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Abstrakt
Tato práce se věnuje specifické části transmisních mechanismů měnové politiky, a sice
vztahu mezi zprostředkujícími a konečnými cíly této politiky. První částí práce je obecné
teoretické rozlišení mezi monetaristickým transmisním mechanismem a kreditním
transmisním mechanismem. Druhá část práce toto teoretické vymezení aplikuje na příkladě
české ekonomiky: předkládá makroekonomická data a pomocí ekonometrických metod si
klade za cíl rozhodnout, který z výše zmíněných transmisních mechanismů je v České
republice dominantní.

Abstract
This thesis deals with a specific part of transmission mechanisms of monetary policy –
the relation between the intermediate and ultimate targets of this policy. The first part of this
thesis distinguishes in general between the theory of monetarist transmission mechanism and
that of credit transmission mechanism. The second part applies this theoretical framework to
the case of the Czech economy: it presents macroeconomic data and, using econometric
methods, it aims at deciding on which of the aforementioned transmission mechanisms is
predominant in the Czech Republic.
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1. ÚVOD
Tématem této práce je fungování měnových transmisních mechanismů v České
republice. Transmisním mechanismem se v měnové teorii rozumí způsob, jakým jsou spojeny
veličiny, které jsou přímo ovlivnitelné politikou centrální banky, s veličinami, které pro
centrální banku představují cíle, a jsou tedy ovlivnitelné pouze nepřímo. V literatuře, která se
zabývá měnovou politikou, jsou principy transmisních mechanismů – a hlavně správná volba
transmisního mechanismu centrální bankou – jedním z nejdiskutovanějších témat. Existují
totiž velmi odlišné teorie o tom, jaký mechanismus má měnová politika využívat k dosažení
svých cílů. Tato práce má proto dva záměry.
Za prvé, bude podrobně vyložena teorie transmisních mechanismů. Zásadní zde bude
rozlišení mezi dvěma významnými mechanismy měnové politiky: monetaristickým
transmisním mechanismem, jenž je založen na vlivu množství peněz na konečné cíle měnové
politiky, a kreditním transmisním mechanismem, který k tomuto vlivu využívá namísto
měnové zásoby úvěrových agregátů. Bude ukázáno, na základě jakých teoretických koncepcí
byly tyto mechanismy formulovány, jaké v nich vystupují veličiny a jak se navzájem odlišují.
Tato část práce je nazvána „Teorie transmisních mechanismů“.
Za druhé, práce provede analýzu makroekonomických dat pro případ české
ekonomiky. Smyslem této části je rozhodnout, do jaké míry v české ekonomice funguje
zmíněný vliv množství peněz, resp. množství úvěrů na konečné cíle měnové politiky, přičemž
těmito cíli budou hrubý domácí produkt a cenová hladina. Analýza také rozhodne, zda tyto
výsledky hovoří ve prospěch monetaristického nebo kreditního mechanismu a zda je množství
peněz, resp. množství úvěrů spíše exogenní či endogenní veličinou. K těmto účelům bude
coby ekonometrická metoda použit tzv. VAR-model. Tato část práce se jmenuje „Empirické
ověření“.
Práce je zakončena závěrem, ve kterém jsou shrnuty výsledky empirické analýzy a
zhodnocen jejich soulad (či nesoulad) s teoretickými koncepcemi, představenými v teoretické
části práce.
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2. TEORIE TRANSMISNÍCH MECHANISMŮ
Transmisní mechanismus lze definovat – např. podle vymezení M. Mandela (in
Revenda a kol., 1996, str. 442) – jako „řetězec kauzálních vztahů, kterého centrální banka
využívá pro dosažení cílů své měnové politiky“. Kauzálními vztahy transmise se v literatuře
běžně rozumí následující posloupnost v měnové politice:
Nástroje

Operativní kritéria

Zprostředkující kritéria

Cíle

Již v této souvislosti je třeba pro jednoznačnost následujícího textu učinit jedno
upřesnění: výše uvedená posloupnost zaznamenává kauzality od přímých nástrojů centrální
banky až k jejím makroekonomickým cílům. Vzhledem k vymezení tématu této práce jsou
však pro následující text relevantní pouze poslední dva články této posloupnosti, tj.
zprostředkující kritéria a cíle měnové politiky.
Jak bylo zmíněno v úvodu, transmisními mechanismy diskutovanými v této práci jsou
monetaristický transmisní mechanismus a kreditní transmisní mechanismus. Tomuto
rozdělení odpovídá následující členění této kapitoly.

2.1 Monetaristický transmisní mechanismus
Principem monetaristického transmisního mechanismu je určení vztahu mezi růstem
peněžní zásoby na jedné straně a růstem cenové hladiny a reálného HDP na straně druhé.
Analogicky k výše uvedenému obecnému kauzálnímu řetězci měnové politiky lze
monetaristický transmisní mechanismus vyjádřit pomocí následujícího schématu podle
Mandelovy definice (in Revenda a kol., 1996, str. 443):
Nástroje

Operativní kritérium

Zprostředkující kritérium

Různé

Měnová báze

Peněžní zásoba

Cíl
Inflace

Zde je třeba toto zjednodušené schéma poněkud rozvést: v monetaristické teorii není
jediným analyzovaným cílem měnové politiky inflace. Monetarismus pojednává z velké části
i o vlivu změn peněžní zásoby na reálný hrubý domácí produkt. Inflace a HDP budou také
předmětem zkoumání v dalších částech této práce.
Monetaristická teorie vysvětluje výše naznačený mechanismus na základě svého pojetí
důchodové verze kvantitativní rovnice peněz. Ta má tvar
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M ⋅ V = P ⋅ Y,
kde M je peněžní zásoba, V je důchodová rychlost obratu peněz, P je agregátní cenová
hladina a Y je reálný hrubý domácí produkt. Podle tohoto pojetí se změny v peněžní zásobě,
dané exogenně centrální bankou, promítají v dlouhém období do cenové hladiny, zatímco
krátkodobě se odrážejí – a to nikoli nevýrazně – ve změně reálného produktu. Existuje tedy
kladná korelace mezi růstem peněžní zásoby a růstem nominálního důchodu. Tento vztah
vychází z monetaristického vysvětlení poptávky po penězích a její interakce s nabídkou
peněz. O tom pojednává následující část.

2.1.1 Poptávka po penězích
Autorem monetaristické verze poptávky po penězích, stejně jako monetaristické verze
kvantitativní rovnice peněz, je Milton Friedman. Friedmanovo pojetí kvantitativní rovnice
peněz má mnoho příbuzných prvků s předchozími formami kvantitativní rovnice – zejména s
tzv. cambridgeskou a Fisherovu verzí –, avšak tato podobnost spočívá spíše v závěrech a
v zápisu samotné rovnice než v teorii, která stojí v pozadí těchto závěrů.
Cambridgeské pojetí kvantitativní teorie peněz mělo důchodový charakter a bylo
zejména teorií poptávky po penězích, tj. vycházelo z vysvětlení toho, jaké množství peněz
chtějí ekonomické subjekty držet. Poptávka po penězích je zde určena vztahem Md = k ⋅ P ⋅ Y,
kde k je tzv. cambridgeská konstanta. Ta vyjadřuje, jaké množství peněz v poměru
k nominálnímu důchodu chtějí ekonomické subjekty držet. Konstanta k je určena především
technickými parametry, ale závisí i negativně na úrokové míře a pozitivně na bohatství. Přes
tyto dodatečné veličiny, ovlivňující velikost poptávky po penězích, je závěrem cambridgeské
teorie názor, že k je konstantní. Proto je poptávka po penězích stabilní funkcí nominálního
důchodu. Cambridgeská teorie dále předpokládá rychlé ustavení rovnováhy na trhu peněz: po
změně nabídky peněz Ms, jež je dána zcela exogenně, se jí poptávka po penězích Md vyrovná
pomocí tzv. přímého mechanismu, podle kterého se přebytečné (resp. naopak nedostačující)
peněžní zůstatky projeví zvýšenými (resp. sníženými) výdaji na zboží a služby. Vzhledem
k tomu, že reálný důchod Y je v krátkém období dán neměnnými produkčními kapacitami
ekonomiky, se tyto změny výdajů nemohou projevit jinak než změnou cenové hladiny.
Rovnice M = k ⋅ P ⋅ Y tedy díky fixnímu charakteru k a Y implikuje proporcionální vztah mezi
peněžní zásobou M a cenovou hladinou P. Změní-li se M, ve stejném poměru se musí změnit i
P.
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Fisherova verze kvantitativní rovnice peněz má transakční charakter a ve srovnání
s cambridgeským přístupem je podstatně více makroekonomická. Poptávku po penězích totiž
nevysvětluje samostatnou teorií o tom, kolik lidé chtějí držet peněz v poměru k velikosti
nominálního důchodu, ale nepřímo pomocí transakční rychlosti obratu peněz VT. Ta je podle
Fishera dána institucionálními faktory a je alespoň v krátkém období fixní. Dále T, reálné
množství transakcí, je opět dáno produkční kapacitou ekonomiky, a je tedy v krátkém období
také neměnné. Proto Fisherova verze kvantitativní rovnice peněz, M ⋅ VT = P ⋅ T, vede ke
stejnému závěru jako cambridgeský koncept. Změna cenové hladiny je přímo úměrná změně
množství peněz v ekonomice.
Fisherův přístup se přesto lišil ve dvou ohledech. Za prvé, nebral v úvahu úrokové
míry. Za druhé, připouštěl, že při růstu množství peněz může přechodně dojít i k nárůstu
množství transakcí. Podstatný je však jiný rys, který je oběma teoriím společný: jak Fisher,
tak cambridgeští ekonomové své teorie postavili na nalezení určité veličiny, o které lze
jednoduchou úvahou prohlásit, že je konstantní. To lze však učinit pouze za velmi
zjednodušených předpokladů: např. je třeba považovat vlivy ostatních veličin, zejména
úrokových měr, na poptávku po penězích za zanedbatelné. Stejně tak je nutné se spoléhat, že
držba peněz, pokud se má odvíjet pouze od velikosti nominálního důchodu, se od
nominálního důchodu odvíjí vždy přesně proporcionálně. Tyto příklady naznačují, že
předpoklady, na kterých původní formy kvantitativní teorie peněz stojí, jsou relativně přísné a
omezující.
M. Friedman, ačkoli dospěl k obdobným závěrům, zvolil k vysvětlení spojitosti mezi
množstvím peněz a cenovou hladinou (či nominálním důchodem) odlišný přístup.
Friedmanova kvantitativní rovnice peněz je především teorií poptávky po penězích. Aby totiž
existoval přímý a spolehlivý vztah mezi množstvím peněz a cenovou hladinou (nominálním
důchodem), je nezbytně nutné, aby byla funkce poptávky po penězích stabilní či alespoň
dobře předvídatelná. Např. F. Mishkin (1991, str. 388) k tomuto uvádí: „Je-li funkce poptávky
po penězích nestabilní a podléhá-li podstatným nepředvídatelným posunům (...), potom je
rychlost nepředvídatelná a množství peněz nemusí být těsně spojeno s agregátními výdaji,
jako je tomu v moderní kvantitativní teorii. (...) Je tudíž důležité zkoumat otázku, zda funkce
poptávky po penězích je stabilní, či nikoli, neboť to má důležité důsledky pro způsob, jakým
by měla být prováděna monetární politika.“ Aby bylo možné prokázat úzký vztah mezi M a P
(či M a PY), zaujímá stabilita funkce Md zcela ústřední úlohu v monetaristické teorii.
2.1.1.1 Odvození funkce poptávky po penězích
4

Při odvozování funkce Md bylo pro M. Friedmana výchozí tezí to, že na funkci
poptávky po penězích je třeba nahlížet jako na jakoukoli jinou funkci poptávky. Jinými slovy,
přestože peníze vykazují ve srovnání s jinými komoditami určité odlišnosti, poptávka po nich
se bude řídit v zásadě stejnými faktory, jako je tomu u jiných statků. Tyto faktory Friedman
shrnul do tří následujících skupin (in Mayer, 1990, str. 176):
1. Celkové bohatství držené v různých formách – analogie rozpočtového omezení.
2. Cena držby peněz a alternativních aktiv (resp. výnosy z držby peněz a alternativních
aktiv).
3. Preference.
Ve Friedmanově pojetí má tak poptávka po penězích standardní mikroekonomický
optimalizační charakter. Je založena na rozpočtovém omezení, cenách a preferencích.
Analogicky ke zmíněným skupinám faktorů lze učinit následující vysvětlení.
Ad 1.: Bohatství Friedman chápe velmi obecně jako jakýkoli zdroj důchodu. Spojitost
mezi nominálními důchody1 (Y), tj. tokovou veličinou, a bohatstvím (W), tj. stavovou
veličinou, zprostředkovává úroková míra2 (r). Funkční vztah lze pak zapsat jako

