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1. Úvod

V pøípadì úrokového transmisního mechanismu jsou centrálními bankéøi v prvé øadì
zdùrazòovány jeho makroekonomické dopady. Tento typ transmise mìnových opatøení
je chápán jako jeden ze zpùsobù, jak centrální banky mohou zmìnami hlavní mìnovì-politické úrokové sazby ovlivnit dynamiku agregátní poptávky a zasáhnout tak do
ekonomického cyklu a do intenzity cenových zmìn. K dosažení náležitého efektu však
nestaèí pùsobit na dynamiku tržních úrokových sazeb na mezibankovním trhu èi na trhu
státních dluhopisù, které jsou svojí podstatou bezprostøednì spojovány s oèekávanou
dynamikou ekonomických fundamentù. Úspìšné prosazení zájmù centrální banky
pøedpokládá schopnost ovlivnit celé spektrum úrokových sazeb z klientských
bankovních obchodù, jež se tak stává klíèovou podmínkou nutné zmìny spotøebitelského a investièního chování ekonomických subjektù.
Ukazuje se, že pro úrokový transmisní mechanismus je dùležitá i jeho mikroekonomická dimenze, v rámci které lze nahlížet na pøenos zmìn tržních úrokových sazeb do
klientských sazeb jako na problém øízení úrokového rizika a úrokové marže bank. Základním východiskem tohoto pøístupu je, že banky jsou na úvìrovém a depozitním trhu
v pozici cenového tvùrce, jenž øídí úrokové sazby z úvìrových a depozitních obchodù
primárnì s cílem dosáhnout adekvátní rentability vlastního kapitálu. Zmìny tržních
úrokových sazeb tak nemusí být jediným a dostateènì silným impulzem k pøizpùsobení
úrokových sazeb z klientských obchodù.
Na druhé stranì každá banka je pøirozenì vystavena úrokovému riziku, když pøijímá
v drtivé vìtšinì krátkodobé vklady, u nichž existuje riziko pravidelného pøehodnocení
výše depozitní úrokové sazby dle vývoje tržních úrokových sazeb, a souèasnì poskytuje velký objem støednìdobých a dlouhodobých úvìrù, kde možnost pøizpùsobení zápùjèní sazby není vždy zcela automatická. Øízení úrokového rizika bank je tak primárnì
problémem flexibility úrokových výnosù a nákladù z bankovních obchodù vzhledem
k mìnící se struktuøe tržních úrokových sazeb. Efektivnost úrokového transmisního
mechanismu lze pro jednotlivé typy úvìrových a depozitních sazeb chápat jako problém míry stability úrokových relací mezi jednotlivými klientskými sazbami a tržními
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úrokovými sazbami s rùznou splatností v krátkém a dlouhém období. V pøípadì tranzitivních ekonomik pøitom mùže docházet k významným rozdílùm mezi krátkodobou
a dlouhodobou rovnováhou relací klientských sazeb a tržních úrokových sazeb, nebo•
na jedné stranì perspektiva pøijetí jednotné evropské mìny vede centrální banky k pøijetí dezinflaèní mìnové politiky, na druhé stranì bankovní sektor tranzitivních ekonomik
prochází rychlými promìnami v podobì privatizace bank, realizace nadnárodních fúzí
a akvizic, zavedení standardních metod øízení rizik a silného tlaku na vysokou
rentabilitu bankovního kapitálu.
V rámci tohoto pøíspìvku si klademe za cíl rozpracovat v teoretické rovinì vztah mezi
tržními úrokovými sazbami a klientskými sazbami z pohledu úrokových rizik bank a úrokového transmisního mechanismu mìnové politiky. V rámci empirické èásti se pokusíme
kvantifikovat intenzitu transmise zmìn tržních úrokových sazeb do úvìrových a depozitních sazeb bank a problém dlouhodobých úrokových relací mezi tržními a klientskými sazbami na datech za Èeské republiku v letech 1999–2006. Sta• navazuje na døíve publikované
práce Izáka (1998) a Dvorného (2002), jež se vìnují problematice úrokového transmisního
mechanismu, a dále doplòuje pøíspìvky Brady a Brùny (2004) a Brùny (2005 a 2007) na
téma dynamiky úrokových sazeb na domácím penìžním a swapovém trhu.
2. Model øízení úrokové marže bank v prostøedí nedokonalé konkurence

Ho a Saunders (1981) definují v rámci své prùkopnické studie základní determinanty
úrokové marže v podobì nedokonalé konkurence na bankovním trhu, rizikové averznosti banky, volatility úrokových sazeb na mezibankovním trhu a rozsahu poptávky po
úvìrech, resp. nabídky depozit. Model øízení úrokové marže je následnì rozpracován
ve studiích McShane a Sharpe (1985), Allen (1988), Angbazo (1996), Saunder a Schumecher (2000) a Maudos a Fernández de Guevara (2004), pøièemž pùvodní pøístup je
rozšíøen o faktory v podobì kreditního rizika, výše provozních nákladù èi vliv
regulatorních opatøení.
Model øízení úrokové marže pøedpokládá, že banka zprostøedkovává alokaci úspor
mezi subjekty, jež vytváøejí úspory, a subjekty, kteøí tyto úspory poptávají. Na stranì nabídky úspor je banka chápána jako pasivní pøíjemce vkladù, na stranì poptávky po
úsporách model ponechává prostor pro možnost, že banka dle vlastní úvahy omezí nabídku úvìrù. Banka pøijímá depozita a poskytuje úvìry, jejichž splatnost pøesahuje horizont krátkého období, které banka sleduje pro stanovení optimální úrokové marže.
V krátkém období tak banka poskytuje úvìry a pøijímá depozita za fixní „dlouhodobé“
úrokové sazby IRL a IRD, pro nìž platí, že:
IRL = IRM + a

(1)

IRD = IRM - b,

(2)

kde IRM je bezriziková tržní úroková sazba, a, resp. b pak rozpìtí mezi úvìrovou, resp.
depozitní sazbou a tržní úrokovou sazbou.
Nabídka depozit a poptávka po úvìrech je z hlediska banky chápána jako náhodná
velièina. Pravdìpodobnost poskytnutí úvìru (ëL), resp. pøijetí depozita (ëD) je klesající
funkcí velikosti marže na úvìrovém a depozitním trhu:
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ë L = á L - âL a

(3)

ë D = á D - â Db

(4)

kde â je elasticita poptávky po úvìrech, resp. nabídky depozit vzhledem ke zmìnì marží
a a b. Expozice banky vùèi úrokovému riziku vychází ze skuteènosti, že nabídka depozit mùže být realizována v odlišný èasový okamžik než poptávka po úvìru. V takovém
pøípadì se banka dostane na penìžním trhu do spekulativní pozice, kdy je v dùsledku
pohybu úrokových sazeb vystavena refinanènímu, popø. reinvestiènímu riziku. Úroková marže a+b je tak chápána jako odmìna banky za riziko neoèekávané budoucí zmìny
úrokové sazby a z toho vyplývající ztráty na vlastním jmìní banky vzhledem
k potenciálnì nevyvážené pozici mezi objemem nových úvìrù (L) a depozit (D).
Banka se rozhoduje o velikosti úrokové marže s cílem maximalizovat oèekávanou
hodnotu vlastního jmìní (We) na konci období, pro nìjž jsou zafixovány sazby IRL a IRD:
We = (L0 - D0)(1 + IRL-D + ZL) + M0(1 + IRM + ZM) - C(L) - C(D),

(5)

kde L0, D0 a M0 je stav úvìrù, depozit a èisté pozice na penìžním trhu v okamžiku rozhodování o velikosti úrokové marže, IRL-D pøedstavuje prùmìrnou výnosnost èisté úvìrové pozice (L0 - D0), ZL vyjadøuje kreditní riziko úvìrového portfolia v podobì náhodné
velièiny s normálním rozdìlením N(0, óL2), ZM popisuje úrokové riziko v podobì náhodné velièiny s normálním rozdìlením N(0, óM2) a C(L), resp. C(D) jsou provozní náklady spojené s poskytováním nových úvìrù, resp. pøijímáním nových depozit.
Tento cíl je naplnìn v okamžiku, kdy marže a a b jsou nastaveny tak, že minimalizují
riziko nesouladu mezi nabídkou depozit a poptávkou po úvìrech. Velikost optimální
úrokové marže je tak dána:
a+b=

1 æ aD aL
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÷ 2 è L + D ÷ø - 4 U¢(W e ) [(L + 2L0 )sL + (L + D)sM + 2(M0 - L)sLM ] (6)
ø

U¢¢(W e )
vyjadøuje rizikovou averznost banky a óLM vyjadøuje vliv kovariance kreU¢(W e )
ditního a úrokového rizika na výnosnost èisté úvìrové pozice banky. V koneèném dùsledku optimální úroková marže roste s klesající konkurencí na bankovním trhu, s klesající provozní efektivností bank, s rostoucí rizikovou averzností bank, se zvyšujícím se
rozsahem poptávky po nových úvìrech, resp. nabídky nových depozit a se zvyšujícím
se kreditním a úrokovým rizikem (popø. rostoucí kovariancí vlivu tìchto rizik).
kde

3. Dezinflaèní strategie mìnové politiky, nedokonalá konkurence na bankovním
trhu a transmise úrokových sazeb v krátkém období

