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Ve druhé polovinû 90. let pfiekonala skupina stfiedoevropsk˘ch zemí poãáteãní pro-
blémy transformace a zároveÀ se se zv˘‰enou pozorností zaãala vûnovat vyjednávání
o vstupu do EU. Obû tyto skuteãnosti v˘znamn˘m zpÛsobem ovlivnily diskuzi o kur-
zovém v˘voji a kurzové politice v tûchto zemích. Pfiekonání poãáteãní fáze transfor-
mace bylo v nûkter˘ch zemích spojeno s liberalizací kapitálového úãtu platební bi-
lance a s následnou potfiebou volnû pohyblivého, plovoucího kurzu. âeská republika,
Polsko a pozdûji i Maìarsko opustily postupnû reÏimy pevného kurzu, cílují inflaci
a nechávají kurzy sv˘ch mûn volnû pohyblivé. Slovinsko pouÏívá jiÏ celou dekádu
strategii zaloÏenou na cílování penûÏní zásoby a ponechává kurz jako volnû pohyb-
liv ,̆ pfiestoÏe k liberalizaci kapitálového úãtu platební bilance pfiistoupilo pomaleji.
Estonsko naopak postavilo svou kurzovou politiku na reÏimu pevného kurzu v po-
dobû mûnového v˘boru. Odli‰n˘ pfiístup ke kurzové politice je v zajímavém kontras-
tu s dlouhodob˘m cílem vstoupit do eurozóny, kter˘ tyto zemû sdílejí bez rozdílu.
Právû tento kontrast byl základním motivem k odhadu rovnováÏn˘ch reáln˘ch kurzÛ
pro pût pfiistupujících ekonomik, neboÈ jsme povaÏovali za dÛleÏité analyzovat, jaké
jsou stfiednûdobé trendy ve v˘voji rovnováÏn˘ch reáln˘ch kurzÛ v tûchto zemích,
a také navrhnout indikátor, kter˘ by pomohl vyhodnotit, zda se pozorované hodnoty
reáln˘ch kurzÛ neodchylují od dÛleÏit˘ch ekonomick˘ch veliãin.

Odhady rovnováÏn˘ch kurzÛ se zab˘vala jiÏ fiada studií; z jejich závûrÛ bylo moÏné
pfii tvorbû modelu pro pût pfiistupujících ekonomik vyjít. Ve stfiednûdobém horizontu,
kter˘ je pro na‰i anal˘zu relevantní, je rovnováÏn˘ kurz chápán jako veliãina zaji‰-
Èující dosaÏení vnûj‰í rovnováhy a konzistentní s vnitfiní rovnováhou ekonomiky.1
V empirick˘ch studiích, které slouÏily pro na‰i práci jako v˘chodisko, odpovídá vnitfiní
rovnováha odhadu kapacity ekonomiky, která ale sama na reálném kurzu nezávisí.
Vnûj‰í rovnováha je následnû definována pomocí strukturálních rovnic obchodní bi-
lance, dluhové sluÏby odvozené od zahraniãního dluhu a normativní definice vnûj‰í
rovnováhy v podobû limitu pro v˘‰i deficitu bûÏného úãtu.2 V na‰em modelu jsme na-
víc zohlednili nûkteré rysy, které jsou typické pro pfiistupující ekonomiky. Pfiistupu-
jící ekonomiky procházejí procesem konvergence, a protoÏe jejich vnitfiní finanãní
a technologické zdroje jsou limitované, nemohou tento proces zajistit vlastními si-
lami. Pfiímé zahraniãní investice (FDI) jsou v takovém pfiípadû jedním z motorÛ kon-
vergence. Jejich vliv na celou ekonomiku, a tedy i na dovozní a v˘vozní rovnice, je
tfieba v odhadech rovnováÏn˘ch kurzÛ zohlednit.3 V na‰em modelu narÛstající objem

