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Abstract
This master’s thesis examines the status of Czech money supply. First of all theoretical
basis are laid down. As a theoretical foundation for empirical examination I tried to define as
wide approach as possible not to miss any relative theoretical aspect that may play role in
reality. To be concrete I come out from mainstream economics which according to my
opinion has absorb the theory of endogenous money supply quite well although the theory
was intended to destroy mainstream economics. Second fountain of theoretical basic is
postkeynesian economics which originally took the theory in question back on the stage of
world recognized economics. At the end of theoretical part I define the key aspects that are
the most significant for the status of money supply. The next empirical part investigates each
of seven key aspects step by step. Of course our reality is not separated in such a way to let
me finish with seven single investigation. So one chapter sums up the results and identifies
potential relations, feedbacks etc. At the conclusion of thesis I have brought the final verdict
on status on Czech money supply and included several notes to consider Czech monetary
policy from concluded point of view.
Keywords: mainstrean economics, postkeyneisan economics, money supply, theory of
endogenous money, monetary policy
JEL Classification: E44, E 51, F33,G29
Abstrakt
Tato diplomová práce zjišťuje stav peněžní nabídky v České republice. Na úvod práce
si definuji teoretická východiska relevantní pro stav peněžní nabídky. Teoretické základy se
snažím vytýčit široce, aby se mi podařilo zachytit pokud možno, co nejvíce relevantních
klíčových faktorů. Vycházím ze dvou základních teoretických koncepcí. První z nich je
ekonomie hlavního proudu, která již dnes podle mého názoru vstřebala teorii endogenní
peněžní nabídky poměrně široce, ačkoli tato teorie byla primárně určena k rozbití ekonomie
hlavního proudu. Druhým zdrojem pro teoretické bádání jsou postkeynesovci, kteří stojí za
novodobým rozvojem teorie endogenní peněžní nabídky. Na závěr teoretické část definuji
klíčové aspekty, které se rozhodujícím vlivem podílí na stavu peněžní nabídky. V další
empirické části zkoumám vliv jednotlivých faktorů na českých datech. Protože náš svět je
provázaná pavučina, je nezbytné prozkoumat vzájemnou interakci jednotlivých faktorů,
tomuto se věnuje samostatná kapitola. V závěru činím rozhodnutí o stavu peněžní nabídky
v České republice s ohledem na empirická zjištění. Závěr jsem doplnil o krátké zhodnocení
měnové politiky ČNB na základě obdržených výsledků.
Klíčová slova: ekonomie hlavního proudu, postkeynesovství, peněžní nabídky, teorie
endogenních peněz, měnová politika
JEL klasifikace: E44, E 51, F33,G29
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Motto:
„Economics is only an observational and interpretative
science which implies that in questions like ours the
room for difference of opinion can be narrowed but not
reduced to zero.”
J. A. Schumpeter

Úvod
V současné době se v české ekonomické obci objevuje více publikací, které
se zabývají teorií endogenní peněžní nabídky. Tento trend je v souladu se světovým
vývojem. Obecně lze tvrdit, že problémy emise peněz v ekonomice se dostaly na
pořad dne. Publikovanou literaturu je možné rozdělit do dvou základních skupin.
První se zabývá ryze teoretickými aspekty problematiky a fundací onoho či druhého
názoru na teoretické úrovni. Druhá velká skupina se soustřeďuje na analýzu peněžní
nabídky konkrétní ekonomiky. Takto lze dělit i českou literaturu, k první skupině lze
řadit díla např. Sedláček (2002), Sojka (2002), k druhé skupině lze bezesporu zařadit
např. Izák (1996, 1997).
Odpověď na otázku, jakou povahu má peněžní nabídka v dané ekonomice,
má nade vší pochybnost obrovský význam. Jak z pohledu provádění měnové politiky
tak ze širšího vědecko-výzkumného pohledu, protože rozdíl mezi exogenní a
endogenní peněžní nabídkou je tak velký, že naprosto mění úhel pohledu na
měnovou politiku a její hodnocení. Zatímco v systému s exogenní peněžní nabídkou
lze veškerou vinu v měnových otázkách téměř výlučně svalovat na centrální banku, u
endogenní peněžní nabídky je tomu naopak, centrální banka je často se schopna
vyvinit. Stav peněžní nabídky resp. jeho přesná indikace může měnit i ráz měnové
politiky. V systému s endogenní peněžní nabídkou lze např. velice těžko provádět
přímé řízení měnové zásoby, pokud to není zcela nemožné. Proto apriorní informace
o stavu peněžní nabídky do značné míry může utvářet měnovou politiku a centrální
banka by nemusela polykat hořké kapky neúspěchu při získávání zkušeností
s peněžní nabídkou, např. právě u řízení měnové zásoby, když je peněžní nabídka
endogenní.
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Bohužel žádná z publikovaných empirických prací, které jsou mi zatím známy,
podle mého názoru, neposkytla odpověď na otázku, jaká je povaha peněžní nabídky.
Všechny vědecké práce zabývající se tímto tématem se povětšinou pouze uchylovaly
k vyšetření a detekci tzv. Grangerových kauzalit. Podle mého názoru pouhé
ekonometrické zkoumání není plně schopno zachytit veškeré aspekty stavu peněžní
nabídky. Navíc při této statistické analýze stojí odpověď na ústřední otázku této
diplomové práce ano, ne popř. nelze odpovědět. Takto ale problematika stojí pouze
v základních učebních textech, ale v pestrou realitu dneška daleko lépe odráží
odpověď na obrázku – v jaké míře či do jaké míry je peněžní nabídka exogenní či
endogenní. Jako grafické znázornění bychom poté pracovali s úsečkou, na jejíž
jednom konci by stála exogenita a na opačném konci endogenita peněžní nabídka.

exogenita

endogenita

obr. č. 1

Cílem této práce je posunutí červené šipky jedním směrem, které umožní říci
jakou povahu má peněžní nabídka v České republice.
Ve snaze o co nejširší a nejkomplexnější analýzu budu využívat pokud možno co
nejširší spektrum názorů. Z toho pramení i možné zmatení pojmů, protože každý
názorový proud si utváří své vlastní obsahy pojmů. Primárně budu vycházet
z ekonomie hlavního proudu a postkeynesovské ekonomie. Prvním problémem je
samotný obsah slova endogenita. Zatímco ekonomie hlavního proudu používá slova
exogenní a endogenní jako opaky ve smyslu vysvětlitelnosti ekonomickou teorií.
Veličiny, které je daný ekonomický model schopný vysvětlit, jsou označeny jako
endogenní a veškeré ostatní jako exogenní. Ve většině ekonomických modelů je
peněžní nabídka exogenní tj. pracuje se s ní jako s faktorem, který je dán zvnějšku
systému rovnic. Existují ovšem modely, které jsou schopny objem peněžní nabídky
vysvětlit v rámci svého fungování. V těchto modelech je peněžní nabídka endogenní.
Naproti tomu postkeynesovském označení „endogenní peněžní nabídka“ má daleko
širší obsah a plně v sobě odráží veškerou postkeynesovskou metodologii, vysvětlení
tohoto pojmu je dále v textu v kapitole 1.1. Prosím proto čtenáře, aby měli tento rozdíl
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při četbě na paměti. Nicméně oba tyto přístupy spojuje závěr, že centrální banka není
schopna ovládat peněžní nabídku a dostává se v tomto ohledu do vleku ekonomiky.
Analýzu nabídky budu provádět podle jednotlivých faktorů, které před námi
vyvstanou jako závěr teoretické analýzy. Zde se nabízí myšlenka, že by bylo vhodné
postavit ekonomický model, kde by jednotlivé faktory spolu interagovaly a výsledkem
by byl stav peněžní nabídky. Tuto myšlenku odmítám, protože během celé empirické
části budu pracovat výhradně s kvalitativními daty a navíc výsledkem jednotlivých
analýz nebudou časové řady, které jsou nezbytným základem pro úspěšné sestavení
modelu. Proto analýzu vzájemné interakce jednotlivých faktorů, která je nezbytná,
provedu v části, kde se budu zabývat zhodnocením empirické části.
Veškerá empirická data jsou shromážděna ke konci roku 2003, celá práce
vznikala poměrně dlouho, a proto bylo nutné si stanovit datum, za kterým již nebudu
data dále aktualizovat, protože jinak bych pouze sbíral nová a nová data. Konec roku
2003 jsem si stanovil arbitrárně a není nutné v něm hledat jiné vysvětlení, než jak
jsem jej napsal.
V první kapitole je podána základní definice endogenní a exogenní peněžní
nabídky. První definice by měla odpovídat postkeynesovskému přístupu, jmenovitě
S. Weintraubovi, N. Kaldorovi a H. Minskému. Krátce podám definici exogenní
peněžní nabídky v ekonomii hlavního proudu.
V druhé kapitole se nastíním vlastní pojetí ekonomie hlavního proudu. Názory
na peněžní nabídku tohoto proudu se budu zabývat poměrně dlouho. Proto je
vhodné si na začátek říci, koho vlastně mám na mysli, když říkám ekonomie hlavního
proudu. I když všichni intuitivně asi pracujeme s určitou představou ekonomie
hlavního proudu, jedná se bezesporu o proměnlivý termín. Proto jej považuji za
vhodné definovat samostatnou kapitolou.
V třetí kapitole si vyložíme endogenitu peněžní nabídky v přístupech ekonomie
hlavního proudu. Budeme se věnovat všem charakteristickým modelům a přístupům
v rámci tohoto myšlenkového proudu. Jako první přijde na řadu teorie celkové
rovnováhy v pojetí velikána neoklasické ekonomie D. Patinkina. Následovat bude
teorie bankovní firmy jako mikroekonomická fundace emise peněz. V rámci
mainstreamové ekonomie nelze vynechat model IS-LM, proto i tento dostane prostor
ve své úpravě pro otevřenou ekonomiku. Opomenout nelze ani novější přístupy, jako
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je reakční funkce centrální banky, a tuto kapitolu zakončí popis ekonometrického
uchopení endogenity.
Ve čtvrté kapitole se opět vrátíme k postkeynesovcům. Tentokráte se blížeji
podíváme na rozpory plynoucí z existence dvou názorových platforem uvnitř tohoto
proudu ekonomického myšlení. Stopy rozkolu již naznačené v první kapitole,
dostanou v této kapitole poměrně široký prostor.
V páté kapitole zakončíme teoretickou část shrnutím předešlých kapitol.
Kapitola bude obsahovat výčet klíčových faktorů, které podstatným způsobem
utvářejí povahu peněžní nabídky.
Celá šestá kapitola se bude věnovat hodnocení českých dat s ohledem na
definované klíčové faktory.
V poslední sedmé kapitole zhodnotím výsledky empirické analýzy a provedu
rozbor možnosti vzájemného ovlivňování se jednotlivých klíčových faktorů .
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1. Peněžní nabídka
V této úvodní kapitole si definujeme dva základní pojmy – exogenní a endogenní
peněžní nabídku.

1.1. Endogenní peněžní nabídka
V této krátké úvodní části si načrtneme definici endogenní peněžní nabídky.
Teorie je nejvíce rozpracována v postkeynesovském paradigmatu, proto načrtnu
definici v jejich podání.
Postkeynesiánci považují za hlavní zdroj endogenity peněžní nabídky strukturu a
institucionální uspořádání dnešní bankovní soustavy. Za prvé je to autonomní
postavení obchodních bank, které jsou zcela suverénní při své činnosti a často
jednají proti záměrům centrální banky, současně jsou zcela nezbytné pro celou
ekonomiku země z několika důvodů (jako zdroj úvěrů, zajištění platebního styku).
Fungování současného hospodářství není představitelné bez hladce fungujícího
bankovního sektoru. Jak později vzpomenu, banky jsou si svého postavení na slunci
dobře vědomy a i česká praxe nás učí, jak toho mohou zneužívat. V tradičních
učebnicových pojetích je postavení centrální banky představováno jako místo na
vrcholu pyramidy bankovního systému, ale podle postkeynesovců více „připomíná
matku, které její děti přerostly přes hlavu“. Postkeynesovští autoři vidí jako hlavní roli
centrální

banky

při

zajištění

endogenní

peněžní

nabídky

funkci

garanta

ekonomického růstu a ekonomické stability. Logika uvažování je velice jednoduchá.
Centrální banka si nemůže dovolit v době krize (ať už likvidní či jiné) odmítnout
poskytnutí pomoci z obav z deflace a z ekonomického poklesu a dalších z toho
vyplývajících problémů. A banky jsou si dobře vědomy obav centrální banky o ně
samotné a neváhají poskytovat úvěry podnikům na jejich činnost, protože vědí, že
v případě problémů jim centrální banka vždy musí nabídnout pomocnou ruku.

1.1.1. Původní přístupy
U postkeynesovských autorů se vyskytuje několik přístupů k endogenitě peněžní
nabídky. Mezi základní přístupy patří strukturální pojetí H. Minského, dále pojetí
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Nikolase Kaldora, který zdůrazňuje roli centrální banky jako věřitele poslední instance
a S. Weintrauba, který používá jednoduchý mzdově inflační model.
H. Minsky formuloval model endogenní peněžní nabídky, který je založen na níže
popsané portfoliové endogenitě, kterou umožňují finanční inovace v bankovním
sektoru. Jeho přístup se nespoléhá na centrální banku v roli věřitele poslední
instance. Jeho přístup není všemi postkeynesovskými autory přijímán, protože se
jedná o endogenitu, která ve svých důsledcích (např. negativně skloněná křivka
peněžní nabídky) není příliš odlišná od postoje ekonomů ekonomie hlavního proudu.
I když sám Minsky svůj přístup definoval jako alternativu k ekonomii hlavního proudu,
jeho argumenty o vlivu finančních inovací byly do jisté míry vstřebány ekonomií
hlavního proudu1. Původně jeho myšlenky směřovaly ke kritice myšlenek
mainstreamové ekonomie nikoliv k možnosti jejich dalšího rozvoje.
Model Nikolase Kaldora vychází především z britské reality, kde působila Bank
of England v roli věřitele poslední instance a protože je centrální banka zodpovědná
za stabilitu bankovního sektoru, nemůže bankám odmítat financování. Centrální
banka vždy doplní obchodním bankám likviditu podle toho, jak banky poskytují úvěry
privátnímu sektoru a veřejnému sektoru. V Kaldorově pojetí je nabídka peněz
horizontální. Fungování této teorie je ve skrze závislé na ochotě centrální banky
financovat obchodní banky, endogenita má tak i svoje politické důvody, protože
právě vnější tlaky nutí centrální banku k tomuto chování.
Pojetí S. Weintrauba je založeno na mzdovém modelu, který byl původně
zkonstruován pro vysvětlení inflace, kterou pokládá pouze za nákladovou. Základní
rovnice je :

P=k

w
A

, kde

P je cenová hladina,
k je stupeň monopolu2, průměrná přirážka k nákladům (mark-up)
w je průměrná nominální mzdová sazba,
A průměrná produktivita práce.
1
2

K tématu přebírání koncepcí mezi proudy ekonomického myšlení proudů blíže 2. kapitole.
Vysvětlení inflace jasně vede k M. Kaleckému, který tento pojem použil k vysvětlení cenové tvorby.
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Velikost cenové hladiny je dána exogenně velikostí průměrné nominální mzdové
sazby3, určené na základě vyjednávání odborů se zaměstnavateli a vývojem
produktivity. Oba dva faktory (A a w) jsou nabídkové a není zde místo pro poptávkou
inflaci. Vysvětlení endogenní peněžní nabídky je následující. Jestliže začne růst
mezd předbíhat růst produktivity práce, začne růst cenová hladina a tím také
nominální výstup ekonomiky. S růstem nominálního výstupu poroste zcela jistě
transakční poptávka po penězích. V této situaci bude centrální banka postavena před
rozhodnutí, zda dodat systému likviditu a tolerovat inflaci, nebo nepřipustit inflaci,
neposkytnout likviditu, ale způsobit tak nerovnováhu na peněžním trhu, která povede
k nárůstu úrokové sazby. Nárůst úrokové sazby způsobí pokles úrokově citlivých
investic se všemi následnými dopady na reálný výstup. Weintraub realisticky
předpokládá, že centrální banka nedovolí kontrakci výstupu a doplní likviditu do
ekonomiky.
Podstatou tvorby peněz u posledních dvou autorů4 je úvěrová kreace. Peníze
vznikají u bank pomocí úvěrů, které je poskytují podnikům, a až po té hledá banka
zdroje pro takovéto financování a vždy je najde u centrální banky. Podnikatelé se při
svém rozhodnutí o výši úvěrů snaží odhadnout výši agregátního výstupu. U prvních
postkeynesovských autorů byla křivka peněžní nabídky znázorňována jako
horizontála. Ekonomická interpretace takto sestavené křivky peněžní nabídky je
následující. Centrální banka zcela ztrácí vliv nad velikostí peněžní nabídky, ta je plně
determinována velikostí poptávky po penězích. Za to má centrální banka plně pod
svou kontrolou velikost úrokové sazby, ta je plně exogenní a systém ji přijímá.
Tato verze endogenity peněžní nabídky bývá označována jako absolutní
endogenita.

3

Tuto tezi pro Českou republiku empiricky potvrdil V. Izák (1995): „Výše uvedená analýza potvrzuje tvrzení, že

ceny jsou funkcí mezd, a nikoliv nabídky peněz. Zdá se, že monetární politika má pouze nepřímý vliv na
cenovou úroveň. Plní svoji akomodační funkci tím, že kryje vzrůstající poptávku po penězích danou růstem
nominálních mezd. Akomodační změny v nabídce peněz připomínají vnitřní logiku postkeynesiánské monetární
politiky (v prvé řadě model S. Weintrauba). Weintraub odůvodňuje svůj model endogenity nabídky peněz svým
známým mzdovým teorémem: ceny jsou funkcí nominálních mezd exogenně určovaných procesem kolektivního
vyjednávání.“ .
4

jsou označováni též jako akomodacionisté
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obr. č. 2

Popis chování systému v logice endogenních peněz je následující. Jestliže
centrální banka sníží úrokovou sazbu, zareagují úrokově citlivé investice. Ty přes
multiplikační a akcelerační efekty zvýší důchod, tím také vzroste poptávané množství
peněz a vyrovná se poptávka s nabídkou.
Povšimněme si, že v základním přístupu je úroková sazba určována mimo trh
peněz. Úroková sazba plní v postkeynesovském přístupu úplně jinou úlohu oproti
tradičnímu pojetí. Připomeňme si, že postkeynesiánci kladou větší důraz na
důchodové efekty, ceny jsou strnulé a plní celou paletu jiných funkcí než jen uvádět
do rovnováhy konkrétní trh. Cena peněz není veličinou, která vyrovnává trh peněz.
Veličinou, která se vždy musí přizpůsobit, je množství peněz. Úroková sazba je
v postkeynesovském pohledu nástrojem rozdělování národního produktu5. Její výše
je určována rozhodnutím centrální banky, jedná se o jakousi konvenci, která je dána
institucionálním prostředím.

1.1.2. Novější přístupy
Horizontální křivka peněžní nabídky se ukázala být teoreticky nepřijatelná po
konfrontaci s realitou, kde se zjistilo, že vyššímu stavu měnové zásoby odpovídá
vyšší úroková sazba a v důsledku toho došlo jak k grafické, tak k teoretické korekci
křivky peněžní nabídky. Celý koncept endogenních peněz bylo nutno ještě doplnit o
efekty, které teoreticky fundovaly zakřivení nabídkové křivky.
Jako první byl Hyman Minsky, který poukazoval na pákové efekty při
hospodaření firem. Firmy se
5

chovají v dobách hospodářského růstu optimisticky

K tomuto tématu blíže např. Arestis (1997)
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(Keynesovy animal spirits) a snaží se splácet staré úvěry pomocí nově přijatých, jsou
ochotny akceptovat vyšší riziko u nových projektů, a celkově se tak hospodaření
firem stává daleko rizikovější. Toto se banky snaží pokrýt zvyšováním úrokových
sazeb. Při vyšších úrovních důchodů (hospodářský boom) bude vyšší poptávka po
penězích a banky budou v této situaci požadovat vyšší úroky. Proti tomuto
argumentu vystupují jiní ekonomové s argumenty, které se opírají o fakt, že v dobách
hospodářského růstu mají firmy vyšší zisky, a zadlužené subjekty nejsou více
rizikové a banky tudíž nepožadují vyšší úroky jako kompenzaci za podstupované
riziko.
Druhý argument se opírá o racionální chování bank. V situaci hospodářského
růstu budou velice pravděpodobně růst i zisky firem a díky tomu i ochota přijmout
vyšší úroky. Banky jako racionální subjekty, které se snaží maximalizovat svou
velikost, využijí této situace a zvýší úroky a budou se také podílet na vyšších
příjmech v dobách hospodářského růstu. Musíme zde vzít na vědomí, že
postkeynesiánci vycházejí na mikroekonomické úrovni ze zcela jiných premis oproti
neoklasické mikroekonomii. Předpokládají převažující oligopolní strukturu trhu, na
takovémto trhu se samozřejmě ekonomické subjekty (firmy) chovají zcela jinak, a
proto zde neexistují konkurenční tlaky na udržení cen (úrokových sazeb) na stejné
úrovni, jak by logika hlavního proudu velela. Banky se obávají, že ostatní banky zvýší
úroky a ony přijdou o zisk, což se projeví v poklesu velikosti firmy, a tím tak mohou
ztratit naopak z dlouhodobého hlediska postavení na trhu. V ekonomické teorii se
toto označuje jako koordinační selhání, coordination failure6, které je známo např. na
příkladu vězňova dilematu.
Růst

úrokových

sazeb

v době

konjunktury

je

empiricky

dlouhodobě

pozorovaný fakt, se kterým se musí postkeynesiánci vypořádat. Někteří dochází
k elegantnímu vysvětlení, že se jedná o sebenaplňující očekávání. V dobách
ekonomického růstu všichni očekávají růst úrokových sazeb a také se podle toho
chovají až nakonec tento růst svým chováním vyvolají.
Třetí postoj bere v úvahu chování centrální banky, která svými operacemi na
trhu může způsobit takové změny v portfoliu obyvatel, které povedou k nedostatku
likvidních aktiv. Potom v době hospodářského růstu vyvstane potřeba si zajistit více
likvidních zůstatků, a proto budou muset nabídnout vyšší sazby k získání potřebných

6

Blíže např. Wray (1995)
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prostředků. Autoři nechtějí připustit, že tento nárůst způsobila centrální banka, ta
pouze může ovlivnit strukturu portfolia subjektů.
Dále byla endogenita postupně více dělena na jednotlivé úrovně. Endogenita
mezi domácnostmi a bankami, firmami a bankami, obchodními bankami a bankou
centrální.