Intenzita zmìn úvìrových a depozitních sazeb je v krátkém období ovlivnìna skuteèností, že konkurence na bankovním trhu, provozní efektivnost bank, jejich riziková
averznost a úroveò kreditního rizika jsou stabilní. V pøípadì tranzitivních ekonomik pùsobí v první fázi transformace i další faktory v podobì silné podkapitalizace firemního
sektoru, vysokého podílu úspor domácností ve formì bankovních vkladù a naopak nízké úrovni jejich zadlužení a obecnì vysoké koncentraci klientù bank u nejvìtších a ob-
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vykle státních bank. Výsledkem je nedokonalá úroková elasticita nabídky depozit
domácností a poptávky po úvìrech firem.
V takové situaci èelí centrální banka v rámci své dezinflaèní strategie rizikùm, které
mohou podstatnì ovlivnit úèinnost mìnové politiky založené na úrokovém transmisním
mechanismu. V první øadì se jedná o problém možné nekonzistence mezi zmìnami
hlavní úrokové sazby centrální banky a dynamikou tržních úrokových sazeb. Pevná
vazba mezi dynamikou obou úrokových sazeb je typická pouze pro úrokové sazby na
krátkém konci výnosové køivky penìžního trhu, které jsou efektivnì stabilizovány prostøednictvím operací na volném trhu. Pro støednìdobé a dlouhodobé úrokové sazby je
naopak typická vysoká nestabilita reakcí na aktuální mìnová opatøení centrální banky
a potenciálnì silný vliv dlouhodobých dùsledkù mìnové politiky v podobì zmìn oèekávané trendové inflace. Ukazuje se, že transmise zmìn hlavní úrokové sazby centrální
banky do zmìn tržních úrokových sazeb je problematická pøedevším v poèáteèní fázi
dezinflace, kdy ekonomické subjekty nejsou schopny správnì predikovat efekty
mìnové restrikce a budoucí chování centrální banky.
Na druhé stranì efektivní úrokový transmisní mechanismus pøedpokládá existenci
stabilních relací mezi zmìnami tržních úrokových sazeb a klientských sazeb bank.
Omezená elasticita poptávky po úvìrech, resp. nabídky depozit a omezená konkurence
na bankovním trhu vede banky k tomu, že nejsou nuceny bezprostøednì následovat pohyby tržních úrokových sazeb (Cottarelli, Kourelis, 1994). V pøípadì zmìn relací mezi
úvìrovými, resp. depozitními sazbami a tržní úrokovou sazbou banky nemusí èelit
hrozbì kvantitativnì významné substituce mezi nabídkou úvìrových a depozitních produktù jednotlivých bank, resp. substituce mezi nabídkou bankovních a nebankovních
úvìrových a depozitních produktù. To v koneèném dùsledku umožòuje bankám využít
své pozice na trhu a v reakci na zmìny tržních úrokových sazeb iniciovat rùst úrokové
marže a zvýšit tak výnosnost vlastního kapitálu banky.
Skuteènost, že banky mohou v krátkém období manipulovat klientskými sazbami, jim
dává pøíležitost optimalizovat velikost úrokové marže vzhledem ke skuteèným úrokovým
nákladùm a výnosùm banky. Jejich chování vychází ze skuteènosti, že banky se financují
za tržní úrokové sazby pouze èásteènì a že zejména u bank disponujícím výrazným pøebytkem primárních depozit jsou prùmìrné úrokové náklady významnì pod hladinou
tržních úrokových sazeb (Gambacorta, 2005; Berlin, Mester, 1998). Lze proto pøedpokládat, že klientské sazby budou v krátkém období vykazovat vyšší míru rigidity než tržní
úrokové sazby a že jejich rigidita bude v tranzitivních ekonomikách vyšší než ve vyspìlých zemích. Souèasnì však bude možné zaznamenat i vyšší míru asymetrie v dynamice
relací úvìrových, resp. depozitních sazeb vzhledem ke zmìnám tržních úrokových sazeb,
než je bìžná na standardních bankovních trzích (Mojon, 2000; Sander, Kleimeier, 2004).
V rámci dezinflaèní strategie tak bude pøi rùstu tržních úrokových sazeb iniciovaných mìnovou restrikcí rùst úvìrových sazeb významnì rychlejší než rùst depozitních sazeb, což
posílí restriktivní charakter mìnové politiky. Naopak v pøípadì poklesu tržních úrokových sazeb spojeném s koneènou fází dezinflace bude dynamika poklesu depozitních
sazeb intenzivnìjší než pohyby úvìrových sazeb, v dùsledku èehož mùže mìnová
restrikce pøetrvávat i za situace nízké reálné úrovnì hlavní mìnové úrokové sazby.
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Obecnì platí, že pro banku je životnì dùležité ochránit se v kontextu zmìn tržní úrokové sazby pøed poklesem úrokové marže v dùsledku odlišné durace úvìrového a depozitního portfolia (Hanweck, Kilcollin, 1984). Z tohoto dùvodu je obvykle do znìní úvìrových a depozitních kontraktù zakomponován pøeceòovací mechanismus, který
prostøednictvím zmìn klientských sazeb pro jednotlivé produkty funkènì propojuje
úrokové náklady s úrokovými výnosy banky a tím úèinnì omezuje expozici banky vùèi
úrokovému riziku. Z pohledu bank tak dochází k pøirozené stabilizaci úrokové marže
i pøi významných zmìnách sklonu výnosové køivky tržních úrokových sazeb spojených
s dezinflaèní mìnovou politikou. Banka je pøitom efektivnì chránìna jak pøed makroekonomickými šoky v podobì dynamických zmìn inflace, tak i pøed neoèekávanými
zmìnami úrokové sazby centrální banky vyplývajících z potøeby pøizpùsobení intenzity
dezinflaèní strategie aktuální trajektorii zmìn cenové hladiny a inflaèních oèekávání.
Lze proto oèekávat, že v rozporu s modelem øízení úrokové marže se klientské sazby
mohou mìnit i v krátkých intervalech a mohou vykazovat stabilní vazbu na zmìny krátkodobých tržních úrokových sazeb. Efektivní stabilizace krátkodobých tržních úrokových sazeb prostøednictvím cílování hlavní úrokové sazby tak mùže omezovat zmìny
sklonu výnosových køivek úvìrových a depozitních úrokových sazeb, jež by jinak
snižovaly efekty mìnových opatøení centrální banky prostøednictvím vazby
klientských sazeb na zmìny dlouhodobých tržních úrokových sazeb.
Ukazuje se, že zejména v tranzitivních ekonomikách ve fázi dezinflace nemohou
banky omezit svùj pohled na problém úrokového rizika jako na jednorázové pøizpùsobení úvìrových a depozitních sazeb v reakci na aktuální zmìnu úrokové sazby centrální
banky, ale vnímají ho šíøeji jako otázku citlivosti zmìn úrokové marže v kontextu mìnící se oèekávané volatility hlavní mìnovì-politické úrokové sazby. Na rozdíl od modelu
øízení úrokové marže však pøedpokládám, že nárùst volatility úrokové sazby centrální
banky nemusí automaticky znamenat zvýšení úrokové marže. Pokud se jedná o trendové a tedy predikovatelné zmìny úrovnì hlavní úrokové sazby centrální banky v kontextu úspìšné dezinflace, úroková marže mùže být stabilní i v pøípadì intenzivní dynamiky
tržních úrokových sazeb. Zdá se, že banky mají dùvod zvyšovat úrokovou marži pøedevším v kontextu rostoucí nejistoty o naèasování a agresivitì mìnových opatøení centrální banky, což je typické spíše v první fázi dezinflace, kdy existují vážné pochybnosti
o naplnìní inflaèního cíle, èi za situace, kdy ekonomika dosáhne stavu stabilní nízké
inflace a kdy se banky setkávají v kontextu jemného ladìní úrokové sazby centrální
banky s ne zcela jasným vývojem hlavních zdrojù inflace.
Vlastní proces ocenìní úvìrových èi depozitních obchodù je bezprostøednì propojen s tržní úrokovou mírou pouze u omezené skupiny klientù s nejvyšší bonitou (Flannery, 1981). V bìžném pøípadì jsou klientské sazby odvozovány od urèité bazické sazby
(IRPRIME), u níž mùže být míra korelace se zmìnami tržní úrokové sazby pøizpùsobena
zájmu banky na omezení expozice vùèi úrokovému riziku a na dosažení vysoké rentability kapitálu. Proces stanovení úvìrových a depozitních sazeb tak spíše než vztahy (1)
a (2) charakterizují rovnice:
IR L = IR LPRIME + c

(7)

