v rámci operací na volném trhu.
Publikované studie (např. Rudebusch, 1995 a Goodfriend, 1991) poukazují na
skutečnost, že charakteristickým rysem řízení měnové politiky prostřednictvím
úrokové sazby je vysoká stabilita repo sazby. Centrální banky udržují tuto sazbu na
konstantní úrovni po relativně dlouhé období (čítající týdny i měsíce), v rámci něhož vytvářejí teoreticky nekonečně elastickou poptávku či nabídku rezervních
prostředků podle toho, zda je peněžní trh v pozici fundamentálního přebytku či nedostatku likvidních zdrojů. Centrální banky vyjadřují touto politikou obavy z potenciálně významných denních fluktuací krátkodobých úrokových sazeb, jež by jinak nutně doprovázely každou prudší změnu poptávky po úzce definovaných
penězích. Mankiw a Miron (1986) proto navrhují chápat politiku stabilní repo sazby jako proces náhodné procházky:
REPOt =b REPOt-1 + ut,
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kde REPO t vyjadřuje úroveň repo sazby v čase t, b představuje parametr, jehož velikost je rovna jedné, ut je sériově nekorelovaný náhodný člen s nulovým průměrem a konstantním rozptylem.
Centrální banky se brání provádět změny úrovně repo sazby bez dostatečné
podpory měnově relevantních informací. Proto také většinou ponecháva jí bez povšimnutí relativně malé změny jednotlivých inflačních faktorů a čekají na další informace, které by jejich vliv na změny cenové hladiny potvrdily či vyvrátily. V případě kumulace vlivů, které např. v nové inflační prognóze indikují prudký nárůst
inflace v horizontu možného měnového zásahu centrální banky,1) se mohou měnové autority dostat do situace, že dosažení inflačního cíle vyžaduje razantní zvýšení repo sazby. Zkušenosti ukazují (viz Rudebusch, 2001), že centrální banky se
v tomto případě většinou vyhýbají rozsáhlé skokové změně repo sazby a její nové
žádoucí úrovně dosahují jejími postupnými změnami rozprostřenými do delšího
časové ho období. Velikost tohoto pohybu nepřekračuje obvykle 0,25 – 0,5 procentního bodu. Po určitou dobu tak repo sazba zůstává (z hlediska inflačního cíle)
na suboptimální úrovni.
Centrální banky se díky tomuto jednání často dostávají pod tlak odborné i laické veřejnosti. Z našeho pohledu je důležité, že tato politika generuje určitý krátkodobý trend změny v úrovni repo sazby, který je predikovatelný ze strany ostatních
subjektů na finančním trhu (pokud mají tyto subjekty stejné informace jako centrální banka a jsou schopny na základě nich odvodit její reakci při změně operativního kritéria). Strategie pravidelného střídání růstu a poklesu repo sazby se proto
v tomto období jeví jako vysoce nepravděpodobná. Platí tedy, že investoři hodnotí pokles repo sazby jako situaci, jež nastává s významně vyšší pravděpodobností
než nárůst repo sazby (či na opak), přičemž tento pokles (ná růst) v dalším kroku ná sleduje opět snížení (zvýšení) repo sazby atd. a to až do té doby než repo sazba dosáhne z pohledu centrální banky zamýšlené úrovně. K podobné situaci dochází
také v případě, kdy centrální banka sko kově mění úroveň inflačního cíle, což vy žaduje provést měnovou restrikci (expanzi) a fundamentálně zvýšit (snížit) velikost
repo sazby. Také ten to pohyb repo sazby je nejčas těji rozložen do řady po sobě
jdoucích menších nárůstů (poklesů).
4 . Tr a n s m i s e z m ě n r e p o s a z b y d o k r á t k o d o b ý c h ú r o k o v ý c h
sazeb
Dosavadní výzkumy (viz např. Cook a Hahn, 1989; Hardy, 1998 či Haldane a
Read, 2000) naznačují, že centrální banky opírají svá měnová rozhodnutí o existenci relativně silného vztahu mezi pohybem repo sazby a změnami krátkodobých
úrokových sazeb na mezibankovním trhu (trhu státních pokladničních poukázek),
konkrétně pak o skuteč nost, že nárůst (pokles) repo sazby poskytuje důležitý impulz ke zvýšení (snížení) krátkodobých úrokových sazeb. Tato závislost je výrazem
toho, že jak repo sazba, tak krátkodobé úrokové sazby představují pro komerční
banky (nejaktivnější investoři na peněžním trhu) cenu peněz velmi podobné kvality. V obou případech jde o rych le dostupné peněžní prostředky v předem známé
struktu ře splatnos tí a bez zvláštních podmínek zajištění. V rámci řízení likvid ní pozice komerčních bank představují tyto prostředky navzájem zaměnitelné zdroje.

1) Po do bně může pů so bit prud ké ro ze vře ní di fe ren ci á lu mezi do má cí a za hra nič ní úrov ní úro ko vých hla din v dů sled ku mi mo řád ně rych lé ho sni žo vá ní či zvy šo vá ní repo saz by za hra nič ní cen trál ní ban kou, kte rá tou to po li ti kou může ře šit ně ja ký náh lý prob lém (např. prud ký po kles eko no mic ké ho růs tu),
jenž je v pod sta tě vnitř ní zá le ži tos tí této eko no mi ky. Tato si tu a ce ohro žu je mě no vou sta bi li tu do má cí
eko no mi ky, ne bo dává sil ný im pulz k vý raz né mu posílení či oslab e ní do má cí ho mě no vé ho kur zu.
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Vzhledem k určitým specifikům transakcí na jednotlivých trzích však nejsou obvykle považovány za dokonalé substituty.2)
V souladu s teorií preferovaného umístění předpokládáme, že aktuální krátkodobé úrokové sazby se splatností m měsíců (IRtm) jsou na efek tivním peněžním
trhu determinovány očekáva nou velikostí budoucích čtrnáctidenních úrokových
sazeb (IRte+ n )3) a v čase se měnící splatnostní prémií (fm
t ):
IRtm =

1 2 m-1 e
å IRt + n W t + fmt ,
2 m n= 0

m = 0,5, 1, …, 12

(2)

Vycházíme z toho, že úrokové sazby na peněžním trhu vyjadřují v agregované
podobě rovnováhu spekulanta, který porovnává (na základě aktuálně dostupných
informací (Wt)) aktuální velikost m-měsíční úrokové sazby s očekáva ným budoucím vývojem čtrnáctidenních úrokových sazeb v následujících m měsících, přičemž preference sub jektů na tomto trhu vedou k tomu, že s ros toucí délkou splatnosti obchodovaných instrumentů roste požadovaná odměna za ztrátu možnosti
disponovat se svými prostředky či riziko budoucí změny úrokových sazeb.
Dále předpokládáme, že vazba mezi aktuální velikostí repo sazby a úrovní krátkodobých úrokových sazeb se s největší intenzitou projevuje u instrumentů s velmi krátkou dobou do splatnosti. I když ko merční banky nejsou v rámci řízení likvidity existenčně závislé na zdrojích centrální banky, společný pohyb repo sazby a
ultrakrátkých sazeb je vysvětlitelný působením jednoduchého substitučního
efektu, který velmi rychle navádí tento segment peněžního trhu do stavu rovnováhy. Jestliže jsou domácí komerční banky čistými dlužníky centrální banky, každý
pokles (nárůst) repo sazby v kontextu stálých ultrakrátkých sazeb na peněžním
trhu znamená rozšíření (zúžení) pozitivního rozpětí, které existuje mezi krátkodobými úrokovými sazbami a repo sazbou, nad průměrnou úroveň. Změna tohoto
rozpětí povede ke zvýšení (snížení) poptávky po likvidních zdrojích centrální banky a k odpovídajícímu poklesu (nárůstu) poptávky na mezibankovním trhu. Inves toři přitom vědí, že centrální banka je v krátkém období připravena pružně vyhladit vzni ka jí cí ne rov no vá hy na pe něž ním trhu od po ví da jí cím při způ so be ním
nabíd ky rezervních prostředků.
Máme za to, že ten to postoj cen trální banky je hna cí silou, která každé snížení
(zvýšení) repo sazby promítá do snížení (zvýšení) ultrakrátkých sazeb na peněžním trhu.4) To umožňuje, v souladu s úvahami Cooka a Hahna (1990), modelovat
úroveň očekávané budoucí čtrnáctidenní úrokové sazby jako funkci očekávané
budoucí repo sazby (REPOet+n W t ):
IRte+ n W t = a + REPOet+n W t ,

n = 0, 1, … 2m-1,

(3)

kde a představuje průměrné rozpětí mezi čtrnáctidenní úrokovou sazbou a repo
sazbou zjištěné na základě dat z minulosti. Provedeme-li jednoduchou substituci