Na každé úrovni se poté zkoumá chování jednotlivých subjektů při

rozhodování ohledně množství peněz, které chtějí držet, podrobněji.
Domácnosti se při svém rozhodnutí ohledně výše peněz, které chtějí držet, řídí
preferencí likvidity, dominujícím faktorem je více důchod než úroková míra. Konkrétní
velikost peněz je dána rozhodnutím o složení portfolia domácností. Obchodní banky
jsou schopny poptávku po úvěrech plně akomodovat, v úvahu zde přicházejí
úvěrové linky spojené s kreditními kartami, které ještě více podtrhují fakt endogenity
peněz.
Firmy jsou postkeynesovskými ekonomy děleny na dvě základní kategorie.
Ty, které mají dostatečně kvalitní projekty a úvěr jim je poskytnut, pouze tyto úvěry
jsou závislé na úrokové míře. Těmto firmám banky vytvářejí úvěrové linky, a firmy tak
mohou kdykoli čerpat dostatečný objem peněz7. Banky těmto firmám nabízejí další
produkty a služby, které mají charakter finančních inovací. Druhá skupina firem na
úvěr nedosáhne díky špatnému ručení, projektu, vedení atd. Těmto firmám
nepomohou k získání úvěru ani nižší úrokové sazby, kdyby se jejich projekty staly
více ziskové, ale ani ochota přijmout vyšší sazby, aby bankám kompenzovaly
podstupované riziko. Poptávka firem z první skupiny je dána pouze očekáváním firem
ohledně velikosti budoucí agregátní poptávky. Firmy se při svém rozhodování řídí
mimo jiné i tzv. animal spirits. Firmy pak vytvoří takové množství peněz (přijatých
úvěrů), kolik uznají za vhodné a peníze jsou z jejich pohledu endogenní.
Obchodní banky mají podle postkeynesovských ekonomů téměř neomezenou
možnost čerpat úvěrové prostředky od centrální banky, protože ta se obává potíží
bankovního systému, který je nezbytný pro hladké fungování ekonomiky. Pakliže by
centrální banka odmítala poskytnout bankám dodatečnou likviditu, zcela by mohla
způsobit pokles růstu ekonomiky nebo recesi8. Jiní autoři uvádějí i důvod autority
centrální banky. V situaci, kdy by odmítla poskytnout obchodní bance úvěr, tak by

7

Podle údajů z USA jsou úvěrové linky využívány pouze z 1/3, takže množství úvěrů lze plynule násobně

zvyšovat.
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obchodní banka našla zdroje financování u jiných bank popř. mimo bankovní sektor,
čímž by byla narušena autorita centrální banky. Centrální banka se takto snaží
vzbudit zdání autority.

1.2. Exogenní peněžní nabídka
Exogenní peněžní nabídka není teoreticky tak propracovaný koncept jako teorie
endogenní peněžní nabídky, jedná se o odkaz zlatého standardu a kvantitativní
teorie peněz, který si současná ekonomie přinesla do současnosti. Podstatou tohoto
konceptu je myšlenka, že peněžní zásoba je určována silami mimo daný ekonomický
systém jako např. objem zlata je na první pohled dán jeho fyzickou existenci a ničím
jiným. Proto centrální banka a ani nikdo jiný nemůže toto množství ovlivňovat.
Později dostala exogenní peněžní nabídka stejně jako kvantitativní rovnice novou
tvář od M. Friedmana. Friedman předpokládal, že centrální banka má plně pod
kontrolou měnovou zásobu (tzv. mighty money) a přes stabilní peněžní multiplikátory
se změny měnové zásoby přenáší na celkovou peněžní zásobu. A právě v této
rovině je v současnosti9 chápána exogenní peněžní nabídka jako faktor pod
kontrolou centrální banky, která dohlíží na ekonomický systém. A tento gordický uzel
se budeme snažit rozseknout. Má či nemá centrální banka pod kontrolou nabídku
peněz v ekonomice?

8

ČNB v roce ‘97 a ‘98 postupovala tvrdě proti obchodním bankám a zcela jistě tak přispěla k následné

ekonomické recesi.
9

Dnes se ale úplně zapomíná na Friedmanovu tezi o irelevanci předpokladů. Pro Friedmana byla důležitá
především predikční schopnost teorie. To, jak jsou centrální banky schopny ovládat peněžní nabídku, ponechám
zatím stranou.
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2. Ekonomie hlavního proudu
V prvním okruhu se budu věnovat endogenitě peněžní nabídky v pojetí
ekonomie hlavního proudu, proto si nejprve musíme na úvod podat definici hlavního
proudu, abychom si jasně vymezili předmět zkoumání.
V zásadě existují dva základní přístupy k definici určitého fenoménu. Za prvé
můžeme použít negativní definici a říci, co všechno ekonomií hlavního proudu není,
jako např. marxismus, strukturalismus, aj. Situaci nám ztěžuje fakt, že množina
možných teorií není nijak omezena, proto říci, co není ekonomie hlavního proudu,
neznamená ještě podat definici. Další komplikující faktor představuje aktivita hlavního
proudu10,

která

neustále

absorbuje

prvky

a

poznatky

z ostatních

proudů

ekonomického myšlení, které leží mimo hlavní proud. Proto opusťme tuto cestu.
Druhým přístupem k definici je říci, co skutečně tvoří ekonomii hlavního
proudu. Jako vždy je nejlépe opřít své poznání o historii a vyjít právě z ní, protože
jedině v historii leží šém k pochopení současného stavu, který je nadmíru
komplikovaný. Dále uvidíme, jak je dnes hlavní proud pozoruhodná směsice metod a
názorů. Položme si ještě otázku, jaké kritérium pro definici využijeme proto, abychom
teorii mohli zařadit do hlavního proudu myšlení.
V úvodu musím připustit, že žádné kritérium není správné, protože se vždy
jedná o arbitrární volbu. Je tedy mnou hledaným kritériem počet stoupenců daného
ekonomického proudu, vliv zástupců na hospodářskou politiku, počet publikovaných
a citovaných článků, či snad nějaké jiné kritérium. Jsem toho názoru, že hlavním
kritériem je podíl ekonomů na utváření hospodářské politiky, protože tak se jistá
teoretická východiska dostanou do středu dění, jsou analyzována ekonomy ostatních
proudů a obecně vzniká další potřeba analýzy a výzkumu pro samotné řízení fiskální
či měnové politiky. Vedle toho musí teorie splňovat i další požadavky jako logická
správnost, vnitřní konzistence. Tyto požadavky jsou podmínkou nutnou, ale ne
postačující. Aby se však teorie ustavila na trůn výkonu hospodářské politiky, musí mít
takové představitele, kteří budou schopni přesvědčit ostatní a zejména osoby přímo
zodpovědné za výkon státní moci.

10

Ač jsem nepodal definici, budu toto spojení používat, protože definici v celé šíři dojdeme až na konci kapitoly.
Myslím si, že se tím nedopustím přesnosti.
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Svůj příběh vzniku začal hlavní proud v roce 1936. Do toho roku byla definice
jednoduchá a hlavní proud lze ztotožnit s neoklasickou ekonomií11. Rok 1936 lze
označit jako přelomový, světlo světa spatřila Keynesova Obecná teorie úroku,
zaměstnanosti a peněz. Keynes pod rouškou neoklasické metodologie předložil nové
prvky, jako fundamentální nejistotu, teorii preferenci likvidity, tržní strnulosti apod.
Nedlouho poté sir J. R. Hicks interpretoval Keynesovu práci zcela v logice
neoklasického přístupu, dnes je tato interpretace známá jako IS-LM model. Od tohoto
roku se spojování teoretických konceptů stalo typickým pro vývoj ekonomické teorie.
Hicksovou syntézou vzniká neokeynesiánství, které dále rozvíjeli P. Samuelson,
A. Hansen, J. Tobin, Solow, F. Modigliani aj. Široké spektrum ekonomů vytvořilo
proud, který dalších 35 let tvořil bezesporu ekonomii hlavního proudu. Ve Spojených
státech amerických byli Solow a Samuelson poradci prezidenta Kennedyho. Proud
měl všechny výše zmíněné atributy. Označení syntéza dostal
protože

spojoval

keynesovskou

makroekonomickou

proud do názvu,

teorii

a

neoklasické

mikroekonomické základy. Vedlo toho existovala paralelně i větev ekonomů, která
zcela odmítala přijmout keynesovskou makroekonomii a vytvořila svou vlastní.
Velkou ránu dostalo neokeynesovské hnutí po ropných šocích, poté, co ekonomové
nedokázali v rámci své teorie vysvětlit ekonomické jevy jako stagflaci či slumpflaci
(tím se dostáváme i k teorii T. Kuhna, kdy jsou jednotlivé teorie střídány po té, co
nedokáží vysvětlit příliš mnoho anomálií, ale ke Kuhnovskému tématu se vrátím ještě
později). V době po ropných šocích se dominantní teorií stává monetarismus; jeho
otec Milton Friedman byl právě tou osobou, která dokázala přesvědčit lidi okolo sebe
o správnosti svého názoru. Friedman přeformuloval kvantitativní rovnici jako základ
neoklasické makroekonomie. Vedle toho vznikla škola racionálních očekávání jako
další prvek obrody neoklasické ekonomie. Se vzkříšením neoklasické ekonomie byla
ekonomie poznamenána mohutným nástupem matematicko-ekonometrických metod.
S ekonometrií byl spojen i návrat verifikace namísto principu falzifikace. Od 70. let se
opětovně začíná prosazovat opět i keynesovská ekonomie pod označením nové
keynesiánství,

tentokrát

postavená

na

svých

vlastních

mikroekonomických

základech, ale využití ekonometrie se stále také nedílnou součástí tohoto proudu
myšlení. Zhruba od 80. let oba hlavní proudy ekonomického myšlení spolu koexistují
11

Nutno dodat, že i hlavní proud má své geografické odlišnosti. Své úsilí zaměřím pouze na oblasti západní
Evropy, Velké Británie. Situace v jiných částech světa byla odlišná, ale tu ponechám stranou. Doufám, že to
nebude na závadu přesnosti, ale jinak by se celá práce věnovala pouze definici hlavního proudu ekonomického
myšlení.
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ve vzájemné symbióze. Tyto dva proudy označím jako hlavní proud ekonomického
myšlení a původní proudy, podle mého názoru, tvoří pouze dvě základní názorové
platformy uvnitř proudu. Je možno nalézt skutečně mnoho jednotících prvků, které
činí oba proudy více příbuznými než soupeři.
Dnešní ekonomie hlavního proudu má několik základních prvků. Prvním z nich
je teze o nevýznamnosti předpokladů ekonomické analýzy pro její pravdivost či
využitelnost. Tuto tezi formuloval Milton Friedman ve své stati z roku 1953. Kromě
několika dalších myšlenek, které tato stať obsahuje, má tato myšlenka dalekosáhlé
dopady do ekonomické analýzy. I když ve svém důsledku může vést ke zcela
absurdním závěrům, podařilo se tak Friedmanovi „imunizovat“ bádání na základech
neoklasické teorie a prvky jako homo economicus aj. Tyto prvky jsou zcela zásadní
právě pro využití matematických metod.
Tím jsme se dostali k nejvýraznějšímu prvku soudobé ekonomie hlavního
proudu a tím je aplikace ekonometrických metod. Dnes by bylo téměř nemožné si
představit publikované články, ale i učebnice bez matematického zázemí. Právě i
tímto proslul M. Friedman, který dokázal využít zpracovaná empirická data pro
obhajobu kvantitativní teorie. Na úrovni metodologické se zasloužili nejvíce o
prosazení těchto metod Machlup a Hutchison, kteří požadovali, aby ekonomie
produkovala verifikovatelné hypotézy. S využitím ekonometrie byly spojovány naděje
o možnosti vzniku positivní ekonomie, protože matematické vzorce, které jsou pouze
„naplněny“ daty, působí skutečně sterilně. Hlavní proud si nadále ponechal dělení
ekonomie na positivní a normativní část, které jde již z dob neoklasické ekonomie a
později z učebnic ekonomie P. A. Samuelsna.
Třetím významným prvkem je verifikace ekonomických teorií. Jak jsem již
napsal výše, verifikace je využívána namísto principu falsifikace. Současné
potvrzování správnosti teorie probíhá po linii: sestavení modelu, testování a
verifikace. Problém je schován již na samém počátku řetězce, protože dostatečně
schopný ekonom-matematik je vždy schopen sestavit model, který projde výše
zmíněným procesem. Poslední vývoj ukazuje, že ekonomie se ubírá cestou
ultraempirismu. Dochází k postupnému oddělování teorie a praxe. Praxe zcela
opouští teoretická východiska a snaží se pouze o konstrukci modelů, které využívají
krátkodobých statistických vazeb. Tento přístup se již v historii objevil dříve a právě
přes M. Friedmana vede spojnice až k W. Mitchellovi, který proslul rezignací na
ekonomickou teorii a využíval pouze empirické analýzy.
16

Dalším základním konceptem je využívání teorie celkové rovnováhy. I když ani
koncept dílčí rovnováhy není zcela mrtev, je využíván zejména při analýze dílčích
témat, jako hystereze na trhů práce apod. Nicméně většina vrcholných teorií se snaží
využívat koncept celkové rovnováhy jako komplexnější východisko zkoumání.
Hlavní proud dobře vystihuje i Feyerabendovo heslo Anything goes. Spektrum
využívaných metod bez ohledu na jejich metodologické předpoklady a na jejich
dopad na samotné zkoumání je skutečně typickým prvkem současnosti. Stejně tak,
jako by se ekonomové řídili dalším Feyerabendovým návrhem, že je nejdůležitější
neustále přinášet velké množství hypotéz, u kterých až evoluční vývoj v čase ukáže,
zda jsou přijatelné pro ekonomii jako vědu či ne.
Rád bych se ještě vrátil k vývoji ekonomie hlavního proudu v optice teorie
T. Kuhna12. Řekl bych, že vývoj je přímo ukázkou fungování jeho teorie. První krize
přišla v letech 1929 až 1933, s tou se nedokázala původní neoklasická ekonomie
nijak vypořádat, proto přišla Obecná teorie jako důsledek. Léta Velké deprese by se
dala označit jako stav abnormální vědy, kdy nové, vzájemně si konkurující teorie se
snaží zaujmout místo na vrcholu. Těmito teoriemi byly institucionalismus a právě
keynesiánství. Stejně tak v letech 1971-3 po ropných šocích se paradigma
keynesiánství ocitlo v krizi. Nevysvětlené anomálie dokázal nejlépe vysvětlit M.
Friedman a monetarismus tak stanul na vrcholu. Monetarismus se ocitl v krizi v 80.
letech okolo tzv. chybějících peněz (missing money). V tento moment je navrátila
zpět keynesiánská ekonomie. Kuhn použil pro výměnu teorií slovo revoluce.
V ekonomii bych se zdráhal použít toto slovo, protože vynecháme-li revoluční
výměnu, po ropných šocích, probíhala výměna velice poklidně a pomalu. Neváhal
bych říci, že v období abnormální vědy se ekonomům hlavního proudu podařilo velice
rychle vstřebat myšlenky nových teorií, které vytlačovaly původní teorie a tím jim
zabránili zaujmout jejich pozici ve vědě. Vývoj teorie neprobíhal v revolučních
skocích, ale neustálým a postupným ředěním myšlenek. Proto je dnes situace natolik
spletitá a ekonomy více spojují využívané metody než myšlenky. A právě společné
metody, zejména ekonometrie, vytváří společný jazyk, který je pojidlem dvou
základních platforem ekonomie hlavního proudu13.

12

Původně byla Kuhnova kniha „Struktura vědecké revoluce“ zaměřena na přírodní vědy, ale později došlo
k jejímu uplatnění na ekonomické zkoumání. Následující část je koneckonců také pokusem o aplikaci jeho
přístupu.
13
K obdobnému tématu např. Colander, D (2000)
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3. Pojetí endogenní peněžní nabídky v ekonomii hlavního
proudu

3.1. Teorie celkové rovnováhy –
Donald Patinkin

K hlavním představitelům neoklasické ekonomie bezesporu patří izraelský
ekonom Donald Patinkin. Patinkin se proslavil zejména tím, že poukázal na vyšší
obecnou platnost neoklasické ekonomie oproti keynesovství a keynesovství bylo
posunuto pouze do role speciálního případu strnulostí cen a mezd14. Dále proslul
důsledným uplatňováním efektu reálných peněžních zůstatků, které mu mj. pomohly
překonat

neoklasickou

dichotomii

mezi

reálným

a

finančním

sektorem.

V následujících řádcích se zaměřím pouze na Patinkinovu peněžní teorii. V této
oblasti je známá zejména Patinkinova ekvilibristika spojení kvantitativní rovnice a
teorie preference likvidity, čímž vznikla ojedinělá teorie poptávky po penězích. Svou
pozornost však soustředíme na peněžní nabídku a její charakter. Na první pohled se
zcela jasně nabízí varianta, že Patinkin zastával teorii exogenní peněžní nabídky,
což je koneckonců jeden ze základních pilířů neoklasické ekonomie. Ukážeme si
vývoj Patinkina od skutečných počátků, kdy zcela zastával teorii exogenní peněžní
nabídky15 a postupný vývoj teorie, který byl podle mého názoru zakončen endogenní
peněžní nabídkou. Z mého pohledu by bylo až zarážející, kdyby autor s tak
pronikavými analytickými schopnostmi nechal tak důležitý fenomén, jakým je peněžní
nabídka, stranou svého zájmu.
Začněme od počátku od systému celkové rovnováhy a exogenní peněžní
nabídky, která má i svou grafickou podobu v modelu CC-BB-LL:

⎛ w⎞
⎛w
⎞
Q⎜ , K 0 ⎟ = R⎜ ⎟,
⎝P⎠
⎝P
⎠

14
15

Jedná se pouze o názor určitého spektra ekonomů a zdaleka ho nelze pokládat za názor všech ekonomů.
Tato verze je známá i z učebnic.
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M ⎞
⎛
F ⎜ Y0 , r , 0 ⎟ = Y0 ,
P ⎠
⎝
⎛
⎛
MH ⎞
MF
rpH ⎜⎜ Y0 r., 0 ⎟⎟ = rpJ ⎜⎜ Y0 , r , 0
P ⎠
P
⎝
⎝
M ⎞
⎛
L⎜ Y0 , r , 0 ⎟ = M 0 .
P ⎠
⎝

⎞
⎟⎟, kde
⎠

w je nominální mzda,
P cenová hladina,
K0 je zásoba kapitálu,
r úroková sazba,
Y0 produkt,
M0 nabídka peněz.
Veličiny s indexem nula jsou v daném systému rovnic exogenní. První rovnice
zachycuje trh práce, druhá rovnice trh produktu, třetí v pořadí je trh dluhopisů a čtvrtý
trh peněz.
Ekonomický systém je popsán čtyřmi základním rovnicemi. S využitím
Walrasova zákona se hledá řešení pouze tří rovnic; rovnováha systému nastane
tehdy, kdy jsou v rovnováze tři rovnice. Fungování tohoto systému není pro cíl práce
příliš významné. Důležitým znakem je vyrovnávací mechanismus, kterým je
fungování efektu reálných peněžních zůstatků.
V prvním kroku k endogenní peněžní nabídce musí být připuštěno, že peníze
nejsou již kryty zlatem či jinou exogenní veličinou, ale úvěrem, a to nejen úvěrem
centrální banky, ale i vnitřních subjektů daného systému. Patinkin proto dělí peníze
na vnější (M´´) a vnitřní (M´). Vnější peníze jsou takové, které jsou kryty dluhem
subjektu mimo ekonomický systém. Naproti tomu vnitřní peníze jsou kryty dluhem
subjektu v daném systému. Důkazem vstupujícího empirismu do hlavního proudu je i
následující citát: „Let us now take account of the fact that in reality most debt in a
modern economy is of this inside type“16. V důsledku dělby peněz je dále nezbytné
rozdělit ekonomiku do tří sektorů. První sektor tvoří firmy a domácnosti, druhý banky
a třetí sektor je vládní17. Původní systém rovnic se po té mění následujícím
způsobem. Vynechal jsem rovnici pro trh práce, protože ta je změnou nedotčena,
rovnici z rozboru vynechám i nadále:
16
17

Patinkin (1965), str. 295
Vládní sektor je zdrojem vnějších peněz, do vládního sektoru patří i centrální banka.
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⎛
M '' ⎞
F ⎜⎜ Y0 , r , 0 ⎟⎟ = Y0 ,
P ⎠
⎝
⎛ 1 M '' ⎞ M '
B⎜⎜ Y0 , , 0 ⎟⎟ + 0 = 0,
⎝ r P ⎠ P
⎛
M 0''
⎜
L⎜ Y0 , r ,
P
⎝

⎞ M 0'' M 0'
⎟⎟ =
+
.
P
P
⎠

První rovnice popisuje trh statků a služeb, druhá rovnice reprezentuje trh
dluhopisů a třetí rovnice znázorňuje trh peněz.
Zajímavé je analyzovat situace, kdy jsou všechny peníze v ekonomice pouze
jednoho typu. Budou-li peníze pouze vnějšího typu, získáme původní učebnicový
systém, kde reálné peněžní zůstatky překonávají dichotomii ekonomiky. Budou-li
však všechny peníze pouze vnitřního typu, ožije opět neoklasická dichotomie,
protože efekt reálných peněžních zůstatků přestane účinkovat. Přesto je systém
rovnic podle Patinkin dále vnitřně stabilní, homeostatický.
Pokračujme v naší cestě k větší empirii, kdy na základě zkušeností
z fungování soudobých ekonomických systémů je přijat předpoklad o pevném vztahu
mezi vnějšími a vnitřními penězi - „…that this assumption of independence is
unrealistic one“18. Je proto zaveden předpoklad o jasném a stabilním vztahu mezi
vnitřními a vnějšími penězi; dalo by se hovořit o jakémsi multiplikátoru, i když to sám
takto Patinkin nenazývá. „Let us also assume that the non-financial sector maintain
constant ratio t“19.