IR D = IR DPRIME + d

(8)
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kde c vyjadøuje celkovou výši termínové a rizikové prémie a d pøedstavuje kromì termínové prémie i efekt pásmového úroèení vkladù. Rigiditu a asymetrii klientských sazeb
lze tak vysvìtlit skuteèností, že rozhodnutí bank o výši bazické sazby pro úvìrové a depozitní obchody jsou jen nedokonale propojena s dynamikou tržních sazeb, pøièemž
zmìny obou bazických sazeb nejsou bankami zámìrnì dokonale synchronizovány. English (2002) v této souvislosti poukazuje na možnou asymetrii ve frekvenci pøecenìní
úvìrových a depozitních kontraktù. Je však nutné podotknout, že odlišná citlivost zmìn
klientských sazeb na zmìny tržní úrokové sazby nemusí automaticky potvrzovat manipulaci s velikostí úrokové marže s pøíslušnými efekty na hospodáøském výsledku
banky, nebo• banky mohou bezprostøední zmìny úrokové marže kompenzovat výnosy,
resp. náklady úrokových derivátù.
Rychlá dezinflace v tranzitivních ekonomikách zvýrazòuje skuteènost, že omezení
úrokového rizika banky vyžaduje øídit úrokovou marži vzhledem k celému úvìrovému
a depozitnímu portfoliu a nikoli pouze v kontextu nových klientských obchodù, jak
pøedpokládá klasický model úrokové marže. Pro banku, která pracuje s mechanismem
pøecenìní klientských sazeb pro celé portfolio úvìrových a depozitních obchodù, proto
nemusí být natolik podstatné vyrovnat pravdìpodobnost poskytnutí nového úvìru ve
stejný okamžik jako pøijetí nového depozita, nebo• banka je schopna riziko zmìny sklonu výnosové køivky efektivnì pøenášet na své klienty. V takovém pøípadì transmise mìnových opatøení centrální banky pùsobí soubìžnì jak pøes dùchodový efekt mìnících se
nákladù na splácení pùvodnì poskytnutých úvìrù èi výnosù z bankovních depozit, tak
i prostøednictvím substituèních efektù zmìn relativní ceny investic a spotøeby financovaných poskytnutím nových úvìrù a investic a spotøeby financovaných z vlastních
zdrojù, resp. zmìn relativní ceny souèasných a budoucích investic a spotøeby. V situaci
tranzitivních ekonomik, kdy je objem úvìrù generován pøevážnì na stranì firemní klientely, zatímco úspory jsou vytváøeny domácnostmi s nízkou úrokovou elasticitou nabídky vkladù a finální spotøeby, pøitom nejsou efekty zmìn úrokových sazeb iniciovaných centrální bankou rozprostøeny symetricky mezi domácnosti a firmy a dopadají
silnìji na firmy, u nichž se dùchodový a substituèní efekt sèítá u bankovního úvìru jako
klíèového zdroje externího financování, a mohou se projevit prostøednictvím
významných zmìn dynamiky provozních a investièních úvìrù.
Na druhé stranì øízení úrokového rizika na bázi portfolia úvìrových a depozitních
produktù bank pøedpokládá z hlediska jednotlivých cílových skupin klientù znaènì heterogenní pøístup k dynamice pøecenìní klientských úrokových sazeb. Výsledkem je, že
citlivost jednotlivých úvìrových a depozitních sazeb na zmìny tržních úrokových sazeb se významnì liší (viz studie Mojon, 2000; Sander, Kliemeier, 2004; Bondt, Mojon,
Valla, 2005), což v koneèném dùsledku oslabuje efekty úrokového transmisního mechanismu. Relativnì pevnou vazbu zmìn úvìrových sazeb na pohyby tržních úrokových sazeb lze oèekávat pøedevším u klientù, kteøí vykazují zvýšenou úrokovou elasticitu poptávky po úvìrech a jimž jsou úvìry poskytovány za podmínek nízkých
jednotkových nákladù. Této charakteristice nejlépe vyhovují úvìrové produkty pro
korporátní klientelu. V pøípadì spotøebitelských úvìrù je dynamika úvìrových sazeb
ovlivnìna zejména vysokými jednotkovými náklady na poskytování tìchto úvìrù a nízkou úrokovou elasticitou domácností, v dùsledku èehož sazby ze spotøebitelských úvì-
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rù obvykle vykazují znaènou setrvaènost a nezávislost na zmìnách tržních úrokových
sazeb. Zmìny úrokových sazeb z hypotéèních úvìrù mají tendenci následovat zmìny
tržních úrokových sazeb s delší splatností, což je ovlivnìno možností volby délky fixace sazby ze strany klienta banky, èemuž se následnì pøizpùsobuje èasová struktura financování prostøednictvím hypotéèních zástavních listù. Proti rychlému poklesu
úvìrových sazeb pùsobí v pøípadì tranzitivních ekonomik vysoká poptávka firem a
domácností po úvìru vyplývající z rychlého tempa investic, nízké saturovanosti
domácností spotøebním zbožím a potøebou masivních investic do bydlení.
V pøípadì depozitních sazeb zkušenosti naznaèují, že úroková citlivost nabídky depozit je obecnì nízká, pøièemž vlastní sbìr primárních depozit je relativnì drahý. V dùsledku toho je úroèení bìžných depozit na extrémnì nízké úrovni, pøièemž úrokové
sazby z bìžných depozit vykazují velmi nízkou citlivost na zmìny tržních úrokových
sazeb. Rigidita úrokových sazeb z úsporných a termínovaných vkladù je obecnì nižší,
její výše souvisí i se skuteèností, zda banka pracuje s kontinuálním pøebytkem èi nedostatkem primárních depozit. V tranzitivních ekonomikách je vývoj depozitních sazeb
ovlivnìn také malou penetrací bankovních služeb v sektoru domácností a z toho
vyplývající nízkou úrovní neúrokových pøíjmù bank.
4. Zmìny bankovního systému, stabilita úrokové marže a dlouhodobá
rovnováha relací tržních a klientských úrokových sazeb

V dlouhém období lze oèekávat vyšší flexibilitu klientských sazeb a omezenou možnost
manipulace s velikostí úrokové marže. Intenzitu úrokového transmisního mechanismu
tedy chápu nikoli jako výsledek maximalizace úrokové marže ze strany bank, ale jako
projev jejich snahy o udržení dlouhodobì stabilní úrokové marže zajiš•ující požadovanou výnosnost kapitálu banky. Jde tedy primárnì o nastavení logických vazeb mezi jednotlivými úvìrovými, resp. depozitními sazbami a tržními úrokovými sazbami urèité
splatnosti jako prostøedek pøirozeného hedgingu bank vùèi úrokovému riziku. Aplikace
efektivních pravidel pøeceòovacího mechanismu umožní bance vytvoøit pevnou vazbu
mezi úrokovými výnosy a náklady pøi zachování cenové konkurenceschopnosti úvìrových a depozitních produktù. Pro stabilitu èistých úrokových výnosù je klíèové propojení úvìrových a depozitních sazeb na tržní úrokové sazby obdobné splatnosti. To pøedpokládá, že hospodáøský výsledek banky není citlivý na nestabilitu sklonu výnosové
køivky, jež je v pøípadì tranzitivních ekonomik spojena s dezinflaèní politikou centrální
banky.
Z hlediska úèinnosti mìnové politiky lze oèekávat, že vliv centrální banky na úvìrové a depozitní sazby bude obecnì vyšší než v krátkém období. Na druhé stranì v dlouhém období dochází ze strany centrální banky ke zmìnám v charakteru mìnové politiky,
tj. mìní se smìr i intenzita pohybu hlavní úrokové sazby a tím se komplikují i dopady do
klientských sazeb. V pøípadì dezinflace se jedná o problém adaptace bank na nízkoinflaèní charakter tranzitivní ekonomiky, kdy se budoucí smìr mìnové politiky a nastavení hlavní úrokové sazby stávají hùøe predikovatelné. V dlouhém èasovém horizontu se
tak úrokový transmisní mechanismus stává problémem stability rovnovážných relací
klientských sazeb a tržních úrokových sazeb s urèitou splatností. Výsledné vlastnosti
kointegrace klientských sazeb a tržních úrokových sazeb umožòují ukázat, zda centrál-
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ní banka pùsobí na ekonomiku primárnì prostøednictvím efektu likvidity (tj. pøes krátkodobé úrokové sazby), èi naopak prostøednictvím oèekávání budoucích dopadù mìnové politiky v podobì zmìn oèekávané trendové inflace èi ekonomické dynamiky
(tj. pøes dlouhodobé úrokové sazby). Lze spekulovat, že pøechod z fáze dezinflace
k udržování stabilnì nízké inflace mùže v tranzitivních ekonomikách zpùsobit zmìnu
pevné vazby mezi tržními a klientskými sazbami od pøeceòování na bázi zmìn
dlouhodobých tržních úrokových sazeb k ocenìní klientských sazeb na bázi pohybù
krátkodobých tržních úrokových sazeb.
Silná vazba klientských sazeb na krátkodobé tržní úrokové sazby vede k tomu, že úvìrové a depozitní sazby budou následovat aktuální zámìry centrální banky pouze s malým
zpoždìním a s vysokou intenzitou. Klientské sazby se tak mohou stát spolehlivým prostøedkem dlouhodobého vlivu centrální banky na ekonomickou aktivitu. Ve fázi dezinflace totiž mùže pevná vazba úvìrových a depozitních sazeb na dlouhodobé tržní úrokové
sazby komplikovat efektivnost mìnové politiky v dùsledku konfliktù mezi aktuálními
mìnovými zámìry centrální banky reprezentovanými urèitou velikostí hlavní mìnové
úrokové sazby a reálnými mìnovými efekty klientských úrokových sazeb. Tento rozpor
mùže být výsledkem oslabené kredibility centrální banky, chybných oèekávání bank
o dynamice ekonomických fundamentù èi pøípadnými tendencemi centrální banky
nadhodnocovat inflaèní rizika a udržovat suboptimální výši hlavní úrokové sazby.
Kointegrace mezi klientskými sazbami a tržními úrokovými sazbami mùže být silnì
ovlivnìna dynamickými zmìnami bankovního trhu v podobì rùstu konkurence na bankovním trhu, snižující se rizikové averznosti bank, zkvalitnìní finanèního øízení bank a
jejich zlepšující se provozní efektivnosti. Tyto faktory mohou vyvolávat dlouhodobý
tlak na pokles rovnovážné výše úrokové marže. Z pohledu úèinnosti úrokového
transmisního mechanismu je klíèové, že mìnící se podoba bankovních trhù je z velké
èásti nezávislá na provádìné mìnové politice. Zostøení konkurence na bankovním trhu
je spojováno s poklesem zprostøedkování a koncentrací bank prostøednictvím nadnárodních fúzí a akvizic. V rámci tranzitivních ekonomik je klíèovým vlivem privatizace
bank do rukou zahranièních bank. Rùst konkurence vede banky k hledání nových ziskových pøíležitostí razantním vstupem do nových klientských segmentù (sektor domácností a malých a støedních firem). Banky se pøitom primárnì zamìøují na rentabilitu
kapitálu prostøednictvím vysokého poètu prodaných produktù pøipadajících na klienta
banky a nikoli pøes vysoké jednotkové ziskové marže.
Klesající riziková averznost je zvláštì v tranzitivních ekonomikách tìsnì propojena
s dezinflaèní mìnovou politikou prostøednictvím procesu nastolování makroekonomické rovnováhy. Pokles rovnovážné úrokové marže je spojován s úspìšnou dezinflací završenou stabilnì nízkou inflací a obnovením rychlého ekonomického rùstu. Bezprostøednì s tím se snižuje kreditní riziko ekonomiky a zlepšuje se kvalita úvìrového
portfolia bank, klesá pravdìpodobnost defaultu klientù bank a zvyšuje se jejich platební
morálka. Pokles úrokové marže je v tomto pøípadì dùsledkem klesajících ztrát bank
z úvìrových obchodù, což umožòuje bankám kalkulovat s nižšími náklady této èinnosti
standardnì pokrývanými urèitou fixní složkou v rámci úrokové marže.
Zvyšující se provozní efektivnost bank bezprostøednì souvisí s rùstem konkurence
na bankovním trhu a požadavkem na vysokou rentabilitu bankovního kapitálu. Banky
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èelí nutnosti masivní redukce provozních nákladù, což se projevuje pøedevším v optimalizaci obchodních procesù, hledáním nových distribuèních kanálù, zmìnami v rozsahu a formì poboèkové sítì a klesajícím poètem zamìstnancù. Na stranì výnosù je zdùrazòován vyšší objem bankovních operací klientù, nalezení nových trhù èi klientských
skupin, pøesun k službám s vyšší pøidanou hodnotou a zmìny ve struktuøe výnosù od
úrokových výnosù k vyšším výnosùm v podobì bankovních poplatkù. To v koneèném
dùsledku umožòuje bankám omezit velikost úrokové marže a souèasnì udržet vysokou
výnosnost kapitálu.
5. Ekonometrický model dynamiky klientských úrokových sazeb v krátkém
a dlouhém období