W=

Y
.
r

Ad 2.: Ve standardní mikroekonomické teorii jsou ceny tím, co determinuje – při
daném bohatství a preferencích – rozdělení tohoto bohatství mezi alternativní komodity.
Ekonomický subjekt se bude snažit vyrovnat subjektivní mezní míru substituce, danou
preferencemi, s objektivní mírou substituce, danou poměrem cen. Friedman však ukazuje (in
Mayer, 1990, str. 177), že v případě poptávky po penězích je třeba v optimalizaci zohlednit
kromě stavových veličin i tokové veličiny. Pokud vyjádříme všechny formy bohatství
v peněžních jednotkách, pak je objektivní míra substituce přirozeně 1 peněžní jednotka za –
opět – 1 peněžní jednotku. Autor ovšem upozorňuje, že alternativní formy bohatství, které
takto můžeme navzájem substituovat, se odlišují tokem výnosů, které poskytují. Proto podle
Friedmana (in Mayer, 1990, str. 177) „abychom mohli plně popsat alternativní kombinace
1

Symbolem Y značí Friedman poněkud atypicky nominální důchod, nikoli důchod reálný. To je třeba mít na
paměti v následujícím výkladu. Čtenář bude upozorněn, až se Y začne používat opět v běžném významu „reálný
důchod“.
2
Hovoří-li se na tomto místě o „úrokové míře“, má tím Friedman na mysli jakousi jedinou, univerzální úrokovou
míru. Je třeba upozornit, že právě Friedman ve své teorii existenci takové jediné, reprezentativní úrokové míry
zcela odmítá (viz dále), ovšem na tomto místě je z důvodu usnadnění výkladu tento termín Friedmanem záměrně
použit.
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forem bohatství, které jsou jedinci dostupné, musíme vzít v potaz nejenom jejich tržní ceny –
což může být kromě lidského kapitálu provedeno jejich vyjádřením v jednotkách o hodnotě
$1 –, ale i formu a velikost toku příjmů, které vynášejí“.
Alternativní formy bohatství lze rozdělit do následujících skupin:
a) Peníze. Ty mohou ve formě bankovních vkladů nést určité výnosy, avšak pro
zjednodušení analýzy se jejich výnosnost považuje za nulovou. Hodnota peněz je dána
pouze jejich samotným smyslem, tj. možností je přeměnit v jiné komodity. Proto
kupní sílu peněz – jejich reálnou hodnotu v podobě zboží a služeb – vyjadřuje cenová
hladina P.
b) Dluhopisy vynášejí jednak pravidelnou nominální platbu, tzv. kupón, ale také mohou
být předmětem kapitálového zisku či ztráty podle toho, jak se v čase změní jejich tržní
cena. Tok příjmů z držby dluhopisu o hodnotě jedné peněžní jednotky lze s určitým
zjednodušením zapsat jako

rb −

1 dr b
,
rb dt

kde t je čas a rb je úroková míra z dluhopisů, daná jako podíl kupónové platby a tržní
ceny. První člen udává kupónový výnos, zatímco druhý člen udává kapitálový zisk,
resp. ztrátu v závislosti na změně rb v čase. Reálné vyjádření tohoto toku příjmů
získáme, pokud do analýzy zahrneme navíc cenovou hladinu P. Ta je však zmíněna již
v bodě a).
c) Akcie lze chápat zcela analogicky jako dluhopisy, pouze s tím rozdílem, že zatímco
dluhopisy vynášejí konstantní nominální platbu, akcie vynášejí konstantní reálnou
platbu. To z toho důvodu, že dividendy se odvíjejí od zisku firmy, který odpovídá
změnám cenové hladiny. Proto je třeba do zápisu zahrnout ještě člen, který vyjadřuje
nominální změnu pravidelné platby, pokud se mění cenová hladina. Potom, označímeli úrokovou míru z akcií re, lze tok příjmů z držby akcie o hodnotě jedné peněžní
jednotky s určitým zjednodušením zapsat jako

re +

1 dP 1 dre
−
.
P dt re dt

Stejně jako u dluhopisů získáme reálné vyjádření tohoto toku příjmů zahrnutím cenové
hladiny P, již zmíněné v bodě a).
d) Hmotné zboží poskytuje svému majiteli výnos jednak svojí podstatou, tj. přímým
užitkem, a jednak v tom smyslu, že uchovává reálnou hodnotu, která by se jinak ve
formě peněz měnila v závislosti na pohybech cenové hladiny. Když např. rostou ceny,
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roste nominální hodnota hmotného zboží, zatímco ve formě peněz by se tato
nominální hodnota neměnila. Přírůstek, resp. úbytek nominální hodnoty hmotného
zboží o hodnotě jedné peněžní jednotky lze zapsat jako
1 dP
.
P dt

Reálnou hodnotu tohoto toku příjmů opět získáme zahrnutím cenové hladiny P.
e) Lidský kapitál je ta část celkového bohatství, kterou je obtížné kvantifikovat
v penězích a určit u ní výnos, který jedinci přináší. Podle Friedmana lze lidský kapitál
postihnout jedině poměrem „non-human wealth“ a „human wealth“. Tento poměr se
značí w.
Ad 3.: Preference jsou souborem různých motivů, které mění rozhodnutí
ekonomických subjektů o držbě alternativních forem bohatství. Specifikace takových motivů
je však obtížně proveditelná, a tak se zde všechny veličiny, které mají vliv na preference o
držbě různých forem bohatství, zahrnují pod veličinu u.
Z bodů 1, 2 a 3 Friedman analogicky vyvozuje funkci poptávky po penězích (in
Mayer, 1990, str. 181):

Y
1 dr b
1 dP
1 dr e 1 dP


M d = f  P; r b −
; re +
;
; w;
; u .
−
P dt
r e dt
P dt
r
r b dt


Členy v závorce odpovídají výše uvedenému rozboru. Prvních pět členů závorky znázorňuje
alternativní aktiva tak, jak byla popsána od a) do e) v bodě 2. Předposlední člen závorky
znázorňuje velikost bohatství, tedy odpovídá bodu 1. Konečně poslední člen závorky
vyjadřuje preference, tj. bod 3. Funkci můžeme zjednodušit na základě následujících úvah.
Za prvé, ve funkci se vyskytují tři různé úrokové míry: re, rb a r. Úroková míra r, jak
již bylo naznačeno v poznámce č. 2, je jakousi reprezentativní úrokovou mírou, jež by měla
být univerzálně použitelná pro vyjádření výnosů z různých forem bohatství. Aby tento účel
mohla splnit, je třeba ji vyjádřit jako určitý průměr všech úrokových měr (i např. „úrokové
míry z hmotného zboží“). Je zřejmé, že dobře kvantifikovatelné jsou z těchto úrokových měr
právě re a rb. Vyjádříme-li tedy úrokovou míru r pomocí re a rb, lze ji ze zápisu funkce
vynechat.
Za druhé, Friedman je názoru (in Mayer, 1990, str. 181), že kdybychom skutečně měli
vzít v úvahu změny úrokových sazeb v čase (druhý a třetí člen v závorce), museli bychom
navíc rozlišovat mezi krátkodobými a dlouhodobými úrokovými sazbami. Takový postup,
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jakkoli je správný, však vyžaduje podstatně podrobnější zápis, a proto je v této fázi vhodné
zjednodušit poptávku po penězích tím, že budeme považovat úrokové míry re a rb za
konstantní v čase.
Na základě těchto dvou úvah lze funkci poptávky po penězích zjednodušit na tvar

1 dP


M d = f  P; r b ; r e ;
; w; Y; u .
P dt



(1)

Principem, který Friedmanovi umožňuje přejít od této funkce poptávky po penězích
k vlastnímu vyjádření kvantitativní rovnice peněz, je následující autorova teze (tamtéž, str.
182): „(...) jako v každé analýze poptávky, která spočívá v maximalizaci užitkové funkce
definované v reálných veličinách, i tato poptávková rovnice musí být v každém případě
nezávislá na nominálních jednotkách použitých k měření peněžních veličin. Jestliže se změní
jednotka, ve které se vyjadřují ceny a peněžní důchod, potom by se mělo proporcionálně
změnit poptávané množství peněz.“ Toto je ovšem totéž, jako když budeme považovat výše
uvedenou rovnici za lineárně homogenní v P a Y. Potom

1 dP

f  P; r b ; r e ;
; w;
P dt



Y; u  =


1 dP


f  P; r b ; r e ;
; w; Y; u  ,
P dt



kde λ je reálné číslo. Tato vlastnost funkce Md umožňuje učinit následující dva závěry.
Za prvé, pokud položíme λ = 1/P, získáme funkci poptávky po reálných peněžních
zůstatcích:
d

Y
1 dP


M 
; u .
; w;
 = f  rb ; re;

P
P dt


 P 

(2)

Za druhé, pokud položíme λ = 1/Y, získáme postupně tvar, který odpovídá
kvantitativní rovnici peněz:

Md
1 dP
P
1


; w;
; u=
,
= f  rb; re;
Y
P dt
Y

 v  r b , r e , 1 dP , w, Y , u 


P dt
P


kde v je funkce důchodové rychlosti obratu peněz. Přepsáním pak dostaneme

1 dP
Y 

Y = v  rb, re,
, w, , u  ⋅ M d .
P dt
P



(3)

V souvislosti s poptávkou po penězích je ještě nutné odpovědět na otázku, k jakým
ekonomickým subjektům se tato poptávka vztahuje a dá-li se považovat za univerzální pro
celou ekonomiku. Podle Friedmana můžeme standardně odlišit dvě části ekonomiky: jedince
(či domácnosti) na jedné straně a firmy na straně druhé. Jedince Friedman považuje za

8

„ultimate wealth-owning units“ a právě primárně od nich odvozuje výše uvedenou funkci
poptávky po penězích. Je zřejmé, že veličiny vystupující ve funkci (1) postihují základní
faktory, které mají na jedince vliv při jeho rozhodování o rozdělení bohatství mezi alternativní
statky. Zatímco pro jedince jsou peníze způsobem držby bohatství, pro firmy mají jiný
význam – jsou pro ně kapitálovým statkem. V kombinaci s jinými kapitálovými statky jsou
peníze tím, co firmy používají k výrobě svých produktů. Friedman však ukazuje, že funkce
poptávky po penězích ve tvaru (1) bude stejně dobře platit i pro firmy. Pouze ty členy, které
v této funkci pro jedince představují výnosy, budou pro firmy představovat náklady. To však
na tvaru funkce (1) nic nemění. Stejně tak se nemění ani lineární homogennost této funkce v P
a Y. Pokud se tedy funkce Md ve tvaru (1) vztahuje jak k jedincům (či domácnostem), tak
k firmám, lze učinit závěr, že funkce v tomto tvaru je také agregátní funkcí Md.
2.1.1.2 Vlastnosti funkce poptávky po penězích