2) Na roz díl od dis kont ních úvě rů ne jsou při po uži tí ope ra cí na vol ném trhu sub jek ty na fi nanč ním
trhu ni jak li mi to vá ny roz sa hem pro vá dě ných ob cho dů. Od pa da jí také oba vy z ne příz ni vé ho hod no ce ní
si tu a ce ban ky ze stra ny cen trál ní ban ky v pří pa dě sil né po ptáv ky po re zerv ních pros třed cích cen trál ní
banky. Ne do ko na lá sub sti tu bi li ta obou zdro jů lik vid ních pros třed ků tak nej čas tě ji vy plý vá z ne zce la
vhod né doby splat nos ti repo ope ra cí pro pot ře by kaž do den ní ho ří ze ní lik vi di ty ban ky.
3) Vol ba čtr nác ti den ní úro ko vé saz by vy chá zí ze sku teč nos ti, že ČNB po uží vá pro ope ra ce na vol ném trhu repo saz bu se stej nou splat nos tí. Ob dob ně by bylo mož né uva žo vat den ní, sed mi den ní či mě síč ní saz by, pří pad ně celý vý raz i ná sle du jí cí úva hy zobec nit pro pří pad k-týdenní úro ko vé saz by.
4) Ze stej ných dů vo dů by mělo do chá zet k hlad ké mu pře no su mezi změ nou repo saz by a krát ko do bých úro ko vých sa zeb v pří pa dě, že do má cí ko merč ní ban ky jsou čis tý mi vě ři te li cen trál ní ban ky.
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výrazu (3) do (2), můžeme velikost aktuální m-měsíční úrokové sazby vyjádřit
jako:
IRtm = a +

1 2 m-1
å REPOet + n W t + fmt
2 m n= 0

(4)

Na rozdíl od úrokových sazeb s velmi krátkou splatností dále předpokládáme,
že aktuální velikost úrokové sazby pro m >1 není determinována výhradně existující úrovní repo sazby, ale spolu s ní jsou tyto saz by ovlivňovány také předpokládanou velikostí repo sazby v následujících m měsících a aktuální výší splatnostní
prémie. Přitom platí, že čím delší úrokové sazby uvažujeme, tím význam aktuální
repo sazby pro jejich velikost sláb ne a do popředí se stále více dostávají úvahy o
dynamice repo sazby v budoucím období. Vzhledem k tomu, že objem transakcí
s instrumenty peněžního trhu s jejich rostoucí dobou do splatnosti prudce klesá,
lze vedle toho předpokládat, že delší úrokové sazby budou v rostoucí míře ovlivňovány náhlými výkyvy splatnostní prémie v důsledku nestability poptávky či nabídky těchto peněžních zdrojů.
Problém citlivosti krátkodobých úrokových sazeb na změny repo sazby se tak
zdá být v první řadě otázkou toho, jak subjekty na finančním trhu hodnotí aktuální
změnu repo sazby v kontextu jejího předpokládaného vývoje v bližším či vzdálenějším horizontu. Jde o to, zda je nárůst (pokles) repo saz by v čase t považován (z
hlediska krátkého období m měsíců) za trvalé či naopak pouze přechodné zvýšení
(snížení) měnově relevantní úrokové sazby. Pokud se subjekty domnívají, že centrální banka změnila úroveň repo sazby s cí lem udržet ji v dalších mě sících na nové
hladině, dá se očekávat, že reakce úrokových sa zeb na peněžním trhu bude velmi
silná a výnosová křivka se bude posouvat rovnoběžně nahoru či dolů. Pokud subjekty předpokládají, že aktuálním zvýšením (snížením) repo sazby změny operativního kritéria nekončí a dá se dokonce očekávat jejich další pohyb ve stejném
směru (tzn. že vznikne určitý rostoucí či klesající trend v úrovni repo sazby), rea gují delší saz by inten zivně ji než krat ší saz by a stá vající sklon výnoso vé křivky peněžního trhu se prohlubuje. Zcela obráceně se ale investoři rozhodují v případě, kdy
změnu repo sazby považují za opatření, ke kterému se centrální banka odhodlala
pouze na určitou dobu, a repo saz ba se proto později vrátí na původní úroveň.
Úrokové sazby pro nízká m se tak zřejmě změní výrazněji než sazby s delší splatností a součas ně s pohybem repo sazby bude docházet ke zploštění pozitivně
skloněné výnosové křivky.
V otázce rychlosti transmise úrokových sazeb se ukazuje být klíčové to, zda a
případně v jakém časovém horizontu jsou subjekty na finančním trhu schopny
predikovat jednotlivá rozhodnutí centrální banky o změně repo sazby. Podle Man kiwa a Mirona (1986) je změna repo sazby nepredikovatelná, protože proces generující úroveň repo sazby je ve své podstatě procesem náhodné procházky. V důsledku toho, že centrální banky udržují v relativně dlouhém období stabilní úroveň
repo sazby mohou subjekty na finančním trhu s velkou pravděpodobností očeká vat, že rozsah případné změny repo sazby nebude v průběhu relevantního období
příliš velký. Ne jsou však schop ny říci konkrétně, kdy k tomuto pohybu dojde a zda
bude spočívat ve zvýšení či snížení repo sazby, a nejsou schopny definovat ani velikost této změny. V takovém případě je zřejmě variabilita krátkodobých úrokových sazeb vzhledem ke stálé úrovni repo sazby záležitostí variability termínové
prémie:
var(IRtm - REPOt ) = var fm
t

(5)

Pokud centrální banka udržuje stabilní repo sazbu a termínová prémie vykazuje
známky stacionarity, krátkodobé úrokové sazby se budou v čase pohybovat v ur-
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čitém pásmu kolem své průměrné úrovně, jež je dána velikos tí repo sazby a rozpětí a. Tato úroveň se bude mě nit pouze v reakci na úpravu repo sazby ze strany cen trální banky. S případným růstem variability splatnostní prémie pro delší úrokové
sazby se pak toto „fluktuač ní pásmo” rozšiřuje. V tomto případě jsou pozorované
změny sklonu výnosové křivky peněžního trhu nejčastěji vysvětlovány změnami
polohy dlouhého konce této křivky.
Na druhé straně někteří autoři (např. Cook a Hahn, 1989 a 1990; Hardy, 1998 či
Rudebusch, 1995) považují názory Mankiwa a Mirona za příliš striktní a neodpovídající realitě zvláště v případě predikcí repo sazby v horizontu ultrakrátkého období. Podle nich repo sazba nekoná náhodnou procházku a investoři jsou schopni na
základě aktuální úrovně repo sazby predikovat budoucí pohyby této sazby. Podle
jejich výzkumů jsou predikce repo sazby obvykle směřovány do velmi blízké budoucnosti (maximálně 1-2 měsíce dopředu).
Pro nás je důležité, že jestliže mají subjekty na finančním trhu by nedokonalou
informaci o budoucí dynamice repo sazby, mohou ji okamžitě promítnout do
svých úvah o budoucím pohybu krátkodobých úrokových sazeb. Tím se situace
na peněžním trhu (daná aktuální úrovní repo sazby) stává nerovnovážnou. Přizpůsobovací mecha nismy, stojící za rovnováhou (2) a (4), pak ve dou k tomu, že oče kávaný růst (pokles) repo sazby se bude promítat do aktuálního zvýšení (snížení)
krátkodobých úrokových sazeb, které takto předběhnou skuteč nou změnu repo
sazby. V reakci na realizovanou budoucí změnu repo sazby lze pak očekávat pouze
dodatečnou a zřejmě i kvantitativně menší reakci úrokových sazeb podle toho, jak
se skuteč ný pohyb repo sazby odlišuje od její očekáva né změny. Při empirickém
výzkumu na základě srovnání vývoje nezpožděných časových řad proto můžeme
dojít k paradoxnímu závěru, že změny repo sazby mají v podstatě nulový dopad na
pohyb úrokových sazeb nebo dokonce že tyto saz by jsou příčinou změn repo sazby.
Tato situace vede k tomu, že rozpětí mezi úrokovými sazbami a repo sazbou kolísá nejen vlivem nestabilní splatnostní prémie, ale také vlivem změn v očekáva ných po hybech repo saz by:
var(IRtm - REPOt ) =