Patinkin uvažuje o oddělených poměrech pro bankovní a

nebankovní zprostředkovatele, t a c. Pro nás není rozlišení na t a c z hlediska účelu
podstatné, proto ho dále neanalyzuji. Tři rovnice se přemění do tvaru:

⎛
M '' ⎞
F ⎜⎜ YO , r , 0 ⎟⎟ = Y0 ,
P ⎠
⎝
⎛ 1 M '' ⎞ 1 − c M 0''
B⎜⎜ Y0 , , 0 ⎟⎟ +
= 0,
⎝ r P ⎠ t+c P
⎛
M '' ⎞ 1 + t M 0''
L⎜⎜ Y0 , r , 0 ⎟⎟ =
.
P ⎠ t+c P
⎝
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Patinkin (1965), str. 299
tamtéž, str. 299
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Patinkin se přiblížil i M. Friedmanovi, protože předpokládá, že banky jsou vždy
„loaned up“ úvěry, což se dá přeložit jako stav, kdy banky poskytují vzhledem ke
svým omezením maximum možných úvěrů. V zásadě stejný stav předpokládal i
Friedman při obhajobě stability peněžního multiplikátoru, protože banky jsou instituce
maximalizující zisk. Kdyby se takto banky podle Friedmana nechovaly, evoluční
proces fungování trhu by je z něj vyřadil. Tuto analýzu však Patinkin neprovádí, ale je
možné, aby obhajoba vypadala právě takto.
Na tomto místě je dobré zdůraznit, že jsme stále ve světě exogenní peněžní
nabídky, ale objem úvěru a objem depozit je endogenní20. Na cestě k endogenní
nabídce peněz – S(r) – jsme již téměř u cíle.
Patinkin opouští i klíčový předpoklad o exogenní povaze vnitřních peněz. „It
should be assumed that this system has a supply function for money dependent on
the real wage rate and the rate of interest“ (tamtéž, str. 302). Vynecháme reálnou
mzdovou sazbu a dále:
M'
= S (r ).
P
Touto rovnicí se Patinkin dostal do světa Knuta Wicksella21, kdy banky drží
nulové rezervy, tedy do tzv. čisté peněžní ekonomiky (pure credit ekonomy).
Podstatným rysem této ekonomiky je nedeterminovanost cenové hladiny. Včleníme-li
do systému centrální banku a její požadavek na určitou výši rezerv, které jsou banky
povinny udržovat, cenová hladina je v rámci systému opět určitelná. Závěry se
nezmění, když banky budou držet rezervy zcela dobrovolně jako důsledek
portfoliového rozhodnutí. Důležité je pouze, aby banky rezervy držely. Rozvahy
bankovní soustavy vypadají potom následovně:

20

Jediným faktorem v systému, který je exogenní, je pouze objem vnějších peněz. Tuto situace lze popsat jako
stav, kdy má centrální banka pod kontrolou pouze měnovou bázi.
21
Bez dalších implikací směrem k dynamické teorii cyklu Patinkin zůstává pouze u prosté podobnosti stavu
úvěrů.

21

Rozvaha komerčních bank
Rezervy R
Dluhopisy B/r

Peníze M
(depozita)

Rozvaha centrální banky
Dluhopisy B/r

Rezervy R

Míra výnosu rezerv, r, a dluhopisů, d, je odlišná a banky volí skladbu svých
portfolií s ohledem na likviditu aktiv, likviditu, výnos a preference (tastes) bankéřů.
Nabídka peněz je potom dána funkcí:
S = S (r , d ′).

Dále definujme poptávku po rezervách ze strany bank jako:

(

)

G = G r, d ' .
U této lze očekává Patinkin opačná znaménka funkčních vztahů, než je tomu
u nabídky peněz, i když to výslovně neanalyzuje.
Potom poptávka po dluhopisech ze strany bank je dána:
⎛1
⎞
U ⎜ , d ' ⎟ ≡ S (r , d ′) − G (r , d ′).
⎝r
⎠
Doplňme, že nabídka rezerv centrální banky je:

R0
.
P

Původní sestava rovnic, opět bez trhu práce, se mění na:

F (Y0 , r ) = Y0 ,
⎛1 ⎞ R
⎛ 1⎞
B⎜ Y0 , ⎟ + U ⎜ , d ′ ⎟ + 0 = 0,
⎠ P
⎝r
⎝ r⎠
L(Y0 , r ) = S (r , d ′),
G (r , d ′) =

R0
.
P
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Změna charakteru peněžní nabídky z exogenní a endogenní je již dokonána „Note that the quantity of money is not exogenous to this system, but is determinant
endogenously by supply function.“22 Patinkin systém opět pokládá za vnitřně stabilní
a neustále tendující k rovnováze po vnějších šocích, jako změna cenové hladiny,
zvýšení rezerv centrální banky nebo změny preferencí v držbě portfolia ze strany
bank. Úroková míra je konstantní a pouze jedna její výše zaručuje systému
rovnováhu, která vyčišťuje všechny trhy. Systém se chová jako ekonomika pouze
s vnitřními penězi, z čehož vyplývá, že opětovně ožívá neoklasická dichotomie.
Důležitým prvkem, který Patinkin explicitně nezmiňuje, je absence efektu reálných
peněžních zůstatků, protože v ekonomice jsou pouze vnitřní peníze. Stabilitu
systému zaručuje pouze cenový mechanismus. Aby Patinkin opět oživil svůj
ekonomický koncept efektu reálných peněžních zůstatků, dodá do systému znovu
vnější peníze, tentokrát v podobě vládních dluhopisů. Tím záhy zmizí oddělení
reálného a finančního sektoru a začne působit efekt reálných peněžních zůstatků. I
přes méně elegantní analýzu tak Patinkin dokazuje obecnou platnost svého modelu.
Základním prvkem je nahrazení exogenních peněz centrální banky exogenním
závazkem vlády. Jakmile se v systému objeví nové exogenní zdroje peněz, i když
mohou být sebemenší, může být peněžní nabídka endogenní. Vlastně poté už na její
povaze vůbec nezáleží.

MSEx

MSEn

P

obr. č. 3

22

Patinkin (1965), str. 306
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Z předcházejícího grafu je zřejmé, že pakliže by Patinkin ponechal v systému
pouze endogenní peníze, MSEn, přestaly by působit reálné peněžní zůstatky, které
jsou dány vertikální vzdáleností mezi MSEn a P. Jakmile je v systému nějaká složka,
která není závislá na cyklických pohybech ekonomiky, v našem případě vládní
obligace, je do systému opětovně včleněn efekt reálných peněžních zůstatků vertikální vzdálenost mezi MSEx a P. Z teoretického hlediska nezáleží ani na jeho
výši, ale stačí jeho pouhá existence.
Kdybychom připustili proticyklickou hospodářskou politiku, což ale Patinkin
neudělal, je možné, aby se množství reálných peněžních zůstatků dokonce zvýšilo
během recese a naopak snižovalo v konjunktuře. Vláda by tak mohla stabilizovat
ekonomiku i s relativně nízkým objemem vnějších peněz. Z hlediska aplikace fiskální
politiky by se problém dále komplikoval, kdybychom nadále do systému zahrnuli
zpoždění, která by znamenala procyklickou hospodářskou politiku. Celá kniha je však
ryze teoretické dílo, proto zřejmě Patinkin nezvažoval aktivní působení fiskální
politiky.

MSEx

P

obr. č. 4

Patinkin dokonce na závěr kapitoly připouští, že endogenní nabídku lze
interpretovat také jako stav ekonomiky se silnými odbory, které činí mzdovou sazbu
exogenní, a centrální autority v zájmu udržení plné zaměstnanosti akomodují
peněžní nabídku. Tím jsme se dostali téměř do modelu S. Weintrauba. Osobně
chápu tuto zmínku pouze jako zajímavý postřeh pro využití Patinkinova modelu,
protože fungování celého systému není detailněji vysvětleno.
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Je zajímavé, že Patinkin zformuloval svoji teorii endogenní peněžní nabídky
dříve než postkeynesiáská ekonomie. Hlavní část se formulovala od počátku 70. let
ve sporu s monetarismem. Ve své analýze vycházím z Patinkinova díla z roku 1965,
publikovaného o tři roky dříve před Friedmanovou statí a postkeynesovskou reakcí
proti monetarismu, která nabyla podoby teorie peněžní endogenní nabídky. Dalším
prvkem, nad kterým je dobré se pozastavit, je fakt, že endogenní peněžní nabídka je
postavena na typických neoklasických základech jako teorie celkové rovnováhy,
homo eoconomicus. Z textu je vidět, jak Patinkin postupoval systematicky;
graduálním uvolňováním předpokladů se snažil postupně více přiblížit svou analýzu
realitě, i když samozřejmě základní předpoklady zůstaly nedotčeny, a proto lze stále
hovořit o neoklasické analýze.
Vraťme se ještě k otázce, jakou povahu měla endogenita peněžní nabídky.
Jsem toho názoru, že Patinkinovi byl bližší přístup pomocí technických inovací.
K rozvoji endogenity nabídky peněz mu napomáhá rozvoj bankovního systému a
bankovní úvěry. Své úvahy opírá i o možnost dalšího rozvoje nebankovních
zprostředkovatelů, kteří napomáhají hladšímu a rychlejšímu zprostředkování, tím se
v systému zvyšuje likvidita a rychlost oběhu peněz, „whereas nonbanking
intermidiaries do so by changing…the demand for money, and hence the velocity of
circulation“23. Jak je vidět z předchozího citátu, Patinkin stále ještě uvažoval v logice
kvantitativní rovnice směny24, ale příklon k finančním inovacím je zřejmý. Centrální
banka má plně pod kontrolou pouze rezervy, vztah

R0
, prakticky se jedná pouze o
P

kontrolu nad měnovou bází.

3.2. Tvorba peněz a endogenita v rámci hlavního proudu
V následující kapitole bych pojednal o ústupcích ekonomie hlavního proudu,
které musela učinit v rámci svého modelového přístupu, a připustit tak nižší vládu
centrální banky nad velikostí měnové zásoby. Většina ústupků byla činěna na
23

Patinkin (1965), str. 302

24

V =

MD
, inovace nebankovních zprostředkovatelů podle Patinkina mění poptávku po penězích. Pro nás je
PY

rozhodující fakt, že banky jsou schopné na základě své činnosti měnit rychlost oběhu peněz.

25

základě empirických zkušeností a později bylo též předloženo teoretické zdůvodnění.
Jako základ výkladu použiji Fisherovu verzi kvantitativní verze rovnice směny.
MV = PY,nebo pomocí multiplikátoru
mBV = PY, kde
m je peněžní multiplikátor pro příslušný měnový agregát,
B je měnová báze, platí vztah M= mB,
V důchodová rychlost oběhu peněz,
P cenové hladina a
Y národní důchod popř. HDP.
Za předpokladu vyčisťujících se trhů pomocí cenového mechanismu je Y
neměnný resp. na potenciálu. V je dána institucionálně, technickými možnostmi a je
také podle předpokladu dlouhodobě neměnná. Jediným výsledkem měnové expanze
může být pouze nárůst cenové hladiny. Situace na peněžním trhu vypadá graficky
následovně.

obr. č. 5

Aby tato neoklasická situace mohla nastat, je nutné předpokládat stabilitu
peněžního multiplikátoru a vládu centrální banky nad měnovou bází.
Praxe ukázala, že moc centrální banky nad měnovou zásobou, měřenou např.
měnovým agregátem M2, není úplná, ale dokonce ani vývoj měnové báze není plně
pod kontrolou centrální banky. Příčiny lze nalézt ve zpochybnění stability jednotlivých
veličin.
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3.2.1. Řízení rezerv bank
Začneme na mikroekonomické úrovni jako základního východiska analýzy.
Vyjdeme z mikroekonomické teorie bankovní firmy. Opět využijeme všechny typické
neoklasické prvky, jako firmy neustále optimalizující svou ziskovou funkci, dokonalé
trhy, aj. Ukážeme si, jak lze vysvětlit endogenitu peněžní nabídky právě těmito
nástroji. Základním dílem v tomto ohledu je článek Jamese Tobina „The commercial
banking firm: a simple model“.
Teoretické vysvětlení spočívá v možnosti obchodní banky držet u centrální
banky nejen povinné minimální rezervy (PMR), ale také dobrovolné rezervy. Pakliže
by výše celkových rezerv u centrální banky převyšovala nutné množství, lze si
představit, že obchodní banky jsou schopny anulovat jakýkoliv dopad ne změnu
povinných minimálních rezerv protisměrným pohybem dobrovolných rezerv25.
S výjimkou jediného případu a to, kdyby povinné minimální rezervy stouply natolik, že
by

převýšily

úroveň

celkových

rezerv.

Tento

krok

se

jeví

být

velice

nepravděpodobným a plně koresponduje s rolí věřitele poslední instance centrální
banky, jakou jí přisuzují postkeynesovští autoři.
Matematicky exaktní vysvětlení tohoto mechanismu podal výše zmíněný
J. Tobin. Výše dobrovolných rezerv je výsledkem optimalizačních procesů portfoliové
volby.
Zjednodušená bilance obchodní banky

obr. č. 6

kde R jsou rezervy banky,
E poskytnuté úvěry,
D přijatá depozita.

25

bližší vysvětlení např. Revenda, Z., 1999
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Rezervy bank jsou defensivní aktiva s vysokou likviditou, která je banka
schopna kdykoli přeměnit na hotovost a použít na ochranu či zachování své činnosti.
Naproti tomu jsou úvěry nelikvidní investice s vysokým výnosem. Je samozřejmě
možné uvažovat i o jiných typech výnosných aktiv, jako jsou investice do státních
dluhopisů aj., ale i ty banka musí držet do doby splatnosti, pakliže se nechce
vystavovat zbytečným rizikům. Naše dělení odpovídá ve zjednodušené míře realitě a
na straně druhé nám umožní se s modelem lépe matematicky vypořádat. Bilance
bank

je

tvořena

pouze

deposity.

Je

zřejmé,

že

se

jedná

pouze

o zjednodušení reálného světa, nicméně důležitý je charakter deposit, který mají
společný s ostatními pasivy tj. jejich pohyb je mimo kontrolu samotné banky. Banka
proto musí volit takovou výši rezerv, aby byla schopna vždy dostát svým závazkům.
Tento model v základní verzi neuvažuje roli věřitele poslední instance centrální banky
a snaží se vše řešit pouze na základě vlastní činnosti bank.
Dále předpokládejme, že úvěry E jsou poskytovány za sazbu r a z bilanční
rovnice si E vyjádříme takto:
E = D – R,
potom výnosy z úvěrů
rE = r(D-R).
Označme si nyní X jako výběry z banky a pakliže X>R, pak si bude muset vzít
banka pohotovostní úvěr za sazbu c, platí-li c>r. Pro výběr z banky X bude platit, že
jde o náhodnou proměnou. Mějme takto sestavený stochastický model:
∞

Z = r ( D − R) − c ∫ ( X − R) f ( x)dx − rdD − C ( D) ,
R

kde Z je celkový zisk banky,
C jsou náklady banky, předpokládáme, že jsou neklesající s objemem vkladů,
rd je úroková sazba na depozita a platí, že rd < r.
Po úpravě předchozí rovnice, kdy hledáme maximum zisku vzhledem k velikosti
rezerv R, získáme po matematických úpravách
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c−r
= F (R)
.
c

Z tohoto vztahu je jasné, že při růstu úrokové míry budou klesat rezervy
v bankách. Jak J. Tobin říká: „The behaviour of the bank in this model is a prime
example of what Keynes called precautionary motiv for holding money and other
liquid assets.“26. Pouhou aplikací Keynesovy poptávky po penězích získáme model
chování banky, který sice analyzuje pouze, jak sám autor říká, jako poptávku po
penězích, ale na druhou stranu je nezbytné si uvědomit, že banky jsou tvůrcem
peněz. V monetaristickém konceptu a stejně tak u Patinkina, jak jsme viděli výše,
jsou banky pouze pasivními tvůrci peněz podle velikosti rezerv. V tomto modelu je
vše relativizováno a banky se nechovají již tak pasivně. Poskytují jen takový objem
úvěrů, aby byly schopny dostát svým závazkům. Tím je proces tvorby peněz do
značné míry závislý na vztahu bank k riziku a očekávání27 (animal spirits). Jestliže by
banky očekávaly stahování deposit, omezily by úvěrovou činnost a kreace peněz by
byla do značné míry podvázána a vice versa. A tudíž jsme schopni ekonomickou
teorií vysvětlit změny ve tvorbě peněz. A pakliže je něco vysvětlitelné teorií, stává se
to endogenním. Jsem si naprosto vědom, že se nejedná o endogenitu
v postkeynesovkém chápání tohoto slova, a odmítám hraní si se slovy. Ale je
nezbytné připustit, že obchodní banky také do značné míry určují, jaká bude velikost
peněžní zásoby. Otázkou však zůstává, zda se tyto změny promítají do velikosti
peněžního multiplikátoru či nikoliv.
Jako první prozkoumáme možnost, že změny v postoji bank se projeví na
úrovni peněžního multiplikátoru. S našimi znalostmi o fungování procesu kreace
peněz se přenesme na makroekonomickou úroveň, kde multiplikátor m1 je definován
takto:

m1 =

C+D
, kde
C + Rc + RT + R 0

C je hotovost,
D jsou běžné vklady,
Rc jsou povinné minimální rezervy z depozit na viděnou,
26
27

J. Tobin, Scandinavian Journal of Economics, str. 524
Matematicky by se změna očekávání demonstrovala jako změna rozdělení výběru deposit.

29

RT jsou povinné minimální rezervy z termínových depozit,
Ro jsou dobrovolné rezervy.
Po úpravě, kdy předcházející vztah vydělíme D, dostáváme:

m1 =

1+ kc
kc + ρc + ρt *kt + ρ0 , kde

kc je poměr hotovosti k běžným vkladům,

ρ c je sazba PMR na běžné vklady,
ρ t je sazba PMR na termínované vklady
kt je poměr termínových depozit k běžným vkladům,

ρ o je poměr dobrovolných rezerv k běžným vkladům.

Vyjádříme-li negativní vztah mezi úrokovou mírou a výší rezerv graficky, v tomto
případě už se jedná pouze o závislost dobrovolných rezerv.

obr. č. 7

Použijeme-li tuto znalost dále, dostaneme finální vztah, který vyjadřuje závislost
mezi výší úrokové míry a měnovou zásobou M1. Funkce v grafu zachycuje vývoj
velikosti peněžního multiplikátoru.
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obr. č. 8

Endogenita je vysvětlována existencí a pohyby dobrovolných rezerv u
obchodních bank. Konfrontaci tohoto tvrzení provedu v praktické analýze charakteru
peněžní nabídky České republiky.
Druhý případ, který máme objasnit, je možnost, že se změny ve struktuře
portfolia neprojeví ve velikosti peněžního multiplikátoru.
Banky jsou obecně nuceny mít u centrální banky prostředky. Tyto prostředky
mají většinou nižší výnos. Navíc objemy rezerv se určují na základě velikosti deposit,
která nejsou pasivem, jež by bylo možné řídit. Podle mého názoru budou banky volit
takovou strukturu rezerv (myšleno všech likvidních prostředků, které banka vlastní na
pokrytí nečekaných událostí a nejen povinných minimálních rezerv), aby byly
schopny vždy dostát svým závazkům a maximalizovat zisk. K této tradiční
optimalizační úloze je nezbytné přidat ještě jedno omezení – nutnost splnit
požadavky na povinné minimální rezervy. Jestliže obchodní banka bude postupovat
tímto způsobem, tak ke změnám ve výši peněžního multiplikátoru docházet nebude,
resp. ke změnám dojde pouze při změnách sazeb povinných minimálních rezerv.
Všechny likvidní prostředky ke krytí nečekaných událostí mohou mít obchodní banky
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uloženy mimo centrální banku a tudíž ke změnám peněžního multiplikátoru docházet
nebude.
Oba případy by splynuly v jeden, kdyby centrální banka poskytovala lépe
úročenou možnost investic rezerv. V takovémto případě by se změny plně
demonstrovaly v peněžním multiplikátoru. Praktický rozbor a zhodnocení těchto
variant provedu v praktické části.

3.2.2. Portfoliová endogenita
Připomeňme si znovu kvantitativní rovnici směny

MV = PY.
Ze zápisu rovnice je jasné, že portfoliová endogenita se bude týkat důchodové
rychlosti oběhu peněz V.
Představme si situaci, kdy v ekonomice začne růst úroková míra. V této situaci
budou lidé a firmy efektivněji využívat své hotovostní zůstatky, tzn. budou omezovat
držbu peněz na úkor méně likvidních aktiv, s tímto procesem poroste také úroková
míra. S pokračujícím růstem úrokové míry se v ekonomice začne vytvářet tlak na
vznik finančních inovací, které umožní lépe hospodařit s hotovostními zůstatky. Tyto
finanční inovace

se zcela jistě objeví a budou mít podobu nových bankovních

produktů, nebo vzniknou nové substituty bankovních produktů ve zcela jiné části
finančního sektoru mimo regulaci či povinnost vytvářet povinné minimální rezervy.
Graficky by vše vypadalo následovně.

obr. č. 9
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V původním bodě a začíná růst úrokové míry a s tím také proces zlepšování
hospodaření s hotovostními zůstatky až do bodu b. V bodě b může dojít k finanční
inovaci, tím se také zlepší hospodaření s hotovostními zůstatky a posuneme se
směrem k bodu d a dále k bodu e, kde se celý proces znovu zopakuje. Jestliže
v bodě b finanční inovace nepřijde, budeme se dále pohybovat směrem k bodu c.
Tento přístup je velice podobný situaci, kterou jsme rozebírali výše, kdy
obchodní banky mění své rezervy, avšak tyto změny se neprojevují ve změnách
peněžního multiplikátoru. I když ve svých důsledcích se oba přístupy mohou projevit
stejným způsobem tj. změnou rychlosti peněz, je třeba odlišit příčinu vzniku těchto
změn. V tomto druhém případě se změny dějí díky poptávce ekonomických subjektů
po volných peněžních prostředcích, kterých se „nedostává“ a banky na tuto potřebu
reagují finanční inovací. Kdežto u prvního případu je endogenita způsobena vlastní
volbou bank na základě jejich očekávání, averzi k riziku aj.
Totožnost důsledků obou přístupů je dána pouze současným stavem metodiky
měnové statistiky. Důchodová rychlost je pouze zbytková vyrovnávací proměnná,
která zaručí rovnost v rovnici směny. To způsobí, že nejsme schopni od sebe
navzájem oddělit, které změny v rychlosti oběhu jsou skutečným odrazem reálných
jevů a které pouze náhodnou proměnou, jež způsobila chyba ve statistice.
V případě

portfoliové

endogenity

se

již

dostáváme

velice

blízko

k postkeynesovskému pojetí peněz. Někteří autoři považují finanční inovace za
základ teorie endogenních peněz v postkeynesovském pojetí, jedná se především o
Hymana Minského, který používá termín strukturální endogenita28. Ostatními
postkeynesovskými autory29 je toto pojetí odmítáno jako základ jejich teorie, protože
ti odmítají připustit jakoukoliv podobnost s ekonomií hlavního proudu.