Na základì výše øeèeného pøedpokládám, že zmìny tržních úrokových sazeb jsou
dùležitým impulzem k pøizpùsobení úvìrových a depozitních sazeb komerèních bank.
Mám za to, že dynamika klientských sazeb ve vazbì na zmìny tržních úrokových sazeb
se mùže významnì lišit v závislosti na tom, zda jejich pohyby sledujeme z pohledu krátkodobé èi dlouhodobé rovnováhy. Lze oèekávat, že vazba na tržní úrokové sazby není
zcela dokonalá a že jednotlivé úvìrové a depozitní sazby mohou vykazovat silnou
vazbu na tržní úrokové sazby odlišné splatnosti.
Cílem budovaného ekonometrického modelu je nalézt takový aparát, který z pohledu krátkého a dlouhého období umožní kvantifikovat dynamiku klientských sazeb v závislosti na zmìnách tržních úrokových sazeb a souèasnì prozkoumat otázku stability
úrokových relací mezi úvìrovými, resp. depozitními sazbami a tržními sazbami
rozdílné splatnosti.
K tomuto úèelu používám vlastní modifikaci modelu korekce chyb použitou
v Srrensen a Werner (2006), v rámci které jsou zmìny j-té úvìrové sazby DIR Lj èi k-té
depozitní sazby DIR kD funkcí vlastní zpoždìné hodnoty, aktuální a zpoždìné zmìny
tržní úrokové sazby DIR iM s i-tou splatností a pøíslušné odchylky klientských sazeb od
dlouhodobé rovnováhy:
DIR jL,t = a iL + b iL,0 DIR iM,t + b iL,1DIR iM,t -1 + g iL DIR jL,t -1 + diL (IR jL,t -1 - fiL,0 - fiL,1IR iM,t -1 ) + Dj,iL + eiL,t
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D
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j = 1, ..., J; k = 1, ..., K; i = 1, …, I
kde pro i-tou splatnost tržní úrokové sazby a iL a a iD pøedstavují úrovòové konstanty,
b iL,0 a b iD,0 (0 £ â0 < 1) vyjadøují krátkodobou rovnováhu v podobì citlivosti zmìn klientských sazeb na aktuální zmìny pøíslušné tržní úrokové sazby, b iL,1 a b iD,1 a (0 £ â1 < 1) jsou
parametry citlivosti zmìn klientských sazeb na první zpoždìné hodnoty této tržní úrokové sazby, g iL a g iD (0 < ã < 1) vyjadøují autokorelaci klientských sazeb prvního øádu,
d iL a d iD (-1 < d < 0) pøedstavují rychlost, s jakou se klientské sazby navrací smìrem
k dlouhodobé rovnováze, D Lj,i a D k,i
D jsou dummy promìnné pro pøípad metodologické
zmìny sledování klientských sazeb e iL a e iD jsou sériovì nekorelovaná rezidua
s nulovým prùmìrem a konstantním rozptylem.
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Dlouhodobou rovnováhu chápeme jako rovnovážné úrokové relace mezi úvìrovými, resp. depozitními sazbami a tržní úrokovou sazbou i-té splatnosti vyjádøené
kointegraèním vztahem:
j
IR L,t
= f iL,0 + f iL,1IR iM,t + D Lj,i + n iL,t

(11)

i
IR kD,t = f iD,0 + f iD,1IR iM,t + D k,i
D + n D,t

(12)

kde f iL,0 a f iD,0 (ö0 > 0) jsou úrovòové konstanty, f iL,1 a f iD,1 (0 < ö1 £ 1) jsou parametry
dlouhodobé rovnováhy mezi klientskými sazbami a pøíslušnou tržní úrokovou sazbou
IR iM a n iL,t a n iD,t jsou sériovì nekorelovaná rezidua s nulovým prùmìrem a konstantním
rozptylem.
Odhad jednotlivých parametrù vychází z pøedpokladu, že klientské sazby a tržní úrokové sazby mohou být nestacionární. V prvním kroku proto budou provìøeny vlastnosti jednotlivých úrokových sazeb pomocí standardního ADF testu. Vlastní odhad velikosti parametrù bude uskuteènìn ve dvou krocích. V první fázi odhadneme parametry f iL,0 , f iD,0 , f iL,1 ,
f iD,1 z rovnic (11) a (12) pomocí dynamické metody nejmenších ètvercù (DOLS) navržené
Stockem a Watsonem (1993). Tato metoda odhadu pøedpokládá autokorelaci klientských
sazeb a tedy problémy se sériovou korelací reziduí n iL,t a n iD,t . Z tohoto dùvodu jsou rovnice
(11) a (12) pøed odhadem parametrù upraveny pøidáním zpoždìných a budoucích hodnot
zmìn tržní úrokové sazby i-té splatnosti (pro jednoduchost pracujeme s první zpoždìnou
a první budoucí hodnotou zmìny tržní úrokové sazby):
j
IR L,t
= f iL,0 + f iL,1IR iM,t + f iL,2 DIR iM,t -1 + f iL,3 DIR iM,t + 1 + D Lj,i +n iL,t
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Parametry modelu korekce chyb (9) a (10) již odhadneme metodou nejmenších ètvercù.
V rámci empirické analýzy provìøíme prostøednictvím parametrù â0 intenzitu
transmise mezi klientskými sazbami a tržními úrokovými sazbami s i-tou splatností
v krátkém období (tzn. budeme hledat splatnost tržní úrokové sazby, pro níž bude tento
parametr statisticky významnì vyšší než nula a kvantitativnì nejvyšší). Dále ovìøíme
hypotézu, že â0 > â1 (tj. že klientské sazby jsou nejcitlivìjší na aktuální zmìnu tržní úrokové sazby). Prostøednictvím ö1 budeme øešit problém stability relací mezi klientskými
sazbami a tržní úrokovou sazbou i-té splatnosti v dlouhém období (budeme hledat splatnost tržní úrokové sazby, pro níž bude tento parametr statisticky významnì vyšší než
nula a nejblíže hodnotì 1). V neposlední øadì nás v podobì parametru ä bude zajímat
rychlost, s jakou se jednotlivé klientské úrokové sazby vrací ze stavu krátkodobé
rovnováhy do stavu dlouhodobé rovnováhy.
6. Analýza transmise zmìn tržních úrokových sazeb do klientských sazeb
v letech 1999–2006