* Názory a stanoviska vyjádfiená v této studii jsou názory autorÛ a nepfiestavují názory âNB ani názory NIESR.
1 Kromû modelÛ pro stfiednûdob˘ horizont existují také pfiístupy zab˘vající se dlouhodob˘mi ãi krátkodob˘mi fak-
tory kurzového v˘voje. V˘chodiska jednotliv˘ch pfiístupÛ lze nalézt ve studiích (Stein – Allen, 1995) a (William-
son, 1994).
2 V empirick˘ch studiích jsou zfiejmû nejv˘raznûj‰ími pojmy v této kategorii DEER a FEER popsané ve studii (Clark
– Bartolini – Bayoumi – Symansky, 1994). Problematice nastavení reáln˘ch kurzÛ v EMS se pfiímo vûnovala práce
(Barrell – Sefton, 1997). RovnováÏn˘ kurz koruny byl touto metodologií odhadován v práci (·mídková, 2001).
3 Zde lze navázat na práci (Barrell – Pain, 1997), která zmapovala zpÛsob zabudování pfiím˘ch zahraniãních in-
vestic do modelu ekonomiky.
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FDI zvût‰uje otevfienost ekonomiky a zároveÀ sniÏuje technologickou mezeru, a tím
i krátkodob˘ substituãní efekt mezi rÛstem a inflací. âím vy‰‰í je objem FDI, tím sil-
nûj‰í mÛÏe b˘t reáln˘ kurz domácí mûny pfii zachování deficitu bûÏného úãtu. V˘z-
namnou modifikací modelu je také odli‰né chápaní normativního pojmu vnûj‰í rov-
nováhy. Na rozdíl od studií, které pracovaly s limitem pro bûÏn˘ úãet v kaÏdé periodû,
zavádíme limit pro podíl zahraniãního zadluÏení na domácím HDP pro poslední pe-
riodu simulace.4 Toto pojetí vnûj‰í rovnováhy pfiistupujícím ekonomikám umoÏÀuje,
aby pro‰ly v modelu poãáteãní fázi konvergence s vy‰‰ím deficitem bûÏného úãtu, neÏ
by jim povolovalo pevné pravidlo pro tento deficit. ZároveÀ umoÏÀuje rozli‰it mezi
více a ménû zadluÏen˘mi zemûmi, coÏ je v souladu s anal˘zami zahraniãních inves-
torÛ. Je-li zemû solventní, mÛÏe si dovolit silnûj‰í reáln˘ kurz domácí mûny, protoÏe
mÛÏe pokraãovat v navy‰ování dluhu pfies vy‰‰í deficity obchodní bilance. Zabudo-
váním obou faktorÛ do na‰eho modelu zohledÀujeme fakt, Ïe vysok˘ zahraniãní dluh
mÛÏe za jist˘ch okolností zbrzdit proces konvergence a fungovat jako vnûj‰í omezení
pro domácí ekonomiku.