Jak bylo vysvětleno v úvodu ke kapitole 2.1.1, důležitým základem monetarismu je
tvrzení, že funkce poptávky po penězích je vzhledem k proměnným, které ji určují, velmi
stabilní. Jedním z důvodů k tomuto tvrzení je monetaristické přesvědčení, že počet
proměnných ve funkci poptávky po penězích, které mají na poptávku po penězích skutečně
významný vliv, je velmi omezený. Friedman (in Mayer, 1990, str. 188) tento názor vyjádřil
takto: „(...) je skutečně malý, pokud vůbec nějaký rozdíl mezi tvrzením, že poptávka po
penězích je vysoce nestabilní, a tvrzením, že je to dokonale stabilní funkce nekonečně
velkého počtu proměnných.“ Pro Friedmana je tedy obecně nutnou podmínkou ke stabilitě
funkce to, že funkce závisí jen na několika málo veličinách. Velký počet určujících veličin
znamená téměř automaticky nestabilitu funkce.
Jedním z hlavních témat v diskusi o stabilitě funkce Md je vliv úrokových měr na
poptávku po penězích. Problém lze rozdělit na dvě části.
Za prvé, jak široce by se měly definovat úrokové míry? Monetaristé považovali za
hlavní chybu přístup, podle kterého se úrokové míry definují úzce – obvykle jako úrokové
míry z určitých cenných papírů, které jsou potom brány jako dominantní úrokové míry
v ekonomice. Příznačným rysem tohoto monetaristického přesvědčení je fakt, že Friedman
kategoricky odmítá označení „the interest rate“, tedy termín, který implikuje buď to, že
úroková míra existuje jen jedna, anebo to, že lze pro celou ekonomiku najít jakousi jedinou
reprezentativní úrokovou míru. Monetaristé jsou naopak přesvědčeni, že každé aktivum, které
ekonomický subjekt může držet, má svoji úrokovou míru. Tradičně jsou to cenné papíry, ale
ve skutečnosti je to i např. veškeré hmotné zboží, co má svoji úrokovou míru. To bylo
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ukázáno již v předchozí kapitole v souvislosti s odvozením funkce poptávky po penězích –
hmotné statky měly ve funkci svoji vlastní míru výnosu. C. Goodhart (1989, str. 275)
k tomuto říká, že z monetaristického pohledu „na všechno zboží a další aktiva, která nejsou
okamžitě spotřebována, může být nahlíženo tak, že vynášejí budoucí služby“.
Za druhé, jak vysoká je úroková elasticita poptávky po penězích? Odpověď na tuto
otázku je úzce spojena s obsahem předcházejícího odstavce. Úroková elasticita poptávky po
penězích se podle monetaristů vztahuje k celé řadě aktiv, protože všechna mají svoji vlastní
úrokovou míru. Dále, substituty peněz jsou v tomto pohledu stejnou měrou všechna aktiva.
Není možné říci, že některá z aktiv jsou blízkými substituty peněz a naopak jiná jsou jejich
vzdálenými substituty. Proto pokud dojde ke změně úrokové míry nějakého aktiva, nemá tato
změna na držbu peněz nijak zvláštní vliv, protože toto aktivum nemá vůči penězům postavení
blízkého substitutu. Goodhart (tamtéž, str. 275) situaci ilustruje na následujícím příkladu:
„Jednoduše řečeno, toto znamená, že pokud má někdo nedostatek peněžních zůstatků, je
stejně pravděpodobné, že si upraví svoji rovnovážnou pozici podstoupením některých
plánovaných výdajů na zboží a služby, jako že toto učiní prodejem některých finančních
aktiv. V tomto případě úroková elasticita poptávky po penězích ve vztahu k jakémukoli aktivu
nebo určité skupině aktiv bude zřejmě nízká, protože peníze nejsou o nic větším ani menším
substitutem pro toto aktivum – reálné nebo finanční – jako pro jakékoli jiné.“ Souhrnně lze
tedy říci, že monetaristé – např. ve srovnání s keynesiánci – chápou úrokové míry v
podstatně širším smyslu, ale právě kvůli tomu jim nepřikládají tak velký význam. Když se
totiž změní úroková míra nějakého aktiva, vliv se rozloží mezi celou řadu aktiv, přičemž
peníze jsou pouze jedním z nich.3
Na začátku této kapitoly bylo uvedeno, že pro monetaristy je zcela zásadní stabilita
funkce poptávky po penězích, přičemž nutnou podmínkou pro tuto stabilitu je
v monetaristickém pohledu malý počet veličin, jež jsou pro poptávku po penězích významné.
Právě vysvětlená nízká úroková elasticita poptávky po penězích umožňuje k takovému
malému počtu důležitých veličin dojít. Použijeme-li totiž tento poznatek na funkci poptávky
po reálných peněžních zůstatcích (2), můžeme vyvodit následující: úrokové míry nejsou
podstatné, jelikož úroková elasticita Md je nízká. Dále, soubor preferencí u a poměr w se také
považují za veličiny s minimálním vlivem. Ve funkci pak zůstává již jen reálný důchod. Právě
3

V rámci monetaristické teorie existuje ještě jiné vysvětlení nízké úrokové elasticity poptávky po penězích. To
počítá s tím, že i peníze mohou být díky bankovním vkladům úročeny. Toto vysvětlení je ve stručnosti založeno
na tom, že úrokové míry peněz a jiných aktiv se obyčejně pohybují spolu, a tak změna v úrokové míře jiného
aktiva nemá na poptávku po penězích podstatný vliv. Pro podrobnější vysvětlení viz Revenda (1996, str. 398 –
400).

10

ten je pro monetaristy jedinou podstatnou veličinou, která určuje poptávku po reálných
peněžních zůstatcích.
2.1.1.3 Pojetí důchodu a důchodová rychlost

Jestliže reálný důchod zásadně ovlivňuje reálnou poptávku po penězích, jak bylo
ukázáno v předešlé kapitole, je otázkou, jakým způsobem se toto děje – zda-li je poptávka po
penězích vůči důchodu spíše elastická či neelastická. Friedman (1970, str. 111 – 139)
poukázal na zdánlivý rozpor, který se důchodové elasticity (M/P)d přímo týkal. Při svých
empirických měřeních Friedman rozlišil dva způsoby, jakým lze tuto elasticitu sledovat.
Jednak je možné sledovat její chování během hospodářských cyklů, tedy ptát se, jak reaguje
držba reálných peněžních zůstatků na krátkodobé výkyvy v reálném důchodu. Je však možné
sledovat elasticitu i z dlouhodobého pohledu. Tento přístup znamená ptát se, jak poptávka po
reálných peněžních zůstatcích reaguje na reálný důchod, který v dlouhém horizontu obecně
roste.
Tyto dva přístupy přinesly zcela odlišné výsledky. Pozorování krátkodobých cyklů
ukázalo, že (M/P)d se sice chová procyklicky, tedy že při konjunktuře roste a při recesi klesá,
ovšem pohybuje se neelasticky k reálnému důchodu. Tato neelastičnost byla navíc velmi
výrazná: při konjunkturách reálná držba peněz roste, ovšem zdaleka ne tak rychle jako reálný
důchod. Stejně tak při recesích klesá reálná držba peněz podstatně pomaleji než reálný
důchod. Má-li kvantitativní rovnice peněz tvar M ⋅ V = P ⋅ Y, neboli (M/P) ⋅ V = Y, plyne z
ní, že důchodová rychlost V při konjunkturách roste a při recesích klesá, protože vyrovnává
zaostávání (M/P) za Y.4
Dlouhodobý pohled však přinesl přesně opačné výsledky. Růst reálného důchodu
v dlouhém období vyvolává ještě rychlejší růst reálné držby peněz. (M/P)d je z dlouhodobého
hlediska vůči Y výrazně elastická. To také vysvětluje, proč byl v dlouhém období pozorován
plynulý pokles důchodové rychlosti.5
Friedman tento nesoulad mezi dlouhodobými a krátkodobými výsledky vysvětlil tzv.
hypotézou permanentního důchodu. Permanentní důchod je dlouhodobým konceptem.
Vyjadřuje odhad jedince o tom, jaký je a bude v průměru jeho důchod. Permanentní důchod
sice závisí na skutečném, aktuálním důchodu, ale protože je jeho dlouhodobým průměrem, má
4

Od tohoto místa dále již symbol Y značí reálný důchod.
Tento dlouhodobý trend důchodové rychlosti peněz, se kterým Friedman pracoval, se však od vydání této
Friedmanovy studie (The Demand for Money: Some Theoretical and Empirical Results, r. 1959; in Friedman,
1970, str. 111 – 141) ubíral přesně opačným směrem. Zatímco do 50. let lze hovořit o dlouhodobém a plynulém
poklesu důchodové rychlosti, od 50. let důchodová rychlost rostla, přičemž tento růst byl od 70. let velmi
rapidní. (To dokumentuje např. Mishkin, 1991, str. 370.)
5
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podstatně stabilnější průběh. Friedman je přesvědčen, že spotřeba se odvíjí právě od
permanentního, nikoli aktuálního důchodu. Pokud je současný důchod vyšší než permanentní
důchod, lidé za tento přebytek nezvyšují svoji spotřebu, ale kupují hlavně dlouhodobá aktiva
nebo se zbavují dluhů. Naopak když je současný důchod nižší než důchod permanentní, lidé
raději omezují držbu svých dlouhodobých aktiv a vytvářejí dluhy, než aby snížili spotřebu.
Spotřeba je v čase silně stabilní a mění se pouze se změnou permanentního důchodu. Protože
se držba peněz domácností a jedinců odvíjí právě od velikosti spotřeby, neplní peníze roli
„pohlcovače šoků“, tedy nereagují bezprostředně na výkyvy aktuálního důchodu. Tuto roli
plní, jak již bylo řečeno, určitá jiná aktiva nebo např. dluhy. Peníze jsou naopak podle
Friedmana (1970, str. 119) „trvalým spotřebním zbožím“.
Tento poznatek umožňuje vysvětlit výše nastíněný nesoulad mezi dlouhodobou a
krátkodobou (cyklickou) důchodovou elasticitou poptávky po penězích. Jádro věci popisuje
Friedman (tamtéž, str. 119) takto: „(...) jestliže je držba peněz přizpůsobena permanentnímu
důchodu, může růst a klesat více než proporcionálně k permanentnímu důchodu, jak vyžadují
naše dlouhodobé výsledky, avšak méně než proporcionálně k naměřenému důchodu, jak
vyžadují naše cyklické výsledky.“ Poptávka po penězích je tudíž elastická vůči
permanentnímu důchodu, ale neelastická vůči naměřenému, tj. aktuálnímu důchodu.
Závěr, ke kterému Friedman dospěl, tedy uvádí v soulad i chování důchodové
rychlosti v krátkém a dlouhém období. Její dlouhodobý pokles je způsoben tím, že poptávka
po reálných peněžních zůstatcích roste rychleji než reálný permanentní důchod. Naopak
v krátkém období, během ekonomického cyklu, dochází při konjunktuře k předbíhání růstu
naměřeného důchodu před růstem permanentního důchodu. Protože (M/P)d závisí na
permanentním důchodu a neroste tak rychle jako naměřený důchod, roste důchodová rychlost.
Toto např. Mishkin (1991, str. 382) formalizuje následovně:
Jestliže (M/P) = f (YP ) a z kvant. rovnice plyne, že V =

Y
Y
,
, pak V =
(M/P )
f (YP )

kde YP je permanentní důchod a Y je naměřený (aktuální) důchod. Jestliže tedy čitatel
v posledním výrazu roste během konjunktury rychleji než jmenovatel, důchodová rychlost
musí růst. Během recese je tomu přesně naopak: čitatel klesá rychleji než jmenovatel, takže
důchodová rychlost klesá.
Ve Friedmanově konceptu je závěrem třeba provést jedno doplnění. Jestliže byla
stabilita poptávky po penězích výše odvozena od permanentního důchodu na základě stabilní
spotřeby, je tímto popsána pouze jedna část ekonomiky – jedinci a domácnosti. U firem
peníze neslouží k realizaci spotřeby, ale, jak již bylo uvedeno, mají charakter kapitálového
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statku. Je tedy otázkou, zda i firmy přistupují k penězům na základě nějaké permanentní
veličiny, jak to činí spotřebitelé. Friedman je názoru, že peníze mají ve firmě charakter
fixního kapitálu, což je v tomto kontextu právě hledaná permanentní veličina, která se
nepřizpůsobuje plně krátkodobým výkyvům. Proto je Friedmanův názor na stabilitu poptávky
po penězích aplikovatelný na celou ekonomiku.