V rámci empirické analýzy rozumíme tržními úrokovými sazbami úrokové sazby PRIBOR se splatností O/N, 7D, 14D, 1M, 2M, 3M, 6M, 9M, 1Y zveøejòované ÈNB a sazby
úrokových swapù (IRS) se splatností 2Y - 10Y kótované v systému Reuters jako uzaví-
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rací sazby nákup. Klientskými sazbami rozumíme úvìrové a depozitní sazby domácích
bank pro nové klientské obchody a pro portfolio úvìrù a vkladù publikované v rámci
mìnové statistiky ÈNB. Vztah mezi tržními úrokovými sazbami a klientskými sazbami
testujeme na mìsíèních datech za roky 1999–2006 (celkem 96 pozorování). Výpoèty
jsou provádìny za pomocí programu PcGive.
Graf 1
Vývoj úrokových sazeb PRIBOR
(vybrané splatnosti)

Graf 2
Vývoj sazeb z úrokových swapù
(vybrané splatnosti)
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V prùbìhu sledovaného období dochází ke kontinuálnímu poklesu tržních úrokových sazeb PRIBOR i IRS a to pøedevším v dùsledku relativnì rychlé dezinflace v domácí ekonomice doprovázené v první fázi také prudkým poklesem ekonomického rùstu
(viz graf 1 a graf 2). Vývoj úrokových sazeb IRS je na rozdíl od sazeb PRIBOR více volatilní, jednotlivé úrokové sazby se pohybují spoleènì, ale na odlišné hladinì. Rozdíly
mezi úrokovými sazbami PBIBOR jsou oproti tomu zanedbatelné. Zdá se, že pohyb klientských sazeb (viz graf 3 a graf 4) v zásadì následuje klesající trend tržních úrokových
sazeb. Vedle toho je však na první pohled zøejmé, že transmise dynamiky tržních úrokových sazeb do klientských sazeb není zcela dokonalá. Dynamika klientských sazeb
v sobì také v mnoha pøípadech skrývá komplikovanou strukturu pøizpùsobení nìkterých dílèích podskupin úrokových sazeb (viz graf 5 a graf 6). Jedná se pøedevším
o pozvolna klesající úrokové sazby z bìžných vkladù a do znaèné míry nezávislé
pohyby úrokových sazeb z úvìrù domácnostem.
Z pohledu tranzitivních ekonomik, jež mají úspìšnì za sebou finální fázi stabilizace
inflace na úroveò inflace obvyklou ve vyspìlých ekonomikách, lze pøedpokládat, že
tržní i klientské úrokové sazby jsou nestacionární v dùsledku snižující se prùmìrné
úrovnì jednotlivých úrokových sazeb. Provedené výsledky ADF testù (viz tabulka 1)
tuto hypotézu neodmítají na 5% hladinì významnosti. Analýza prvních diferencí úrokových sazeb však ukazuje, že hypotézu o jejich nestacionaritì lze zamítnout a to nejèastìji na 5% hladinì významnosti. Pøedpokládáme tedy, že øady úrokových sazeb jsou
integrovány stupnì 1, zatímco jejich první diference jsou øady I(0).
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Graf 3
Vývoj úrokových sazeb z nových klientských
obchodù
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Graf 5
Vývoj úrokových sazeb z portfolia úvìrù
firmám dle splatnosti
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Graf 6
Vývoj úrokových sazeb z portfolia
vkladù domácností dle typu vkladu
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Graf 4
Vývoj úrokových sazeb z portfolia
klientských obchodù

Vklady
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vklady
5

Bìžné vklady

V pøípadì klientských sazeb z nových obchodù se ukazuje, že v krátkém období je
bezprostøední reakce úrokových sazeb z úvìrù firmám na dynamiku tržních úrokových
sazeb fundamentálnì odlišná od reakce úrokových sazeb z úvìrù domácnostem (viz
graf 7). Úvìrové sazby firem jsou úzce navázány na zmìny úrokových sazeb na
penìžním trhu (parametr â0 je v rozmezí 0,8–1) a pouze v omezené míøe reagují na zmìny swapových sazeb (pro všechny splatnosti je parametr â0 statisticky významný na 1%
hladinì významnosti). Úrokové sazby z úvìrù domácnostem jsou naopak rigidní a jejich pohyb je nezávislý na okamžité zmìnì tržních úrokových sazeb (hodnoty paramet-
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ru â0 jsou v rozmezí -0,4 až 0,1) pro všechny splatnosti jsou hodnoty parametru â0
statisticky nevýznamné na 5% hladinì významnosti).
Tabulka 1
ADF test jednotkového koøene (12 zpoždìných vlastních diferencí)

IRM

t-stat
0. dif

t-stat
1. dif

O/N

-1,627

-2,645*

3Y

-1,807 -2,020**

7D

-1,598

-2,625*

4Y

-1,857 -2,000**

14D

-1,614

-2,455** 5Y

-1,841 -2,046**

1M

-1,646

-2,163** 6Y

-1,813 -2,121**

2M

-1,771

-2,464** 7Y

-1,797 -2,152**

3M

-1,737

-2,657*

8Y

-1,758 -2,198**

6M

-1,521

-2,523** 9Y

-1,732 -2,185**

9M

-1,443

-2,507** 10Y

-1,720 -2,172**

1Y

-1,412

-2,431**

nové úvìry
domácnostem

2Y

-1,657

-2,091**

nové úvìry
firmám

IRM a IRL,D

t-stat
0. dif

t-stat
1. dif

0,282 -1,921***

IRL,D
portfolio úvìrù
domácnostem
portfolio úvìrù
firmám
portfolio vkladù
domácností
portfolio vkladù
firem
portfolio úvìrù
firmám
(< 1Y)
portfolio úvìrù
firmám
(1-5Y)
portfolio úvìrù
firmám
(> 5Y)
portfolio bìžné
vklady
domácností
portfolio
termínované vklady
domácností