2 m -1
1
1
æ 2 m-1
ö
var å REPOet+n + var fm
covç å REPOet + n , fm
t +
t ÷
2
4m
m
n= 0
è n= 0
ø

(6)

Z hlediska změn sklonu výnosové křivky na peněžním trhu je hodnocení této situace poměrně komplikované. Nejistota o budoucí úrovni repo sazby (např. v ročním horizontu) se může projevovat v prudkých změnách očekává ní investorů a vysoké variabilitě delších sazeb ve srovnání s ultrakrátkými úrokovými sazbami.
Jestliže ovšem subjekty na finančním trhu svoji neschopnost predikce repo sazby
v delším než ultrakrátkém období nepromítají do svých úvah o budoucí úrovni
krátkodobých úrokových sazeb, tzn. že předpokládají, že stávající repo sazba je
nejlepší odhad budoucí repo sazby, spekulace o změnách repo sazby v nejbližších
týdnech může významně působit především na variabilitu ultrakrátkých úrokových sazeb.
5. Vývoj repo sazby a úrokové sazby PRIBOR v letech 1998 –
2003
Česká národní banka (ČNB) využívá repo operace jako nástroj měnové politiky
od konce roku 1995. Počínaje rokem 1996 repo sazba slouží k přímému řízení referenční úrokové sazby 1W PRIBOR a peněžní zásoby M2 jako operativního, resp.
zprostředkujícího kritéria měnové politiky ČNB. Postavení repo sazby v rámci
transmisního mechanismu však bylo v tomto období významně komplikováno
POLITICKÁ EKONOMIE, 5, 2004

607

snahou ČNB zachovat režim pevného kurzu s rozšířenými pásmy oscilace i navzdory rostoucí vnitřní a vnější nerovnováze domácí ekonomiky. Až měnová krize
v polovině roku 1997 a následné přijetí nové strategie měnové politiky v podobě
cílování inflace staví repo sazbu do pozice hlavní měnověpolitické úrokové sazby.
Pro časové vymezení našeho empirického výzkumu je důležité, že v průběhu
roku 1997 jsou pohyby repo sazby a úrokových sazeb na mezibankovním trhu pod
bezprostředním vlivem domá cí i asijské měno vé krize. Projevu je se zvýšená vola tilita úrokových sazeb, přičemž vztah mezi repo sazbou a krátkodobými úrokovými sazbami je poměrně nestabilní (viz Dvorný, 2002). Navíc podle předběžných
testů zahrnutí dat z tohoto turbulentního období významně mění výsledky výpoč tů a zkresluje vztahy mezi jednotlivými úrokovými sazbami. Z tohoto důvodu jsme
se rozhodli testovat vzájemné vazby mezi repo sazbou a krátkodobými úrokovými
sazbami na užším sou boru dat za relativně klidné období let 1998 – 2003.
Jako repo sazbu označujeme v dalším textu limitní5) úrokovou sazbu ze čtrnáctidenních repo operací ČNB. Velikost repo sazby se mění v nepravidelných termínech (dle rozhodnutí bankovní rady ČNB) a je stanovena s platností od následujícího dne na dobu neurčitou. V podobě krátkodobých úrokových sazeb vystupují
denní údaje o výši referenční úrokové sazby PRIBOR na domácím mezibankovním
trhu se splatností 2W, 1M, 3M, 6M a 12M (celkem 1511 záznamů pro každou splatnost).
Ve sledovaném období došlo k 30 změnám repo sazby, z toho ve 28 případech
repo sazba klesala a pouze ve dvou případech došlo k jejímu nárůstu (viz graf 1).
Velikost repo saz by se v jed not livých kro cích snížila z 14,75 % na historicky nejnižší úroveň 2 %. Pohyb repo sazby dosáhl nejčas těji velikosti 25 bazických bodů (14
případů) a 50 bazických bodů (6 případů). Maximální změna repo sazby představovala pohyb o 100 bazických bodů (4 případy). Minimální změna repo sazby dosáhla velikosti výše zmiňovaných 25 bazických bodů.
Pokles repo saz by je v první fázi nejčastěji spo jován s relativ ně rychlým snižo váním domácí míry in flace v letech 1998 – 1999 z cca 13 % na úroveň kolem
1,5 – 2,5 %. V letech 2002 – 2003 pak za snižující se úrov ní repo sazby stojí především obavy ČNB z nadměrného posílení kurzu koruny vůči euru a dolaru vyplývajícího z prudkého poklesu hlavních úrokových sazeb Evropské centrální banky
(ECB) a Federal Reserve Sys tem (Fed) v tomto období (na úroveň dvou, resp. jednoho procenta) a potenciálního rozevření diferenciálu mezi domácí a zahraniční
úrokovou hladinou.
Úrokové sazby PRIBOR ve sledovaném období kopírují klesající trend repo sazby. Hladina úrokových sazeb na domácím mezibankovním trhu klesla v průběhu
uplynulých šes ti let z cca 15 – 17 % na úroveň 2 – 3 %, což v zásadě odpovídá rozsahu pohybu repo sazby. Lze tedy předpokládat, že dynamika repo sazby je klíčovým faktorem stojícím za pohyby úrokových sazeb na mezibankovním trhu. Přesto je na první pohled patrné, že zatímco ultrakrátké sazby (reprezentované v grafu
úrokovou sazbou 2W PRIBOR) obvykle těsně následují změnu repo sazby, pohyb
delších sazeb (v grafu úrokové sazby 3M a 12M PRIBOR) je determinován nejenom aktuální změnou repo sazby, ale zřejmě i dalšími faktory (očekávanými budoucími změnami repo sazby či změnami splatnostní prémie). V období, kdy je
repo sazba stabilní, je navíc volatilita těchto sazeb podstatně větší než variabilita
ultrakrátkých sazeb.