2.1.2 Nabídka peněz a nominální důchod
V předchozí kapitole byla popsána monetaristická funkce poptávky po penězích. Jaké
však bude množství peněz držené v agregátu ekonomickými subjekty, neurčují tyto subjekty
samy, ale exogenní faktor – centrální banka – pomocí nabídky peněz.6 Vztah mezi poptávkou
po penězích a nominální zásobou peněz je potom následující: jak uvádí Friedman (in Mayer,
1990, str. 187), rovnice poptávky po penězích „definuje podmínky, za kterých tato nominální
zásoba peněz bude také poptávaným množstvím“. Máme-li tedy k dispozici konkrétní funkci
poptávky po penězích, ta nám říká, jakých hodnot musejí dosahovat veličiny obsažené v této
funkci, aby se poptávané množství vyrovnalo množství nabízenému. Monetaristický přístup
lze potom shrnout tak, že to, co ekonomické subjekty ovlivňují, není nominální množství
peněz, ale jejich reálné množství. Jelikož jsou reálné peněžní zůstatky podílem nominálního
množství peněz a cenové hladiny, je zřejmé, že veličinou, pomocí které si ekonomické
subjekty nepřímo upraví velikost svých reálných zůstatků, je cenová hladina. Princip, jakým
se toto děje, tedy spojení nominální měnové zásoby M a cenové hladiny P, je pak jádrem celé
monetaristické teorie. O tom pojednávají následující dvě podkapitoly.
2.1.2.1 Principy transmise

Při popisu funkce poptávky po penězích bylo ukázáno, že z pohledu monetaristů jde o
funkci pouze malé skupiny proměnných, z nichž je zcela nejpodstatnější nominální důchod.7
Toto zjištění je důležité proto, že zužuje možnosti kolísání vztahu mezi penězi a nominálním
důchodem. Důvod je nasnadě: uvažujme situaci, kdy by kromě důchodu byla pro poptávku po
penězích podstatná ještě jiná veličina – např. určitá úroková míra. Předpokládejme, že
6

Monetaristická teorie, jak bude dále přiblíženo, se vyznačuje také tvrzením, že nominální peněžní zásoba je
exogenní veličina. (Tím se zásadně liší od tzv. teorie endogenních peněz.) Přesněji řečeno, měnovou zásobu lze
rozložit na součin měnové báze a měnového multiplikátoru, tj. M = MB ⋅ m. Monetaristé jsou si vědomi toho, že
plně v moci má centrální banka pouze měnovou bázi, zatímco na měnový multiplikátor má pouze částečný vliv.
Přesto jsou přesvědčeni, že vliv centrální banky je natolik velký, že je schopna usměrňovat měnovou zásobu
téměř úplně podle svých představ. Proto bude nadále chápána měnová zásoba jako exogenní faktor.
7
Nominální důchod je determinantem poptávky po penězích tehdy, pokud se zajímáme i o nominální poptávku.
V případě poptávky po reálných peněžních zůstatcích by jejím determinantem byl samozřejmě reálný důchod.
Nadále budou používány nominální veličiny.
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centrální banka odhaduje reálný růst důchodu na určitou hodnotu a dále si stanoví jako cíl
určitou míru inflace. Když tyto dva údaje (procentní přírůstky Y a P) sečte, dostane – za
předpokladu stabilní důchodové rychlosti V – hodnotu žádoucího růstu M, jak plyne
z přírůstkové verze kvantitativní rovnice peněz.8 Centrální banka při takovém rozhodování
vždy musí vycházet ze svého odhadu poměru mezi nominálním důchodem a poptávaným
množství peněz, které mu odpovídá. Tento poměr vyjadřuje právě V. Avšak skutečnost, že na
poptávku po penězích významně působí i jiný faktor – úroková míra – tento poměr může
narušit. Předpokládejme, že se významně zvýší úroková míra. Potom klesne poptávka po
penězích (pro danou úroveň důchodu), čímž stoupne V. Výsledkem je neúčinnost či alespoň
nepřesnost měnové politiky, protože V, se kterým centrální banka počítala, se v průběhu
provádění politiky změní, a tak bude nominální důchod jiný, než jaký původně centrální
banka zamýšlela.
Tento vážný problém měnové politiky však podle monetaristů ve skutečnosti
neexistuje, protože – jak bylo ukázáno v části 2.1.1.2 – monetaristé nepřisuzují úrokovým
mírám nijak významnou úlohu. Hlavním determinantem poptávky po penězích je naopak
důchod. Jak ale bylo vysvětleno v části 2.1.1.3, ani tento fakt nezaručuje stabilní vztah mezi
nominálním důchodem a množstvím peněz. Poptávka po penězích se totiž spíše než
skutečnému, aktuálnímu důchodu přizpůsobuje tzv. permanentnímu důchodu, který vyjadřuje
představu ekonomických subjektů o tom, jak velký je dlouhodobě jejich důchod. Z toho také
vyplynulo pozorování, že se důchodová rychlost v průběhu hospodářského cyklu i v průběhu
dlouhého období mění. Proto nelze pracovat se stabilním vztahem mezi M a PY.
Na tomto místě je však nutné tázat se, zda je stabilita tohoto vztahu skutečně nutnou
podmínkou pro to, aby se dala mezi peněžní zásobou a nominálním důchodem vysledovat
určitá pravidelnost. Monetaristé mají za to, že nikoli – vztah mezi M a PY nemusí být nutně
stabilní ve smyslu pevné proporce, ale plně stačí, když bude předvídatelný. „Předvídatelností“

monetaristé chápou stav, kdy tento vztah vykazuje pravidelnosti – a takové pravidelnosti
prokázali, jelikož výkyvy v důchodové rychlosti se opakují v rámci krátkodobých cyklů a i
dlouhodobě lze vysledovat v této veličině jisté trendy (jak bylo ukázáno v kapitole 2.1.1.3).