t-stat
0. dif

t-stat
1. dif

-1,708 -2,393**
-1,535 -2,496**
-1,327 -2,448**
-1,556 -2,074**
-1,309 -2,392**

-1,661 -2,558**

-1,420 -2,382**

-1,698 -2,318**

-1,696 -2,103**

-1,405 -1,993**

*, **, *** sta tis tic ky vý znam né na 1%, 5%, 10% hla di nì význam nos ti

Silná reakce u úvìrových sazeb firem se projevuje zejména vùèi úrokovým sazbám
PRIBOR se splatností do šesti mìsícù, intenzita reakce pøitom dosahuje maxima vzhledem k úrokové sazbì 2M PRIBOR, kdy je transmise mezi tržními a klientskými sazbami
zcela dokonalá. Pravdìpodobnou pøíèinou tohoto výsledku je, že banky odvozují hodnoty úrokové marže nejenom na bázi aktuální zmìny repo sazby, jež je prostøednictvím
operací na volném trhu úzce propojena s dynamikou ultrakrátkých úrokových sazeb
PRIBOR, ale vedle toho sledují také pøedpokládaný vývoj repo sazby v nejbližším èasovém horizontu, který ovlivòuje zmìny úrokových sazeb PRIBOR se splatností v øádu
nìkolika mìsícù. Vysokou citlivost úrokových sazeb z nových úvìrù firem lze vysvìtlit
také tím, že soubìžnì s poklesem úrokových sazeb PRIBOR banky snižují nejenom
velikost bazické sazby, ale v dùsledku rychlého poklesu inflace a kreditního rizika
snižují také hodnoty termínové a rizikové prémie.
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Graf 7
Hodnoty parametru â0 pro úrokové sazby
z nových klientských obchodù
(model korekce chyb)
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Graf 8
Hodnoty parametru â0 pro úrokové sazby
z portfolia klientských obchodù
(model korekce chyb)
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Na základì tìchto výsledkù vyplývá, že ÈNB pùsobí na cenu nových úvìrù pro firemní klientelu primárnì prostøednictvím efektu likvidity, klientské sazby však zprostøedkovanì reflektují i vývoj ekonomických fundamentù. Kromì spíše technického
problému denního øízení likvidní pozice bank se v dynamice úvìrových sazeb projevují
oèekávání o zmìnách repo sazby, jež jsou úzce propojeny s faktory vyvolávajícími riziko podstøelení èi pøestøelení inflaèního cíle ÈNB v horizontu efektivní transmise (v rozmezí jednoho až dvou let). Banky tato rizika nejsou ochotny tlumit na úkor své úrokové
marže a pøenášejí je na firmy, což mùže mít pro firmy nepøíjemné dopady v pøípadì náhlých zmìn v predikci budoucí inflace ze strany ÈNB a z toho vyplývajících zmìn ve výhledu vývoje repo sazby. Pøekvapivé zvraty v chování ÈNB pøitom nemusí být výhradnì dùsledkem omezených predikèních schopností ÈNB, ale mohou reagovat na
v principu exogenní faktory v podobì zrychlení tempa apreciace èeské koruny èi
náhlých zmìn v dynamice ekonomických fundamentù Eurozóny.
Na druhé stranì pevná vazba dynamiky úvìrových sazeb firem na zmìny úrokových
sazeb na penìžním trhu mùže významnì omezit nestabilitu oèekávaných reálných úrokových sazeb z nových úvìrových obchodù. Za pøedpokladu, že zmìny repo sazby
ÈNB jsou konzistentní s oèekávanou dynamikou inflace v horizontu efektivní transmise, firemní úvìrové sazby plynule následují zmìny inflaèních oèekávání bez významných restriktivních èi expanzivních tlakù daných zmìnami reálné výše úvìrových sazeb. To pøedpokládá, že hlavním zdrojem inflace jsou endogenní faktory, které jsou
z pohledu centrální banky ovlivnitelné prostøednictvím zmìny repo sazby, a nikoli exogenní inflaèní zdroje, jež v rámci cílování inflace podléhají institutu výjimek a u nichž
nelze oèekávat systematickou vazbu na pohyby repo sazby.
Dùvody, proè úvìrové sazby firem nejsou významnìji propojeny na zmìny swapových sazeb, mohou spoèívat v tom, že s rùstem splatnosti roste chyba predikce budoucího chování ÈNB a zvyšuje se tak èetnost náhlých zmìn v oèekávání bank. V pøípadì
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èeské ekonomiky je toto riziko zvláštì aktuální, nebo• vlastní proces dezinflace je spojen s pøijetím nové mìnové strategie ÈNB v podobì cílování inflace s pøedem neznámým transmisním mechanismem a s pøedpokládanou nestabilitou vztahù mezi jednotlivými velièinami. Kromì toho dynamiku swapových sazeb ovlivòuje nestabilita
termínové prémie, jež mùže mít souvislost s vývojem oèekávané inflace a s omezenou
likviditou trhu úrokových swapù. Pøímé napojení klientských sazeb na swapové sazby
by proto mohlo významnì zvýšit volatilitu úvìrových sazeb firem. V neposlední øadì
by pevná vazba úrokových sazeb na swapové sazby zpùsobila otevøení expozice banky
vùèi úrokovému riziku, nebo• krátkodobý charakter vkladù banky vede k jejich
èastému pøecenìní s vazbou na krátkodobé úrokové sazby.
Vzhledem k tomu, že údaje o dynamice úrokových sazeb z vkladù firem a domácností nejsou k dispozici pro celé sledované období, lze v kontextu dynamiky tržních
úrokových sazeb pouze spekulovat o zmìnách úrokové marže. Vzhledem k intenzivní
reakci úvìrových sazeb pro firemní klientelu je možné pøedpokládat, že pokles tržních
úrokových sazeb vyvolává tlak na okamžitý pokles úrokové marže pro nové obchody
s firemní klientelou a že banky si pro tento typ obchodù nemohou významnìji dovolit
manipulovat s úrokovou marží s cílem participovat na spotøebitelském užitku firem.
Tento závìr je tak v rozporu s pùvodním pøedpokladem o vysokém stupni závislosti
firem na financování prostøednictvím bankovního úvìru a nízké konkurenci na
bankovním úvìrovém trhu.
Na druhé stranì rigidita úrokových sazeb z úvìrù domácností vede ve sledovaném období k prudkému zvýšení úrokové marže pro nové obchody mezi bankami a domácnostmi. Výsledná krátkodobá rovnováha na jedné stranì reflektuje rostoucí poptávku po spotøebitelských a hypotéèních úvìrech, na druhé stranì je výrazem vysokých fixních
nákladù tohoto bankovního produktu. Prosazení mìnových zámìrù ÈNB prostøednictvím
úvìrù domácnostem je proto jen znaènì omezené a probíhá spíše v delším èasovém horizontu. Vliv zprostøedkovaný úrokovými sazbami je oslabován i nízkým podílem úvìrù
domácností na celkovém portfoliu bank, resp. spotøeby domácností financované prostøednictvím úvìru. Zprostøedkovanì si však ÈNB udržuje v tomto segmentu klientských
obchodù stálý restriktivní charakter své politiky v podobì vysokých reálných úrokových
sazeb z úvìrù domácnostem i navzdory nominálnímu poklesu repo sazby.
Oproti úrokovým sazbám z nových úvìrù je citlivost zmìn úrokových sazeb z portfolia úvìrù firmám významnì nižší, pøièemž úrokové sazby mají zøetelnou vazbou na
ultrakrátké úrokové sazby PRIBOR (hodnoty parametru â0 jsou na úrovni 0,26 až 0,29
a jsou statisticky významné na 1% hladinì významnosti) (viz graf 8). Rozdíly mezi chováním úvìrových sazeb pro nové a døíve uzavøené obchody bank jsou zøejmì dùsledkem heterogenního charakteru pøeceòovacího mechanismu a jeho nedokonalé vazby na
dynamiku tržních úrokových sazeb. Zdá se, že zmìny bazické sazby v reakci na zmìny
repo sazby jsou podstatnì menší, než by naznaèovalo chování úrokových sazeb z nových úvìrových obchodù. Omezená citlivost úvìrových sazeb z portfolia obchodù je
zøejmì významnì ovlivnìna skuteèností, že hodnoty termínové a rizikové prémie jsou
zafixovány po celou dobu existence úvìru a nemohou tak reagovat na klesající sklon
výnosové køivky tržních úrokových sazeb v dùsledku klesajícího kreditního rizika ekonomiky a poklesu inflace. Kromì toho lze pøedpokládat, že èást úvìrového portfolia
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není pøímo vázána na bazickou sazbu a že úvìrové sazby jsou pøeceòovány buï na bázi
explicitnì vyhlašované hodnoty úrokové sazby pro urèitý typ úvìrových obchodù, nebo
jsou tyto úrokové sazby pøeceòovány v pravidelných smluvnì dohodnutých termínech
s tím, že banka v mezidobí garantuje firmì výši úvìrové sazby. U úvìrových sazeb se
mùže také projevovat nízká konkurence na sekundárním trhu úvìrù, tzn. že firmy mají
v krátkém období pouze omezenou možnost pøeúvìrování ze strany jiné banky, èehož
banka mùže využít ke zvýšení úrokové marže na úvìrovém trhu oproti marži
realizované pro nové klientské obchody.
Výsledky odhadu modelu korekce chyb ukazují, že depozitní sazby pro portfolio
vkladù firem a v menší míøe i pro portfolio vkladù domácností reagují na zmìny tržních
úrokových sazeb silnìji než úvìrové sazby firem (parametr â0 je na úrovni okolo 0,52
pro vklady firem a 0,3 pro vklady domácností) – viz graf 8. Stejnì jako u úvìrových sazeb jsou depozitní sazby nejsilnìji propojeny na úrokové sazby PRIBOR s ultrakrátkou
splatností (parametry â0 jsou statisticky významné na 1% hladinì významnosti pro
všechny splatnosti do devíti mìsícù). To naznaèuje, že úrokové riziko, resp. úroková
marže bank jsou øízeny takovým zpùsobem, že odlišná durace úvìrového a depozitního
portfolia je transformována prostøednictvím pøeceòovacího mechanismu do podoby
„matchingu“ mezi citlivostí dynamiky úrokových nákladù a úrokových výnosù vzhledem k tržní úrokové sazbì urèité splatnosti. To by mìlo neutralizovat vliv mìnové politiky ÈNB na volatilitu èistých úrokových výnosù vyplývající ze zmìn sklonu výnosové
køivky tržních úrokových sazeb v souvislosti s dezinflaèními cíly mìnové politiky. Vyšší intenzita citlivosti depozitních sazeb však vede k závìru, že ve sledovaném období
dochází ke krátkodobému zvýšení úrokové marže mezi úvìrovými sazbami pro firemní
klientelu a depozitními sazbami domácností a firem, nebo• v reakci na pokles tržních
úrokových sazeb spojený s úspìšnou dezinflaèní politikou ÈNB depozitní sazby firem
a domácností klesají rychleji než úvìrové sazby pro firemní klientelu.
Bližší pohled na strukturu citlivosti úvìrových sazeb firem s rùznou splatností (viz
graf 9) však ukazuje, že intenzita jejich pohybu je umìle snižována velmi nízkou až negativní citlivostí úvìrových sazeb se splatností delší než pìt let a že intenzita reakcí úrokových sazeb se splatností do jednoho roku a mezi jedním a pìti lety je obdobná jako citlivost depozitních sazeb firem (parametr â0 se pohybuje na úrovni 0,48 až 0,5 pro
ultrakrátké splatnosti a je statisticky významný na 1% hladinì významnosti). To znamená, že v krátkém období banky cílenì stabilizují hodnotu úrokové marže mezi úvìrovými a depozitními sazbami pro firemní klientelu. Vzhledem k tomu, že objem vkladù firem bìžnì nepostaèuje k profinancování portfolia úvìrù firem a že citlivost depozitních
sazeb domácností je menší než u depozitních sazeb firem, prùmìrná úroková marže tak
má v krátkém období spíše tendenci klesat. Výsledky citlivosti úrokových sazeb z termínovaných a bìžných vkladù domácností dále naznaèují, že úrokové sazby z termínovaných vkladù domácností vykazují jen mírnì nižší intenzitu reakcí na zmìny tržních
úrokových sazeb než úvìrové sazby firem (parametr â0 je pro ultrakrátké splatnosti
v blízkosti 0,4 a je statisticky významný na 1% hladinì významnosti) – viz graf 10. Citlivost sazeb z bìžných vkladù domácností je dle oèekávání velmi nízká (parametr â se
pohybuje na úrovni 0,17 a je statisticky významný na 1% hladinì významnosti).
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Graf 9
Hodnoty parametru â0 pro úrokové sazby
z portfolia úvìrù firmám dle splatnosti
(model korekce chyb)
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Graf 10
Hodnoty parametru â0 pro úrokové sazby
z portfolia vkladù domácností dle typu
vkladu (model korekce chyb)