3.2.3. Endogenní peníze v malé otevřené ekonomice
Další pojetí endogenity peněžní zásoby v ekonomice je široce přijímáno mezi
ekonomy, i když pouze jako krajní případ. Nikdo z ekonomů nepochybuje, že

28
29

Jeho přístup je v současnosti označován jako relativní verze endogenní peněžní nabídky.
Zejména horizontalisty, ale k tomuto tématu až později.
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centrální banka v případě malé otevřené ekonomiky ztrácí kontrolu30 nad vývojem
objemu peněz v oběhu31. Malá otevřená ekonomika je charakteristická tím, že je
široce zapojena do mezinárodní výměny zboží a služeb, existují pouze minimální
překážky proudění kapitálu přes hranice země a země je cenovým příjemcem.
Vyjděme z předpokladu, že centrální banka udržuje fixní kurz. Za těchto východisek
je objem měnové zásoby v ekonomice určován pohyby kapitálu, protože centrální
banka

bude

nucena

intervenovat

na

podporu

kurzu

na

jeho

paritě

popř. v povolených oscilačních pásmech. Kurzové intervence jsou spojeny se
změnami v měnové zásobě. Centrální banka může sice své intervence sterilizovat,
tzn. neutralizovat dopady na měnovou zásobu. Tím neustále obnovuje příčiny
pohybů kapitálu z nebo do dané ekonomiky. K podobným závěrům docházíme i při
analýze Mundell-Flemmingova modelu, který charakterizoval měnovou politiku
v systému fixních měnových kurzů jako neúčinnou.

obr. č. 10

V logice Mundell-Flemmingova modelu je endogenita peněžní nabídky zcela
jasná. Monetární expanze se graficky demonstruje jako posun křivky LM napravo od
původní LM, domácí úroková sazba tak klesne pod úroveň sazby světové a započne
odliv kapitálu, na který bude centrální banka reagovat intervencemi na udržení
fixního kurzu, což samozřejmě vyvolá snížení měnové zásoby. Při měnové restrikci

30

Samozřejmě pouze, pokud uvažujeme tržní nástroje centrální banky.
„ Assuming a fixed rather than floating exchange rate…money supply becomes endogenous rather than
exogenous”, Romer D.(1994), str 207-8.
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by logika uvažování byla zcela opačná, ale závěr stejný. Centrální banka není účinně
schopna regulovat objem peněz v oběhu.
Z tohoto pohledu je ještě více jasná situace v režimu nazývaném měnová rada
či měnový výbor. Měnový kurz je kurzovými intervencemi udržován na neodvolatelné
centrální paritě vůči referenční měně. V tomto případě je velikost měnové zásoby
plně určována vývojem vztahů se zahraničním, zcela převládají pohyby kapitálu a
centrální banka úplně ztrácí některé funkce a stává se centrální bankou již pouze
podle názvu.
Ani v systému plovoucích kurzů není pozice centrální banky nijak
jednoznačná. Centrální banka není sice již přímo podřízená ve svém rozhodování na
takto explicitní cíl, ale její autonomie s ohledem na měnový kurz je omezena jiným
způsobem. Většina centrálních bank má stanoveno cílové kritérium, které používají
při uplatňování své měnové politiky. Ve většině případů je cílem stabilita cen,
používáme-li monetaristický transmisní mechanismus, nebo např. cílování inflace.
Malá otevřená ekonomika je stejně kriticky závislá na pohybech kurzu, protože velké
výkyvy by znamenaly cenové otřesy se všemi negativními dopady na ekonomiku.
Proto i v tomto případě je rozhodování centrální banky kriticky závislé na
ekonomickém prostředí, ne tedy na ní samotné. Často se hovoří o implicitně fixním
kurzu.

3.3. Dynamická inkozistence monetární politiky reakční křivka centrální banky
Základním motivem tohoto přístupu bylo zodpovědět podstatnou otázku, co
vede centrální banku k tomu, že i v situaci, kdy byla dokázána neexistence trvale
možné volby mezi mírou inflace a nezaměstnanosti32, provádí expanzivní měnovou
politiku. S odpovědí na tuto otázku přišli ekonomové Kydland a Prescott. Jejich
přístup v žádném případě nelze označit za keynesiánský či postkeynesiánský, ba
právě naopak. Přesto, jak dále ukáži, důsledky jejich teoretické práce jasně implikují
endogenitu peněžní nabídky. Jejich text v sobě zahrnuje všechny typické neoklasické
prvky využité na makroekonomické úrovni jako celospolečenská užitková funkce,
plná flexibilita mezd a cen, racionální očekávání subjektů aj. Oba je možno přiřadit
32

např. M. Friedman (1968) "The Role of Monetary Policy: Presidential Address to AEA"
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k tzv. nové klasické makroekonomii, proto i základní výchozí kámen jejich teorie je od
autora stejného přesvědčení R. Lucase. Vyjděme tedy z Lucasovy křivky agregátní
nabídky definované jako:

(

)

y = y + b π − π e , kde

b>0 a b je koeficient citlivosti produktu na odchylku inflace a očekávané inflace,
y je výstup ekonomiky,

y je logaritmus dlouhodobého výstupu33,

π je míra inflace a

π e je očekávaná míra inflace.
Nadále autoři předpokládají, že skutečně existuje krátkodobá možnost substituce
mezi důchodem a mírou inflace. Ale rostoucí míra inflace má rostoucí mezní náklady
pro obyvatele a tudíž je od určitého bodu nežádoucí. Celospolečenská užitková
funkce je definována jako

L=

(

1
y − y*
2

)

2

+

(

)

2
1
a π − π * , kde
2

L je celospolečenská funkce užitku,

y * je optimální objem produktu,34

π * je optimální míra inflace.
Konkrétní matematický předpis užitkové funkce slouží pouze k tomu, aby byla funkce
lépe matematicky „ovladatelná“. Všimňeme si, že funkce obsahuje i normativní
předpoklady o existenci optimálních míry inflace a výše produktu. Tento problém lze
obejít vynecháním členů s hvězdičkou. Přidržme se původního normativního
přístupu, který není nijak na závadu našeho záměru. Budeme hledat minimum dané
funkce vzhledem k inflaci a po úpravách získáme rovnici pro inflaci v podobně:

(

)

(

)

b
b2
*
y −y +
π =π +
π e −π * .
2
2
a+b
a+b
*
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Existence v rovnici nabídky y znamená, že pouze nočekávaná inflace má reálné efekty.

34

Dodejme ještě kritický předpoklad, že y > y .

*
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Graficky vše vypadá následovně:

45o

π

πe

π*

obr. č. 11

Rovnováha nastane pouze v jednom bodě, kdy se očekávaná inflace rovná
skutečné, v bodech nalevo od rovnováhy centrální banka měnovou expanzí zvýší
inflaci a v bodech napravo vice versa. Dodejme, že sklon křivky je dám jako

b + b2
.
a + b2
Velikost výsledné inflace bude záviset na těchto parametrech. Čím vyšší bude averse
lidí k inflaci (faktor a), tím nižší míra inflace skutečně bude. Parametr b už není tak
důležitý35.
Když model pouze lehce upravíme, získáme v úvodu zmiňované výsledky,
pakliže je ekonomika v situaci nalevo od rovnováhy. Provede centrální banka
měnovou expanzi, která podle nové klasické ekonomie (NKM) povede pouze k růstu
cenové hladiny. Ale opuštěním snových předpokladů NKM o naprosté cenové a
mzdové flexibilitě opětovně ožije možnost substituce míry inflace a nezaměstnanosti.
Za podmínky že, se centrální banka zaváže k míře inflace o velikosti π*, budou
mezní náklady vyšší inflace oproti meznímu zvýšení výstupu nižší a centrální banka
provede expanzi. Tato situace nastane vždy nalevo od bodu rovnováhy. V bodech
napravo od rovnováhy bude naopak centrální banka provádět restrikci, která sníží
důchod a inflaci. Při ne-neutrální měnové politice tj. v situaci mimo rovnováhu se
35

Ukazuje citlivost výstupu na rozdíl mezi skutečnou a očekávanou inflací.
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nezbytně mění i objem měnové zásoby. A jak jsme si výše napsali, bod rovnováhy
není pod kontrolou centrální banky. Parametry a i b jsou pro centrální banku
exogenní. Když jsou exogenní pro centrální banku neznamená to, že jsou i exogenní
obecně pro ekonomickou teorii. Naopak jestliže by byli endogenní a centrální banka
by pak musela neustále svojí politikou reagovat na změnu těchto faktorů – peněžní
nabídka centrální banky by se „endogenizovala“. Dokonce zde není na překážku ani
tradiční předpoklad, že centrální banka má peněžní nabídku plně pod kontrolou, ale
naopak celá situace je ještě více jasná. Přidejme do analýzy fakt, že něco jako
dlouhé období neexistuje, ale existují pouze za sebou jdoucí ve sledu krátká období,
ve kterých se faktory a, b neustále mění, a neustále existuje možnost volby mezi
mírou inflace a nezaměstnaností. Centrální banka se pouze pasivně přizpůsobuje
změnám faktorů, které jsou podle mého názoru endogenní, a neustále optimalizuje
výše uvedenou celospolečenskou užitkovou funkci, a pak je celá peněžní nabídka
též endogenní.
Podle mého názoru se jedná pouze o formalizovaný model k věřiteli poslední
instance. Je zřejmé, že motivem pro centrální banku není doplňovat likviditu
bankovního sektoru či jej ekonomicky podporovat, ale hledat inflační rovnováhu celé
ekonomiky. Pakliže se např. zvýší tolerance k inflaci povede to ve svém důsledku k
tomu, že lidé budou mít vyšší inflaci. S vyšší inflací přijde i krátkodobě zvýšený
produkt. Centrální banka v tomto modelu nereaguje na potřeby obchodních bank, ale
na postoje obyvatel a pasivně jim přizpůsobuje měnovou politiku. Postoje obyvatel
lze interpretovat jako politické postoje, kterým se centrální banka přizpůsobuje. Např.
v Německu je tradičně po historických zkušenostech stabilní příklon k nízké inflaci a
v případě, kdy by německá Bundesbanka neprováděla takovouto politiku bylo by její
vedení dříve či později politickými tlaky36 „přesvědčeno“ o výhodnosti nízkoinflační
politiky37. Není potom přístup Kydlanda a Prescotta pouze jakýmsi modelovým
36

Jsem si plně vědom, že centrální banka je ve vyspělých zemích politicky nezávislá instituce, ale na druhou

stranu je centrální banka součástí celé společnosti a neexistuje ve vakuu. Dokonce i představitelé vždy vzejdou
z daných společenských poměrů, které, ať chtějí či ne, nakonec stejně promítnou do svého rozhodování. Proto
možná než o politických tlacích by bylo lépe mluvit o celospolečenském povědomí nebo dokonce o Jungosvkém
nevědomí.
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Toto tvrzení se dostává do přímého konfliktu s empirickým zjištěním, že země s nízkou inflací mají nezávislou

centrální banku, proto je lépe politické tlaky interpretovat jako celospolečenskou n áladu či povědomí. Jsem toho
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přístupem k této otázce? Je zřejmé, že tento přístup vychází ze zcela jiných premis
oproti postkeynesovství, dokonce lze říci, že oba přístupy tvoří v ekonomické teorii
téměř protipóly. Už při prvních úvahách je jasné, že přístup školy racionálních
očekávání je více okleštěný, což vyplývá z faktu, že je použit matematický aparát, do
kterého nejsou zachyceny všechny aspekty reality, ale pouze několik z nich.

3.4. Ekonometrické uchopení endogenity
Jedním

z typických

znaků

současné

ekonomie

je

mohutné

využití

ekonometrických metod pro zkoumání ekonomických jevů. Když se vynořila před
ekonomy hlavního proudu endogenita peněžní nabídka, základním rozdílem oproti
ortodoxní exogenní peněžní nabídce byla opačná kauzalita v kvantitativní rovnici, „ If
the quantity equation had been read in the usual way, with the dependent variable on
the left hand side and the independent on the right, though rather vague, it would not
have been silly”38. Metoda k detekci kauzalit při zkoumání časových řad byla vyvinuta
C. W. J. Grangerem v roce 1969. Odtud zřejmě vznikla myšlenka, že pravidlem, které
by mohlo ukázat na jednu či druhou teorii jako na bližší pravdě, by mohla být právě
detekce Grangerových kauzalit. Osobně jsem tohoto názoru, že nelze celou šíři
problematiky zjednodušit pouze do analýzy ekonometrické kauzality. Je nutné dále
podotknout, že Grangerova kauzalita nemá zhola nic společného se skutečnou
příčinností v reálném světě.
Grangerova kauzalita je metoda založená na vektorové autoregresi. Základem
zkoumání je zodpovědět na otázku do jaké míry je současný stav veličiny Xt jejím
minulým vývojem, Xt-n, či vývojem jiné, námi zvolené veličiny Y, kde Y představuje
vektor minulého vývoje veličiny Y. Testovací rovnice je sestavena následujícím
způsobem:

Yt = α 0 + α 1Yt −1 + α 2 Yt − 2 + ... + α n Yt − n + β 1 X t −1 + β 2 X t − 2 + ... + β n X t − n + ε t ,
.t .
X t = α 0 + α 1 X t −1 + α 2 X t − 2 + ... + α n X t − n + β 1Yt −1 + β 2 Yt − 2 + ... + β n Yt − n + η

názoru, že centrální banka nemůže dlouhodobě jednat proti celospolečenskému názoru a tyto se nakonec vždy
promítnou do povahy měnové politiky.
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Robinson, J. (1970), str. 504.
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Hodnoty regresních parametrů α i a β i jsou testovány oproti upravenému F-testu
tzv. Waldova testu. Nulová hypotéza je stanovena takto:

β 1 = β 2 = ... = β n = 0.
Jinak řečeno nulová hypotéza zní: veličina X nezpůsobuje veličinu Y v Grangerově
smyslu. Zamítnutím této hypotézy na dané hladině spolehlivosti, připouštíme
Grangerovu kauzalitu. Je nezbytné vždy testovat dvě rovnice, abychom byli schopni
detekovat případné kauzality v obou směrech.
V našem případě se tedy jedná o vztah mezi peněžní zásobou a velikostí
hrubého národního důchodu či vztah mezi objemem úvěrů a hrubým národním
důchodem. Budeme se snažit zjistit směr kauzality a tento nástroj by nám tedy měl
napomoci rozhodnout o povaze peněžní nabídky u nás.
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4. Vnitřní rozpory postkeynesovců –
horizontalismus proti strukturalismu
Poslední fází teoretické fundace jednotlivých prvků zdroje endogenní peněžní
nabídky jsou problémy samotných postkeynesovců v pohledu na charakter peněžní
nabídky. Ve svých názorech se dělí na dva základní tábory. Základní pozice jsem již
naznačil na samém začátku práce, kdy jsem vycházel ze tří základních názorů a
odtud vyrostla nesourodost v názoru na peněžní nabídku resp. na zdroje jejího
vzniku. První skupinu tvoří ekonomové, kteří vychází z pojetí N. Kaldora a
S. Weintrauba, vžilo se pro ně označení horizotalisté39 či akomodacionisté40. Druhá
skupina se rekrutuje z řad následovatelů H. Minského, pro tento směr se používá
označení strukturalisté41. Mezi oběma proudy vznikly teoretické rozpory, které nám
zcela jistě pomohou přesně identifikovat zdroje vzniku endogenních peněz.
Zopakujme si krátce výchozí pozice obou skupin a potom přejdeme ke vzájemné
kritice.
Horizontalisté předpokládají, že centrální banka v zásadě vždy akomoduje
poptávku po likviditě ze strany obchodních bank. Základní sazba je exogenní tj. vždy
pod kontrolou měnové autority. Nabídka nových úvěrů je zcela horizontální,
jednotlivé banky vždy poskytnout úvěr té firmě, která má dostatečně kvalitní projekt,
záruku atd., poté si banka hledá zdroje financování a vždy je najde. Neexistuje zde
žádná přímá vazba mezi změnou ekonomické aktivity a velikostí úrokových sazeb.
Strukturalisté se více ohlíží na mikroekonomickou úroveň a více se zabývají
finanční strukturou firem a složením jejich portfolií. V tomto podání zde existuje přímá
vazba mezi velikostí ekonomické aktivity a úrokovou měrou. V dobách boomu se
firmám a posléze i bankám začne nedostávat likvidních prostředků v důsledku změny
struktury financování, které centrální banka neakomoduje. Do tohoto konceptu se
podařilo

H.

Minskému

zakomponovat

hypotézu

o

nestabilitě

současných

kapitalistických ekonomik. Podívejme se, jaké třecí plochy mezi oběma platformami
vznikly.
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Označení vzniklo, protože jejich názory implikují horizontální peněžní nabídku.
Název je odvozen, protože centrální banka vždy akomoduje potřeby rezerv ze strany obchodních bank.
41
Při odvození rostoucí peněžní nabídky argumentují finanční strukturou firem a portfolií.
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4.1. Kritika horizontalistů ze strany strukturalistů
Výtky je možné shrnout do pěti základních bodů:
pouze pasivní role bank při přidělování úvěrů,
exogenita sazby centrální banky. Podle strukturalistů se
nepodařilo horizontalistům plně vysvětlit její úroveň,
horizontalismus

se

slučuje

pouze

s konstantní

přirážkou

k základní sazbě centrální banky. Velikost přirážky se během
hospodářského cyklu mění,
horizontalismus nedává bankám prostor pro aktivní řízení aktiv a
pasiv při řízení svých rezerv,
horizontalismus v sobě obsahuje myšlenku o konstantní rychlosti
oběhu peněz.
První bod kritiky se snaží poukázat na fakt, že obchodní banky pouze
poskytují úvěry a následně si hledají u centrální banky zdroje financování.
Horizontalisté tuto kritiku odmítají s poukazem na aktivitu bank při prověřování bonity
jednotlivých klientů (jejich schopnost splácet, zajištění úvěrů aj.). Tyto firmy mají
potom brány k úvěrovému financování otevřené. Někteří autoři potom reinterpretují
horizontální nabídku úvěrů pouze s ohledem na tzv. efektivní úvěry42.
Druhý bod kritizuje fakt, že centrální banka si může stanovit základní sazbu
naprosto podle své vlastní libovůle. Horizontalisté samozřejmě připouští, že základní
sazbu nelze stanovit naprosto volně, ale naopak výše sazby nutně musí odrážet
relevantní ekonomické faktory či cíle hospodářské politiky. I zde však existuje
manévrovací prostor a zde je centrální banka naprosto nezávislá.
Třetí bod poukazuje na empirickou zkušenost, že velikost přirážky se během
ekonomického cyklu mění resp. chová se procyklicky. Horizontalisté připouští i tuto
možnost, nicméně odmítají jakoukoli teoretickou vazbu velikosti přirážky k základní
sazbě na fázi ekonomického cyklu, ale pouze na riziko jednotlivých klientů.
Čtvrtý bod je z mého pohledu velmi problematický. Nařčení z toho, že
horizontalismus nedává bankám prostor pro aktivní řízení pasiv, je podle mého
názoru naprosto mylný. V akomodacionistickém pojetí je obchodní bance vždy
doplněna potřebná likvidita bank. Banky se samozřejmě mohou plně věnovat řízení
42

Takové úvěry, které splňují všechny požadavky banky pro přidělení úvěru.
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pasiv. Je nutné si uvědomit, že se jedná o náročnou činnost, která si vyžaduje
nemalé prostředky (zaměstnanci, prostory, aj.). Proč by se tedy této činnosti měla
věnovat racionálně uvažující banka, které je likvidita vždy doplněna. Dokonce i v
situaci, kdy se centrální banka nebrání dodávání likvidity, by si mohla jedna banka
naplno řídit svá pasiva a odmítat financování od centrální banky. Tím by ale sama
sobě připravila konkurenční nevýhodu se všemi možnými dopady na postavení na
trhu, zisk atd. Jinak jsem přesvědčen, že řízení aktiv a pasiv provádí každá banka
jako součást evolučního vývoje trhu.
Poslední pátý bod tvrdí, že horizontalismus implikuje konstantní rychlost
oběhu peněz. Tento závěr je důsledkem předchozích bodů. Závěr je sice pravdivý,
ale jeho důsledky nejsou pro horizontalisty důležité, neboť rychlost oběhu peněz je
pro ně pouze druhořadým faktorem. V logice jejich uvažování by ke změnám
rychlosti oběhu peněz mohlo dojít pouze při ne-dokonalé akomodaci poptávky po
rezervách ze strany centrální banky.
Celkovému shrnutí vzájemných pozic se budu věnovat, až dáme prostor při
kritice také druhé straně.
.

4.2. Kritika strukturalistů ze strany horizontalistů
Následujících několik odstavců bude věnováno kritickému pohledu ze strany
horizontalistů na některé aspekty fundace endogenní peněžní nabídky strukturalisty.
Kritika se soustřeďuje na základní oblasti:
positivně

skloněná

křivka

peněžní

nabídky

umožňuje

zachování teoretických konceptů ekonomie hlavního proudu,
rezervy stále plní aktivní roli v měnové politice,
finanční inovace – jejich motivem je pouze nedostatečná
nabídka rezerv ze strany centrální banky.

Otázka positivně skloněné křivky peněžní nabídky je velice zajímavá. Procyklicky se
chovající úroková míra v sobě implikuje, že úroková míra pomáhá ekonomice nalézt
své vlastní gravitační centrum. V době expanze úroková míra roste a tudíž zpomaluje
boom a v dobách kontrakce výstupu působí úroková míra přesně naopak.
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Rozvedeno dále do důsledků existuje cosi jako přirozená míra nezaměstnanosti. Což
je pro horizontalisty naprosto nepřijatelný závěr. Ve svých praktických důsledcích
není žádný rozdíl mezi positivně skloněnou křivkou nabídky peněz v pojetí ekonomie
hlavního proudu a strukturalisty.
Druhý bod se vztahuje na kritiku chápání rezerv ze strany strukturalistů.
Podstatou kritiky je myšlenka, že úvěry nadále potřebují mít základ, na kterém se
vytváří. Jde o to, že rezervy jsou naprosto nezbytné pro vznik úvěrů. Rezervy a
potažmo i centrální banka nadále mají vliv na tvorbu peněžní nabídky. I když jsou
obchodní banky do jisté míry schopny aktivním řízením aktiv a pasiv se od tohoto
břemene oprostit, jsou na něm neustále závislé jako na pupeční šňůře. Zvýšení
nabídky rezerv ze strany centrální banky nadále znamená zvýšení nabídky úvěrů.
Poslední

bod

se

věnuje

názoru

na

činnost

obchodních

bank.

V strukturalistickém chápání jsou finanční inovace a řízení aktiv a pasiv banky pouze
aktivní odpovědí na neochotu centrální banky doplňovat potřebné rezervy.
Horizontalisté proti tomuto přirozeně namítají, že finanční inovace jsou kontinuálním
procesem konkurenčního boje bank na trhu.
Je vidět, že vzájemná kritika je založena do značné míry na nedostatečném
pochopení odlišných konceptů, ze strany horizontalistů se nepochybně jedná o
dogmatický postoj a argumenty jsou odmítány pouze proto, že znamenají smíření
pozic s ekonomií hlavního proudu.