8

Odvození přírůstkového tvaru z kvantitativní rovnice je následující: jestliže má kvantitativní rovnice tvar M ⋅ V
= P ⋅ Y, můžeme pro dvě po sobě jdoucí období, kdy musí rovnice platit, psát Mt ⋅ Vt = Pt ⋅ Yt a Mt+1 ⋅ Vt+1 =
Pt+1 ⋅ Yt+1. Procentní přírůstky (úbytky) jednotlivých veličin (vydělené 100) mezi dvěma obdobími označme ∆M,
∆V, ∆P a ∆Y. Potom lze kvantitativní rovnici pro druhé období vyjádřit jako Mt(1+∆M) ⋅ Vt(1+∆V) = Pt(1+∆P)
⋅ Yt(1+∆Y). Protože platí Mt ⋅ Vt = Pt ⋅ Yt, lze rovnici zjednodušit na tvar (1+∆M) ⋅ (1+∆V) = (1+∆P) ⋅ (1+∆Y),
tj. po roznásobení 1 + ∆M + ∆V + ∆M∆V = 1 + ∆P + ∆Y + ∆P∆Y. Jelikož jsou výrazy ∆M∆V a ∆P∆Y velmi
malé, po jejich zanedbání získáváme ∆M + ∆V = ∆P + ∆Y, což je přírůstkový tvar kvantitativní rovnice peněz.
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Vztah mezi množstvím peněz a nominálním důchodem lze tedy shrnout následovně:
prvním krokem monetaristů je vymezení pouze jedné významné proměnné pro funkci
poptávky po penězích, a sice nominálního důchodu. Už toto samo o sobě vyznívá ve prospěch
pravidelnosti vztahu M a PY. Přestože dále monetaristé shledávají, že vztah mezi M a PY,
vyjádřený důchodovou rychlostí V, není stabilní ve smyslu fixního poměru, jsou přesvědčeni,
že je i tak dostatečně předvídatelný a pravidelný. Z toho pak vyvozují, že lze velmi spolehlivě
předpovědět, jak se změny v nominální nabídce peněz promítnou do nominálního důchodu.
Toto je tedy jeden z nejdůležitějších závěrů monetarismu: z relativně pravidelného vztahu
poptávky po penězích a nominálního důchodu, daného funkcí poptávky po penězích, plyne, že
musí platit stejně pravidelný vztah mezi nominálním důchodem a nominální zásobou peněz,
kterou určí centrální banka.
Tato pravidelnost vyvolává ihned otázku týkající se samotné peněžní transmise: proč a
jakou cestou působí exogenně vyvolané změny peněžní zásoby na nominální důchod?
Základ pro odpověď na tuto otázku je třeba hledat u Friedmanova názoru, že peníze
podléhají u každého jedince stejné mikroekonomické optimalizaci, jakou tento jedinec
uplatňuje na všechny ostatní komodity. Friedman (1970, str. 5) ilustruje rozhodování o držbě
peněz na jednoduchém příkladu: předpokládejme, že se zásoba peněz náhle a jednorázově
zvýší na dvojnásobek. Zaveďme dále zjednodušující předpoklad, že toto bude platit i pro
jednotlivce, tedy že bude mít každý člověk po zdvojnásobení peněžní zásoby právě dvakrát
tolik peněz, než kolik měl předtím. První možností, jak mohou lidé reagovat, je podle
Friedmana to, že si tyto peníze jednoduše ponechají a neutratí je. To můžeme v kvantitativní
rovnici peněz vyjádřit tak, že M se zdvojnásobí a naopak V poklesne na polovinu. Protože
lidé peníze neutratí, s nominálním důchodem se nic nestane.
Toto však podle Friedmana (tamtéž, str. 5) nemůže v žádném případě nastat, protože
„nestalo se nic, co by mohlo udělat držbu hotovosti atraktivnější, než byla předtím“. Autor
vysvětluje, že držet dvojnásobné množství peněz mohli lidé již předtím, avšak neudělali to,
protože se jim to – právě v rámci optimalizace – nejevilo jako nejlepší řešení. Přitom stačilo
pouze jistou dobu vydávat méně peněz, než kolik přijímali, čímž by jim narůstalo držené
množství peněz. To však neudělali a místo toho drželi ono původní množství. Důvod je ten,
že původní množství reprezentovalo rovnovážný stav – tedy právě takový stav, ve kterém si
člověk nemohl polepšit tím, že by jeden dolar nespotřeboval, ale přidal jej do své držby
peněz, anebo naopak. Po růstu peněžní zásoby byli lidé vychýleni ze svého rovnovážného
stavu, ale rovnovážný stav sám o sobě se nikam neposunul. Lidé nemají důvod najednou držet
více peněz, než kolik běžně drželi před náhlou změnou peněžní zásoby. Proto se také lidé
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rozhodnou vrátit se do původního stavu, což učiní tak, že budou po určitou dobu utrácet více,
než kolik budou přijímat.
Přesněji řečeno, lidé se o to budou snažit. Problémem je totiž to, že peníze, kterých se
chce jeden člověk zbavit (aby si snížil držbu peněz), by musel někdo jiný přijmout, čímž by si
držbu peněz zvýšil. Situace je ale taková, že se všichni snaží vydat více, než kolik přijímají,
což samozřejmě musí být v konečném důsledku neúspěšné. Celá ekonomika – agregát –
přirozeně nemůže vydat více, než kolik přijme. Výsledkem může být jedině zvýšená cirkulace
peněz. Jedním z hlavních tvrzení monetarismu je to, že tato zvýšená cirkulace peněz,
vyvolaná snahou všech ekonomických subjektů utratit přebytečné peníze, povede k růstu cen.
Slovy M. Friedmana (tamtéž, str. 6), „dodatečné kusy papíru nemění základní podmínky ve
společnosti. Nedělají dostupnými žádné dodatečné produktivní kapacity. Nemění žádné
preference. Nemění ani zdánlivé, ani skutečné míry substituce.“ Z toho plyne, že jediným
odrazem může být růst cen. A ten bude trvat tak dlouho, dokud se neobnoví původní poměr
mezi nominálním množstvím peněz, které lidé drží, a nominálním důchodem. (Řečeno
v reálném vyjádření, ceny porostou tak dlouho, dokud jmenovatel ve výrazu M/P, tedy
reálných peněžních zůstatcích, nevyrovná předchozí nárůst v čitateli.)
Tvrzení o výhradním vlivu M na P je třeba poněkud upravit: ve skutečnosti
monetaristé zcela připouštějí, že změna množství peněz má vliv i na reálný produkt Y. Jak
bude ukázáno v následující kapitole, usuzují tak hlavně na základě empirických zjištění.
Tvrzení o výhradním vlivu M na P lze potom upřesnit tak, že platí pro dlouhé období.
Nicméně, pokud budeme hovořit o vlivu peněz na nominální důchod, ve kterém je zahrnut jak
reálný produkt, tak cenová hladina, lze se tomuto problému vyhnout. Závěrem lze tedy říci, že
poptávka po penězích si vždy přizpůsobí nominální důchod tak, aby bylo dosaženo shody
mezi poptávaným a nabízeným množstvím peněz.
Otázkou nadále zůstává, jak se bude konkrétně rovnováha obnovovat: jakým
způsobem se dodatečné peníze k lidem dostanou? Lze mezi ekonomickými subjekty
rozlišovat podle toho, jak rychle se k nim tyto peníze dostanou? Dále, jak konkrétně
s přebytečnými penězi lidé naloží? Existují takové statky, které budou obecně při utrácení
přebytečných peněz zakoupeny přednostně, tedy z nějakých důvodů dříve než jiné?
Milton Friedman a Anna J. Schwartzová (in Friedman, 1970) popisují, jaký bude
pravděpodobný charakter transmisního mechanismu. Vezměme případ měnové expanze.
Vycházejí z toho, že centrální banka uskuteční měnovou expanzi operacemi na volném trhu,
tedy bude nakupovat cenné papíry. Je zřejmé, že centrální banka takové obchody realizuje s
úzkým okruhem ekonomických subjektů. Mezi ty patří banky a další specializované
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společnosti obchodující s cennými papíry. Úplně na začátku se tedy měnová politika dotkne
pouze zlomku ekonomiky. Dodatečné peníze u prodejců cenných papírů však znamenají
narušení jejich optimálního portfolia, což tyto subjekty vyřeší nákupem určitých aktiv. Podle
autorů se zprvu bude jednat hlavně o finanční aktiva podobná těm, která předtím tyto subjekty
prodaly centrální bance. To však bude pouze dočasný stav: zvýšená poptávka po těchto
finančních aktivech zvýší jejich cenu a zájem se obrátí i na jiná aktiva. Pokud jde o banky,
dodatečné peníze jim umožní hlavně rozšiřovat nabídku půjček nebankovním subjektům.
Nebankovní subjekty zapojené do počátečních obchodů s centrální bankou zase použijí
dodatečné peníze na celou řadu nákupů, od finančních aktiv až po reálná aktiva. Je jasné, že
pomocí bank i nebankovních subjektů se efekt operací na volném trhu šíří ekonomikou tak, že
je jím zasaženo stále více lidí, firem a aktiv – finančních i nefinančních.
Jestliže se nejprve nové výdaje soustředí hlavně na finanční aktiva, po určité době se
důraz přenese na nákupy nefinančních aktiv. To se stane ze dvou důvodů. Za prvé, ceny
finančních aktiv, které zpočátku rostou, od určitého momentu motivují k nákupu nefinančních
aktiv, která jsou ve srovnání s nimi relativně levnější. Za druhé, přebytečná likvidita, která
byla nejprve u firem obchodujících na finančním trhu, se postupně přenáší k ostatním firmám
a do domácností, u kterých už je podstatně pravděpodobnější, že budou za nadbytečné peníze
pořizovat spíše nefinanční aktiva. Navíc, jakmile se zvýšená poptávka po nefinančních
aktivech projeví růstem jejich cen, začne se snižovat reálná hodnota finančních aktiv –
s rostoucí cenovou hladinou se totiž ukáže, že výnosy z finančních aktiv nemají takovou
hodnotu. To povede k další úpravě portfolia ve prospěch jiných než určitých finančních aktiv,
která tímto ztratila na hodnotě. Lze tedy shrnout, že s tím, jak se dodatečná likvidita šíří
ekonomikou, a dále s tím, jak tato likvidita vyvolává růst cen určitých druhů aktiv, se
obnovuje rovnováha v portfoliích ekonomických subjektů. Během toho může dojít i
k nejrůznějším reálným efektům, protože zvýšená poptávka v různých fázích po různých
typech aktiv vede k jejich dočasně zvýšené produkci. Poté, co dojde k vyrovnání portfolií a
růst cen se rozšíří v celé ekonomice, tyto reálné efekty odezní. Konečným výsledem je pouze
vyšší cenová hladina.
Podstatným rysem monetaristického výkladu transmisního mechanismu je fakt, že
posloupnost událostí, jak byla právě vyložena, odpovídá i skutečnému sledu událostí během
ekonomického cyklu. Podle Friedmana a Schwartzové (in Friedman 1970, str. 231 – 232) je
typické, že zrychlení v tempu růstu měnové zásoby nastane již v počátečních fázích recese.
Jeho efekt na ekonomickou aktivitu se však nedostaví ihned. Nejprve měnová expanze
zapůsobí na finanční trhy tak, jak bylo právě vysvětleno: subjekty obchodující s centrální
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bankou a jejich bezprostřední partneři dostanou dodatečnou likviditu k dispozici jako první,
což se projeví zvýšenými nákupy finančních aktiv, tedy rostoucími kapitálovými trhy. A to
odpovídá realitě: v průběhu ekonomického cyklu se ze všeho nejdříve zotavují kapitálové
trhy. Ty obecně začínají růst dříve než ekonomická aktivita. Teprve po určité době se
přebytečná likvidita, jak bylo popsáno, přenese i na zvýšené nákupy zboží a služeb. Až v tuto
chvíli se dostaví „dno“ ekonomické aktivity a produkt začne růst. Transmisní mechanismus
v pojetí monetaristů tedy odpovídá sledem událostí pozorované ekonomické realitě, protože
vysvětluje, proč se finanční trhy zotavují podstatně dříve než trhy nefinančních výrobků a
služeb.
Monetaristé tento závěr – tedy úspěšné porovnání s ekonomickou realitou – považují
za pádný argument při vysvětlování ekonomických cyklů. Lze totiž ukázat, že konkurenční
teorie, které vysvětlují ekonomické cykly na jiném principu než na pohybech peněžní zásoby,
nemohou tak dobře vysvětlit pozorovaný sled ekonomických událostí. Friedman a
Schwartzová (tamtéž, str. 232) v reakci na keynesiánské přesvědčení píší, že „kdyby byl
počáteční impuls vyvolán autonomním růstem výdajů na finální produkty a služby, bylo by
možné očekávat, že bude načasování opačné, než jaké ve skutečnosti je.“ Nedávalo by totiž
smysl, proč se nejdříve zotavují finanční trhy, jestliže jsou podle těchto teorií hnací silou
ekonomické aktivity autonomní výdaje na finální produkty, a nikoli peněžní zásoba. Naopak
monetarismus toto vysvětluje, a to na základě prvotního dopadu měnové politiky na finanční
trhy.
Závěrem je třeba upozornit na jeden zásadní rys monetaristického transmisního
mechanismu. Přestože byl v této kapitole popsán názor monetaristů na to, jakým způsobem se
změny peněžní zásoby šíří v ekonomice, jednalo se pouze o obecné konstatování toho, že vliv
zasáhne nejdříve finanční a až potom reálná aktiva. Není možné toto chápat tak, že
monetaristé popisují konkrétní cesty, kterými měnová expanze (či kontrakce) zasáhne nejvíce
ekonomiku. Právě naopak – typickým rysem monetarismu je, že se nesnaží poskytnout
konkrétní strukturální model ekonomiky, ve kterém by se peněžní zásoba promítala do
nominálního důchodu určitými specifickými cestami. Oproti tomu je takový přístup typicky
používán v keynesiánském modelu. Dobré znázornění tohoto rozdílu uvádí F. Mishkin (1991,
str. 482 – 483):
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Keynesiánský model přímo znázorňuje, přes jaké veličiny má peněžní zásoba vliv na
ekonomickou aktivitu: měnová expanze snižuje úrokové míry, což podněcuje investice, a tak
roste produkt. Naopak monetaristický přístup není ani modelem – nevysvětluje totiž
explicitně přes žádné veličiny, jak se peněžní zásoba promítá do produktu. Z toho však nelze
usoudit, že monetaristický přístup neposkytuje vysvětlení, jak se peněžní zásoba promítá do
důchodu. Skutečnost je téměř opačná – podle monetaristů je totiž jakýkoli strukturální model,
jako právě uvedený keynesiánský, nedostatečný a velmi omezující. Úlohu peněžní zásoby
nelze zjednodušit tak drasticky, že se její vliv prosazuje pouze skrze určitou úrokovou míru,
která pak zvyšuje investice a tím i důchod. Monetarismus staví na tom, že transmisní
mechanismus je nesrovnatelně širší, prosazuje se řadou nejrůznějších aktiv, a proto jej nelze
takovýmto způsobem zjednodušit. Friedman a Schwartzová (tamtéž, str. 231) uvádějí: „Bylo
zatím obvyklé omezovat pozornost na malou skupinu zpeněžitelných cenných papírů a na
reálný kapitál, který financují, a dále nahlížet na „jednu“ úrokovou míru jako na tržní výnos
těchto cenných papírů a považovat „investice“, které jsou ovlivněny změnami v úrokové míře,
za pouze nebo z většiny položky klasifikované jako „tvorba kapitálu“ v národních
důchodových účtech. (...) Je nezbytné zaujmout podstatně širší pohled a pohlížet na příslušná
portfolia tak, že obsahují mnohem rozsáhlejší spektrum aktiv...“ Autoři zde narážejí na
keynesiánský přístup, který pracuje s určitou vybranou úrokovou mírou a považuje ji za
dostatečně reprezentativní pro celou ekonomiku. Její pohyby pak mají silný vliv na „tvorbu
kapitálu“, tedy investiční aktivitu v ekonomice. Tak je zprostředkován vliv peněžní zásoby na
důchod.
Monetaristické přesvědčení, že vliv peněžní zásoby na důchod se realizuje podstatně
šířeji, vyplývá již toho, jak monetarismus pohlíží na vzájemný vztah peněz a ostatních aktiv.
V části 2.1.1.2, kde byl diskutován vliv úrokové míry na držbu peněz, bylo řečeno, že
monetarismus nepovažuje určitá finanční aktiva za blízké substituty peněz (jak se domnívají
keynesiánci). Správným přístupem je podle Friedmana (tamtéž, str. 137) „nahlížet na peníze
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jako na jedno ze série aktiv, na stejné úrovni jako dluhopisy, akcie, domy, zboží dlouhodobé
spotřeby apod.“ Peníze mají celou řadu substitutů – finančních i reálných –, mezi kterými
není možné vysledovat blízké a vzdálené substituty. Proto v momentě, kdy lidé dostanou
dodatečné peníze, tyto peníze nevyužijí na koupi finančních aktiv coby blízkých substitutů
peněz, ale použijí je na koupi celého spektra různých aktiv. Z tohoto důvodu monetaristé
odmítají tezi, že úroková míra určitých finančních aktiv představuje přednostní cestu, kterou
změny peněžní zásoby působí na ekonomiku.
K diskusi monetaristického přístupu je závěrem třeba uvést, že uvedený rozdíl mezi
monetaristickým a keynesiánským přístupem úzce souvisí i s názorem na to, zda se dopady
peněžní zásoby přenášejí do nominálního důchodu přímo či nepřímo. Monetaristický
transmisní mechanismus má přímý charakter: nominální důchod roste při měnové expanzi
proto, že nadbytečná likvidita se utratí na přímé nákupy nejrůznějších aktiv. Kdyby tato
likvidita byla použita pouze na nákupy úzce definovaných finančních aktiv, jak tvrdí
keynesiánci, jednalo by se naopak o nepřímý mechanismus. Dopad na nominální důchod by
byl totiž realizován až skrze nižší úrokové míry, tedy vyšší investiční poptávku, která by
vedla k vyšší ceně investičních statků a teprve poté i k vyšší ceně spotřebních statků. Díky
tomu, že se nadbytečné peníze podle monetarismu použijí rovnou na nákupy i jiných než
finančních aktiv, se změny v cenách a případně i produkci dostavují přímo.
2.1.2.2 Empirické výsledky

Nezbytnou součástí monetarismu je empirické ověření teorie. To představuje samotné
metodologické východisko: pokud se nepodaří empiricky ověřit danou teorii, ztrácí pak teorie
jakoukoli hodnotu; stejně tak nemá smysl rozvíjet teorii, jestliže není možné ty vztahy, které
má teorie vysvětlovat, v realitě vůbec pozorovat. Monetaristé tedy stavějí především na tom,
že jsou schopni své teoretické závěry jasně podepřít empirickými zjištěními.
Představitelé monetarismu, zejména pak M. Friedman, vypracovali obrovské množství
empirických studií, které měly potvrdit či vyvrátit hlavní monetaristickou tezi – že existuje
úzký vztah mezi peněžní zásobou a nominálním důchodem. Z hlediska této práce není nutné
podrobně uvádět veškeré metody empirického ověřování a jejich výsledky. Cílem této
kapitoly je poskytnout jejich stručné shrnutí.
V předešlé kapitole bylo na schématu ukázáno, že monetaristé zásadně nehledají
veličiny, které by mohly fungovat jako zprostředkující článek mezi peněžní zásobou a
nominálním důchodem. Proto také ve svých empirických studiích zkoumají přímo vztah mezi
M a PY. Dříve než budou vyloženy konkrétní empirické závěry, je třeba upřesnit, jakou roli
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hrají ve statistickém zjišťování absolutní velikosti daných veličin a jakou jejich relativní
přírůstky.
M. Friedman při statistickém ověřování vztahu mezi M a PY často hledal spojitost
nikoli mezi vývojem absolutních úrovní peněžní zásoby a nominálního důchodu, ale mezi
změnou M, označme ji ∆M, a absolutní úrovní PY. Tento postup byl kritizován za to, že
jednoduše porovnává neporovnatelné9: kritici namítali, že zatímco ∆M vyjadřuje změnu, PY
vyjadřuje úroveň. Tato chyba pak podle kritiky znamená vážný omyl, který při statistickém
zpracování způsobí, že výsledky budou postrádat jakoukoli výpovědní hodnotu a povedou
autora k mylným závěrům o vztahu obou veličin. V tomto duchu je správné porovnávat jedině
souměřitelné pojmy: buď úroveň s úrovní, nebo změnu se změnou, ale nikoli uplatňovat
přístup „křížem“ a porovnávat změnu s úrovní.
Právě takováto argumentace je však podle Friedmana (tamtéž, str. 242 – 244) špatná,
protože opomíjí důležité rozlišení na toky a stavy. Jádrem věci je, že zatímco M je stavová
veličina, PY je veličina toková. Friedman (tamtéž, str. 243) vysvětluje rozdíl takto: „Obecně
„úrovní hospodářství“ rozumíme tok: počet vydaných dolarů za rok; pracovní hodiny
zaměstnanosti či nezaměstnanosti za rok; automobily vyrobené za rok – všechny veličiny,
které mají rozměr dolarů nebo fyzických jednotek za jednotku času. „Úroveň“ zásoby peněz
znamená množství v daný časový moment, tj. stav a nikoli tok. Jejím rozměrem jsou
jednoduše dolary, nikoli dolary za jednotku času. Míra změny zásoby peněz má naopak
rozměr dolarů za jednotku času, a proto má stejný rozměr jako tzv. úroveň hospodářství.“
K vysvětlení analogií Friedman používá jako příklady jednotlivé složky důchodu (tamtéž, str.
243 – 244): „Investice do zásob, které jsou komponentou národního důchodu, jsou derivací
(tempem změny) stavu zásob; čisté investice do bytové výstavby jsou derivací stavu domů; a
tak dále. Skutečně, každá položka v toku důchodu může být pojata jako derivace příslušného
stavu... Z tohoto pohledu je stav peněz srovnatelný se stavem domů nebo se stavem zboží
dlouhodobé spotřeby, zkrátka, spíše s bohatstvím než s důchodem.“
Z tohoto důvodu jsou pak dvojice M – PY a ∆M – ∆PY mylnými analogiemi. První
z nich totiž vyjadřuje porovnání úrovně a změny, zatímco druhá z nich vyjadřuje porovnání
změny a, řekněme, „změny změny“.10 Toto teoretické vysvětlení faktu, že se při empirických