5) Vzhle dem k tomu, že v dr ti vé vět ši ně pří pa dů je efek tiv ní úro ko vá saz ba v rám ci repo ten drů na
úrov ni li mit ní repo saz by, při čemž v os tat ních pří pa dech je pou ze o jed nu až dvě se ti ny men ší, po va žu je me pro naše úče ly li mit ní repo saz bu za ve li či nu, jež vhod ně ap ro xi mu je sku teč nou cenu, za níž ČNB sta hu je z pe něž ní ho trhu pře by teč nou lik vi di tu.
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Graf 1
Vý voj repo saz by a úro ko vých sa zeb PRI BOR v le tech 1998 – 2003 (vy bra né splat nos ti)

6. Problém kauzality a intenzity vztahu mezi pohyby referenčních úrokových sazeb PRIBOR a změnami repo sazby
ČNB
V empirické části příspěvku se pokusíme ověřit dílčí hypotézy formulované
v teoretické části a odhadnout vydatnost vztahu mezi repo sazbou a úrokovými
sazbami PRIBOR na domácím peněžním trhu. V první fázi přistoupíme k testování
kauzality mezi repo sazbou a úrokovými sazbami PRIBOR. V další části se budeme
snažit vypočítat, s jakou intenzitou a v jakém časovém horizontu se pohyby repo
sazby promítají do změn úrokových sazeb PRIBOR. Naše pozornost se zaměří především na jednotlivé fáze pohybu krátkodobých úrokových sazeb vyvolané konkrétním měnovým rozhodnutím ČNB a v této souvislosti především na problém
odlišné dynamiky úrokových sazeb PRIBOR s různou splatností (2W, 1M, 3M, 6M a
12M).
Zkoumání dynamiky krátkodobých úrokových sazeb v kontextu měnové politiky ČNB je komplikováno skuteč ností, že velikost repo sazby není determinována
tržními faktory jako v případě úrokové sazby PRIBOR. To dovoluje ČNB udržovat
repo sazbu na konstantní úrovni po dobu, v rámci které považuje určitou velikost
repo sazby za konzistentní se svý mi měnovými cíli, a to i v situaci obecně rostoucího objemu stahované likvidity či poměrně dynamických změn aktuální inflace a
ekonomického růstu. Časová řada prvních diferencí repo sazby je proto z drtivé
většiny tvořena nulovými prvky a bez další transformace je pro regresní analýzu
zcela nevhodná. Z tohoto důvodu využíváme v naší empirické analýze modifikovanou podobu regresního modelu, kde změna repo sazby vystupuje v podobě
zkrácené řady nenulových hodnot prvních diferencí repo sazby, zatímco v případě
pohybu úrokových sazeb na mezibankovním trhu pracujeme s původní řadou prvních diferencí úrokových sazeb PRIBOR.
Ke zkoumání kauzality a intenzity vztahu mezi změnami úrokových sazeb PRIBOR a pohyby repo sazby používáme výhradně nestochas tické (deterministické)
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modely. Použití standardní statistické indukce by totiž vyžadovalo definovat pravděpodobnostní a výběrový model a definovat vztahy mezi náhodnými veličinami
v pravděpodobnostním modelu. Tyto vztahy mezi náhodnými veličinami tvoří
soustavu „submodelů”, u nichž by bylo nutno empiricky ověřit platnost všech jejich předpokladů, což při pouhých 30 pozorováních ve sledovaném období v každém z modelů není příliš vypovída jící.
Hlavní otázku, kterou se snažíme v rámci testování kauzality mezi repo sazbou
a úrokovými sazbami na mezibankovním trhu zodpovědět, je, zda jsou změny úrokové sazby PRIBOR důsledkem minulého vývoje změn repo sazby, tzn. že změny
úrokových sazeb na mezibankovním trhu jsou až reakcí na (vyhlašovanou) změnu
repo sazby, nebo jsou změny repo sazby spíše důsledkem minulých změn úrokové sazby PRIBOR, tzn. že změny repo sazby v pohybech úrokové sazby PRIBOR trh
s předstihem očekává a subjekty tak předjímají budoucí chování ČNB.
Jednou z možností, jak můžeme chápat kauzalitu, je pojetí, kdy tvrdíme, že jestliže situace (jev, stav) A ovliv ňuje situ aci (jev, stav) B a situace B neovlivňuje situaci A, potom situace A je příčinou situ ace B (jinak formulováno, situace A způsobuje situ aci B). V ekonomické realitě vzniká s tímto chápáním kauzality řada
problémů, nebo bez dalších informací z ekonomické teorie není možné rozhodnout, zda příčinou situace A (např. růst inflace) je situace B (např. růst peněžní zásoby) nebo naopak situace A (růst infla ce) je příčinou situ ace B (růst peněžní zásoby).
Abychom odstranili výše uvedený problém, definujme velikost chyby vzniklé
jako důsledek tvrzení „A je příčinou B” a tvrzení „B je příčinou A”. Čím bude uve dené tvrzení více odpovídat realitě, tím bude velikost uvedené chyby menší. Odtud
vyplývá triviální teze, že pokud bude platit, že chyba tvrzení „A je příčinou B” je
menší než chyba tvrzení „B je příčinou A”, můžeme přijmout závěr, že situace A je
příčinou situ ace B.
Pomocí zkoumání vztahu mezi změnami repo sazby (situace A) a pohyby úrokové sazby PRIBOR (situace B) se pokusíme nalézt odpověï na otáz ku, zda je z empirického hlediska vhodnější použít pro popis historické reality tvrze ní, že změny
repo sazby jsou důsledkem minulého vývoje úrokové sazby PRIBOR, čemuž odpovídá stav, kdy chyba tvrzení „situace B je příčinou situ ace A” je menší než chy ba
tvrzení „situace A je příčinou situ ace B”, nebo opač né tvrzení, že změny úrokové
sazby PRIBOR jsou důsledkem minulých změn repo sazby, čemuž odpovídá stav,
kdy chyba tvrzení „situace B je příčinou situ ace A” je větší než chy ba tvrzení „situace A je příčinou situ ace B”.
V dalším textu se pokusíme kvantifikovat velikost chyby předpovědi změny
úrokové sazby PRIBOR v závislosti na změnách repo sazby v období před změnou
repo sazby a v období po její změně. Pomocí lineární regrese nejdříve nalezneme
parametry jednoduché regresní rovnice, které budou minimalizovat reziduální
součet čtverců v následujících modelech.
Model 1a: Denní změny úrokové sazby PRIBOR z minulosti (tj. před změnou
repo sazby) jsou vysvětleny budoucími změnami repo sazby.
Model 1b: Denní změny úrokové sazby PRIBOR z budoucnosti (tj. po změně
repo sazby) jsou vysvětleny minulými změnami repo sazby.
Model 2a: Kumulované denní změny úrokové sazby PRIBOR z minulosti (tj.
před změnou repo sazby) jsou vysvětleny budoucími změnami repo sazby.
Model 2b: Kumulované denní změny úrokové sazby PRIBOR z budoucnosti (tj.
po změně repo sazby) jsou vysvětleny minulými změnami repo sazby.
Dále zjistíme, u kterých va riant z obou modelů vzniká při proložení přímkou
menší chyba, kvantifikova ná jako tzv. součet čtverců odchylek napozorovaných
hodnot od hodnot teoreticky odhadnutých, a model, ve kterém budou tyto pří-
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růstky nejmenší, prohlásíme z ekonomického hlediska jako „přijatelnější”. Takto
verbálně definované modely lze formálně precizovat následujícím způsobem:
Model 1a
m
m
m
PRIBOR m
t + s - PRIBOR t + s -1 = a s + bs (REPO t - REPO t -1), s = 1, …, p-1, p; tÎT

(7a)

Model 1b
m
m
m
PRIBOR m
t + s - PRIBOR t + s -1 = a s + bs (REPO t - REPO t -1), s = -n, -n+1,…, 0; tÎT

(7b)
Model 2a
s

å (PRIBOR

m
t+ r

m
m
- PRIBOR m
t + r -1) = g s + ds (REPO t - REPO t -1), s = 1, …, p-1, p; tÎT (8a)

r=1

Model 2b
s

å (PRIBOR

m
t+ r

m
m
- PRIBOR m
t + r -1) = g s + ds (REPO t - REPO t -1), s = -n, -n+1,…, 0; tÎT,(8b)

r=0

kde REPO t je velikost repo sazby v čase t, PRIBOR m
k vy jad řu je hod no tu úro ko vé
sazby PRIBOR se splatností m měsíců k-tého dne, s označuje použitý rozsah posunu, resp. rozsah kumulace časové řady prvních diferencí úrokových sazeb PRIm
m
m
BOR ve dnech (vzhle dem k ča sovému okamžiku t) a m
s , bs , g s a ds jsou re ál ná čís la,
n, resp. p vyjadřují dolní, resp. horní mez časového posunu ve dnech (n představuje posun v časové řadě úrokových sazeb PRIBOR do minulosti vzhledem k časovému okamžiku t, p pak znamená obdobný posun do budoucnosti), T je množina
všech pořadových čísel dní, kdy se mě nila velikost repo sazby(T={x½REPOx–
REPOx–1 ¹ 0; xÎ{poc, poc + 1,..., kon}}), poc je pořadové čís lo dne, kdy bylo zahájeno pozorování, a kon označuje pořadové číslo dne, kdy bylo ukončeno pozorování.
Pomocí standardního regresního modelu odhadneme metodou nejmenších
m
m
m
čtverců velikost neznámých parametrů a m
s , bs , g s a ds pro li bo vol né m. Na lez ne me
m
m
m
tedy takové funkč ní hodnoty parametrů a s a bs , resp. g m
s a ds , kte ré mi ni ma li zu jí
funkční hodnotu výrazu:
Model 1a a 1b