Odhady rovnováÏn˘ch reáln˘ch kurzÛ provádíme následujícím zpÛsobem. Para-
metry v rovnicích dovozu a v˘vozu, které zachycují vazbu mezi obchodní bilancí, re-
áln˘m kurzem, domácí a zahraniãní ekonomickou aktivitou, relativní cenou dovozu
a v˘vozu a celkov˘m objemem FDI v ekonomice, nastavujeme podle dlouhodob˘ch
elasticit z na‰ich pfiedchozích panelov˘ch odhadÛ tûchto rovnic.5 BûÏn˘ úãet je odvo-
zen jako souhrn obchodní bilance a dluhové sluÏby, která závisí na v˘‰i úrokov˘ch
sazeb na mezinárodních finanãních trzích a na v˘‰i dluhu v pfiedchozím období; zá-
roveÀ se dluh mûní v závislosti na v˘‰i deficitu bûÏného úãtu. Pro podíl dluhu na
HDP stanovujeme limit odvozen˘ od obecnû uznávaného kritéria solventnosti; v zá-
kladním scénáfii je to 60 %. Pro v‰echny promûnné, které jsou vzhledem k na‰emu
modelu exogenní, vytváfiíme scénáfi v˘voje na základû prognózy modelu NiGEM, coÏ
zaji‰Èuje konzistenci v˘poãtu v celém simulaãním období (1995–2022) – jak z pohledu
vnitfiní rovnováhy, tak z pohledu mezinárodních vazeb.6 Cel˘ model fie‰íme v soft-
waru Winsolve. Abychom o‰etfiili otázku nejistoty, která je spojena s odhadem do-
vozních a v˘vozních rovnic, se stanovením scénáfiÛ pro jednotlivé promûnné i s nor-
mativním limitem pro zahraniãní dluh, odhadujeme rovnováÏné kurzy v základním
scénáfii a následnû testujeme citlivost v˘sledkÛ v sérii individuálních i kombinova-
n˘ch testÛ. V˘sledkem jsou tzv. FRER-koridory (fundamental real exchange rate cor-
ridors), které mohou slouÏit jako pomûrnû robustní odhad stfiednûdob˘ch trendÛ ve
v˘voji rovnováÏn˘ch reáln˘ch kurzÛ pfiistupujících ekonomik a také jako indikátory
vych˘lení reáln˘ch kurzÛ od v˘voje dÛleÏit˘ch ekonomick˘ch veliãin.

FRER-koridory dokumentují obecnou tendenci k rovnováÏnému zhodnocování re-
áln˘ch kurzÛ mûn pfiistupujících ekonomik. Zohledníme-li nutnost postupného sbli-
Ïování temp inflace, které by zaruãilo ve stfiednûdobém horizontu splnûní konver-
genãního kritéria cenové stability, pak mÛÏeme pro pût zemí odhadnout prÛmûrnou
rychlost nominálního rovnováÏného zhodnocení. To se postupnû zpomaluje z 5 % v roce
2000 na 1 % v roce 2005. Pfiitom ‰ífie FRER-koridorÛ není vy‰‰í neÏ analogické od-
hady nejistot spojen˘ch s v˘poãty rovnováÏn˘ch kurzÛ. ·ífie koridorÛ nepfiekraãují
v prÛmûru 15 %, a mají tedy poloviãní rozpûtí neÏ ERMII. Zajímav˘m v˘sledkem je
rozdílnost ve v˘voji FRER-koridorÛ mezi jednotliv˘mi zemûmi; je zpÛsobena domá-
cími faktory, pfiedev‰ím v˘‰í zahraniãního zadluÏení, a zahraniãními ‰oky, pfiedev‰ím
v oblasti relativních cen dovozu a v˘vozu. FRER-koridory lze také pouÏít jako indi-
kátor nadhodnocení ãi podhodnocení domácí mûny. V roce 2001 indikují koridory nad-
hodnocení pro ãeskou, estonskou, maìarskou a polskou mûnu v rozsahu 5–10 %, za-
tímco slovinská mûna byla podle tohoto indikátoru v pozici rovnováÏné.

4 V˘znamem podílu dluhu na HDP pro vnûj‰í rovnováhu se zab˘vala v podobném kontextu práce (Ades – Kaune,
1997).
5 Odhady jsou popsány ve studii (Barrell – Holland – Jakab – Kovací – Smidková – Sepp – Cufer, 2001).
6 Prognózy modelu NiGEM jsou popsány v (National Institute Economic Reviews, 2002).
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Estimates of FRERs for Five Pre-EU-Accession Countries
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We compute fundamental real exchange rates for five pre-EU-accession countries. Our model
captures the respective impact of FDI on trade balances, and defines external balance in terms
of a debt-to-GDP ratio. Our model is calibrated according to our previous econometric research,
and we run an extensive set of sensitivity tests. The results show a general tendency toward ap-
preciation that is in line with economic fundamentals. This projected trend decelerates around
the year 2005. Our results also indicate important differences among individual countries that
are relevant to discussions of exchange-rate policy in the context of EU accession.
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