9

Jako příklad této kritiky je možné uvést článek J.M. Culbertsona „Friedman on the Lag in Effect of Monetary
Policy“, Journal of Political Economy, December 1960, str. 617 – 621.
10
Friedman v této souvislosti vysvětluje (tamtéž, str. 244), proč je kvantitativní rovnice peněz v pořádku
z hlediska toků a stavů. Vyrovnání mezi toky a stavy v kvantitativní rovnici zajišťuje důchodová rychlost V,
která má právě rozměr „za jednotku času“. Tím z levé strany rovnice, M⋅V, dělá tok peněz, čímž celá teorie
dostává smysl, protože pravá strana, P⋅Y, je také tokem.
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pozorováních monetaristé opírají o vztah ∆M – PY, je velmi podstatné, neboť – jak bude
ukázáno – právě tento vztah vykazuje nejsilnější korelaci.
Shrneme-li monetaristické stanovisko ke vztahu peněžní zásoby a nominálního
důchodu, můžeme pro potřeby této kapitoly nejprve formulovat jakýsi modelový výrok
monetaristů. Ten by zněl zhruba takto: „Peněžní zásoba je úzce a pozitivně korelována
nominálním důchodem, nominální důchod následuje vývoj peněžní zásoby s určitým
zpožděním a příčinný vztah vede jednoznačně od peněžní zásoby k nominálnímu důchodu.“
Tento modelový výrok nám umožňuje rozlišit tři hlavní části empirického výzkumu
monetaristů. Můžeme je charakterizovat těmito třemi otázkami:
1. Jaká je závislost peněžní zásoby (resp. její změny) a nominálního důchodu?
2. Jaké je zpoždění mezi těmito dvěma veličinami?
3. Jakým směrem mezi nimi vede příčinný vztah?
Analogicky ke zmíněným třem otázkám bude postupovat i výklad.
1. Jaká je závislost peněžní zásoby (resp. její změny) a nominálního důchodu?

K charakterizaci monetaristického názoru na empirický vztah peněžní zásoby a
nominálního důchodu se nejlépe hodí tento výrok M. Friedmana (tamtéž, str. 219 – 220):
„Zdá se nám (...), že jsou zde výjimečně silné argumenty pro tvrzení, že (1) znatelné změny
v tempu růstu peněžní zásoby jsou nezbytnou i postačující podmínkou pro znatelné změny
v tempu růstu nominálního důchodu; a že (2) toto je pravdivé jak pro dlouhodobé změny, tak
pro změny za období zhruba délky hospodářských cyklů. (...) Naše zmapování zkušeností nás
vede k domněnce, že dlouhodobější změna v nominálním důchodu, způsobená změněným
dlouhodobým tempem růstu peněžní zásoby, se odráží zejména v odlišném chování cen spíše
než v odlišném tempu růstu produkce; zatímco krátkodobější změna v tempu růstu peněžní
zásoby je schopna vyvinout značný vliv i na tempo růstu produkce.“
Část (1) citovaného výroku říká podstatnou věc, když hovoří o „nezbytné i postačující
podmínce“. To totiž znamená, že změny v ∆M vždy vyvolaly znatelné změny v nominálním
důchodu (nebo v jeho tempu růstu) a zároveň i změny v tomto nominálním důchodu (nebo
opět v jeho tempu růstu) byly vždy doprovázeny změnou v ∆M. Ze zkoumání jednotlivých
historických epizod tedy Friedman vyvodil, že tyto jevy se vyskytují vždy spolu, a musejí tak
mít úzký a opodstatněný vztah.
Část (2) společně s následující větou říká, že toto platí pro krátké i dlouhé období,
ovšem s tím rozdílem, že v krátkém období se změna v ∆M projeví hlavně (či také) na
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reálném produktu, zatímco v dlouhém období dojde hlavně k vlivu na cenovou hladinu. Na
tomto tvrzení je podstatné zejména to, že monetarismus zdůrazňuje i vliv na reálný produkt
v krátkém období. Předchozí teorie jako cambridgeská či Fisherova, které rovněž pracovaly
s kvantitativní rovnicí peněz a celkově jsou monetarismu blízké, se tímto efektem zabývají jen
minimálně a zdůrazňují vliv na ceny. Monetaristé s vlivem na ceny souhlasí, ale zároveň mají
za to, že změny v ∆M, pokud jsou velmi výrazné, mohou způsobit někdy i drastické výkyvy
v reálném produktu.
Zabývejme se nejprve vztahem absolutní úrovně peněžní zásoby a ekonomické
aktivity. M. Friedman a A. J. Schwartzová (in Friedman, 1970) sledovali vývoj peněžní
zásoby za téměř stoleté období (1867 – 1960) na příkladu ekonomiky USA. Nejvýraznějším
pozorováním se ukázal být fakt, že peněžní zásoba měla za celou tuto dobu tendenci růst, a to
nejenom během ekonomických expanzí, ale i během většiny recesí. Autoři nalezli osm
výjimek z tohoto pravidla, tj. období, kdy měnová zásoba klesala. Pro ilustraci je uvádí
Tabulka 1.
Tabulka 1 – Období poklesu M
Období
Pokles M za celé období v %
1873 - 79
4,9
1892 - 94
5,8
1907 - 08
3,7
1920 - 21
5,1
1929 - 33
35,2
1937 - 38
2,4
1948 - 49
1,4
1959 - 60
1,1
Zdroj: Friedman (1970, str. 192). Pozn.: Válečné cykly
1914 – 19 a 1938 – 45 nezahrnuty.

Ukázalo se, že těchto osm období, charakterizovaných absolutním poklesem měnové
zásoby, bylo i obdobími ekonomických kontrakcí (ve smyslu reálného produktu), a to
dokonce právě osmi nejhlubších kontrakcí v USA za sledované období. Jinými slovy, nikdy
se neobjevila žádná kontrakce, která by byla hlubší než kterákoli z těch, které časově souhlasí
s obdobími poklesu M – a zároveň žádná jiná období poklesu M nikdy nenastala. Už toto
jednoduché zjištění je evidentně velmi silným empirickým argumentem pro tvrzení, že
peněžní zásoba je s důchodem úzce a pozitivně spojena.
Z uvedeného dále plyne, že mírné a hluboké ekonomické cykly se zásadně liší tím, zda
během jejich sestupné fáze měnová zásoba roste či klesá. Na rozdíl od hlubokých cyklů,
jejichž fáze kontrakce je doprovázena absolutním poklesem M, jsou mírné cykly po celý svůj
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průběh – i během fáze kontrakce – doprovázeny absolutním růstem M. Tento rozdíl je dobře
vidět na následujícím grafu.
Graf 1 – Vývoj M během ekonomického cyklu

Zdroj: Friedman (1970, str. 192), popisky v grafu přeloženy.
Pozn.: válečné cykly nezahrnuty.

Z grafu je vidět, že přestože během kontrakce mírného cyklu nedochází k absolutnímu
poklesu měnové zásoby, je zde patrné určité zpomalení v tempu růstu. Tento poznatek vede
k úvaze, zda to není právě změna v tempu růstu M spíše než změna v absolutní úrovni M, co
úzce souvisí s vývojem důchodu. Touto otázkou se zabývá Graf 2.
Svislá osa v Grafu 2 neznázorňuje index relativní velikosti jako v Grafu 1, ale
odchylku v procentních bodech od průměrného procentuelního růstu (či poklesu) peněžní
zásoby za dané období. Graf 2 tedy ukazuje velikost kolísání tempa růstu (či poklesu) peněžní
zásoby. Ta zaznamenává, jak je z grafu vidět, mnohem větší výkyv během hlubokého cyklu
než během cyklu mírného. Co mají však hluboké a mírné cykly společného, je načasování
změn ∆M. Friedman (1970, str. 194) popisuje chování ∆M tak, že „nejvyšší tempo růstu se
objevuje zpočátku expanze a nejnižší zpočátku recese“. To platí velmi dobře pro oba typy
cyklů. Je tedy patrné, že chování ∆M vykazuje v hlubokých a mírných cyklech velice
podobný průběh a liší se pouze amplitudou svých výkyvů. To je ovšem další silný argument
ve prospěch provázanosti peněžní zásoby a reálného důchodu: pohyby ∆M v podstatě kopírují
pohyby reálného důchodu (až na určitý časový posun) a pokud rozdělíme tyto pohyby
reálného důchodu na cykly hluboké a mírné, dostaneme i velmi podobně vypadající hluboké a
mírné „cykly“ měnové. Friedman také podotýká (tamtéž, str. 193 – 194), že na rozdíl od
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Grafu 1, ve kterém se z hlediska měnového vývoje jevily hluboké a mírné ekonomické cykly
velmi odlišně (průběh M byl pro ně jiný), v Grafu 2 se díky použití ∆M namísto M ukazuje,
že jde o typově stejný průběh M u hlubokých i mírných cyklů, akorát s jinou amplitudou.
Z toho lze usoudit, že ∆M je ve srovnání s M účinnější nástroj k odhalení závislosti peněžní
zásoby a reálného důchodu.
Graf 2 – Výkyvy tempa změny M

Zdroj: Friedman (1970, str. 195), popisky v grafu
přeloženy. Pozn.: válečné cykly nezahrnuty.