å [(PRIBOR

m
t+ s

tÎT

2

m
m
- PRIBOR m
t + s -1) - a s - bs (REPO t - REPO t -1)] ® min a ,b

(9)

Model 2a
2

é s
ù
m
m
m
m
å
êå (PRIBOR t + r - PRIBOR t + r -1) - g s - ds (REPOt - REPOt -1)ú ® min g ,d
tÎT ë r=1
û

(10a)

Model 2b
é

s

å êå (PRIBOR
tÎT

ër=0

2

m
t+ r

ù
m
m
- PRIBOR m
t + r -1) - g s - ds (REPO t - REPO t -1)ú ® min g ,d
û

(10b)

m
Vyřešením předchozí úlohy nalezneme funkč ní hodnoty proměnných a m
s , bs ,
m
m
m
m
m
g a ds a označíme je a s ,min , bs ,min , g s ,min a ds ,min . Pro každou řadu úrokových sa zeb PRIBOR spočteme hodnotu tzv. reziduálního součtu čtverců (RESm):
m
s
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Model 1a a 1b
m
m
m
RES m = å [(PRIBOR m
t + s - PRIBOR t + s -1) - a s ,min - bs ,min (REPO t - REPO t -1)]

2

(11)

tÎT

Model 2a
é s
ù
m
m
m
RES m = å êå (PRIBOR m
t + r - PRIBOR t + r -1) - g s ,min - ds ,min (REPO t - REPO t -1)ú
tÎT ë r=1
û

2

(12a)

Model 2b
é s
ù
m
m
m
RES m = å êå (PRIBOR m
t + r - PRIBOR t + r -1) - g s ,min - ds ,min (REPO t - REPO t -1)ú
tÎT ër=0
û

2

(12b)

K testování závislosti úrokových sazeb PRIBOR na změnách repo sazby využim
jeme hodnoty parametrů bm
s ,min a ds ,min zís ka né při vý poč tech re zidu ál ní ho sou čtu
čtverců. V první fázi budeme sledovat citlivost různě zrychlených, resp. zpožděných den ních změn úrokové sazby PRIBOR se splatností 2W, 1M, 3M, 6M a 12M na
aktuální změny úrovně repo sazby (model 1a a 1b). Jestliže změna repo sazby vy volává změnu úrokové sazby PRIBOR, tato kauzalita by měla být patrná v kladné
hodnotě parametru bm
s ,min . Z hle di ska této hy po té zy je otev ře nou otáz kou, pro jaké
s a pro jaká m nabývá tento parametr nejvyšších hodnot, tj. zda reakce úrokové
sazby PRIBOR spíše předjímá změnu repo sazby nebo se s ní ales poň do určité
míry pohybuje souběžně, popř. zda ji následuje až s určitým zpožděním, resp. zda
s rostoucí splatností úrokové sazby PRIBOR citlivost úrokové sazby PRIBOR na
změny repo sazby klesá či stou pá nebo je na ni nezávislá. Proto nás ne zajímá poum
ze vlastní hodnota parametru bm
s ,min , ale i re la ce mezi jed not li vý mi pa ra met ry bs ,min ,
tj. především extrémní kladné výchylky hodnot parametrů vyvolané změnou repo
sazby.
V další fázi se pokusíme odhadnout citlivost kumulovaných denních změn úrokové sazby PRIBOR se splatností 2W, 1M, 3M, 6M a 12M na aktuální změny úrovně
repo sazby (model 2a a 2b). Pomocí tohoto testu reagujeme na problémy, jež mohou být spojeny s odhadem parametru bm
s ,min , to tiž že změny repo saz by ne mu sí být
často jednoznačně identifikovatelné v časové řadě prvních diferencí úrokových
sazeb PRIBOR v důsledku jejich kvantitativně zanedbatelných denních pohybů
vzhledem ke skuteč nému, resp. očekáva nému rozsahu změny repo sazby či v důsledku kolísání splatnostní prémie. Kumulace denních pohybů úrokové sazby PRIBOR může tento problém odstranit, nebo umožňuje sledovat dynamiku úrokové
sazby PRIBOR v delším horizontu, přičemž velikost parametru dm
s ,min by se měla
s rostoucím rozsahem kumulace pohybů úrokové sazby PRIBOR adekvátně zvyšovat.
7. V ý s l e d ky e m p i r i c k ý c h t e s t ů a j e j i c h e ko n o m i c ká i n t e r p r etace
Při analýze výsledků našich výpočtů vycházíme z toho, že s rostoucí splatností
jednotlivých úrokových sazeb se rozšiřuje období možného předbíhání úrokové
sazby PRIBOR před vlastní změnou repo sazby (tj. pro 2W PRIBOR činí délka toho-

612

POLITICKÁ EKONOMIE, 5, 2004

to období devět obchodních dní, pro 1M PRIBOR již cca 19-24 obchodních dní
atd.). 6) Součas ně s nárůstem délky tohoto období roste počet příležitostí ke změně
repo sazby, což je dáno jak ros toucím počtem zasedání bankovní rady ČNB, kde se
rozhoduje o změně repo sazby či ponechání její stá vající úrovně, tak i vyš ší prav děpodobností získání nových měnově relevantních informací, jež budou podporovat změnu v nastavení hlavní měnověpolitické úrokové sazby.
Graf 2
Re zi du ál ní sou čet čtver ců pro den ní změ ny úro ko vé saz by PRI BOR
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Test kauzality (model 1a + 1b) ukazuje, že pokles reziduálního součtu čtverců
mezi denními změnami úrokové sazby PRIBOR, jež předcházejí změnu repo sazby,
a denními změnami úrokové sazby PRIBOR, jež pohyb repo sazby následují, nastává pouze u úrokových sazeb 2W a 1M PRIBOR a nikoli u sazeb s delší splatností
(viz graf 2). Průměrná velikost reziduálního součtu čtverců pro změny úrokové
sazby 2W, resp. 1M PRIBOR, jež předchá zejí pohyb repo sazby (počítáno pro období 9, resp. 21 obchodních dnů), činí 0,1 %, resp. 0,2 %, zatímco průměrná velikost reziduálního součtu čtverců pro změny sazeb, jež následují pohyb repo sazby
(v obou případech počítáno pro 10 obchodních dnů), dosahuje pouze 0,06 %,
resp. 0,12 %. To by naznačovalo, že změna repo sazby je lépe patrná v pohybech
úrokových sazeb, které ji následují s určitým zpožděním, než ve změnách úrokových sazeb, které ji v čase předchá zejí, a že tak změny repo sazby kau zálně působí
spíše na bu doucí pohyby úrokové sazby 2W a 1M PRIBOR než že by minulé pohyby těchto úrokových sazeb změnu repo sazby předjímaly.
Vyloučíme-li hypotézu o neefektivnos ti mezibankovního trhu a rozsáhlém informačním deficitu jeho účastníků, jež by shodně způsobovaly, že změny repo
sazby se bu dou promítat do změn úrokových sazeb PRIBOR až s určitým odstupem, je stejně tak možné interpretovat výsledky našich výpočtů jako důkaz o poklesu volatility změn ultrakrátkých úrokových sazeb PRIBOR po měnovém rozhodnutí ČNB. Výsledky našich výpočtů tedy ani tak nenaznačují, že úrokové sazby
PRIBOR zůstávají před vlastní změnou repo sazby stabilní, zatímco po její změně
se úrokové sazby PRIBOR významně rozpohybují, ale spíše že variabilita úrokových sazeb PRIBOR je před změnou repo sazby vyš ší než variabilita úrokových sazeb po změně repo sazby. To má za následek vyšší stupeň nesystematičnosti po-