4.3. Sblížení postojů
V předchozích řádcích zazněla výhradně vzájemná kritika, proto je nezbytné
poukázat na společné prvky a body. Jak ukáži dále, bude jich daleko více než
sporných bodů a vzájemné spory mohou být dokonce považovány za marginální
záležitosti.
Obě základní platformy se shodují na povaze peněz a odmítají jejich
komoditní charakter. Jsou přesvědčeni, že peníze jsou v první řadě tvořeny úvěry.
Shoda panuje ohledně základní sazby centrální banky, která je exogenní.
Kompromisem v tomto případě je tvrzení, že sazba je exogenní, ale pouze v určitém
intervalu daném reálnými ekonomickými faktory. K určitému sblížení pozic nadále
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přispívá i rozlišení názorů na krátké a dlouhé období. Na horizontalismus je
nahlíženo jako na teorii platnou pro velmi krátké období, zde potom platnost většiny
postulátů strukturalisté nezpochybňují, a strukturalismus je viděn jako teorie pro delší
než velmi krátké období, zde jsou banky schopny činit portfoliová rozhodnutí, která
nejsou možné v krátkém období. Shoda nadále panuje i o způsobu stanovení ceny
úvěru, banky stanovují cenu úvěru přirážkou k základní sazbě centrální banky.
Základní schéma je tedy pro většinu postkeynesiánců přijatelné.

velikost
přirážky
k základní
sazbě

LD
LS

RS

L

R
obr. č. 12

Veličina R znamená rezervy a RS je nabídka rezerv, na pravé straně grafu L
znamená úvěry a LS a LD značí nabídku a poptávku úvěrů. Vertikální vzdálenost mezi
křivkami LS a RS je přirážka k základní sazbě centrální banky. Takto vypadá základní
schéma u horizontalistů, dynamizací by bylo možné se lehko přesunout na
strukturalistické posice. Dynamizace spočívá spojení bodů rovnováhy pro několik po
sobě jdoucích období.

LD2
LD1

LSLR
LS2
LS1

S2

R

RS1

L

R
obr. č. 13
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Shoda panuje i v názoru na finanční inovace, obě skupiny připouštějí, že
banky kontinuálně provádějí proces řízení aktiv a pasiv, rozdíl je pouze v motivaci k
této činnosti. Velkých rozporů není ani okolo procykličnosti přirážky k úvěrům,
strukturalisté jsou toho názoru, že roste během konjunktury a klesá v době recese.
Takto postavenou vazbu horizontalisté odmítají a akceptují pouze vazbu na rizikovost
firem. Ve vazbě na kapitolu 1.2 je vidět, že obě strany mají svůj díl pravdy.
Rozpory zůstávají ohledně tvaru křivky peněžní nabídky. Obě strany jsou ve
svých argumentech pevné. Jediným možných řešením by byl ústupek ze strany
horizontalistů, kteří by museli připustit nedokonalou akomodaci poptávky po
rezervách ze strany obchodních bank. Ti to však nadále odmítají, a stejně tak
strukturalisté nepřipouštějí plnou akomodaci jako reálný předpoklad analýzy
s poukazem na zkušenosti z praxe centrálních bank.
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5. Shrnutí teoretické části
V předchozích kapitolách jsem se seznámili s širokou paletou přístupů
k endogenní peněžní nabídce. Celou dobu jsme se pohybovali v ekonomii hlavního
proudu a postkeynesovství. Shrňme si tedy všechny faktory, které determinují
charakter peněžní nabídky v dané ekonomice:
Kurzový režim - čím více je měnový kurz země nasměrován
k fixnímu kurzu, tím více bude domácí peněžní nabídka
formována pohyby zahraničního kapitálu z a do ekonomiky. Je
nutné mít neustále na paměti, že je naprosto nezbytné
analyzovat skutečně praktikovaný kurzový režim. Např. by
ekonomika mohla mít deklarovaný čistý floating, ten držet svými
intervencemi v určitém koridoru. V tomto případě by ekonomické
důsledky byly obdobné jako u fixního kurzu.
Mobilita kapitálu a míra jeho zapojení při tvorbě peněžní zásoby
– čím bude mobilita kapitálu dané ekonomiky vyšší, tím více
bude možné získávat prostředky pro financování ze zahraničí.
Mohutné toky kapitálu vytvoří pro centrální banky daleko užší
manévrovací prostor pro měnovou politiku. Čím více budou
ekonomické subjekty ekonomiky financovány ze zahraničí, tím
nižší bude účinnost měnové politiky.
Velikost dobrovolných rezerv – jestliže obchodní banky drží vyšší
rezervy než jsou povinné minimální, pak budou schopny negovat
důsledky změn měnově-politických opatření, které využívají při
transmisi do ekonomiky právě mechanismus rezerv držených
rezerv. Ačkoli model

v kapitole 3.2.1 hovoří pouze o

dobrovolných rezervách, je dobré mít na paměti, že obchodní
banky mohou mít u centrální banky uloženy prostředky i v jiné
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vysoce likvidní formě, pomocí které jsou banky schopny anulovat
kroky centrální banky.
Akomodace poptávky po rezervách ze strany centrální banky –
v případě, kdy bude centrální banka akomodovat poptávku po
rezervách, stane se peněžní nabídka endogenní. Problém
nestojí ano či ne, ale v jaké míře je

politika centrální banky

akomodativní. K tomuto okruhu bezesporu náleží i rozbor
chování

státu,

pokud

ten

podporuje

úvěrovou

expanzi

např. pravidlem „too big to fail“, bude peněžní nabídka také
„endogenizována“.
Averse obyvatel dané ekonomiky k inflaci – v kapitole 3.3 jsme si
ukázali, že míra změn peněžní nabídky může být také
důsledkem změn inflačních nálad obyvatel, pokud tyto jsou
stabilní je podle výše popsaného modelu peněžní nabídka více
exogenní, pokud tyto podléhají častým změnám je peněžní
nabídky více endogenní.
Míra a objemy finančních inovací – jsou podle většinového
názoru jednou z hlavních determinant charakteru peněžní
nabídky v ekonomice. Velkým problémem je otázka, jak tuto
míru a objemy vyjádřit. Všechny inovace jsou nástrojem
konkurenčního boje o zákazníka na trhu, proto nejsou data
dostupná. Spektrum inovací je velice široké, a je proto i otázkou,
které inovace pomohou bankám se odpoutat od nutnosti
financování centrální bankou.
Prokázání Grangerovy kauzality – cílem této analýzy je prokázat
směr kauzality od důchodu k penězům resp. nemožnost
zamítnutí hypotézy o existenci kauzality. Součástí této analýzy
může být nadále prokázání stabilního vztahu mezi veličinami
jako důchod, peníze a úvěry.
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6. Analýza peněžní nabídky České republiky
V následujících odstavcích se pokusím o analýzu peněžní nabídky v České
republice. V úvodních pěti kapitolách jsme si vytvořili důležitý analytický rámec, který
bude sloužit jako odrazový můstek pro následující text. Analýza by měla rozebírat
jednotlivé relevantní charakteristiky definované v páté kapitole. Každá charakteristika
bude mít jednotlivou podkapitolu. Pouze podkapitolu, která se týká averze obyvatel
k inflace, nezařadím, protože se mi nepodařilo získat žádné empirické údaje.

6.1. Režim měnového kurzu
Po pádu komunistického režimu bylo nezbytně nutné odstranit tržní cenové
deformace. Jedním z hlavních úkolů, který stál v této době před SBČS, bylo stanovit
úroveň měnového kurzu na rovnovážné úrovni. Po diskusi byla nakonec určena
úroveň 28 Kč/USD. Měnový kurz byl fixován na koš pěti měn (USD, ATS, DM, GBP a
CHF), na začátku roku ‘92 byla v měnovém koši nahrazena britská libra
francouzským frankem. Oscilační pásmo kurzu bylo poměrně úzké, konkrétně

± 0,5%. V tomto období začal fungovat devizový fixing, v rámci kterého SBČS
intervenovala při udržování měnového kurzu uvnitř vytýčeného pásma oscilace.
V prvním roce fungování fixingu intervenovala proti depreciaci kurzu v oscilačním
pásmu, od roku 1991 centrální banka intervenuje výhradně proti apreciaci měnového
kurzu. Tento jev, jak dále uvidíme, bude charakteristický pro celé další období.
Kurzové intervence proti posilovaní kurzu, které nejsou sterilizovány, vedou k růstu
měnové báze a celkovému růstu likvidity bankovního sektoru. Už v tomto raném
období vývoje lze vystopovat stopy, které podle našeho shrnutí vedou k vytvoření
podmínek pro endogenní peněžní nabídku.
V mnohém zlomový rok 1993 nepřinesl z pohledu měnového kurzu výrazné
změny a pokračoval již dříve započatý trend v přílivu kapitálu do České republiky,
proti kterému byla centrální banka nucena intervenovat. Za mohutným přílivem
prostředků stály především stabilní měnový kurz a úrokový diferenciál43 ve výši cca 5
p.b. ve prospěch české koruny. Měnový koš, na který byla fixována česká koruna,
43

Dalším významným faktorem byla skutečnost, že Česká republika obdržela v roce ‘93 rating země od
Moody’s a Standard & Poor‘s, který již byl v tzv. investičním stupni.
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byl redukován na pouhé dvě měny (35% USD a 65% DM). Během celého roku se
ukazoval mohutný růst měnové zásoby zejména jako důsledek kurzových intervencí.
Od tohoto roku se Česká národní banka ocitla ve schizofrenní situaci. Tuto
schizofrenii způsobovaly dva cíle centrální banky, o jejichž splnění sice centrální
banka usilovala, nicméně splnění jednoho vylučovalo dosažení druhého. Vysoká
míra inflace si vyžadovala vysoké úrokové sazby, ty však přitahovaly úrokově citlivý
kapitál ze zahraničí. Tento kapitál tlačil na apreciaci koruny, aby k tomuto nedošlo,
musela centrální banka intervenovat proti české koruně, tím rostla peněžní zásoba,
která v žádném případě neumožňovala snížení míry inflace44. V této situaci by ani
opuštění fixního kurzu pravděpodobně nebylo lékem, protože následná očekávaná
depreciace by také vyvolala inflační tlaky. Centrální banka se pravděpodobně z obav
ze ztráty křehké mezinárodní prestiže rozhodla více pozornosti věnovat měnovému
kurzu na úkor vnitřní cenové rovnováhy.
Celé období až do měnové krize v roce 1997 je typické touto neřešitelnou
dvoukolejností měnové politiky charakteristické na jedné straně vysokou mírou
inflace a na straně druhé fixním kurzem.
V letech ‘94 a ‘95 docházelo k výše popsanému vývoji. Vážnost stavu se ještě
více prohlubovala, centrální banka zvýšila diskontní sazbu z 8% na 8,5% a v roce
1995 byl v nově přijatém devizovém zákoně č. 219/1995 Sb. zohledněn článek VIII.
Dohod mezinárodního měnového fondu, který liberalizoval pohyby prostředků na
běžném účtu platební bilance a my jsme šli ještě dále a liberalizovali pohyby na
finančním účtu s výjimkou poskytování úvěrů nerezidentům.
V roce ‘96, rok před měnovou krizí, došlo v únoru k rozšíření fluktuačního pásma
koruny z ± 0,5% na ± 7,5% jednalo se o podstatné rozšíření pásma, od kterého si
ČNB slibovala snížení potřeb intervenovat na devizových trzích proti české koruně.
Koruna během roku apreciovala až o 5,5% v rámci oscilačního pásma. Postupně
koruna ztrácela důvěru investorů a v květnu ’97 po spekulačním útoku na měnu se
změnil kurzový režim na floating.
Podle teoretických poznatků z předchozích kapitol lze charakter peněžní
nabídky podle kritéria měnového kurzu v letech ‘93 až ’96 zejména v letech po
liberalizaci kapitálových pohybů jako silně endogenní.

44

Centrální banka kurzové intervence sterilizovala, ale tím se obnovoval původní stav na mezibankovním trhu tj.
úrokový diferenciál ve prospěch koruny.
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Od roku ’97 by se peněžní nabídka měla podle našeho kritéria stát exogenní.
Situace není tak samozřejmá, jak by se mohlo na první pohled zdát. V roce ’97 a
následujících praktikuje ČNB režim cílování inflace. Základním principem cílování
inflace je sledování vztahu cílované inflace a inflační predikce. Pokud se tyto dvě
veličiny od sebe liší, tak dojde ke korekci měnové politiky45. Nezbytnou součástí
předpovědi inflace je odhad budoucího měnového kurzu. Centrální banka by měla
kurz předpovídat a začlenit jeho předpokládanou výši do inflační prognózy. Pouze
potud, pokud je kurz čistým floatingem, pokud tomu tak není, vrací se nám zpět teze
o formování velikosti peněžní zásoby pohyby kapitálu na finančním účtu platební
bilance.
Otázka měnového kurzu se ještě více zkomplikuje, když budu formulovat
následující tezi. Naše centrální banka zamířila svůj inflační cíl na kvantitativně
stejnou úroveň jako země, ke kterým se naše ekonomika snaží hospodářsky přiblížit.
Z toho vyplývá za předpokladu, že působí Balassa-Samuelsnův efekt46, vede
stanovení inflačního cíle na stejnou úroveň jako v zemích Eurozóny k nominální
apreciaci české koruny47. Centrální banka je si tohoto jevu plně vědoma, protože
odhaduje budoucí trendovou nominální apreciaci koruny na přibližně 5% ročně, což
je zhruba výše, která koresponduje s odhadovanou velikostí Balassa-Samuelsnova
efektu. Jak bude dále vidět z chování centrální banky, je ochotna měnový kurz udržet
v tomto apreciačním koridoru. Což de facto znamená, že kurz není v režimu čistého
floatingu, ale centrální banka se snaží evidentně intervenovat jeho hodnotu, aby
nebyla zasažena reálná ekonomika a inflační cíl. Kurz je

tedy v rámci daného

koridoru čistě plovoucí, ale jakmile jsou zasaženy hranice „přílišné“ apreciace, ČNB
45

Ke korekci nedojde, pokud je odchylka způsobena faktory, na které centrální banka nemusí reagovat.
Balassa-Samuelsnův efekt teoreticky funduje empiricky pozorovaní jev, kdy ekonomiky konvergující na
úroveň jiných, vyspělejších zemí, vykazovaly apreciaci reálného měnového kurzu.
47
Reálný měnový kurz (RER) je dán následujícím vztahem:
46

RER = ER *

P*
, kde
P

ER je nominální měnový kurz,
P* je zahraniční cenová hladina,
P domácí cenová hladina.
Zapíšeme-li si vzorec v přírůstkové formě, dostaneme následující rovnici:

∆RER = ∆ER + π * − π , kde
π* je zahraniční míra inflace,
π je domácí míra inflace.
Z předcházejícího zápisu je zřejmé, že stejně vysoký inflační cíl v obou ekonomikách (člen rovnice π*- π=0)
vede k nominální apreciaci kurzu.
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kurz intervenuje se všemi dopady na měnovou zásobu. Otázkou tedy zůstává, jak
moc česká koruna apreciuje či jak často „přílišně“ apreciueje? Je schopna centrální
banka sterilizovat devizové intervence?
Vývoj kurzu dvou hlavních měn48 je v následujícím grafu.
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Do konce roku 2000 byl vývoj kurzu poměrně stabilní a bez trendu od tohoto data se
kurz koruny k USD začíná chovat trendově a silně apreciuje. Bližší pohled na toto
období poskytuje obrátek č. 15.
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Kurz Eura jsem zpětně dopočítal podle přepočítacího poměru 1,95583.
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Silné intervence proběhly proti koruně pouze v souvislosti s amerických dolarem,
na následujících grafech bude zřejmý důvod49. Do grafů jsem vedle vývoje kurzu
koruny zahrnul i pásmo 5% apreciace50.
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Je vidět, že USD se z vytýčeného pásma odchyloval daleko více než DEM,
v kurzovém vývoji lze zaznamenat dva vrcholy, při kterých proběhly kurzové
intervence proti české koruně. Pokračujme v grafické analýze dále, abychom byli
schopni dále posoudit, jak se centrální bance daří při sterilizaci intervencí. Již víme,
že centrální banka intervenuje kurz, což samo o sobě vytváří podmínky pro
endogenitu nabídky.

49

Relativní stabilita Eura ve srovnání s USD by mohla být dána úrokovým diferenciálem. Bližší analýza v
Příloze č.1.
50
Spočítané na půlroční bázi (2,5% p. s.), protože výpočet na základě roční míry nedával tak dobré ilustrativní
výsledky.
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Na horním grafu je červeným kroužkem vyznačena intervence, v souladu s tím
roste objem aktiv ČNB ve vztahu k nerezidentům, z těch nejvíce rostou cenné papíry.
Růst zahraničních aktiv musí nutně mít odezvu v růstu pasivních položek, na třetím
grafu je vidět růst závazků z REPO operací, kterými centrální banka sterilizovala
devizové intervence. Dopad na objem peněz v ekonomice je následující:
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Pokud by pohyby mezinárodního kapitálu měly formovat velikost peněžní zásoby.
Mohla by centrální banka devizové intervence sterilizovat, ale tím by opětovně
obnovovala podmínky, které vedly k situaci, ve které musela centrální banka
intervenovat. V našem případě nic podobného nenastalo. Centrální banka byla
efektivně schopna eliminovat dopady devizových intervencí na měnovou zásobu bez
toho, aniž motivovala opětovně příliv dalšího kapitálu do země. Změny peněžní
zásoby již nejsou formovány pohyby zahraničního kapitálu. V dobách intervencí
dochází pouze ke změnám struktury zdrojů peněžní nabídky ve prospěch čistých
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6.2. Kapitálová mobilita
Dalším kritickým faktorem, který determinuje charakter peněžní nabídky
s ohledem na kurzovou politiku, jsou pohyby kapitálu. Proveďme krátkou
charakteristiku vývoje mobility kapitálu v naší ekonomice. Z hlediska účelu práce lze
celé období rozdělit do dvou základních etap. První etapa je do roku 1995, kdy byla
kapitálová mobilita výrazně omezena zákonem. A druhá etapa po roce 1995. Od
tohoto roku se kapitálová mobilita neustále zvyšuje až do dnešních dní, kdy lze její
stav označit za blízký dokonalé mobilitě.
Svou

cestu

postupné

liberalizace

účtu51

finančního

platební

bilance u

administrativních opatření, která měla za cíl chránit ekonomiku před vnějšími tlaky a
současně poskytnout domácím subjektům čas na přizpůsobení se zahraniční
konkurenci, byl stanoven devizový limit pro obyvatele ve výši 5000 Kč a zavedena
byla pouze vnitřní devizová směnitelnost a směnitelnost byla zavedena ještě pro
obchodní operace.
V roce 1995 byly na základě zákona č. 219/1995 Sb. ze dne 26. září 1995
liberalizovány pohyby kapitálu na kapitálovém účtu platební bilance a s výjimkou
poskytování úvěrů devizovým cizozemcům. Od tohoto data lze kapitálové toky v naší
zemi považovat za liberalizované. Jsem si vědom toho, že problematika nestojí ano
či ne, ale do jaké míry. Jsem toho názoru, že od tohoto roku lze považovat míru,
s jakou mohou prostředky proudit přes hranice, jako vysokou a objemy prováděných
operacích jsou již pouze v rukách tržních subjektů. Liberalizované toky se
nepochybně podílely na útoku na českou korunu.
Po roce 1995 došlo pouze ke „kosmetickým“ úpravám zákona. Novely zákona
byly celkem čtyři, č. 159/2000, č. 362/2000 Sb., č. 482/2001 Sb., č. 126/2002 Sb. V
těchto novelách se např. změnila schvalovací povinnost ČNB ke zřízení účtu
v zahraničí na pouhou oznamovací povinnost majitele účtu. Tyto změny, i když jich
bylo

poměrně

mnoho,

čtyři

novely

během

tří

let,

nezměnily

mnoho

v makroekonomickém ohledu a soustředily se povětšinou na rušení jednotlivých
paragrafů výše zmíněného zákona.
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Tehdy se ještě jednalo o kapitálový účet. Uvádím současnou terminologii, aby nedocházelo v textu k záměnám
těchto pojmů.
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Postupme vpřed a prozkoumejme česká data, zejména objem a vliv kapitálu na
peněžní zásobu. Objemy kumulativních kapitálových přílivů v čase neustále rostou,
s výjimkou let 1996 a 1997, viz. obrázek č.23.
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zdroj:www.cnb.cz

Devizové rezervy ČNB ve svém chování kopírují vývoj kapitálového účtu, což
vytváří ideální podmínky pro možnost formování peněžní nabídky vnějšími
kapitálovými toky a tudíž pro endogenní peněžní nabídku. Obr. č. 24 zachycuje
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V následujícím grafu bude vidět, jak je centrální banka schopna eliminovat tyto
dopady na měnovou bázi resp. zda je schopna i v těchto dobách kontrolovat peněžní
nabídku. Pakliže by měla být nabídka endogenní podle našeho hlediska kapitálových
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toků, musela by poklesnout hodnota měnové báze a posléze i peněžní nabídky. To
se však neděje a centrální banka je schopna pokles devizových rezerv na straně
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Postupujme dále v analýze a podívejme se na fakta o zdrojích peněžní nabídky,
tyto informace lze nalézt na straně aktiv měnového přehledu. Zde tvoří dvě hlavní
veličiny čistá domácí aktiva a čistá zahraniční aktiva. Již dříve použitý graf č. 22
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zdroj:www.cnb.cz

Při poměrně stabilní výši ČDA se na růstu peněžní nabídky ponejvíce podílela
ČZA, která započala svůj dynamický růst po měnové krizi v květnu roku 1997, fialový
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čtverec v grafu č. 26. A stabilně rostla téměř po celou dobu až do konce roku 2003,
kdy došlo poklesu52. Logickým důsledkem růstu ČZA je i růst relativního podílu.
V současnosti je podíl naprosto vyrovnaný 49:51 ve prospěch ČDA. Z vývoje grafu je
vidět, že subjekty na našem území jsou podstatnou měrou financovány ze zahraničí,
jsou tedy efektivně schopny se vyhýbat měnově-politickým opatřením. Tuto tezi by
mohl potvrdit příkrý nárůst ČZA v letech těsně po měnové krizi, kdy probíhala tvrdá
měnová restrikce ze strany centrální banky. A naopak pokles stejného ukazatele
dnes v dobách relativně volné měnové politiky. Na podporu této teze by bylo vhodné
najít v historii ještě tutéž situaci, kdy došlo současně k měnové restrikci a růstu ČZA.
Bohužel ke srovnatelné situaci prozatím nedošlo, proto je výše zmíněná teze platná, i
když jen podmíněně.
Na závěr podkapitoly se blíže podívejme na vztah mezi změnou měnové báze a
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V obr. č. 27 jsou zachyceny změny peněžní nabídky a změny devizových rezerv.
Protože vztah mezi veličinami není na první pohled patrný, je na místě vyšetřit jejich
vztah ekonometrickými metodami. Změny devizových rezerv jsem čerpal ze statistik
platební bilance jednotlivých let, časovou řadu změn měnové báze jsem získal
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Jedním z možných vysvětlení, které by mohlo stát za poklesem ČZA, jsou historicky velmi nízké domácí
úrokové sazby. Domácí subjekty patrně substituovaly zahraniční financování za domácí.
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stacionarizováním původní časové řady pomocí prvních diferencí53. Výsledky jsou
uvedeny dále:
Korelační matice
DR
MB

DR
1.000000
-0.071426

MB
-0.071426
1.000000

První výsledky ukazují, že mezi změnou devizových rezerv a změnou měnové báze
je positivní54 lineární vztah, ale velikost korelačního koeficientu není vysoká a spíše
bych ji hodnotil pouze velmi málo positivní až neutrální. Proveďme regresi, abychom
viděli, zda lze pohyby měnové báze vysvětlovat pohyby kapitálu.
Dependent Variable: MB
Variable
C
DR
DR(-1)
DR(-2)
DR(-3)
R-squared
Adjusted R-squared
Log likelihood
Durbin-Watson stat

Coefficient Std. Error
t-Statistic
202.6000 7.791709
26.00200
-1.51E-05 0.000211
-0.071673
-0.000138 0.000210
-0.658431
-0.000111 0.000209
-0.533919
-0.000211 0.000206
-1.024121
0.073398
Mean dependent var
-0.032499 S.D. dependent var
-202.6884 F-statistic
0.129133
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0000
0.9433
0.5146
0.5968
0.3128
208.9350
40.40877
0.693110
0.601747

Jednotlivé regresní koeficienty a stejně tak celý regresní model není statisticky
významný. Uvedený vztah nelze využít pro odhady změny měnové báze. Vyvstává
zde samozřejmá otázka, proč jsem jako vysvětlující proměnné použil pouze změny
devizových rezerv. Učinil jsem tak s ohledem na cíl této podkapitoly, primárně zde
zkoumám právě výše uvedený vztah a uvedenou kauzalitu. Cílem práce není

53

Null Hypothesis: MBT has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-2.486881
-3.596616
-2.933158
-2.604867

0.1258

54

Positivní protože v platební bilanci je nárůst devizových rezerv zachycen se záporným znaménkem, proto
negativní znaménko značí positivní vztah.
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falsifikovat monetaristický přístup k platební bilanci, pouze se zaměřuji na kauzalitu,
jak jsem ji definoval v 5. kapitole s ohledem na stav peněžní nabídky u nás55.
I výsledky této krátké analýzy ukazují, že kapitálové toky nejsou schopny
determinovat výši měnové báze ani měnové zásoby definované na úrovni M2.