Monetaristickým přesvědčením tedy je, že co má v krátkém období vliv na reálný
produkt, nejsou výkyvy v M, ale spíše výkyvy v ∆M. Předpokládejme, že měnová zásoba
v ekonomice po jistou dobu roste každoročním tempem 5 %. Jestliže se např. najednou tempo
růstu M v následujícím roce zrychlí na 10 %, podle monetaristů toto bude mít krátkodobě
silný pozitivní účinek na reálný produkt. Jestliže předtím reálný produkt rostl pravidelnými
každoročními tempy, nyní se toto tempo zrychlí. (Jak velké toto zrychlení bude, nelze obecně
říci; mohlo by to být např. o několik málo procentních bodů. Na tomto místě to však není pro
výklad podstatné.) Stejně tak, pokud se tempo růstu M sníží z 5 % např. na 1 %, podle
monetaristů rozhodně dojde ke zpomalení tempa růstu reálného produktu a možná i k jeho
dočasnému poklesu. Je nasnadě, že pokud by došlo nejenom ke zpomalení tempa růstu M, ale
dokonce k jeho absolutnímu poklesu, negativní účinky na reálný produkt by byly o to větší.
Nejlepší ukázkou tohoto je průběh Velké deprese v USA. Po letech relativně
stabilního a mírného měnového růstu najednou nastal prudký obrat a měnová zásoba začala
rychlým tempem klesat. Jak je uvedeno v Tabulce 1, tento pokles dosáhl v průběhu 4 let
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kumulované velikosti cca 35 %. To je číslo, které ani zdaleka nenastalo nikdy předtím ani
nikdy poté. Z tabulky je vidět, že kumulované poklesy M dosáhly během jiných recesí
velikosti maximálně cca 6 %. Tomuto obrovskému rozdílu v poklesu M mezi Velkou depresí
a jinými recesemi také odpovídá obrovský rozdíl mezi hloubkou Velké deprese a jiných
recesí, měřeno reálným produktem. Evidentně tato spojitost není náhodná.
Vraťme se však k obecné úvaze o účincích změn v ∆M. Co monetaristé tvrdí, není to,
že pro reálný produkt je příznivé kladné ∆M a nepříznivé záporné ∆M. Jádrem jejich názoru
je to, že roli hrají výkyvy v ∆M. Jestliže tedy růst M náhle poklesne např. z 5 % na 1 %,
zapůsobí to krátkodobě negativně na reálný produkt, ale jestliže se nadále ∆M ustálí na úrovni
1 %, žádný dlouhodobý negativní efekt na reálný produkt přetrvávat nebude. To ovšem platí i
pro případný dlouhodobý pokles M. Kdyby doposud stabilní ∆M ve výši 5 % pokleslo např.
až na –2 %, vyvolalo by to sice o to horší krátkodobé efekty na reálný produkt, ale kdyby se
∆M na úrovni –2 % ustálilo, opět by to v dlouhém období nepřineslo na reálný produkt žádné
negativní efekty. Tabulka 1 ukázala, že období měnových kontrakcí byla i obdobími kontrakcí
ekonomických. Důvodem, proč tomu tak bylo, je právě to, že během těchto období nedošlo ke
stabilnímu, mírnému poklesu M, ale k velice kolísavým a nepravidelným výkyvům ∆M
směrem dolů, které, než pominuly, způsobily pokles reálného produktu.
Problémem měnové zásoby tedy není to, zda roste či klesá (pokud se to děje relativně
mírným tempem, které nevede k rychlým inflacím či deflacím), ale to, jaké výkyvy tento růst
či pokles zaznamenává. Proto monetaristé doporučují, aby každoroční změna peněžní zásoby,
ať už je kladná či záporná, byla hlavně stabilní v čase a mírná. Potom lze očekávat, že
měnová zásoba nebude narušovat vývoj reálného produktu. To je jeden z nejdůležitějších
závěrů monetarismu. Monetaristé nevidí v peněžní zásobě dlouhodobého determinanta
reálného produktu (tuto funkci plní zcela jiné, reálné faktory), ale jeho krátkodobého
„narušitele“.
Situace je poněkud jiná u vztahu měnové zásoby a cenové hladiny. Monetaristé jsou
zde také přesvědčeni, že mezi měnovou zásobou a cenovou hladinou existuje úzký pozitivní
vztah, ale ten se nejspolehlivěji projevuje zejména v dlouhém období – na rozdíl od vlivu
měnové zásoby na reálný produkt. Pokud jde o pozitivitu a těsnost vztahu M a P, monetaristé
ji považují v dlouhém období za nezpochybnitelnou. (Jinou otázkou je směr kauzality mezi M
a P, který bude diskutován níže.) Jako shrnutí rozsáhlého empirického výzkumu vztahu M a
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P, který monetaristé provedli11, lze uvést následující vyjádření M. Friedmana (1970, str. 172 –
173): „Mezi ekonomickými fenomény asi neexistuje empirická pravidelnost, která by byla
založena na tolika důkazech pro tak široké spektrum okolností, jako vztah mezi značnými
změnami v peněžní zásobě a v cenové hladině. Podle mého nejlepšího vědomí neexistuje
případ, kdy se významná změna v peněžní zásobě na jednotku produktu odehrála bez
významné změny v cenové hladině ve stejném směru. Opačně, nevím o žádném případě, kdy
proběhla významná změna v cenové hladině bez významné změny v peněžní zásobě na
jednotku produktu ve stejném směru.“ Souhrn těchto pozorování pro dlouhé období na
příkladu ekonomiky USA nabízí Graf 3.
Graf 3 – Vývoj M na jednotku produktu a P

Zdroj: Friedman (1970, str. 177).

Kromě velmi blízkého vývoje měnové zásoby na jednotku produktu a cenové hladiny
je z grafu vidět, že M/Y rostlo ve sledovaném období rychleji než P. To souhlasí
s pozorováním, jež bylo vysvětleno v části 2.1.1.3 na základě konceptu tzv. permanentního
důchodu: v dlouhém období se podle monetaristů projevuje vyšší než jednotková důchodová
elasticita poptávky po reálných peněžních zůstatcích, která vede k poklesu důchodové
rychlosti. Lidé na růst permanentního důchodu v dlouhém období reagují elastickým
zvyšováním reálných peněžních zůstatků, tedy postupem, kdy realizují nižší výdaje, než jaké
11

Nejvýznamnější je zřejmě obsáhlá kniha Miltona Friedmana a Anny J. Schwartzové „A Monetary History of
the United States“, Princeton, N.J.: Princeton University Press for the National Bureau of Economic Research,
1963.
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by pomocí cenové hladiny právě udržovaly M/P na stejné úrovni. Výsledkem je vývoj M/Y a
P zobrazený v Grafu 3. Ten ovšem mění jen málo na tom, že P velmi dobře kopíruje vývoj
M/Y.
Pokud jde o krátkodobé, cyklické chování měnové zásoby a cenové hladiny, lze
vysledovat opět úzký a pozitivní vztah mezi M a P. Faktem však je, že v krátkém období je
tento vztah M a P o něco méně přesný, porovnáme-li jej s dlouhým obdobím. Důvodem je
podle Friedmana (1970, str. 177 – 178) to, že se během cyklu zvýrazňuje vliv jiných
ekonomických veličin, které mají na poptávku po penězích a tím i na ceny vliv. Friedman
(tamtéž, str. 177 – 178) říká, že po dobu ekonomického cyklu jsou „pohyby jak v peněžní
zásobě, tak v cenách menší. Během delších období se tyto pohyby hromadí a mají tendenci
převážit jakékoli narušení vztahu mezi požadovanými peněžními zůstatky, reálným důchodem
a náklady na držbu peněz; v obvyklém hospodářském cyklu tato narušení, byť možná o nic
významnější v absolutním smyslu, jsou mnohem významnější relativně k pohybům peněz a
cen.“ Proto je zřejmé, že když budeme sledovat vztah M a P v průběhu jednotlivých cyklů a
navzájem tyto cykly porovnávat, nalezneme pokaždé o něco jinou spojitost M a P.
Přesto ale lze konstatovat, že i v rámci cyklu se jasně projevuje pozitivní vztah mezi M
a P. Toto je možné dobře ilustrovat na základě porovnání hlubokých a mírných ekonomických
cyklů. Mírné cykly, jak bylo výše uvedeno, se pravidelně vyznačovaly tím, že při nich
nedošlo k absolutnímu poklesu měnové zásoby, ale pouze k jejímu sníženému tempu růstu. A
tomuto odpovídá i vývoj cen: v mírných cyklech nedocházelo přímo k deflaci, ale pouze
k poklesu tempa inflace, tj. k desinflaci. Naproti tomu hluboké cykly se vyznačovaly
absolutním poklesem měnové zásoby. A právě v hlubokých cyklech došlo i k absolutnímu
poklesu cenové hladiny, tj. k deflaci.
Závěrem je vztah M a P možné shrnout s tím, že jak během dlouhého období, tak
během cyklů vykazují tyto dvě veličiny systematickou pozitivní spojitost, přičemž je tento
vztah o něco přesnější z dlouhodobého pohledu.
2. Jaké je zpoždění mezi peněžní zásobou a nominálním důchodem?

V předchozím textu již bylo naznačeno, že pozitivní spojitost peněžní zásoby a
nominálního důchodu neprobíhá shodně ve stejný čas. Podstatnou částí monetarismu je
zkoumání zpoždění, které mezi těmito dvěma veličinami nastává. Hlavním poznatkem je
v této věci to, že nominální důchod následuje vývoj peněžní zásoby s určitým zpožděním.
Popišme tento vztah nejprve na příkladu vývoje změny peněžní zásoby ∆M a reálného
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důchodu Y. (Důvody, proč je použito ∆M namísto M, byly uvedeny výše.) Graf 4 zobrazuje
hodnoty těchto dvou veličin opět za téměř stoleté období 1867 – 1960.
Graf 4 – Zpoždění ekonomického cyklu za ∆M

Zdroj: Friedman (1970, str. 194). Pozn.: plné svislé čáry značí minima ek. cyklů,
přerušované svislé čáry pak maxima ek. cyklů. Tečky značí „běžná“ maxima a minima
v tempu růstu M (vysvětleno níže). Vodorovné čáry značí tzv. schody v tempu růstu M
(vysvětleno níže). Do r. 1907 jsou data půlroční nebo roční, od r. 1907 měsíční. Popisky
v grafu přeloženy.

Z grafu je patrné, že zatímco maxima a minima ekonomických cyklů, značená
svislými čarami, lze přesně určit, neplatí toto pro maxima a minima ∆M. (∆M je zde
procentuelní změna). Pohyby ∆M jsou zejména v některých obdobích tak prudce kolísavé a
nepravidelné, že je mezi nimi obtížné najít jasná maxima a minima. Proto Friedman používá
pro identifikaci maxim a minim ∆M dvě odlišné metody. Za prvé, aplikuje standardní metodu
hledání maxim a minim, nehledě na nepravidelný charakter ∆M.12 Maxima a minima nelezená
touto metodou jsou v grafu vyznačena tečkami. Nezvěme je pracovně „běžnými“ maximy a
minimy. Za druhé, autor používá ve vývoji ∆M metodu tzv. schodů. Ta je založena na tom, že

12

Pro přesnější popis této metody viz Friedman (1970, str. 194 – 197).
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je z grafu možné vysledovat určité úrovně (schody), kolem kterých ∆M po nějakou dobu
osciluje. Graf ∆M lze tedy na daných intervalech proložit konstantní funkcí, která se
v závislosti na intervalu (období) přesouvá do různých úrovní. V bodě, kde končí „vyšší
schod“, se nachází „schodové maximum“; v bodě, kde končí „nižší schod“, se nachází
„schodové minimum“. Získáváme tedy dvě sady maxim a minim: „běžná“ maxima a minima
a „schodová“ maxima a minima. To znamená, že budeme-li měřit zpoždění maxim a minim
reálného důchodu za maximy a minimy ∆M, získáme také 2 sady výsledků. Toto celé je navíc
možné provést jak pro časové zpoždění minim, tak maxim. Průměrné výsledky těchto měření,
jež vycházejí z Grafu 4, shrnuje Tabulka 2. Tabulka udává, jaký je náskok, resp. zpoždění
maxima ∆M před, resp. za maximem Y; stejně tak jaký je náskok, resp. zpoždění minima ∆M
před, resp. za minimem Y. Dále udává směrodatné odchylky těchto náskoků, resp. zpoždění.
Tabulka 2 – Průměrná zpoždění Y za ∆M a jejich směrodatné odchylky

Období
1870 - 1908
1908 - 1960
1870 - 1960

1870 - 1908
1908 - 1960
1870 - 1960
1870 - 1908
1908 - 1960
1870 - 1960
1908 - 1960

Průměrný náskok (-) nebo zpoždění (+)
Směrodatná odchylka náskoku nebo
minima/maxima změny M v měsících
zpoždění v měsících
Schodová metoda
Běžná metoda
Schodová metoda
Běžná metoda
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Všechny cykly
-3,6
-5,8
-13,0
-15,6
5,7
7,7
6,7
8,3
-4,5
-8,1
-11,3
-19,1
5,7
8,3
5,2
5,5
-4,1
-7,1
-12,0
-17,6
5,6
7,9
5,7
6,9
Z toho:
Hluboké cykly
-6,5
-8,7
-20,0
-23,0
7,8
10,6
2,8
8,7
-1,0
-8,0
-9,0
-15,7
2,2
9,2
5,5
4,6
-2,8
-8,3
-12,7
-19,3
4,8
8,9
7,2
7,4
Mírné cykly
-2,7
-4,3
-10,7
-11,8
5,4
6,4
6,0
5,6
-5,5
-9,7
-12,6
-20,3
6,3
6,9
5,3
6,3
-4,3
-7,2
-11,8
-16,4
5,9
7,0
5,5
7,2
Válečné cykly
-10,0
-2,5
-10,0
-20,0
14,8
0,0

Zdroj: Friedman (1970, str. 199). Pozn.: Hluboké, mírné a válečné cykly dávají dohromady „všechny cykly“. U
válečných cyklů nejsou uvedeny směrodatné odchylky pro minima, protože zde existuje pouze jedno pozorování,
a nemá tak smysl zjišťovat směrodatnou odchylku. Celkový počet pozorování – počet všech cyklů – za období
1870 - 1960 je 21.