6) Z dů vo du vy so ké vý po čet ní ná roč nos ti pro vá dě ných tes tů ome zu je me ma xi mál ní dobu sle do va né ho před bí há ní úro ko vé saz by PRI BOR na 50 ob chod ních dnů před změ nou repo sazby.
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hybů úrokové sazby PRIBOR, jež předcházejí aktuální změnu repo sazby oproti
změnám úrokové sazby PRIBOR, jež aktuální změnu repo sazby následují.
Příčinu pokle su vola tility ultrakrátkých úrokových sazeb po realiza ci měno vého rozhodnutí spatřujeme v určitém váhavém přístupu ČNB při snižování repo
sazby ve sledovaném období. Nejistota o budoucím načasování a rozsahu nejbližší změny repo sazby mohla působit jako faktor, jenž vyvolával zvýšené spekulace
o budoucích změnách ultrakrátkých sazeb a tak způsoboval nestabilitu krátkodobých očekávání subjektů na mezibankovním trhu.7) Rozhodnutí ČNB o změně repo
sazby pak mohlo paradoxně působit jako krátkodobě stabilizující prvek pohybů
úrokové saz by PRIBOR, což se projevilo v relativ ně nízké velikosti reziduálního
součtu čtverců.
V případě úrokových sazeb 3M, 6M a 12M již nejsou obdobné změny reziduálního součtu čtverců patrné. Průměrná velikost reziduálního součtu čtverců je
obecně vyšší než u ultrakrátkých sa zeb (cca na úrovni 0,25 – 0,3 %), při porovnání
reziduálního součtu čtverců pro pohyby úrokových sazeb PRIBOR před a po změně repo sazby je možné nalézt až překvapivou shodu v průměrné velikosti reziduálního součtu čtverců (např. pro úrokovou saz bu 3M PRIBOR jde o 0,24, resp.
0,23 %). Příčinou této sku tečnosti může být, že pro dlouhý konec vý nosové křivky
na mezibankovním trhu je aktuální změna repo sazby určující jen ve velmi omezené míře a že minulé i budoucí pohyby úrokové sazby PRIBOR ovládají daleko intenzivněji očekávání o celkovém a nikoli pouze aktuálním pohybu repo sazby, který by tak paradoxně mohl být, vzhledem k rychlé dezinflaci, lépe predikovatelný
než nejbližší změna repo sazby.
V případě kumulovaných změn úrokové sazby PRIBOR (model 2a + 2b) nás
více než odlišná úroveň reziduálního součtu čtverců zajímá tempo, s jakým se
jeho hodnota zvyšuje s rostoucím stupněm kumulace denních změn úrokové sazby PRIBOR před a po změně repo sazby. To umožní lokalizovat lépe období, kdy se
zvyšuje variabilita pohybů úrokové sazby PRIBOR a kdy tak roste jejich nesyste matičnost vzhledem ke změně repo sazby v časovém okamžiku t.
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Re zi du ál ní sou čet čtver ců pro ku mu lo va né změ ny úro ko vé saz by PRI BOR
(pro n = -50 a p = 10)
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7) Vzhle dem k tomu, že v rám ci mo de lu ne hod no tí me ab so lut ní ve li kost re zi du ál ní ho sou čtu čtver ců, ale jeho změ nu v kon tex tu změ ny repo saz by, ten to zá věr au to ma tic ky ne zna me ná, že spe ku la ce o
bu dou cích po hy bech repo saz by způ so bo va ly na me zi ban kov ním trhu kvan ti ta tiv ně vý znam nou ne sta bi li tu úro ko vé saz by PRI BOR, pou ze před po klá dá sní že ní vo la ti li ty úro ko vé saz by 2W a 1M PRI BOR sou čas ně se změ nou repo saz by.
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U úrokových sazeb 2W a 1M PRIBOR nedochá zí krátce před i po změně repo
sazby k nijak výrazným disproporcím mezi pohyby reziduálního součtu čtverců.
Jak však v rámci relevantního období možného předbíhaní úrokové sazby PRIBOR
postupujeme dále, lze stále zřetelněji identifikovat úseky prudkého zvyšování
hodnoty reziduálního sou čtu čtverců (cca 8-9 dní před změnou repo sazby pro 2W
PRIBOR, resp. 13-18 dní před změnou repo sazby pro 1M PRIBOR). V případě úrokových sa zeb 3M, 6M a 12M PRIBOR je naopak jednoznačně patrné, že tempo zvyšování reziduálního sou čtu čtverců je v období cca 10 dní před změnou repo sazby
menší než ve dnech následujících po měnovém opatření ČNB. S dalším zvyšová ním rozsahu kumulace však již hodnota reziduálního součtu čtverců prudce narůstá. To by naznačovalo, že krátce před změnou repo sazby se úrokové sazby 3M,
6M a 12M PRIBOR pohybují systematič těji vzhledem k uvažovanému měnovému
opatření ČNB než v období po změně repo sazby, ale s růs tem rozsahu ku mulace
této systematičnosti rychle ubývá. Vzhledem k tomu, že pro delší sazby je aktuální
změna repo sazby relevantní pouze do té míry, do jaké podporuje nebo je naopak
v konfliktu s představami o budoucích měnových rozhodnutích centrální banky,
je tento nárůst nesystema tičnosti v pohybech úrokové sazby PRIBOR pochopitelný.
Test citlivosti denních změn úrokové sazby PRIBOR na změny repo sazby (model 1a + 1b) jednoznačně prokazuje, že s růstem délky splat nosti kontraktu na mezibankovním trhu prudce klesá bezprostřední reakce úrokové sazby PRIBOR na
pohyb repo sazby (viz graf 4 a 5). Za tímco pro 2W PRIBOR je velikost pa rametru b0
rovna 0,68, pro 1M PRI BOR do sa huje velikos ti 0,44, pro 3M PRI BOR je b0 rovno 0,23 a pro 6M, resp. 12M PRI BOR již pou ze 0,18, resp. 0,14. Pro ultrakrát ké úro kové sazby tedy platí, že aktuální změna repo sazby je i letmým pohledem na velikost parametru b zřetelně identifikovatelná. V případě delších sazeb se však zdá,
jako by pohyby úrokové sazby PRIBOR změnu repo sazby ani nezaznamenaly.
Tomu odpovídá i postupně se snižující úroveň koeficientu determinace.
Graf 4
Pa ra met ry cit li vos ti b a ko efi ci en ty de ter mi na ce R2 pro den ní změ ny úro ko vé saz by
2W a 1M PRI BOR (pro n = -50 a p = 10)
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Klesající velikost parametru b0 je zřejmě důsledkem společného působení několika fak torů. V první řadě jde o to, že s rostoucí splatností úrokové sazby PRIBOR
se v očích inves torů snižuje váha jedné změny repo sazby a do popředí zájmu se
dostávají úvahy o dynamice repo sazby v delším horizontu. Pokud bychom však
interpretovali výše uvedené výsledky pouze z tohoto hlediska, potom by klesající
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velikost parametru b0 musela být chá pána jako důsledek toho, že sub jekty na mezibankovním trhu očekávají, že aktuální pokles (nárůst) repo sazby je pouze přechodný a v dalších měsících bude s vysokou pravděpodobností následovat její
zvýšení (snížení) k původním hodnotám. Vzhledem k celkovému trendu snižování
repo sazby by však tato interpretace nutně znamenala, že očekává ní investorů o
její budoucí úrovni byla ve sledovaném období systema ticky chybná a tedy neracionální a že subjekty na mezibankovním trhu silně nadhodnocovaly pravděpodobnost budoucího zvýšení repo sazby. To se však zdá být, s ohledem na negativní sklon výnosové křivky, jež dlouhodobě charakterizuje úrokové poměry na
domácím peněžním trhu, více než nepravděpodobné.