55

Pro úplnost jsem v Příloze č. 2 prozkoumal Grangerovy kauzality mezi změnou měnové báze a změnou
devizových rezerv.
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6.3. Velikost dobrovolných rezerv
V této podkapitole vyšetříme schopnost bank neutralizovat změny charakteru
měnové politiky. Podle modelového přístupu kap. 3.2.1 je nezbytné, aby obchodní
banky disponovaly dostatečným objemem volných rezerv. Pohyby těchto rezerv
mohou svým protisměrným pohybem neutralizovat zamýšlené efekty operací
centrální banky, např. při růstu sazeb PMR nedojde k růstu celkových rezerv, protože
PMR jsou doplněny z dobrovolných rezerv a likvidita bankovního sektoru je tudíž
nedotčena. Dobrovolné rezervy se mění stejným směrem jako úrokové sazby
centrální banky, tj. při růstu sazeb by měly růst dobrovolné rezervy a vice versa.
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Volné rezervy, které jsou naprosto nezbytné pro modelový přístup, jsou v ČR
na zanedbatelné úrovni. Průměr zůstatků volných rezerv je dokonce záporný,
-0,126515152 mld. Kč. Tyto výsledky v žádném případě neumožňují interpretaci
peněžní nabídky jako endogenní na základě teorie bankovní firmy.
Opusťme striktní definici rezerv pouze jako prostředků, které jsou součástí
měnové báze a přijmeme-li širší definici rezerv jako prostředků, které mají
obchodní banky uloženy u banky centrální a jsou schopny je během krátké doby
proměnit na povinné minimální rezervy. Takováto definice poté sice znemožňuje
využití modelu, nicméně argumentace protisměrnými pohyby rezerv proti
opatřením centrální banky je stále možná.
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Když se podíváme na česká data, tak v bilanci centrální banky nelze
přehlédnout položku, která splňuje naše požadavky na širší definici rezerv bank.
Obchodní banky mají v REPO operacích uloženy prostředky v hodnotě cca. 500
mld. Kč. Prostředky jsou uloženy v REPO operacích s dobou splatnosti 14 dní a
jsou neustále centrální bankou rolovány již více jak jeden kalendářní rok.
Obchodní banky mohou však kdykoli tyto prostředky stáhnou či neobnovit
původní výši vkladů při tendru56. V této situaci jsou banky autonomní při
rozhodování o velikosti těchto rezerv.
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I když jsou dobrovolné rezervy v peněžním multiplikátoru nulové, jsou
obchodní banky schopné neutralizovat pokusy centrální banky o změnu
charakteru měnové politiky.

obr. č. 30
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Operace jsou prováděny se 14 denní splatností. Popř. je možné tyto prvotřídní dluhopisy kdykoliv prodat na
sekundárním trhu. Je patrné, že likvidita těchto rezerv je obrovská .
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Z tohoto hlediska lze peněžní nabídku považovat za jednoznačně endogenní.
V teoretické části jsem provedl diskusi tématu, zda a jak se velikost
dobrovolných rezerv projeví v pohybech peněžního multiplikátoru. Podle závěrů
výše provedené diskuse by měl být peněžní multiplikátor stabilní resp. neměl by
vychylovat pohyby dobrovolných rezerv. My jsme provedli diskusi v souvislosti
pouze s peněžním multiplikátorem M1 (MM1) a z obr. č. 30 je možné vyčíst jeho
poměrně vysokou stabilitu, které plně koresponduje s našimi závěry.
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6.4. Akomodace poptávky po rezervách ze strany centrální
banky
Pokračujme v naší analýze dále a prozkoumejme ráz měnové politiky. Do jaké
míry se chovala centrální banka akomodativně? Jak centrální banka vycházela vstříc
požadavkům jednotlivých bank na financování? Zda měly velké banky větší sklon se
uchylovat k financování od centrální banky či naopak malé banky? Zda se stát
podílel na podpoře bankovního sektoru? To vše jsou otázky, které teď před námi
vyvstávají. Opět využijeme obdobnou metodu jako v předchozích kapitolách, budeme
postupovat po jednotlivých letech a snažit se určit ochotu centrální banky financovat
bankovní sektor. Primárně nás nebude až natolik zajímat, zda měnová politika byla
restriktivní či expanzivní, protože zde hraje velkou roli i celá řada jiných faktorů. I zde
budeme moci éru vývoje rozdělit na dvě základní etapy. Mezníkem ve vývoji je
privatizace státem vlastněných bank.
Rozsáhlá privatizace může rozhodným způsobem změnit chování centrální banky
a potažmo i charakter peněžní nabídky. Typickým příklad takovéto změny je Velká
Británie v době M. Teacherové. Před jejím nástupem do úřadu ministerské
předsedkyně bylo statní vlastnictví ve Spojeném království poměrně rozšířené a
Bank of England svojí politikou umožňovala podporu těchto státem vlastněných
podniků, proto N. Kaldor vycházel při fundaci teorie endogenní peněžní nabídky
z věřitele poslední instance. Během výkonu své funkce M. Teacherová provedla
rozsáhlé privatizace a Bank of England již nebyla „nucena“ k podpoře soukromé
firemní sféry. Autoři, kteří se zabývají peněžní nabídkou a působí ve Velké Británii
jako např. P.Arestis, S. Dow, již vycházejí při vysvětlení povahy peněžní nabídky
z finančních inovací.
Začínáme v roce 1990, kdy došlo k rozdělení Státní banky československé.
Z tohoto rozdělení vznikly dvě obchodní banky, Komerční banka a Všeobecná
úverová banka. Hned v tomto roce začala pomoc bankám. Bankám byly přiděleny
úvěry ve výši 106 mld. Kč, aby byla vyrovnána jejich bilanční suma. Úroková sazba
byla stanovena na jednu polovinu diskontní sazby. Aby byla bankám usnadněna
orientace se na tržní aktivity, byl spušťen v roce ’91 Konsolidační program I, který
měl řešit problémy, které si banky převzaly z minulosti, jednalo se zejména o
problematické úvěry. Tento program se týkal pouze státních bank. „Nepohodlné“
položky bankovních aktiv byly převáděny na tehdy založenou Konsolidační banku,
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jako první přišly na řadu úvěry na trvale se obracející se zásoby v celkové výši okolo
110 mld. Kčs. Ještě v témže roce bylo na banky převedeno 22 mld. Kčs, tyto
prostředky sloužily k odpisu starých úvěrů. V příštím roce byly na Konsolidační banku
(KB) převedeny úvěry v objemu 15 mld. Kčs. Tento převod se uskutečnil za 80%
hodnoty tj. za 12 mld. Kčs, banky musely převést současně na KB deposita
v hodnotě 12 mld. Kčs. V rozsahu 13 mld. převzal stát od Investiční banky záruky za
úvěry v rámci RVHP. Ke konci roku se přistoupilo k očistění bilance Československé
obchodní banky v objemu dalších 123 mld. Kčs. Posledním rokem účinnosti
programu byl rok ’94, kdy stát poskytl bankám dalších 7 mld. Kč na odpis úvěrů za
státními statky.
Druhým velkým cílem Konsolidačního programu bylo kapitálové posílení bank.
Rekapitalizace proběhla pouze jedna veliká ve výši 8 mld.
V této fázi se stát choval k bankám velice štědře, motivem bylo ustavení dobře
fungujícího bankovního systému jako páteře budované kapitalistické ekonomiky.
Přímo v této fázi se ještě peněžní nabídka nevymykala kontrole centrální banky,
nicméně je otázkou, jak by se systém vyvíjel, kdyby stát takto mohutně
neintervenoval. Banky a podniky by pravděpodobně měly těžké problémy s
likviditou57. Snaha státu byla nade vší pochybnost vedena ušlechtilou snahou o
záchranu domácí ekonomiky před naprostým kolapsem po pádu komunistického
režimu, tzv. systémového rizika. S ohledem na tento fakt byly velké banky na konci
tohoto procesu připravené úvěrovat domácí firmy, což by jinak nebyly schopné.
Endogenita peněžní nabídky si v tomto případě zaslouží přízvisko politická. Centrální
banka byla v tomto procesu poměrně pasivní, v těchto letech se centrální banka
snažila o důslednou měnovou restrikci. Důsledkem katalického procesu velkých bank
nebyl nárůst peněžní nabídky, ale pouze připravenost bank přidělovat úvěry firmám a
důsledky toho byly sklizeny za několik dalších let při privatizaci těchto očištěných
bank.
Dalším zlomovým bodem ve vývoji našeho tématu je rok 1996 v tomto roce došlo
k vyvrcholení problémů sektoru malých a středních bank, tyto problémy měly na
svědomí zejména problémové úvěry, které tyto nově vzniklé peněžní ústavy poskytly.
V lednu ’96 byl proto Českou národní bankou vyhlášen stabilizační program. Jak se
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Fenoménem doby se stala tzv. druhotná platební neschopnost firem. Je otázkou, zda byla důsledkem měnové
restrikce centrální banky či jako důsledek nedostatečného očištění bankovního sektoru.
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ještě níže zmíním, rozdíly mezi oběma programy jsou značné. Hlavním aktérem byla
již Česká národní banka a ne stát, program se týkal výhradně malých bank, apod.
Do programu byla zařazena celá plejáda bank např. Velkomoravská banka,
Evrobanka, COOP banka, Ekoagrobanka, Bankovní dům Skala aj. Po zařazení
banky do programu následovaly další kroky centrální banky vždy ve sledu: uvalení
nucené správy, odebrání licence a následná likvidace či prodej jinému vlastníkovi.
Centrální banka se v tomto programu snažila „zbavit“ bankovní systém bank
s nejhorším úvěrovým portfoliem a v případě, kdy vlastníci nebyly ochotni navýšit
základní jmění, byla bance odebrána bankovní licence.
Je vidět, že se centrální banka neobávala systémového rizika i přes deklaraci
ochrany bankovního systému před dominovým efektem. Postupovala velmi razantně
a odmítla bankám doplnit potřebné prostředky, které by pomohly navýšit kapitál, i
když by to udělat zcela jistě mohla, kdyby se skutečně obávala, že krach těchto bank
může způsobit problémy bankovnímu sektoru. Kdybych měl použít přirovnání, byly
odstraněny poškozené buňky, aby organismus mohl fungovat lépe.
Tak jednoduše se sama centrální banka nechtěla vypořádat s malými bankami a
některým z nich dala ještě možnost na znovu zotavení ve Stabilizačním programu,
který následoval v roce ’97. Banky mohly prodat na dobu 5-ti až 7-mi let některá svá
nekvalitní aktiva do výše 110% základního jmění České finanční, s.r.o. Banky musely
během těchto let vytvořit potřebné rezervy na nekvalitní aktiva, dosáhnout kap.
přiměřenost min. 8-mi % apod. Zcela mimořádně samotná ČNB přímo zvýšila
základní jmění COOP bance z 1 mil. na 501 mil. Kč.
Celá náročná operace měla své výsledky v podobě odkupu zúčastněných bank
silnějšími partnery, kteří navýšily jejich základní jmění a stabilizovaly hospodaření
bank.
Jak je vidět i zde mohutná intervenční činnost státních autorit, tentokrát hlavně
České národní banky, měla své výsledky. Na rozdíl od Stabilizačního programu I se
již nepostupovalo „v rukavičkách“ a pouze několik málo bank se přečkalo Stabilizační
program jako součást jiné aktivní banky. Nemyslím si, že by tato činnost podstatným
způsobem ovlivnila schopnost bank poskytovat úvěry, ba naopak. Banky, které
přebíraly ty ze Stabilizačního programu, musely věnovat nemalé zdroje na
konsolidaci nových součástí. Prostředky, které by mohly být zdrojem nového úvěru,
se staly zdrojem pro krytí převzatých špatných úvěrů. Výsledek obou programů bych
hodnotil s ohledem na peněžní nabídku jako spíše negativní. Banky se skutečně
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špatným portfoliem zakončily svoji činnost a těm, které se dočkaly zítřků, mnoho
centrální banka nepomohla, protože prostředky byly pouze zapůjčeny. Takže lze
uvažovat pouze o úrokových ziscích během cca 7-mi let, což by mohlo činit částku
do 10 mld. Kč58. To je číslo, které nesnese srovnání se konsolidačním programem I. I
když podíl akcionářů na nákladech spojených s tímto programem byl nesrovnatelně
vyšší oproti Konsolidačnímu program I, po zkrachovalých bankách zůstaly vysoké
počty věřitelů, zejména malých střadatelů, kteří požadovali své prostředky vložené do
bank zpět. Této role se ujal opět stát a věřitelům vyplatil jejich vklady, celková výše
se pohybovala v částce 100 mld. Kč.
S ohledem na peněžní nabídku opětovně došlo k sanaci bankovního sektoru,
protože státem navrácené prostředky byly znovu vloženy do bank a začaly tvořit
zdroje pro možné úvěry.
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Úvěrová expanze probíhala až do roku 1998, kdy se již naplno projevily všechny
problémy spojené s fungováním bankovního sektoru resp. jeho nedbalosti při
přidělování úvěrů. Banky nebyly schopné poskytovat další úvěry a expanze se
zastavila. Očišťování portfolia bank ve velké vlně proběhlo do roku 2001, v této době
začal v absolutních číslech klesat objem poskytnutých úvěrů. Příčina tohoto poklesu
leží jinde, pokles investičních příležitostí, špatné zkušenosti bank s poskytováním
úvěrů aj., a nikoliv v kvalitě úvěrového portfolia.
58

Jedná se pouze o velmi hrubý odhad. Celková suma odkoupených aktiv v programu byla 18,7 mld. Kč, při
10% úroku po dobu pěti dostaneme přibližné číslo, které jsem uvedl.
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Ukazuje se, že stát koná s ohledem na bankovní sektor skutečně velkoryse a s
obavou, že by bankovní systém nemusel fungovat hladce. Uvidíme, jak se změnila
situace poté, co byly banky zprivatizovány.
Druhá fáze vývoje bankovního systému s ohledem na náš cíl začíná privatizací
tzv. velké čtyřky59. Jako první přišla na řadu IPB v roce 1997, která byla prodána
japonské Nomuře. Následovala Československá obchodní banka, která byla prodána
belgické bance KBC. Dvě největší české banky měly být prodány v letech 2000 a
2001, nicméně stát si uvědomil zoufalou situaci obou bankovních domů a obě banky
resp. jejich portfolia byly před privatizací velmi důkladně očištěny od špatných úvěrů
z 90. let. V roce 2000 byla náhle zavedena nucená správa v Investiční a poštovní
bance, banka měla velké problémy s likviditou a kapitálovou přiměřeností. V tomto
případě stát jednal opět velmi razantně a velkoryse. Vystavil garanci za všechny
vklady v IPB a banku převedl za symbolickou jednu korunu na ČSOB. Tato banka
mohla nadále v průběhu příštích tří let na stát převést všechny špatné úvěry, které
měla IPB ve svém portfoliu. I portfolia zbývajících dvou velkých bank byla před jejich
privatizací očištěna od nekvalitních úvěrů a celkové náklady privatizace jsou
astronomické, náklady privatizace se odhadují na zhruba 95 mld. Kč a náklady na
záchranu IPB též okolo 95 mld. Kč.
Znovu jako po Stabilizačním programu byly banky na konci celého privatizačního
procesu připraveny poskytovat úvěry, které by ve stavu, kdyby zůstaly „neočištěné“,
jistě poskytnou nemohly. Bankovnímu sektoru se dostala již třetí velká injekce, která
pomohla zachovat jeho plnou funkčnost. Je pochopitelné, že část nákladů jde na
vrub přechodu ekonomiky od centrálně plánované na tržní a z toho pramenících
příčin jako nezkušenost bank při poskytování úvěrů, neexistence historie jednotlivých
zákazníků a celá řada dalších příčin. To je jistě pravda, ale nic to nemění na faktu, že
stát se vždy za banky postavil a byl ochoten je štědře podpořit v momentech, kdy to
banky potřebovaly.
Od doby, kdy proběhla privatizace velkých bankovních domů u nás již nenastala
krizová situace, která by si vyžadovala další státní intervenci, proto nelze další situaci
posoudit, ale nový vlastníci z řad renomovaných zahraničních bank jsou garantem
toho, že státní pomoc nebude ve střednědobém horizontu potřeba.

59

Velkou čtyřku tvořily čtyři velké banky, ve kterých měl stát majoritní podíl. Jednalo se o Investiční a poštovní
banku, Komerční banku, Československou obchodní banku a Českou spořitelnu.
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Dosud jsem hovořil zejména o podpoře bankovního sektoru ze strany vlády a
centrální banku jsme zmínil pouze krátce u Stabilizačního programu. Centrální banka
se skutečně nepodílela přímo na

finanční podpoře bank, vyjma případu COOP

banky. Centrální banka může banky podpořit tím, jak je ochotna jednotlivým bankám
poskytovat úvěry. Každá banka může od centrální banky čerpat automaticky
prostředky v rámci zápůjční marginální facility. Každá banka mimoto může centrální
banku požádat o další úvěr60. V následujícím grafu č. 29 je znázorněn průběh
úvěrové činnosti ČNB.
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Původní výše úvěrů koresponduje s původní velikostí redistribučních úvěrů. Po
dlouhou dobu však ČNB financovala činnost bank částkou okolo 100 mld. Kč, což
činilo zhruba 8% veškerých zdrojů bank. Tento poměr v čase klesal, ale ještě v roce
1998 byl okolo 4% a od tohoto roku začal prudce klesat, dnes je tento poměr
0,00355%. Vývoj objemu úvěrů bankovního sektoru za poslední dva roky je na
dalším grafu, protože v grafu č. 30 nelze tuto výši již vyčíst.
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detailněji např. Revenda, 1999, či www.cnb.cz
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Dnešní výše je 92,7 mil Kč. To je částka, která může bankovnímu sektoru sloužit
pouze k doplnění krátkodobé likvidity.
V souvislosti se vztahem obchodních bank a centrální banky nemohu nezmínit
jednu výjimečnou událost z roku ’98. V tomto roce se centrální banka rozhodla zavést
nové opatření o kapitálové přiměřenosti, které zahrnovalo povinnost vytvářet rezervy
i na tržní riziko a nová pravidla pro vytváření opravných položek k úvěrovému riziku.
Toto opatření mělo na český bankovní sektor nesmírně tvrdý dopad61. Banky byly
ihned po zavedení nuceny vytvářet opravné položky, tvorby opravných položek byly
na

vrub

nákladů

a

uvrhly

banky

do

vysokých

ztrát

(viz

grafy

č. 31 a 32). Současně centrální banka postupně odstříhávala pupeční šňůru
financování operací bank (snížení okolo 40 mld. Kč), právě v této situaci zdroje bank
byly využívány ke krytí potenciálních ztrát a centrální banka si též stahovala z bank
další zdroje, není proto divu, že se vzniklá situace často označuje jako credit crunch,
protože banky neměly zřejmě dostatek zdrojů pro financování aktivních úvěrových
operací. Centrální banka se v letech ’97 až ’99 chovala na rozdíl od státu k bankám
velmi tvrdě.