splatnost tržní úrokové sazby
Bìžné vklady
Termínovanévkla dy
Vklady dom ácností

Tendence poklesu úrokové marže mùže být na jedné stranì dùsledkem zvyšující se
konkurence na úvìrovém trhu, na druhé stranì úroková marže mùže reflektovat, že depozitní sazby s postupující dezinflaèní politikou narážejí na svoje dno, pøièemž banky
èelí v kontextu klesající výnosnosti termínovaných vkladù zmìnám struktury vkladù ve
prospìch bìžných vkladù a soubìžnému zvýšení nestability zùstatkù na bìžných vkladech. Úroková marže má pøíležitost k rùstu pouze v segmentu úvìrù firmám se splatností delší než pìt let. V pøípadì takto dlouhých úvìrových obchodù však banky pøistupují
k jejich financování i z jiných zdrojù než primárních vkladù (napø. prostøednictvím emise dluhopisù èi hypotéèních zástavních listù) èi se zajiš•ují prostøednictvím úrokových
swapù, což umožòuje efektivnì zafixovat úrokovou marži po celou dobu splatnosti úvìru. Úroková marže roste také v segmentu úvìrù domácnostem, nebo• zmìny úvìrových
sazeb domácností jsou nezávislé na zmìnách tržních úrokových sazeb (hodnoty parametru â0 jsou na úrovni 0 až 0,1 a nejsou statisticky významné na 5% hladinì významnosti) viz graf 8. Prostøednictvím obchodù s domácnostmi tak banky mohou efektivnì
kompenzovat klesající marži u firemní klientely. Pøíèinou rùstu úrokové marže bank
v segmentu domácností mùže být vysoký stupeò bankovního zprostøedkování na stranì
zhodnocení úspor a dlouhodobého financování prostøednictvím hypotéèních úvìrù.
V koneèném dùsledku se tak zdá, že ve snaze efektivnì snížit expozici vùèi úrokovému riziku banky propojují svùj pøeceòovací mechanismus s aktuálními zmìnami repo
sazby ÈNB prostøednictvím pevné vazby úvìrových a depozitních sazeb firem a depozitních sazeb z termínovaných vkladù domácností na dvoutýdenní úrokovou sazbu PRIBOR, pøièemž synchronizují naèasování a intenzitu zmìn zmiòovaných úvìrových
a depozitních sazeb ve snaze omezit bezprostøední tlak na pokles úrokové marže.
Transmise mìnových opatøení ÈNB do klientských sazeb z portfolia bankovních obchodù je pøitom pomalejší než v pøípadì nových obchodù. Z hlediska dùchodového
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efektu je pùsobení mìnové politiky ÈNB – díky silné provázanosti mezi úvìrovými
sazbami firem a depozitními sazbami firem a domácností – v zásadì neutrální.
Vedle toho se potvrzuje, že nárùst volatility tržních úrokových sazeb v dùsledku dezinflaèní politiky ÈNB nezvyšuje hodnoty úrokové marže, nebo• banky propojují pohyby tržních úrokových sazeb s trendovými zmìnami inflace a pøechodem èeského hospodáøství do stavu nízkoinflaèní ekonomiky a nechápou ji tedy jako výraz nejistoty
o budoucím chování ÈNB èi vývoji ekonomických fundamentù. Vzhledem ke krátkému období však nelze ovìøit chování úrokové marže výhradnì v prostøedí nízké inflace,
kdy lze oèekávat zvýšení váhy nejistoty jako zdroje dynamiky tržních úrokových sazeb.
Hodnoty koeficientu ä ukazují, že úplné pøizpùsobení klientských úrokových sazeb
(tj. návrat do stavu dlouhodobé rovnováhy) nastává až v øádech mìsícù. Nejrychleji se
pøizpùsobují sazby z vkladù firem (v horizontu 2–3 mìsícù), v pøípadì sazeb z úvìrù firem je okamžitá reakce ménì než polovièní oproti dlouhému období, s tím že sazby se
vrací k dlouhodobé rovnováze do 4–6 mìsícù po zmìnì repo sazby, což dále oslabuje
výnosnost banky. Reakce vkladù domácností je také zhruba polovièní, návrat k dlouhodobé rovnováze však trvá cca jeden rok. Nejvìtší rozdíly mezi krátkodobou a dlouhodobou rovnováhou vykazují úvìrové sazby domácností, kdy okamžitá reakce je témìø
nulová a pøizpùsobení nastává v horizontu delším než jeden rok.
Analýza dlouhodobé rovnováhy transmise mezi tržními úrokovými sazbami a klientskými sazbami potvrzuje výše diskutované trendy na domácím bankovním trhu, pøièemž naznaèuje intenzitu zmìn rentability úvìrových a depozitních obchodù bank
a s tím související problém stability dlouhodobých úrokových relací mezi segmentem
bezrizikových operací na velkoobchodním trhu a segmentem bankovních obchodù na
klientském trhu a mezi segmentem bankovních obchodù s firemní klientelou a obchody
s domácnostmi.
V pøípadì úvìrových sazeb firem a domácností z nových obchodù lze pozorovat relativnì významnou nestabilitu úrokových relací, když sazby z úvìrù firem pøestøelují
trendovou zmìnu tržních úrokových sazeb (parametr se v maximech pohybuje okolo
1,3), zatímco sazby z úvìrù domácnostem trend tržních úrokových sazeb silnì podstøelují (parametr je na úrovni 0,3) – viz graf 11. Navzdory tomu, že nejsou známy parametry dlouhodobé rovnováhy v pøípadì nových depozit, je možné pøedpokládat, že v kontextu dezinflaèní politiky ÈNB vytváøí pøestøelování firemních úvìrových sazeb
permanentní tlak na pokles úrokové marže v segmentu firemní klientely. Na druhé stranì nižší intenzita pøizpùsobení úvìrových sazeb domácností dokládá, že banky
kompenzují tlak na pokles úrokové marže u úvìrù firem zvýšením úrokové marže
v sektoru domácností.
Klesající rentabilita úvìrových obchodù v segmentu firemní klientely potvrzuje pøedpoklad rùstu konkurence na úvìrovém trhu v souvislosti s privatizací bank do rukou zahranièních bankovních skupin, koncentrací poètu bank a prùnikem bank do nových klientských segmentù (sektoru malých a støedních firem) a v neposlední øadì i v dùsledku prudkého zvýšení nabídky nebankovních úvìrových zdrojù (v reakci na pøíliv pøímých zahranièních investic se jedná pøedevším o zvýšení významu interního financování ze strany
mateøské spoleènosti, u top klientely pak o externí financování prostøednictvím emise obligací èi smìneèných programù, vysoký podíl investic realizovaných prostøednictvím lea-
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singu a rostoucí význam faktoringu pøi øízení cash flow firem). Pokles úrokové marže
podle všeho odráží také klesající kreditní riziko ekonomiky a rizikovou prémii bank, jež
jsou výrazem úspìšné dezinflace a pøechodu do stavu nízkoinflaèní ekonomiky, obnovení
rychlého tempa ekonomického rùstu vyvolaného pøílivem pøímých zahranièních investic,
restrukturalizací prùmyslu a prudkým zvýšením exportní výkonnosti ekonomiky, zlepšení platební morálky a relativního poklesu druhotné platební neschopnosti. Zdá se, že pokles úrokové marže mùže být také projevem cílené politiky bank, které používají úrokovou sazbu z nových úvìrù jako marketingový prostøedek získání úvìrového obchodu,
pøièemž poskytnutí úvìru pøináší bankám významný potenciál dalších výnosù v podobì
poplatkù a úrokových výnosù za navazující finanèní služby (pojištìní, platební styk,
operace na devizovém a mezibankovním trhu atd.).
Graf 12
Hodnoty parametru f1 pro úrokové
sazby z portfolia klientských obchodù
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Graf 11
Hodnoty parametru f 1 pro úrokové sazby
z nových klientských obchodù