Podle našeho názoru je vysoká hodnota parametru b0 pro úrokové sazby 2W a
1M PRIBOR z velké části výsledkem váhavého postoje ČNB ke snižování repo sazby (minimálně v počátcích dezinflačního procesu v roce 1998 a poté znovu na přelomu let 2001 – 2002 v kontextu prudkého posílení kurzu koruny), který se projevil
ve zvýšené nejistotě o načasování a rozsahu nejbližší změny repo sazby. Tato sku tečnost silně ovlivnila právě dynamiku ultrakrátkých úrokových sazeb, a proto
tyto sazby z velké čás ti reagují na změnu repo sazby až v oka mžiku, kdy je rozhodnutím bankovní rady ČNB jasně dán směr i ve likost jejího pohybu. V delším horizontu již ale mohlo být inves torům zřejmé, že vysoká úroveň repo sazby je vzhledem k příznivému inflačnímu vývoji, resp. nerovnovážnému kurzovému pohybu
dlouhodobě neudržitelná a že ČNB bude v nejbližších měsících nucena přistoupit
k jejímu snížení. Proto je u sazeb s delší splatností možné nalézt jen minimální bezprostřední reakci na změnu repo sazby, nebo ta je pouze jakýmsi dodatečným doladěním úrokové sazby PRIBOR v kontextu aktuálního měnového rozhodnutí
ČNB.
Pokud propojíme obě tato vysvětlení, potom příčinou toho, že velikost parametru b0 klesá s rostoucí splatností úrokové sazby PRIBOR je, že investory u delších sazeb zajímá spíše než aktuální změna repo sazby budoucí trend pohybu repo
sazby a že sou čas ně s tím, jak se ten to trend stává s ohle dem na predikci makroekonomického vývoje stále více zřetelnější, patřičná změna úrokové sazby PRIBOR s delší splatností nastává z velké čás ti již před tím než dojde k vlastní změně
repo sazby.
Graf 5
Pa ra met ry cit li vos ti b a ko efi ci en ty de ter mi na ce R2 pro den ní změ ny úro ko vé saz by
3M, 6M a 12M PRI BOR (pro n = -50 a p = 10)
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Existenci určitého předbíhání úrokové sazby PRIBOR před změnami repo sazby je možné předpokládat i v důsledku toho, že v nej bližších dnech následujících
po změně repo sazby je velikost parametru b pro všech ny splatnosti úrokové sazby PRIBOR kvantitativně velmi nízká. Výjimkou jsou zvýšené odhady parametrů b2,
resp. b3. Máme za to, že po hyb repo sazby je proto v zásadě absorbován změnami
úrokové sazby PRIBOR nejpozději v den vlastní změny repo sazby. V časovém okamžiku t+2, resp. t+3 následuje pouze kvantitativně zanedbatelný pohyb úrokových sazeb PRIBOR, o jehož příčinách nevíme nic přesného.
Naše schopnost potvrdit hypotézu o předbíhání úrokové sazby PRIBOR před
změnou repo sazby je omezená. Parametr bi má pro jednotlivé splatnosti i posun
časové řady prvních diferencí úrokové sazby PRIBOR správné znaménko, jeho velikost je nízká a součas ně značně nestabilní. V případě některých zvýšených hodnot parametru bi předpokládáme, že tyto jsou vyvolány změnami repo sazby, jež
předcházely vlastní pohyb repo sazby v čase t, nebo měnová rozhodnutí ČNB přichá zela – zejména v letech 1998 – 1999 – krátce po sobě v re lativně pravidelných
intervalech (cca 10-15 dní) a přirozeně tak zanecháva la své stopy v námi sledovaných pohybech úrokové sazby PRIBOR. Vypovídací schopnost modelu přitom silně kolísá, přičemž nejvyšší hodnoty koeficientu determinace nepřesahují úroveň
0,3 – 0,4 (nejnižší hodnoty R2 jsou velmi čas to blízké nule).
Možnou příčinou určité neprůkaznosti tohoto testu je, že v důsledku poměrně
dlouhého období možného předbíhání úrokové sazby PRIBOR před změnou repo
sazby (již pro úrokovou saz bu 1M PRIBOR jde o řádově desítky dní) je pohyb úrokové sazby PRIBOR přirozeně nízký vzhledem k možnému rozsahu změny repo
sazby. To znamená, že i v ideálním případě, kdy změnám úrokových sa zeb na mezibankovním trhu dominují perfektní očekává ní budoucích změn repo sazby, dosahuje pohyb úrokové sazby PRIBOR pouze jednotek bazických bodů. V realitě
pak jakékoli by drobné změny očekává ní či výchylky splatnostní prémie způsobují nesystematičnost v denních změnách úrokové sazby PRIBOR vůči uvažované
změně repo sazby s negativními dopady na hodnotu parametru bi.
Důvody nestability parametru bi shledáváme ve spekulacích investorů o budoucích pohybech repo sazby a prudších změnách očekávání, jež zvláště pro ultrakrátké sazby mohou vyplývat z nejistoty o načasování a rozsahu nejbližších měno vých roz hod nu tí ČNB či v sou běž ných změ nách splat nost ní pré mie.
Komplikujícím faktorem může být i nestejnorodost očekává ní jednotlivých subjektů na mezibankovním trhu, která brání plynulým změnám úrokové sazby PRIBOR před změnami repo sazby a kte rá se posléze projeví prudším pohybem úrokových sazeb na mezibankovním trhu. Přizpůsobování úrokové sazby PRIBOR tak
není zcela hladké, ale nabývá podoby více či méně stabilního vyhledávání své
krátkodobě rovnovážné úrovně.
Výsledky testu statistické významnosti parametru d (model 2a + 2b) jsou v
tomto smeru příznivější (viz graf 6 a 7). Kumulace dílčích změn úrokové sazby PRIBOR v zása dě proka zuje, že úrokové saz by PRIBOR klesají přinejmenším z čás ti již
před vlastní změnou repo sazby, nebo s rostoucím rozsahem kumulace parametr
d narůstá. V případě 2W a 1M PRIBOR investoři reagují ještě velmi opatrně, a proto
významná část přizpůsobení úrokových sazeb přichází až v okamžiku pohybu
repo sazby (cca 70 %, resp. 45 % z celkového pohybu úrokové sazby PRIBOR). Pro
kumulativní změny úrokové sazby 2W a 1M PRIBOR, jež následují změnu repo sazby, se navíc velikost parametru d prudce snižuje a nejeví tendenci k rychlému zvýšení. Do určité míry se tak znovu potvrzuje, že na mezibankovním trhu zřejmě pano va la ve sle do va ném ob do bí sil ná ne jis to ta ohled ně na ča so vá ní bezprostředních změn repo sazby, a proto očekává ní subjektů o budoucích pohybech
krátkodobých úrokových sazeb neměla zcela jednoznačný směr.
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Graf 6
Pa ra met ry cit li vos ti d a ko efi ci en ty de ter mi na ce R2 pro ku mu la tiv ní změ ny úro ko vé
saz by 2W a 1M PRI BOR (pro n = -50 a p = 10)
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Graf 7
Pa ra met ry cit li vos ti d a ko efi ci en ty de ter mi na ce R2 pro ku mu la tiv ni změ ny úro ko vé
saz by 3M, 6M a 12M PRI BOR (pro n = -50 a p = 10)
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Kumulace denních změn úrokové sazby PRIBOR přináší pro 2W PRIBOR pouze
mírné zlepšení vysvětlující schopnos ti modelu. V případě 1M PRIBOR již ale v relevantním období dochází téměř ke zdvojnásobení koeficientu determinace. I když
je tak – v důsledku delšího období možného předbíhání před změnou repo sazby –
absolutní velikost parametru d pro 1M PRIBOR menší než hodnota parametru d
pro úrokové sazby 2W PRIBOR, výpočty jednoznačně prokazují, že úrokové sazby