61

Osobně se domnívám, že toto opatření bylo i částečnou odvetou ze strany centrální banky za chování bank
před a během měnové krize v květnu ’97. I když je samozřejmě toto opatření v souladu s mezinárodními trendy,
nemohu se zbavit osobně i této souvislosti.
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6.5. Finanční inovace
Finanční inovace jsou z pohledu teorie endogenních peněz kritickým faktorem,
který určuje ráz peněžní nabídky. Druhým zdrojem endogenity peněžní nabídky vedle
finančních inovací je podle postkenyesovců věřitel poslední instance, který je závislý
na ochotně státu a centrální banky akomodovat poptávku po rezervách. Naproti tomu
finanční inovace jsou autonomní na vůli centrálních autorit, dokonce lze finanční
inovace považovat za faktor, který „jde

proti vůli“ vlády a zejména proti vůli

centrálních bank. Současná situace ve finančním sektoru by se dala popsat
příměrem hra na kočku a myš. Obchodní banky neustále přicházejí s inovacemi,
které mají za cíl nejen vyhovět požadavkům zákazníků, ale i vyhnout se regulaci ze
strany centrální banky, protože ta zvyšuje náklady podnikání. Centrální banka se
proto snaží „pátrat“ po inovační činnosti obchodních bank, aby mohla plně podchytit
a kontrolovat činnost bank. Otázkou zůstává, jak je centrální banka úspěšná. Při
finančních inovacích v rámci bankovního sektoru je pravděpodobné, že se centrální
bance podaří dříve či později inovaci objevit. Pokud však inovace míří mimo
bankovní sektor, jsou šance centrální banky daleko nižší.
Celá druhá část této diplomové práce využívá česká empirická data, zde stejně
jako v předchozí kapitole narazíme na nepřekonatelnou hráz, která nám znemožní
shromáždit velký objem dat. Jak jsem napsal výše, hra na kočku a myš je stále
probíhající děj, a proto jsou data vždy zastaralá a zdaleka ne všechny je zveřejňují.
Naopak ne všechny finanční inovace, které jsou tímto názvem označeny, lze
považovat za finanční inovace z pohledu peněžní nabídky. Např. inovace, která
umožňuje klientům bank zadávat platební příkazy po internetu, nijak nezmění
schopnost bank vytvářet peníze pro potřeby klientů.
To málo dat, které se mi podařilo získat, přináší další problém, finanční
inovace jsou ze své podstaty kvalitativním jevem, proto je obtížné jejich dopad
kvantifikovat a odhadovat.
První zastávkou budou platební karty. Platební karty nesporně zaznamenaly
obrovský boom (viz. tab. č 1). Platební karty by mohly snižovat potřebu peněžní
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hotovosti, tím zanechat více prostředků v bankách jako zdroje pro multiplikaci
prostředků.
Platební karty v ČR
1997
0.4 million
1350
67
4.0

Karty v oběhu v možností výběru hotovosti
Počet bankomatů
Výběry z bankomatů (mld. CZK)
Nehotovostní platby (mld. CZK)

2000
4,0 million
1641
176
26.1

tab. č. 1

2001
4,7 million
1909
234
43.4

2002
5,3 million
2350
293
51.4

Zdroj: Mejstřík, M. (2004)

V logice peněžního multiplikátoru se jednalo o snížení poměru kc. Tento poměr
do roku 2000 nevykazuje sebemenší náznak k poklesu a jeho výše trvale roste s tím,
jak rostl národní důchod62. Ke zlomu ve vývoji dochází v roce 2000. Je obtížné říci,
zda za tímto poklesem stojí skutečně rozvoj platebních karet, protože rozvoj
platebních karet u nás je poznamenán zvláštním jevem. Platební karty jsou ve velké
míře u nás používány k výběrům hotovosti. Jedinou výhodou, kterou platební karty
přinášejí, je větší pohodlí pro klienty bank, kteří již nemusí pro výběr peněz do banky,
ale stačí pouze dojít k nejbližšímu bankomatu v jakoukoliv denní dobu a požadované
prostředky si vybrat z bankomatu. Proto je otázkou, zda nárůst bezhotovostních
transakcí, který je také dynamický, ale nepřekračuje rozvoj užití platebních karet pro
výběry z bankomatů, může způsobit pokles poměru kc v tak dramatické míře.
Oběživo na konci roku 2002 bylo ve výši cca 200 mld. Kč a bezhotovostní transakce
za tento rok cca 50 mld. Kč. Poměr byl v roce 2002 jedna čtvrtina a v čase neustále
rostl (2001-0,24;2000-0,15) a vzhledem k velkým rezervám ve využití platebních
karet pro přímé platby je možné očekávat jeho pokračující růst.
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Hotovost patří k tzv. normálním statkům, tj. c.p. při růstu důchodu dochází k růstu poptávky po hotovosti.
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Rozvoj platebních karet nelze s určitostí klasifikovat jako finanční inovaci,
protože jejich dopad je velmi diskutabilní a problematický. Možné je tvrdit, že do
budoucna lze očekávat vývoj, který za jistých okolností přispěje k poklesu poměru kc ,
protože vývoj poukazuje na neustálý rozvoj přímých plateb a rezervy ve vývoji
směrem k poklesu zde bezesporu existují.
Skutečným fenoménem posledních dvaceti let je překotný rozvoj finančních
derivátů. Finanční deriváty pomáhají zlepšit emisní možnosti obchodních bank,
zejména v tom smyslu, že pomáhají bankám řídit rizika spojená s podkladovými
aktivy, jinými slovy banky mohou díky využití derivátů přijímat daleko více rizik. Úvěr
je ze své podstaty riziková činnost, proto jakýkoliv nástroj, který pomáhá ovládat
rizika, usnadňuje poskytování úvěrů, a tak provádět daleko více takovýchto operací.
Úvěr s sebou přináší paletu rizik, které znesnadňují jejich poskytování, jedná se
zejména o riziko měnové, úrokové a především o riziko úvěrové, tj. že dlužník
nebude schopen dostát svým závazkům. S ohledem na tato tři rizika zmíním tři druhy
finančních derivátů.
Prvními na řadě jsou nejmladší tzv. kreditní deriváty. Tyto deriváty (např. credit
default swap či total rate of return swap) umožňují oddělit riziko neúspěšnosti úvěru
(credit default) od ostatních rizikových složek úvěru. Banky jsou poté schopny
poskytovat dokonce i takové úvěry, které by za jiných okolností nebyly ochotna
poskytnout. Celá transakce vypadá následovně: banka poskytne úvěr, následně je
riziko, že dlužník nebude schopen dostát svým závazkům, postoupeno subjektu,
který je riziko ochoten přijmout a již se vůbec nemusí jednat o banku. Banka tedy
úvěr poskytne, tj. vytvoří peníze a riziko spojené s jeho splácením okamžitě prodá,
proto si banky takto mohou „dovolit“ poskytnout za jiných okolností neposkytnutelné
úvěry. Otázkou je, v jakých objemech se tyto operace provádějí u nás. Informace o
těchto typech derivátů nejsou k dispozici, protože se jedná o OTC produkty63, ale
např. data o celosvětovém vývoji (obr. č. 38) ukazují na mohutný rozvoj. A vzhledem
ke globalizačnímu procesu, kterého je náš finanční sektor nedílnou součástí,
předpokládám, že podobný vývoj potká i naši ekonomiku a podstatným způsobem
zlepší možnosti emise peněz.
63

OTC je angl. zkratka ze slov Over The Counter, toto označení se používá pro mimoburzovní trh. Proto nejsou
oficiální data k dispozici a veškerá dostupná data jsou pouze odhady.
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obr. č. 38

zdroj: British Bankers Association 2001

Jako další na řadu přichází měnové a úrokové deriváty. Tyto deriváty
umožňují zbavovat se měnového resp. úrokového rizika. Bezesporu mohou nastat
situace, kdy banka nebude ochotna poskytnout úvěr proto, že by byla vystavena
výše zmíněnému riziku, proto když banka bude toto riziko schopna ovládnout, zlepší
se její emisní činnost. Na následujícím obrázku č. 36 je zachycen vývoj objemu
derivátových obchodů pro bankovní sektor. Není pro nás důležitá absolutní hodnota,
ale více dynamika vývoje, která je rostoucí. Dynamika růstu je narušena v roce 2001,
v tomto roce došlo k zavedení jednotné měny v EMU, pravděpodobným důvodem
poklesu zajištění je fakt, že u řady firem došlo k souladu devizového inkasa a
devizových plateb v měnovém ohledu, např. firma, která dovážela zboží z SRN a
artikl po úpravě vyvážela do Francie byla vystavena měnovému riziku. Toto riziko se
po zavedení jednotné měny odstranilo a firma má dnes inkaso i platby v jedné měně.
A potřeba využívat finanční deriváty zanikla.
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Na následujícím grafu je zobrazen rozdíl mezi objemem rozvah bankovního
sektoru a objemem podrozvahových položek. Je vidět, že dnes podrozvahové
položky tj. včetně derivátových obchodů převažují. Tyto obchody již svými objemy
převažují tradiční bankovní operace64 jako poskytování úvěrů.
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Dynamika vývoje v čase ukazuje, že finanční deriváty jsou skutečně relevantním
faktorem při zvažování stavu peněžní nabídky u nás. Z pohledu cíle diplomové práce
považuji finanční deriváty za faktor podporující endogenní peněžní nabídku.
Dalším důležitým hlediskem, které budeme dále zvažovat, je řízení úvěrového
rizika tentokrát ne pomocí finančních nástrojů, ale pomocí tradičních metod
posuzování klientů při přidělování úvěrů. I když se na první pohled nejedná o finanční
inovace, jsem opačného názoru. S odvoláním na kapitolu 6.4 tvrdím, že kvalitní
řízení úvěrů je podstatným faktorem, který determinuje úvěrovou kreaci. Není pochyb
o tom, že pokud banka má špatné úvěrové portfolio, její schopnost poskytovat další
úvěry je značně podvázána, proto řízení úvěrového rizika považuji za finanční
inovaci, pokud je prováděno kvalitně.

64

Další podrozvahové položky jsou bankovní garance, dokumentární akreditivy a inkasa aj. i tyto jsou
pochopitelně tradiční bankovní operace, ale jejich objemy se v čase příliš nemění a rozhodující podíl na
podrozvahových položkách mají finanční deriváty.
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zdroj:www.cnb.cz

Sledujeme-li vývoj opravných položek k úvěrům v České republice, je zde
v posledních letech zřetelný trend k poklesu opravných položek. Opravné položky
zde využívám jako proxy proměnou za kvalitu řízení úvěrového rizika. Z logického
hlediska je zde jasná vazba, protože čím lépe bude daná banka schopna riziko řídit a
tudíž se vyhnout špatným úvěrům, tím méně opravných položek bude muset
vytvářet. Český bankovní sektor byl v posledních dvou letech schopen zavést výše
popisovanou inovaci. Objemy klasifikovaných úvěrů jsou kvalitativně na nižší úrovni
než v rozmezí let ’97 – ’01.
I z tohoto hlediska je stav této finanční inovace podporující endogenní tvorbu
peněz.
Dalším bodem, který dostane prostor, je možnost financování českých firem ze
zahraničí. V situaci, kdy si budou české firmy schopné a ochotné pořídit si finanční
prostředky ze zahraničí, bude se objem peněz opět vymykat kontrole centrální banky,
protože v momentě, kdy centrální banka zvedne úrokové sazby, aby „přitvrdila“
měnovou politiku, čímž zdraží domácí úvěry, opatří si firmy prostředky ze zahraničí.
Jak je vidět z obr. č. 42 financování českých firem ze zahraničí od roku ’94 roste a
v čase neustále sílí. Aktivity českých firem jsou hojně financovány ze zahraničí, a
proto klesá vliv měnové politiky na takto financované subjekty. České firmy jsou
schopné si opatřit peněžní prostředky i bez přímé úvěrové pomoci domácího
bankovního sektoru. Hodnoty v grafu se týkají pouze soukromého sektoru, protože
celý vládní dluh je v současnosti držen domácími institucionálními investory.
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Vzhledem k faktu, že český stát není v zahraniční zadlužen, připadá celý vývoj
časové řady na vrub soukromého sektoru. V současnosti je výše zahraničního
zadlužení 775 mld. Kč. Je vidět, že subjekty působící v české ekonomice jsou si bez
větších problémů schopny opatřit zdroje pro financování tuzemských činností ze
zahraničí.
Předposledním bodem, kterému bych se rád věnoval v této kapitole, se přímo již
nedotýkám finančních inovací. Nicméně podle mého názoru se do jisté míry může
podílet na poskytování úvěrů. Tímto hlediskem je konkurence na trhu. V situaci, kdy
bude na trhu panovat ostrá konkurence mezi bankami o klienty, bude vznikat daleko
vyšší tlak na zavádění finančních inovací. Banky budou ochotny podstupovat při boji
o zákazníka vyšší riziko. Ukazatelem, který nám může do jisté míry ilustrovat situaci
na bankovním trhu je tzv. Hirschmanův-Herfindahlův index. Vzorec pro výpočet je:
n

HHI = ∑ S i2 , kde
i =1

Si je tržní podíl.
Velikost indexu bude tím vyšší, čím vyšší bude podíl jediné firmy na trhu. Je
samozřejmé, že se jedná pouze o zástupnou proměnou, která nutně nemusí odrážet
stav konkurenčního boje na trhu. Při interpretaci indexu se budu opírat o následující
tezi. Čím bude hodnota indexu nižší, tím tvrdší bude konkurenční boj na trhu o
zákazníka, protože tržní podíly budou relativně stejné65. Protože relativně stejné
firmy, banky, budou usilovat o udržení svého zákazníka a popř. získání další, protože
65

I když je možná samozřejmě úplně opačná interpretace. Když bude hodnota indexu vysoká bude jedna nebo
více firem mít dominantní podíl na trhu. Tvrdý konkurenční boj může nastat i zde, protože firmy s nízkým
podílem na trhu budou usilovat o zvýšení svého podílu na trhu.
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jedním ze základních cílů podnikání je maximalizace tržního podílu firmy. Zde si
položme otázku, co bude pro firmu méně bolestivé, zda

ztratit podíl na trhu či

nezískat podíl na trhu. K bližšímu vysvětlení a podpoře svých tvrzení využiji
užitkovou funkci tak, jak ji definovali Kahnemann a Tversky.
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trhu
podíl na
trhu

obr. č. 43

Má-li banka na trhu daný podíl, bude pro ní daleko „bolestivější“ resp. pro její
majitele ztráta procenta podílu trhu než získání procenta podílu na trhu. Banka si
bude chtít více udržet podíl na trhu než jej zvýšit. Proto v situaci, kdy bude na trhu
rovnocenné postavení několika bank, které se budou vzájemně ohrožovat, bude na
trhu zuřit tvrdý boj o zákazníka. K výše graficky načrtnuté funkci ještě dodám, že
s tím jak poroste podíl na trhu, bude se „konkávnost“ pravé části užitkové křivky
snižovat, protože již nebude rozhodující, zda banka má podíl 96 % či 95 %. Naproti
v situaci, kdy má banka tržní podíl 5 % bude ztráta 1 procentního bodu na tržním
podílu znamenat ztrátu 20 %. Tj. „konvexnost“ se bude zvyšovat. Velká firma
relativně s lehkých svědomím přepustí malé firmě jedno procento svého podílu na
trhu. Takto probíhající proces sebou přinese postupné sbližování tvaru křivek užitku,
pro obě firmy se ztráta bude zdát čím dál tím více bolestnější, proto započne daleko
tužší konkurenční boj.
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Výše popsané závěry by graficky vypadaly následovně:
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obr. č. 45

Výše použitá funkce užitku majitelů bank v závislosti na tržním podílu
slouží k podpoře výše definované teze, že čím více bude na trhu „vyrovnaných“ bank,
tím bude tvrdší konkurence. A jak jsem již napsal, banky budou ochotny postupovat
více rizik v boji o zákazníka, tudíž úvěr jako riziková činnost bude také nástrojem
v boji o zákazníka.
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Ukazuje se, že tržní konkurence v České republice neustále roste. Skoková
změna v roce 2001 je zapříčiněna krizí v IPB, po které byla banka převzata svým
konkurentem ČSOB. Tato banka získala velkou převahu na trhu, ale konkurenční boj
neustále pokračuje ruku v ruce s tím, jak hodnota indexu v čase klesá. A jako
důsledek lze vyvodit, že banky jsou dnes více ochotné poskytnout úvěr66.
Posledním bodem této kapitoly bude diskuse nad problematikou rychlosti oběhu
peněz. Konkrétně jak se projevují finanční inovace na vývoji rychlosti peněz. Rychlost
peněz je produktem kvantitativní rovnice a od jejich původních verzí je rychlost peněz
dána institucionálními faktory jako např. uspořádání platební styku. Proto se při
prvním pohledu jasně musí finanční inovace, pokud jsou skutečně ze své podstaty
finanční inovace, demonstrovat ve zvýšení rychlosti oběhu.
V předcházející části této kapitoly jsem dospěl k závěru, že finanční inovace jsou
v České republice plynule zaváděny a zlepšují možnosti emise peněz. Ale výsledky
výpočtu důchodové rychlosti peněz jsou v následujícím obr. č. 47 a zřetelně se
ukazuje trend k poklesu důchodové rychlosti peněz.

66

I když ochota poskytovat úvěr závisí na celé řadě faktorů, tento je jedním z nich.
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Problémem, který před námi zde stojí, je, jak si tento rozpor vysvětlit. Mýlil se
snad Irwing Fisher či nejsme schopni dnes dostatečně měřit rychlost oběhu peněz?
Za prvé je nutné podotknout, že I. Fisher jako jeden ze autorů kvantitativní teorie
peněz pracoval z konceptem transakční rychlosti a nikoli s důchodovou rychlostí a
zde již lze nalézt první náznak k vysvětlení našeho problému. V současnosti je
rychlost peněz počítána pouze jako zbytkový faktor67, nikdy se ve skutečnosti
neměří. Proto se nám do rychlosti promítají všechny nepřesnosti v měření, kterých
jsme se dopustili u vkládaných tří proměnných, ze kterých je rychlost vypočítávána.
Námitkou proti tomuto argumentu se okamžitě nabízí tvrzení, že tyto odchylku
existují, ale trendový pohyb je zde jasný a nepopiratelný. Co když se ale dopouštíme
v měření jednoho či více složek výpočtu systematické chyby? Mám zde na mysli
peněžní agregáty. Jsme skutečně schopni zachytit veškeré peníze, které se pohybují
v ekonomice? Co když finanční inovace vedou k tomu, že se

peníze ztrácejí

z dohledu měnové statistiky. M v kvantitativní rovnici je po té vyšší než by bylo,
kdybychom byli schopni všechny peníze přesně zachytit a my nejsme schopni
všechny druhy peněz efektivně zachytit68. Proto by nám rychlost peněžního oběhu
mohla klesat ještě rychleji, protože, jak jsme si ukázali, jsou finanční inovace
kontinuálním procesem a je možné, že chyba odhadu peněz se neustále zvětšuje.
Nechci tvrdit, že toto je případ právě české ekonomiky, ale teoretická možnost zde
67
68

Z kvantitativní rovnice je výpočet následující: V =

PY
M

Např. mezipodniková platební neschopnost se odhaduje ve velikosti cca 500 mld. Kč – Zapletal (1998) – , což
je přibližně třetina M2. Tím, že si podniky navzájem financují svou činnost de facto emitují peníze. Malé a
střední podniky nemají přístup na kapitálový trh, dostupnost úvěrů je též nízká, proto jsou podniky malé a
střední velikosti nuceny emitovat peníze tímto způsobem. Tyto peníze jsou zcela mimo měnovou statistiku.
Číslo 500 mld. Kč je skutečným odhadem, protože neexistuje exaktní způsob, jak skutečnou zadluženost zjistit,
protože malé a střední podniky nemají povinnost podávat informace o svém hospodaření ČSÚ. Chápejme toto
číslo se značnou rezervou, protože se ve skutečnosti může lišit i o 100 mld. Kč . Nicméně nám poskytuje
rámcový odhad chyby odhadu a víme do jakých řádů lze uvažovanou chybu odhadu umístit
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nicméně existuje a proto nepovažuji rychlost oběhu peněz za dobrou zástupnou
proměnou pro měření rozsahu finančních inovací. Kdybychom totiž použili rychlost
oběhu jako zástupnou proměnou pro finanční inovace, jediným možným závěrem by
bylo že nejen, že se nezavádí finanční inovace, ale finanční instituce postupně
degenerují. Toto ovšem nelze přijmout jako pravdivé tvrzení s odkazem na výše
napsané řádky, protože české finanční instituce se pod vlivem faktorů jako
privatizace, zpřísněný bankovní dohled se neustále progresivně vyvíjí. Tento
progresivní vývoj se demonstruje plejádou finančních inovací, z nichž některé mají i
vliv na zvýšenou možnost emise peněz ze strany bank. Rychlost oběhu peněz je
tudíž špatnou zástupnou proměnou za inovační procesy v bankovním sektoru.
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6.6. Grangerova kauzality
Poslední částí empirické analýzy bude vyšetření tzv. Grangerových kauzalit. Jak
jsem již napsal výše tato metoda se obvykle používá při určení směru kauzality.
Obvykle se zkoumá vztah mezi objemem úvěrů, peněz a důchodu.
V této práci budu zkoumat pouze vztah mezi penězi, definovanými jako M2, a
nominálním důchodem. Jsem toho názoru, že zkoumat vztah mezi úvěry a
důchodem by bylo chybou. Postkeynesiánci sice hovoří hlavně o úvěrech jako
nástrojích emise peněz, ale také se hovoří o finančních inovacích. Finanční inovace
se však nemusí nutně projevovat jako úvěr, ale zcela jiný nástroj. Na následujícím
grafu je jasně patrné, že emise peněz dnes neprobíhá úvěry. Tento trend byl
nastartován v letech, kdy se naplno projevily potíže úvěrového portfolia bankovního
sektoru.
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Již výše jsem napsal, že finanční inovace dokonce podle mého názoru mohou
vést k úniku mimo měnovou statistiku, a tudíž naše výpočty jsou nepřesné. Jsem si
toho plně vědom, ale s tímto faktem nelze za současné situace nelze mnoho činit, a
snažím se, proto použít co nejšířeji definované peníze.
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Na obrázku č. 44 je vidět, jak se v čase vyvíjí měnová zásoba (M2) a běžný
důchod (HDP_BC) České republiky. Již na první pohled je patrný společný pohyb
obou veličin69. Abychom odpověděli na otázku, která veličina je příčinou té druhé
v Grangerově smyslu, je nejprve nutné časové řady stacionarizovat70. Obě časové
řady jsou integrované prvního řádu71, tudíž jsem vypočítal první diference, abych
časovou řadu mohl použít pro Grangerovy testy kauzality.
Výsledky analýzy ukazují, že pro různě zvolená vzájemná zpoždění mezi
veličinami neexistuje příčinnost v Grangerově smyslu72. V další fázi jsem časové řady
stacionarizovat odstraněním trendu z časové řady. Trend se odstranil metodou tzv.
Hodrick-Prescottova filtru. Zbylá rezidua byla stacionární, a proto jsem je mohl
podrobit stejnému testu. Výsledky dopadly stejně jako v předchozím případě. Pro
všechny varianty různých časových zpoždění se nepodařilo prokázat příčinnou
souvislost v Grangerově smyslu. Ukazuje se, že tato metoda nám není schopna
pomoci při analýze peněžní nabídky u nás.
Abychom mohli obě časové řady podrobit Grangerově testu bylo nejprve nutné je
stacionarizovat. Touto metodou jsme z časových řad mohli odstranit některé důležité
informace.