splatnost tržní úrokové sazby
Úvìry firmám
Vklady domácností

Úvìry domácnostem
Vklady firem

Ukazuje se, že banky se brání negativnímu dopadu klesající úrokové marže na rentabilitu kapitálu silným tlakem na zvýšení provozní efektivnosti v podobì prudkého poklesu poètu zamìstnancù (celkový poèet zamìstnancù v bankovním sektoru se v letech
1999–2005 snížil o 25 %), optimalizací rozsahu a umístìní poboèkové sítì (ve sledovaném období došlo k poklesu poètu obchodních míst o 5 %), rozvojem nových distribuèních kanálù v podobì mobilního a internetového bankovnictví a optimalizací interních
øídících i obchodních procesù. Na pøíjmové stranì je patrný trend zmìny struktury výnosù ve prospìch vyšší váhy neúrokových výnosù na celkových výnosech bank (podíl
èistých výnosù z poplatkù a provizí na zisku z finanèní èinnosti se zvýšil z 16 % na cca
30 %, samotný objem se zvýšil z 14,5 mld. Kè na 32 mld. Kè). Kromì vyšší obchodní
aktivity bank se výnosová strana opírá o kontinuální zvyšování prùmìrné ceny
bankovních operací. V dùsledku toho se provozní náklady bank v relaci k zisku
z finanèní èinnosti snížily ve sledovaném období z více jak 57 % na 47,5 %.
Rùst úrokové marže v sektoru nových úvìrù domácnostem je kromì vyšší složky
fixních nákladù výrazem nižší konkurence v segmentu financování spotøeby domác-
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ností, nízké úrokové elasticity poptávky po spotøebitelských úvìrech, relativnì nízké
saturovanosti domácností statky dlouhodobé spotøeby a vysoké míry podfinancovanosti v oblasti bydlení. Na rozdíl od úvìrù firmám se prostøednictvím zvyšování úrokové
marže projevuje také nízký potenciál v segmentu domácností generovat dodateèné
výnosy pøi obecnì nízkém prùmìrném poètu nakupovaných bankovních produktù.
Vysoké hodnoty parametru dlouhodobé rovnováhy pro ultrakrátké a velmi dlouhé
splatnosti tržních úrokových sazeb potvrzují spoleèný trend repo sazby ÈNB, swapových sazeb a klientských sazeb. Podle našeho mínìní je tento výsledek bezprostøedním
dùsledkem konzistentnosti mezi rozhodnutími ÈNB o nastavení repo sazby a vývojem
ekonomických fundamentù (oèekávané inflace), a to zejména ve fázi dezinflaèní politiky ÈNB. Vysoký stupeò kointegrace však neznamená, že banky pøeceòují klientské
sazby na bázi swapových sazeb, nebo• výsledky modelu korekce chyb jednoznaènì
ukazují na vazbu mezi úvìrovými a depozitními sazbami a ultrakrátkými tržními úrokovými sazbami. Souvislost mezi swapovými a klientskými sazbami je také v pøímém rozporu s hodnotami absolutních parametrù , které v mnoha pøípadech nabývají opaèná
znaménka.
V pøípadì úvìrových a depozitních sazeb z portfolia obchodù bank vykazují stabilní
relace mezi tržními a klientskými sazbami pouze úvìrové sazby firem (parametr pøesahuje v maximech hodnotu 0,9) – viz graf 12. To ukazuje na existenci efektivního mechanismu pøecenìní úrokových sazeb z firemních úvìrù. Bližší pohled na úvìrové sazby firem s rùznou splatností (viz graf 13) navíc ukazuje, že pøecenìní úvìrù se splatností do
jednoho roku a v rozmezí splatností od jednoho roku do pìti let je naprosto dokonalé,
pøièemž podobnì jako u modelu korekce chyb se úvìrové sazby se splatností nad pìt let
pohybují s významnì nižší intenzitou než tržní úrokové sazby. Na druhé stranì úvìrové
sazby domácností jsou silnì rigidní, když mechanismus pøecenìní je svázán s pohyby
tržních úrokových sazeb pouze èásteènì.
Vzhledem k nižším hodnotám parametru pro depozitní sazby firem a domácností
(parametr dlouhodobé rovnováhy se pohybuje na úrovni mezi 0,55–0,6, resp. 0,65–0,7)
– viz graf 11 – je zøejmé, že banky nejsou schopny udržet stabilní úrokovou marži v segmentu firem a že kompenzují klesající rentabilitu úvìrù firmám zvýšením úrokové
marže v segmentu domácností. Zatímco model korekce chyb ukazuje na nedokonalé
pøizpùsobení firemních úvìrových sazeb v krátkém období a na pouze mírný tlak na pokles úrokové marže, v kontextu dezinflace pùsobí faktory, které v delším èasovém období nutí banky k dodateèným úpravám úvìrových sazeb, jež dále snižují úrokovou
marži. Jedná se pøedevším o obavy bank ze ztráty podílu na trhu na klíèovém segmentu
bankovních obchodù, jež by vyplývaly ze skuteènosti, že úvìrové sazby firem plnì nereflektují pokles tržních úrokových sazeb, což by firmy s obecnì vyšší elasticitou poptávky po úvìrech mohlo vést k úvahám o zmìnì zpùsobu financování a zmìnì zprostøedkovatele na úvìrovém trhu. Zdá se, že podobný mechanismus nefunguje v pøípadì
úvìrù domácnostem, kde se mùže projevovat vyšší podíl fixních nákladù na celkových
nákladech poskytování úvìrù domácnostem spolu s nižší úrokovou citlivostí poptávky
domácností po úvìrech.
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Graf 14
Hodnoty parametru f1 pro úrokové sazby
z portfolia vkladù domácností dle typu vkladu
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Graf 13
Hodnoty parametru f1 pro úrokové sazby
z portfolia úvìrù firmám dle splatnosti

splatnost tržní úrokové sazby
Bìžné vklady
Vklady domácností

Termínované vklady

Nižší stupeò kointegrace depozitních sazeb domácností pøitom není zpùsoben pouze
rigiditou úrokových sazeb z bìžných vkladù (parametr je na úrovni 0,6–0,65), ale také
nedokonalým pøizpùsobením úrokových sazeb z termínovaných vkladù (viz graf 14).
Lze pøedpokládat, že nedokonalé pøecenìní depozitních sazeb z termínovaných vkladù
mùže nastávat zejména v koneèné fázi dezinflace, kdy pokles rozdílu mezi úroèením
bìžných a termínovaných vkladù intenzivnì promìòuje strukturu vkladù domácností
ve prospìch bìžných vkladù.
7. Závìr

Pøedkládaná studie zamìøuje svoji pozornost na vztah mezi klientskými sazbami
a tržními úrokovými sazbami v období dezinflace a transformace bankovního systému
v Èeské republice v letech 1999–2006. V teoretické èásti práce jsou diskutovány klíèové charakteristiky bankovního systému v tranzitivní ekonomice a jejich projevy v dynamice úrokových sazeb. Z hlediska krátkého období se zdá být dùležité silné postavení
bank na zprostøedkovatelském finanèním trhu, omezená elasticita poptávky firem a domácností po bankovních produktech a rigidita klientských sazeb, mechanismus pøecenìní úvìrových a depozitních sazeb s nedokonalou vazbou na tržní úrokové sazby a výsledná možnost manipulace s úrokovou marží. Z pohledu dlouhodobé rovnováhy se
jedná pøedevším o rùst konkurence na bankovním trhu, o klesající kreditní riziko
ekonomiky a zlepšující se provozní efektivnost bank.
Empirická analýza prokázala odlišné chování klientských sazeb v krátkém a dlouhém období a souèasnì potvrdila, že zmìny v bankovním sektoru mají významné dopady na stabilitu úrokových relací mezi tržními a klientskými sazbami. V krátkém období
se ukazuje, že existují podstatné odlišnosti v citlivosti úvìrových a depozitních sazeb na
okamžité zmìny tržních úrokových sazeb, což vyvolává tlak na zmìnu úrokové marže
bank. Z pohledu mìnové politiky jsou klientské sazby navázány nejsilnìji na zmìny
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úrokových sazeb s ultrakrátkou splatností, tzn. že banky pøizpùsobují klientské sazby
v reakci na aktuální zmìny repo sazby ÈNB, popø. na nejbližší oèekávané zmìny repo
sazby v kontextu stanoveného inflaèního cíle v rámci horizontu efektivní transmise.
Prostøednictvím úrokového transmisního mechanismu proto ÈNB mùže iniciovat zmìny v dynamice agregátní poptávky bez èasových zpoždìní. V pøípadì dezinflaèní politiky klientské sazby plynule následují trend poklesu úrokové hladiny bez podstatných
dopadù na velikost reálných úrokových sazeb. Z hlediska velikosti reakce dominují
úrokové sazby z nových úvìrù firem, naopak u nových úvìrù domácností se prosazuje
znaèná rigidita klientských sazeb. Ukazuje se, že v pøípadì úrokových sazeb z portfolia
bankovních obchodù je citlivost klientských sazeb ovlivnìna heterogenním
charakterem mechanismu pøecenìní úvìrových a depozitních sazeb.
Analýza dlouhodobé rovnováhy poukázala na skuteènost, že v kontextu dezinflace
se prosazuje spoleèný trend klientských sazeb a úrokových sazeb na penìžním trhu s ultrakrátkou splatností a swapových sazeb s velmi dlouhou splatností. To potvrzuje konzistentnost mìnových rozhodnutí ÈNB s vývojem ekonomických fundamentù v podobì
klesající inflace a obnovení ekonomického rùstu. Existence nestability úrokových relací mezi klientskými sazbami a tržními úrokovými sazbami však vyvolává permanentní
pokles úrokové marže bank pro bankovní obchody s firemní klientelou a naopak otevírá
prostor pro její zvýšení v sektoru domácností. Zmìny úrokové marže potvrzují významné zmìny na bankovním trhu Èeské republiky v podobì rùstu konkurence, poklesu
kreditního rizika a zvýšení provozní efektivnosti bank.
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THE INTEREST RATE TRANSMISSION MECHANISM
AND THE MANAGEMENT OF INTEREST MARGIN
IN THE CONTEXT OF CZECH NATIONAL BANK
DISINFLATION POLICY
Karel Brùna, University of Economics, nám. W. Churchilla 4, CZ – 130 67 Praha 3
(bruna@vse.cz)

Abstract
The paper analyzes the relationship between interest rate transmission mechanism and bank’s
management of interest rate risk during the disinflation monetary policy in the Czech Republic in
1999–2006. In theoretical part, main determinants of short-run and long-run equilibrium of client
interest rates are discussed (market power, duration of credits and deposits, pricing mechanism,
credit risk, operation efficiency). Using the error correction model, sensitivity of credit and deposit
interest rates on market interest rates is tested. It is found out that in the short equilibrium client
interest rates changes follow dynamics of CNB repo rate, the sensitivity of credit and deposit
interest rates differs and banks face up the pressure on interest margin. The cointegration analysis
confirms change of equilibrium interest rate margin in the long-run and supports hypothesis of
consistency between Czech National Bank monetary policy and its expected outcomes by banks.
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