1M PRIBOR jsou z hlediska předjímá ní měno vých rozhod nutí ČNB flexibilnější než
čtrnáctidenní sazby.
Počínaje úrokovou sazbou 3M PRIBOR je pak vždy celková kumulovaná změna
úrokové sazby PRIBOR v relevantním období významně větší než změna repo sazby v čase t (tj. hodnota parametru d je větší než jedna). S ros toucí splatností úrokové sazby PRIBOR se navíc pohyb úrokové sazby zrychluje, nebo se od určitého
okamžiku zvyšuje hodnota parametru d pro jednotlivá i, a to jak absolutně (zde
jsou rozdíly ve velikosti parametru d jen velmi malé a průměrné denní změny úrokových sazeb PRIBOR s delší splatností jsou téměř shodné), tak v re laci s teoretic-
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kým průběhem parametru d pro případ očekávané jednorázové permanentní změny repo sazby (zde jsou již roz díly vý raznější). S ku mulací den ních změn úrokové
sazby PRIBOR se také až do ur čitého bodu (cca 10-15 dní před změnou repo sazby)
rychle zvyšuje vysvětlující schopnost modelu měřená koeficientem determinace
R2. Jeho velikost přirozeně nedosahuje hodnot R2 pro úrokové sazby 2W a 1M
PRIBOR.
To by naznačovalo, že subjekty na mezibankovním trhu nepočítaly ve svých
predikcích pouze s jednorázovou změnou repo sazby, ale spíše s celou řadou pohybů ve stejném směru. V jejich očekáváních tak mohl převládnout trend budoucího poklesu úrovně repo sazby. Tento závěr potvrzuje (po počátečním poklesu)
rychle rostoucí úroveň parametru d pro kumulace denních změn úrokové sazby
PRIBOR následující změnu repo sazby v časovém okamžiku t, i když v tomto případě je nárůst vysvětlující schopnos ti modelu o něco slabší než pro kumulované
změny předbíhající samotný pohyb repo sazby. To prokazuje, že zvláště u úrokových sa zeb 3M, 6M a 12M PRIBOR klesaly úrokové sazby na mezibankovním trhu
nejen před vlastním snížením repo sazby, ale v tomto poklesu pokračovaly i po
realizaci měnového rozhodnutí ČNB. Pokles repo sazby tak z tohoto hlediska mohl
působit jako faktor, který dále posílil přesvědčení subjektů na mezibankovním
trhu o oprávněnosti očekávání dalšího snižování repo sazby v následujících měsících.
8. Závěr
Teorie preferovaného umístění předpokládá, že mezi pohyby repo sazby a
změnami krátkodobých úrokových sazeb existuje pevný vztah, jenž stojí na spekulativní rovnováze mezi aktuální velikostí úrokové sazby na peněžním trhu a očekáváním budoucích změn repo sazby. Z hlediska účinnosti měnové politiky je proto důležité, že rychlost i intenzita transmise měnových opatření centrální banky do
krátkodobých úrokových sazeb může být za určitých podmínek významně narušena, a to jak změ nami splatnostní prémie, které se zdají být z hlediska cen trální
banky spíše exogenní záležitostí, tak neschopnos tí investorů predikovat s dostatečnou mírou spolehlivosti načasování pohybů repo sazby i její rozsah a směr.
Podrobná analýza pohybů úrokové sazby PRIBOR v kontextu změn repo sazby
přinesla některá zajímavá zjištění. V první řadě testování směru kauzality mezi
změnami repo sazby a minulými, resp. budoucími pohyby úrokové sazby PRIBOR
poukázalo na skuteč nost, že určité váhání ČNB s poklesem repo sazby mohlo v případě ultrakrátkých sazeb způsobovat nestabilitu úrokových sazeb 2W a 1M PRIBOR před změnami repo sazby. Z hlediska absolutní velikosti volatility úrokových
sazeb PRIBOR však nešlo o des truk tivní vliv s vážnými důsledky pro řízení likvid ní
pozice bank či účinnost měnové politiky ČNB.
Dále se podařilo prokázat, že intenzita okamžité reakce úrokových sazeb PRIBOR na změny repo sazby poměrně rychle klesá s růs tem jejich splatnosti. Z čás ti
jde o přirozený důsledek toho, že subjekty na peněžním trhu hodnotí aktuální změnu repo sazby v kontextu s jejími očekávanými budoucími pohyby a význam aktuální změny repo sazby tak s růs tem splatnosti úrokových sazeb nutně klesá. Na
druhé straně pokles citlivosti úrokové sazby PRIBOR na měnová opatření ČNB signalizuje, že úrokové sazby na mezibankovním trhu změnu repo sazby předjímají, a
proto dochází k jejich přizpůsobení s předstihem před skuteč nou změnou repo
sazby. To by znamenalo, že ČNB mohla ovlivňovat dynamiku agregátní poptávky
prostřednictvím pohybů úrokových sazeb ještě dříve než přistoupila ke skutečné
změně repo sazby.
Analýza parametrů citlivosti ukázala, že s růstem splatnosti úrokové sazby PRI-
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BOR docházelo ke zrychlování jejího předbíhání před změnou repo sazby. Použité
techniky však nedovolily vyslovit závěr o přesném horizontu předjímání budoucích změn repo sazby. Na rozdíl od ultrakrátkých úro kových sazeb však zřejmě neměl pohyb repo sazby ČNB cha rakter náhodné procházky, a proto bylo možné u
investorů na mezibankovním trhu předpokládat vysokou míru predikovatelnosti
budoucích měnových opatření centrální banky.
Tento závěr je přirozeně do značné míry podmíněn celkovou makroekonomic kou situací v domácí ekonomice ve sledovaném období, především pak rychlou
dezinflací v letech 1998 a 1999 kombinovanou s prudkým poklesem ekonomické ho růstu a dále poklesem klíčových úro kových sazeb ze strany Fedu a ECB v letech
2001 a 2002. To je zřejmě také hlavní příčinou, proč zahraniční zkušenosti jsou
z hlediska predikcí změn repo sazby v delším než ultrakrátkém období významně
pesimističtější.
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TO CHANGES IN CZECH NATIONAL BANK REPO RATE
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Ab stract:
Sin ce 1980’s many cen tral banks have been chan ging the ir mo ne ta ry stra te gy to ex pli cit
in fla ti on tar ge ting. This new mo ne ta ry con cept is ba sed on ma na ge ment of short-term
in te rest ra tes in the con text of re la ti on bet we en in fla ti on pre dic ti on and cen tral bank
in fla ti on tar get. The re fo re we try to ana ly ze the cru ci al prob le ms of ef fi ci en cy of the
in fla ti on tar ge ting stra te gy – the cau sa li ty and sen si ti vi ty bet we en in te rest ra tes on
Pra gue in ter bank mar ket (PRI BOR) and Czech Na ti o nal Bank repo rate. For this pur po se
we use the fra me work of ex pec ta ti on the o ry with the term pre mi um and sim ple
de ter mi nis tic re gres si on mo dels. We found out that as repo rate was stic ky it led to
hig her vo la ti li ty of PRI BOR be fo re repo rate chan ge and when the ma tu ri ty of PRI BOR
was in cre a sing the sen si ti vi ty of PRI BOR to repo rate chan ges was strong ly dec re a sing.
In our opi ni on it’s the re sult of at le ast par ti al ad jus tment of PRI BOR be fo re repo rate
chan ges.

Ke y words : PRI BOR in te rest rate, repo rate, mo ne ta ry po li cy, trans mis si on me cha nism, ex pec ta ti on
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