Další

metodou,

která

zkoumá

vzájemné

pohyby

v čase,

je

tzv. kointegrační analýza. Díky tomuto přístupu není nutné řady stacionarizovat, řady
69

Anglicky se tento stav označuje jako tzv. co-movement.
Kdybychom časové řady nestacionarizovali, naprosto bychom zkresili výsledky. Obě řady obsahují jasný
lineární trend a tyto trendy jsou vzájemně korelované. Výsledkem analýzy by byla pouze tzv. zdánlivá regrese.
71
Výsledky výpočtů jsou v Příloze č.3.
72
Výsledky výpočtů jsou uvedeny v Příloze č. 3.
70
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je pouze nutné mít integrované stejného řádu. V našem případě jsou obě časové
řady integrované stejného řádu jedna. Není proto třeba časové řady nijak upravovat
a zůstanou v nich zachované všechny informace. Johansenova metoda hledá
stacionární kombinaci nestacionárních řad. Pakliže je tato nalezena, můžeme říci, že
existuje dlouhodobý rovnovážný stav zkoumaných veličin.
Pro česká data existuje pouze jeden kointegrační vektor:
HDP_BC
M2
C

1.000000
-308.8407
-83594.11

.

Nalezení této lineární kombinace značí, že existuje dlouhodobý rovnovážný
vztah mezi objemem peněz v ekonomice a nominálním produktem. Tento test
samozřejmě nezodpovídá otázku, která z obou veličin zapříčiňuje pohyb druhé, ale
říká, že se sobě navzájem přizpůsobují. Zde je nutné podotknout, že vzájemné
pohyby nemusí nutně vyvolat pohyby ekonomických sil, ale i např. opatření centrální
banky. Která například zvýší peněžní nabídku v reakci na hospodářský růst. V této
analýze je rovnováha definovaná pouze jako dlouhodobý vztah nic víc, nic míň.
Logicky po nalezení kointegračního vektoru sestrojíme model korekce chyby.
Tj. model, který uvádí, jak jsou odchylky od dlouhodobého stavu v čase eliminovány.
Model korekce chyby
D(HDP_BC) D(M2)
15699,2227
12,1437
konst.
0,3512
-0,0001
D(HDP_BC)(-1)
0,1700
-0,0001
D(HDP_BC)(-2)
-77,3892
0,3615
D(M2)(-1)
-364,3697
0,2284
D(M2)(-2)

Další grafy a tabulky jsou uvedeny v příloze č. 3. Zajímavé jsou výsledky
impulse-response analýzy. Je vidět, že změna jednoho faktoru vede k okamžité
reakci toho druhého. Což jsou výsledky logické, protože obě časové řady jsou AR73
procesy. A tudíž bez reakce směrem k přizpůsobení u druhého členu by nebylo
možné nastolit dlouhodobou rovnováhu. Z pohledu výpočtu už nelze rozeznat, zda
např. na zvýšení důchodu reaguje centrální banka či zda se peníze endogenně
vytvořily. Je vidět, že i tato analýza nedává z pohledu ekonomické teorie dobrou
odpověď

a

příklon

k jedné

z variant

je

v této

situaci

neodůvodněný

a

neodůvodnitelný. I proto se ukazuje, jak důležitá je i kvalitativní analýza dat a jejich
73

Autoregesní procesy
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hodnocení, protože ta jako jediná je nám schopna podat v současnosti odpověď, i
když pouze jen částečnou, na naši otázku.
Další zajímavou zastávkou může být pokusit se s pomocí ekonometrie
odpovědět na otázku zda měnová báze způsobuje měnovou zásobu např. M2 či vice

v mld. Kc MB
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versa. Pochopitelně zde mám opět na mysli pouze Grangerovu příčinnost.

obr. č. 50

zdroj:www.cnb.cz

Tato kauzalita je reprezentací problému akomodace poptávky po rezervách ze
strany obchodních bank centrální bankou. Na tuto otázku jsme si již výše odpověděli,
proto by konfrontace této metody mohla přinést zajímavé závěry. Pokud centrální
banka neakomoduje poptávku po rezervách a plně řídí peněžní nabídku, měla by
kauzalita běžet od měnové báze k M2, pokud centrální banka akomoduje poptávku
po rezervách ze strany bank, poběží kauzalita od M2 k měnové bázi. Z obr. č. 50 je
možné vypozorovat, že zde existuje co-movement obou veličin. K vyšetření obou
veličin použiji stejný postup jako u předchozí analýzy74. Obě časové řady jsou
integrované řádu jedna, proto nejprve bude nutné je stacionarizovat. Opět jsem
časové řady stacionarizoval dvěma způsoby,

první z nich byl pomocí prvních

diferencí a druhý tzv. detrendováním časové řady. Výsledky obou analýz ani
v jednom případě nepotvrdily, že by zde existovala kauzalita ať už v jednom či
druhém směru. Protože jsou obě časové řady integrované stejného řádu provedl
jsem i kointegrační analýzu. Na základě Johansenova testu nelze detekovat existenci
stacionární lineární kombinace obou časový řad.
I závěry této ekonometrické analýzy nejsou schopny jakýmkoliv způsobem
přispět k celkové analýze, a proto se podržím původních závěrů kvalitativní analýzy
ohledně akomodace poptávky po rezervách.
74

Numerické výsledky analýzy jsou uvedeny v Příloze č. 4.
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7. Shrnutí analýzy peněžní nabídky České republiky
V následující tabulce je uvedeno shrnutí všech výše popisovaných ekonomických
faktorů, které rozhodují o povaze peněžní nabídky.
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Měnový kurz
G
X
X
X
X
X
N
N
N
N
N
N
Mobilita kapitálu
G
G
G
G
X
X
X
X
X
X
X
X
Dobrovolné rezervy N
N
N
N
N
N
N
N
N
X
X
X
Akomodace
X
X
X
N
X
G
G
G
G
G
G
G
Finanční inovace
G
G
G
G
N
N
N
X
X
X
X
X
Averse k inflaci
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
75
Grangerova kauzalita X
X
X
N
N
N
N
N
N
N
N
N
X - pokud je peněžní nabídka podle tohoto faktoru spíše endogenní
G-pokud je peněžní nabídka podle tohoto faktoru spíše exogenní
N - pokud nelze jednoznačně rozhodnout
tab. č. 2

Nyní provedu částečnou diskusi výsledků analýzy s důrazem na vzájemnou
interakci jednotlivých faktorů. Na prvních dvou řádcích jsou uvedeny faktory, které
spolu vzájemně ovlivňují. Na jedné straně k endogenitě peněžní nabídky je nutné mít
fixní kurz, ale také mobilitu kapitálu. Mobilita kapitálu dosahuje v naší zemi svého
maxima, proto vzájemné působení faktorů je závislé v převaze pouze na měnovém
kurzu. Po roce ’97 je měnový kurz v režimu floatingu a centrální banka kurz až na
dvě výjimky neintervenuje. V dobách měnových intervencí je centrální banka účinně
schopna bránit změnám peněžní zásoby. Proto z tohoto hlediska má centrální banka
peněžní nabídku pod kontrolou.
Dalšími vzájemně působícími faktory jsou akomodace rezerv ze strany
centrální banky a dobrovolné rezervy. Čím více bude centrální banka odmítat
financovat aktivity obchodních bank, tím více si budou muset obchodní banky
vytvářet vlastní rezervy, aby případné nečekaná události byly banky schopné přestát
bez újmy na cíli podnikání. Česká národní banka v současnosti poskytuje pouze
minimální množství úvěrů a celou dobu se zdráhá poskytovat úvěry bankám v nouzi.
Toto se projevilo zejména v letech po měnové krizi. V současnosti však banky
75

Do roku 1993 jsem převzal závěry V. Izáka (1996).
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disponují takovými volnými rezervami, že financování od centrální banky hraje pouze
naprosto marginální úlohu, banky jsou schopné pohyby rezerv vyvážit opatření
centrální banky.
Druhým faktorem, který výrazně spolupůsobí s akomodací rezerv ze strany
centrální banky jsou finanční inovace. V případě, kdy si budou jednotlivé obchodní
banky schopny opatřit si prostředky v dobách nouze jinak než od centrální banky,
zejména díky finančním inovacím, budou tyto banky opět nezávislé na vůli centrální
banky. Proto když budou zaváděny finanční inovace a banky budou mít dostatečný
objem dobrovolných rezerv, nebude faktor akomodace rezerv ze strany centrální
banky nadále významný.
Averse obyvatel k inflaci dlouhodobě poměrně stabilní a tudíž centrální banka
není podle modelového přístupu nucena hledat neustále novou a novou inflační
rovnováhu ekonomiky.
Jako poslední na řadě jsou výsledky ekonometrických analýz. Závěry nám
nejsou schopny výsledky celkové analýzy již vychýlit, protože Grangerovy kauzality
neběží

ani

v jednom

směru.

Výsledky

kointegrační

analýzy

jsou

dobře

interpretovatelné z obou protichůdných východisek, proto zde nenalezneme vhodný
nástroj s ohledem na naší centrální otázku.
Na miskách vah nám zůstaly proti sobě pouze dvě skupiny faktorů. Za prvé
pohyby mezinárodního kapitálu již více neformují svými pohyby objem peněz
v ekonomice tak přímočaře, jak předpokládá např. Mundell-Flemingův model. Za
druhé obchodní banky zavádí neustále finanční inovace, které jim napomáhají
zlepšovat emisní podmínky.
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Závěr
V této kapitole vynesu závěrečné hodnocení stavu peněžní nabídky v České
republice. Ještě než provedu konečný výrok, musím se omluvit všem čtenářům, kteří
na uplynuvších řádcích očekávali smršť rovnic a čísel jako závěrů. Vím, že dospělí
mají rádi čísla, to koneckonců praví již A. de Saint-Exupéry ústy Malého prince. Ale
jsem toho názoru, že konstrukce modelu by byla v tomto případě cestou nesprávnou,
protože dnešní realita je pro rovnice příliš košatá. Netvrdím, že se mi podařilo tuto
pestrost světa plně zachytit do mé analýzy, alespoň doufám, že jsem nastínil
všechny důležité aspekty reality, které jsou relevantní s ohledem na cíl této
diplomové práce. A při jejich popisu je ihned patrné jak mnohorozměrná je realita a
jak obtížné je zachytit tato fakta. Jsou čtenáři, kterým se slova na rozdíl od čísel zdají
být příliš gumová, mnohoznačná, ale podle mého názoru v tom právě spočívá jejich
síla. Právě ona rozvolněnost významu umožňuje lépe pracovat s pestrou realitou a
lépe zachytit všechny pro čísla skryté kouty.
V předchozích kapitolách jsem analyzoval široké spektrum údajů měnové
statistiky, údaje z platební bilance a data z národních účtů. Pro rozbor dat jsem
používal zejména metody grafické analýzy a komparace. V méně přehledných
případech jsem použil ekonometrické nástroje pro vyšetření vzájemného vztahu
veličin jako je regresní a korelační analýza a kointegrační analýza. Bohužel závěry
ekonometrického šetření zásadním způsobem nedokázaly rozšířit horizont našeho
poznání. S ohledem na tento fakt se ukazuje, jak důležitá byla kvalitativní analýza
dat, bez této analýzy bychom nebyli schopni vyvodit žádné závěry.
Jsem toho názoru, že faktory, které jsem analyzoval v šesté a sedmé kapitole,
jasně hovoří ve prospěch endogenní peněžní nabídky. Centrální banka je sice
schopna efektivně sterilizovat dopady změn devizových rezerv na peněžní nabídku a
není tou centrální bankou, která vždy nabídne obchodním bankám svou pomocnou
ruku, ale další faktory daleko převáží tyto dva, které působí ve prospěch exogenní
peněžní nabídky. Mám za to, že liberalizované kapitálové toky a kontinuální proces
zavádění finančních inovací jasně převažují nad faktory hovořícími ve prospěch
exogenity peněžní nabídky. To, že stačí plně pouze jeden rozvinutý faktor pro
endogenní peněžní nabídku, dokládají i slova N. Kaldora: „ When the response of the
money supply is not complete – in other words when the money stock does not rise
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fully in proportion to the rise in expenditures – the velocity of circulation rises to make
up the difference; in the opposite case it slows down. In other words, changes in the
stock of money and changes velocity are substitutes to one another…“76. Pro Kaldora
byla změna rychlosti oběhu zástupná proměnná za finanční inovace. Proto kdykoli,
když peněžní nabídka nevzroste odpovídajícím způsobem k důchodu, u Kaldora
rozuměj, že centrální banka neakomodovala poptávku po rezervách ze strany
obchodních bank, vzroste rychlost peněz, rozuměj finanční inovace77. Tak či onak
bude peněžní nabídka endogenní. V podobné situaci se nacházíme i v České
republice. Centrální banka není nikterak ochotna financovat činnost bank, proto na
řadu přichází finanční inovace a proto je peněžní nabídka spíše endogenní.
Peněžní nabídka České republiky je soudě podle této diplomové práce
bezesporu více endogenní jak exogenní, což jsem graficky vyjádřil posunem červené
šipky směrem doprava. Dokonce lze tvrdit, že peněžní nabídka je poměrně silně
endogenní.

exogenita

endogenita

obr. č. 51

Pro hospodářskou politiku z toho vyplývá několik zásadních závěrů. Přechod
od monetaristického transmisního mechanismu byl správným krokem, centrální
banka by dnes s vysokou pravděpodobností nebyla schopna peněžní nabídku řídit.
Peněžní nabídka je dnes mimo kontrolu centrální banky. Inflace je v dané situaci
nikoliv peněžním jevem, ale naopak je nutné vždy za inflací hledat reálné nákladové
šoky, v naší situaci se jedná zejména o měnový kurz, ceny nerostných surovin a
poměr vývoje reálných mezd a produktivity práce78. Nechci se tímto stavět jasně ve
prospěch postkeynesovského hlediska, protože jsme si ukázali, že i ekonomie
hlavního proudu je schopna endogenitu peněžní nabídky teoreticky vstřebat, ale
ukazuje se, že postkeynesovci se od začátku nemýlili. Tyto nákladové šoky jsou
z pohledu centrální banky naprosto mimo její kontrolu, proto zde vyvstává otázka, jak
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str. 29, Kaldor (1986)
Pod finanční inovací lze bez větších problémů chápat i zlepšení řízení finančních zůstatků. V ekonomii
hlavního proudu se tento proces nazývá ekonomizace hotovostních zůstatků (idle balances).
78
Tímto tvrzením jsem uzavřeli kruh, protože vysvětlení tohoto druhu inflace je nastíněno v první kapitole.
77
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je centrální banka schopna kontrolovat inflaci, kterou se snaží cílovat? Cílování
inflace sleduje vztah primárně mezi úrokovými sazbami a inflací, ale za stavu, kdy je
peněžní nabídka endogenní je inflace funkcí reálných šoků, které Česká národní
banka není schopna ovlivnit. Úspěch cílování inflace je tudíž do značné míry závislý
na míře, v jaké nepřichází vnější šoky pro naší ekonomiku a vzhledem k tomu, že
jsme malá otevřená ekonomika, je riziko šoků velmi vysoké. Z řady prohlášení
představitelů vedení ČNB lze vyčíst, že ČNB nechce zasahovat do reálné
ekonomiky, z čehož vyplývá, že pakliže je inflace reálný fenomén, není pod kontrolou
centrální banky. Sama banka je si tohoto faktu velmi dobře vědoma, odrazem tohoto
povědomí je zejména institut výjimek při cílování inflace79. Z hlediska cílů měnové
politiky se plně ztotožňuji s postkeynesovci, protože pouze ekonomický růst může být
skutečně tím jediným cílem centrálních bank. Pakliže např. centrální banka dodržuje
cíl nízké inflace, činí tak pouze proto, že věří, že trvale nízká míra inflace je
základním předpokladem dlouhodobého hospodářského růstu. Pokud tedy centrální
banka začne patologicky sledovat pouze trvale nízkou inflaci bez ohledu na reálnou
ekonomiku, je to podle mého názoru špatně. A praxe cílování inflace nás poučila, že
zejména v prvních letech cílování inflace si centrální banka snaží získat kredibilitu
tvrdým sledováním pouze inflačního cíle80. Takovéto jednání se poté nemůže
nepodepsat

na výstupu ekonomiky. Z pohledu hospodářského růstu je velice

důležité, aby bankovní sektor a ostatní finanční zprostředkovatelé byly schopni plnit
řádně své funkce, protože jedině pokud bude správně fungovat finanční
zprostředkování, tj. bude si ekonomika sama schopna vždy vytvořit potřebný objem
peněžních prostředků a nepodvazovat takto ekonomický růst, bude řádně probíhat
alokace aktiv efektivní formou. Jako alternativu k cílování inflace z pohledu teorie
endogenních peněz vidím cíl sledování stability finančních trhů, důraz na bankovní
dohled. Důsledným sledováním a plněním těchto cílů docílí centrální banka vytvoření
vhodného podhoubí pro hospodářský růst. Pro hospodářský organismus je nadmíru
důležitým faktorem stabilita, lidé si již vytvořili celou soustavu cenových a jiných
strnulostí, které jim v překotné době permanentního vývoje poskytují potřebnou
jistotu. Pro když se k tomuto připojí i centrální banka a bude pečovat o stabilní vývoj
bank a finančních trhů, bezesporu přispěje k dalšímu posunu mezí hospodářského
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Jedině zpočátku cílování inflace ČNB postupovala velmi tvrdě k potlačení inflace a zasáhla fungování reálné
ekonomiky.
80
Takto praktikované inflační cílování se označuje jako ortodoxní inflační cílování.
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rozvoje81. Centrální banka by se neměla snažit za normálních okolností zasahovat do
reálné ekonomiky, ale pouze vytvořit vhodné prostředí pro působení ekonomických
subjektů.

81

Pokud toto na první pohled není zcela patrné, uveďme si příklad. Představme si dvě ekonomiky, v jedné se

budou neustále měnit úrokové sazby, bude docházet často k bankovním krachům a naopak v druhé ekonomice
k tomuto docházet nebude. Nade vší pochybnost budou podmínky v druhé ekonomice vhodnější pro ekonomický
růst. V první ekonomice vzrostou transakční náklady, které budou muset ekonomické subjekty vydat, aby čelily
nejistotě. V druhé ekonomice budou tyto zdroje uvolněny a moci využity pro produktivní účely. Na tomto
extrémním příkladě jsem si ukázali, že pokud bankovní sektor bude klidnou lagunou vhodnou k zakotvení,
nebude to jistě úkor možností růstu ekonomiky.
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Příloha č.1
Posilování nominálního kurzu koruny proti americkému dolaru je dáno
zejména posilováním Eura proti americkému dolaru. Dalším faktorem je bezesporu
úrokový diferenciál ve prospěch české koruny

obr. č. 52

zdroj: www.mfcr.cz
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Příloha č.2
Vyšetření směru kauzalit mezi změnou měnové báze a změnou devizových rezerv.

Pairwise Granger Causality Tests
Lags: 3
Null Hypothesis:

Obs

DR does not Granger Cause MB
MB does not Granger Cause DR

F-Statistic Probability
40 0.72143
0.05219

0.54637
0.98399

tab. č. 3

Výsledky ukazují, že změna jednoho faktoru nezpůsobuje změnu faktoru druhého a
vice versa.
Pairwise Granger Causality Tests
Lags: 3
Null Hypothesis:

Obs F-Statistic Probability

M2 does not Granger Cause DR
DR does not Granger Cause M2

40 0.40471
0.59404

0.75058
0.62335

tab. č. 4

Totožné výsledky jsou i pro vztah devizových rezerv a peněžního agregátu M2.
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Příloha č.3
Pro test stacionarity časové řady jsem použil rozšířené Dickey-Fullerovi testy.
Test pro časovou řadu M2:
Null Hypothesis: M2 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-1.163990
-3.596616
-2.933158
-2.604867

0.6810

Časová řada není stacionární.
Null Hypothesis: RESM2 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-5.638233
-3.600987
-2.935001
-2.605836

0.0000

Časová řada prvních diferencí je stacionární, původní časová řada je integrovaná
prvního řádu.
Test pro časovou řadu HDP_BC:
Null Hypothesis: HDP_BC has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-0.695536
-3.615588
-2.941145
-2.609066

0.8359

Časová řada není stacionární.
Null Hypothesis: RESHDP2 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-2.769658
-3.615588
-2.941145
-2.609066

0.0722

Časová řada prvních diferencí je stacionární, původní časová řada je tudíž
integrovaná prvního řádu.
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Obě stacionární časové řady jsou na následujících dvou grafech.
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Grangerovy testy kauzality:
Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 1993:1 2003:3
Lags: 2
Null Hypothesis:

Obs F-Statistic Probability

RESHDP1 does not Granger Cause RESM1 41
RESM1 does not Granger Cause RESHDP1

4.29828
1.71364

0.02118
0.19458

V další variantě jsem provedl stacinarizování časových řad odstraněním trendu:
- v grafech je zachycena původní časová řada tečkovaně a plnou čarou je
Hodrick-Prescottův filtr:
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Výsledky Grangerova testu:
Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 1993:1 2003:3
Lags: 2
Null Hypothesis:

Obs

F-Statistic

Probability

40

2.48460
0.33957

0.09795
0.71440

RESHDP2 does not Granger Cause RESM2
RESM2 does not Granger Cause RESHDP2

Doplňující grafy ke kointegrační analýze:

Tento graf zachycuje, jak se vyvíjely odchylky obou veličin od stacionární
lineární kombinace v čase. Další dva grafy jsou výsledkem tzv. impulse-response
analýzy.

Na horním grafu je zachycena reakce změny úrovně HDP_BC na změnu úrovně M2
a spodní grafu je role opačná. Změna HDP_BC je impulsem a sledujeme reakci M2.
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Příloha č.4
Testy pro časovou řadu M2 jsou v Příloze č.3
Test stacionarity časové řady MB
Null Hypothesis: MB has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=12)
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-2.120742
-3.481623
-2.883930
-2.578788

0.2370

Časová řada není stacionární.
Null Hypothesis: RESMB2 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=12)
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-10.48209
-3.482453
-2.884291
-2.578981

0.0000

Časová řada prvních diferencí je stacionární, původní časová řada je integrovaná
prvního řádu.
Grafy stacionárních prvních diferencí:
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Výsledky Grangerova testu:
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 03/30/04 Time: 14:49
Sample: 1993:01 2003:11
Lags: 2
Null Hypothesis:

Obs

F-Statistic

Probability

RESMB2 does not Granger Cause RESM22
RESM22 does not Granger Cause RESMB2
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0.77158
0.35234

0.46452
0.70375
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Testy pro po odstranění trendu z časový řad
Grafy časových řad s trendem podle Hodrick-Prescottova filtru (značení je stejné jako
v Příloze č.3)
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Grafy stacionárních reziduí:
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Výsledky Grangerova testu:
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 03/30/04 Time: 14:55
Sample: 1993:01 2003:11
Lags: 2
Null Hypothesis:

Obs

F-Statistic

Probability

RESMB1 does not Granger Cause RESM21
RESM21 does not Granger Cause RESMB1
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0.73753
0.35641

0.48040
0.70091

Kointegrační analýza:
Trace test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels
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