Z tabulky lze vysledovat několik vlastností časového odstupu ∆M a Y. Za prvé,
pohyby změny peněžní zásoby jednoznačně předchází pohybům reálného produktu. Průměrné
hodnoty náskoku ∆M před Y v Tabulce 2 nejsou ani kladná čísla, ani čísla záporná a blízká
nule v žádném z uvedených případů, což znamená, že docházelo soustavně k náskokům ∆M
před Y. Samozřejmě se z průměru nedá zjistit, zda neexistoval případ, kdy by naopak pohyb
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Y předcházel pohybu ∆M. Při podrobném prozkoumání jednotlivých cyklů je možné
nahlédnout, že takové cykly existovaly, ale bylo jich naprosté minimum a naměřený náskok Y
před ∆M byl zcela mizivý.13 V drtivé většině případů bylo Y opožděné za ∆M s rozdílem
mnoha měsíců. Navíc, jak je z Tabulky 2 vidět, hodnoty naměřené pomocí „schodové
metody“ systematicky vykazují znatelně menší náskok ∆M před Y než hodnoty měřené
běžnou metodou. To ovšem plyne ze samotné povahy schodového maxima a minima – jak je
vidět z Grafu 4, „schodové“ minimum nebo maximum téměř vždy přichází později než
„běžné“ minimum nebo maximum, čímž se zkracuje naměřený časový odstup od minima či
maxima ekonomické aktivity. Shrneme-li tedy tyto poznatky, tabulka uvádí, že za všechny
cykly – hluboké, mírné i zvláštní válečné – a za celé období 1870 – 1960 bylo průměrné
zpoždění vrcholu ekonomické aktivity za vrcholem změny peněžní zásoby cca 18 měsíců,
soudě podle „běžné metody“, a cca 7 měsíců, soudě podle „schodové“ metody. U zpoždění
minima ekonomické aktivity za minimem změny peněžní zásoby to bylo 12 měsíců, resp. 4
měsíce.
Za druhé, výrazným rysem těchto měření je značná proměnlivost zpoždění mezi
jednotlivými cykly. O tom vypovídají hodnoty směrodatných odchylek v pravé části tabulky.
Porovnáme-li totiž velikost směrodatných odchylek zpoždění s velikostí samotných průměrů
těchto zpoždění, zjistíme, že zpoždění se vyznačují poměrně vysokou variabilitou cyklus od
cyklu.
Za třetí, je důležitou otázkou, zda se zpoždění liší podle hloubky ekonomického cyklu
a zda se liší s časem, tzn. zda-li se průměrné hodnoty zpoždění ze začátku sledované periody
významně odlišují od hodnot z konce této periody. To je možné z Tabulky 2 zjistit
porovnáním hodnot pro hluboké a mírné cykly a dále hodnot pro odlišná období. Ukazuje se,
že ani v jednom porovnání nelze najít významný rozdíl. Zejména srovnání odlišných
časových period je pro Friedmana (1970, str. 198) podstatné: jak totiž upozorňuje, rokem
1914 vznikl v USA FED – centrální banka –, a srovnání by tedy mělo poskytnout informaci o
tom, zda provádění měnové politiky centrální bankou něco změní na zpoždění mezi Y a ∆M.
Měření v Tabulce 2 je rozděleno téměř přesně podle tohoto data (na intervaly 1870 – 1908 a
1908 – 1960). Jak je vidět, k žádným podstatným změnám v průměrném zpoždění ani ve
směrodatné odchylce nedošlo.
Proti tomuto poměrně přesvědčivému empirickému závěru, že ekonomická aktivita
spolehlivě kopíruje vývoj změn peněžní zásoby s určitým zpožděním, však existuje jedna
13

Pro podrobný rozpis zpoždění pro jednotlivé cykly viz Friedman (1970, str. 197).
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zásadní námitka. V předešlém výkladu se implicitně počítalo s tím, že je přirozené spojit
vrchol změny peněžní zásoby s následujícím vrcholem ekonomické aktivity. Existují ale i jiné
možnosti. Za prvé, můžeme tento vrchol změny peněžní zásoby spojit s předchozím vrcholem
ekonomické aktivity. Tato možnost znamená zachování pozitivního vztahu mezi ∆M a Y,
avšak v opačném sledu. Měřili bychom tak podstatně delší zpoždění, ovšem tentokrát ne
zpoždění Y za ∆M, ale ∆M za Y. Za druhé, můžeme vzít v úvahu namísto pozitivního i
negativní vztah mezi ∆M a Y. To by znamenalo spojovat maxima peněžní zásoby s minimy
ekonomické aktivity. A zde jsou opět dvě možnosti podle toho, v jakém sledu toto učiníme.
Buď spojíme maximum ∆M s předcházejícím minimem Y, nebo spojíme toto maximum ∆M
s následujícím, podstatně vzdálenějším minimem Y. Existují tak celkem 4 možnosti, jaké
zpoždění měřit – jednak podle pozitivity či negativity vztahu ∆M a Y, a jednak podle pořadí,
v jakém ∆M a Y spojíme.
Monetaristé jsou si tohoto problému vědomi a snaží se ukázat, že správným přístupem
je spojit vrchol ∆M s následujícím vrcholem Y. Mají k tomu řadu argumentů. Prvním
argumentem je to, že z oněch 4 kombinací, jak pospojovat maxima a minima, evidentně
vedou 2 ke krátkým zpožděním a 2 k podstatně delším zpožděním. Spojit maximum změny
peněžní zásoby s předchozím maximem reálného produktu anebo s následujícím minimem
reálného produktu znamená předpokládat, že zpoždění jsou velmi dlouhá, v řádu několika let.
Tyto dvě možnosti jsou tedy jako interpretace ekonomické reality velmi nepravděpodobné a
Friedman (1970, str. 270, poznámka č. 4) je vylučuje.
Zbývá tedy ještě třetí alternativní možnost, že zpoždění je sice krátké, ale spojit by se
mělo maximum ∆M s předcházejícím minimem Y a ne s následujícím maximem Y. Šlo by
tedy jednak o negativní závislost a navíc v opačném sledu, než jaký zastávají monetaristé.
Ponechme nyní stranou to, že tato možnost samozřejmě znamená předpokládat primárně vliv
ekonomické aktivity na peněžní zásobu, a ne naopak, jak to činí monetaristé. (Směr kauzality
bude diskutován samostatně v další části této kapitoly.) Friedman představil čistě statistický
argument, který vyznívá proti této možnosti. Ten bude vysvětlen pomocí Tabulky 3.
V Tabulce 3 jsou uvedeny průměrné náskoky, resp. zpoždění změn peněžní zásoby
před, resp. za maximem či minimem reálného důchodu, podle toho, zda uvažujeme pozitivní
či negativní souvislost ∆M a Y. Toto navíc pro „schodovou“ i „běžnou“ metodu a dále jak pro
minima, tak maxima. Kromě toho jsou v tabulce uvedeny standardní odchylky vztahující se
k těmto údajům.
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Tabulka 3 – Průměrná zpoždění a sm. odchylky pro pozitivní a negativní vztah ∆M a Y
Schodová metoda
Běžná metoda
Min. Y
Max. Y
Min. Y
Max. Y
Průměrný náskok (-) nebo zpoždění (+) minima/maxima změny M v měsících
pozitivní vztah
-4,0
-6,1
-13,2
-16,9
negativní vztah
19,5
15,6
12,8
6,4
Směrodatná odchylka náskoku nebo zpoždění v měsících
pozitivní vztah
5,6
7,1
6,0
7,6
negativní vztah
11,7
15,8
15,1
12,3

Zdroj: Friedman (1970, str.271). Pozn.: Celkový počet pozorování – všech cyklů – za
období 1870 – 1961 je 21. Hodnoty u pozitivních vztahů se mírně liší od těch, které jsou
uvedeny v Tabulce 2. Je tomu tak proto, že Tabulky 1 a 2 jsou jinak staré a zakládají se
na jinak revidovaných statistikách o ekonomických cyklech – viz Friedman (1970, str.
197, 199 a 271).

Tabulka 3 ukazuje, jak velké je v průměru zpoždění maxima ∆M za minimem Y
(„negativní vztah“) ve srovnání s náskokem maxima ∆M před maximem Y („pozitivní
vztah“). Nelze jednoznačně říci, který vztah vykazuje menší časový odstup, neboť rozdíly
jsou přesně opačné pro schodovou a běžnou metodu: u schodové metody vykazuje kratší
časový odstup pozitivní vztah, u běžné metody naopak negativní vztah. Z těchto údajů tedy
není možné vyvodit žádné zásadní stanovisko ve prospěch pozitivního či negativního vztahu.
Důležitým sdělením Tabulky 3 jsou však směrodatné odchylky. Ty jednoznačně
ukazují, že proměnlivost zpoždění u negativního vztahu je podstatně vyšší než proměnlivost
náskoku u pozitivního zpoždění. To platí spolehlivě pro schodovou i běžnou metodu. Z tohoto
důvodu, jak tvrdí Friedman (1970, str. 270 – 271), je pozitivní vztah mnohem konzistentnější
a pravidelnější než negativní vztah. Existuje proto dobrý důvod, proč odmítnout možnost
negativního vztahu a proč přijmout pozitivní vztah, tj. proč je správné v časových řadách
přiřazovat vrcholu ∆M následující vrchol Y.
Dosavadní výklad se zabýval časovým odstupem mezi změnou peněžní zásoby a
reálným důchodem. Vzhledem k tomu, že je třeba popsat zpoždění mezi změnou peněžní

zásoby a nominálním důchodem, zbývá vysvětlit, jaký je časový odstup mezi změnou peněžní
zásoby a cenovou hladinou. Není třeba na tomto místě uvádět podobně podrobný rozbor pro
vztah ∆M a P, jako byl uveden pro vztah ∆M a Y. Stačí uvést, že výkyvy cenové hladiny se
po změnách peněžní zásoby dostavují později než změny reálného důchodu. Je obtížné určit,
jak velké toto zpoždění přesně je, ale např. podle M. Mandela (in Revenda, 1996, str. 467) je
závěrem monetaristů, že změny cenové hladiny se dostaví až za dalších alespoň 6 měsíců po
změnách reálného důchodu.
Závěrem této části je třeba zdůraznit, že ačkoli lze úspěšně argumentovat ve prospěch
existence předstihu ∆M před Y a odhadnout zhruba délku tohoto předstihu, nelze s těmito
33

odhadnutými hodnotami pracovat jako s normou pro předpověď chování ∆M a Y. Důvodů je
několik. Za prvé, jak bylo ukázáno, existují objektivní těžkosti při samotném určování dat,
kdy nastalo maximum či minimum změny peněžní zásoby. Na toto jsou k dispozici různé
metody, ty však dávají velmi rozdílné výsledky a navíc jsou samy nepřesné. Dále, zjištěné
směrodatné odchylky naznačují, že naměřené průměry časových zpoždění vycházejí z velmi
variabilního souboru dat. Friedman (1970, str. 279) toto např. dokumentuje tím, že „v průběhu
21 zachycených cyklů od r. 1870 do r. 1961 se odhadnutý rozdíl v načasování mezi
schodovým vrcholem a vrcholem ekonomického cyklu pohyboval od zpoždění 4 měsíců do
předstihu 17 měsíců se směrodatnou odchylkou 7 měsíců.“ Je tedy vidět, že za uvedenými
průměry se skrývají velmi rozličná pozorování. Není proto možné tyto průměry interpretovat
jako spolehlivé předpovědi či měřítka pro jakákoli jiná pozorování.
Dobrým dokladem tohoto je i fakt, že Friedman v jiné studii, pracující s jiným
časovým obdobím než s oním používaným výše, došel ke znatelně jiným průměrným
zpožděním Y za ∆M.14 Friedman v této studii dospěl ke zpoždění 9, resp. 12 měsíců (pro
minima, resp. maxima), což je velký rozdíl oproti 12, resp. 18 měsícům uvedeným v Tabulce
2. Nicméně, Friedman (1970, str. 252) tento rozdíl přičítá právě odlišným souborům dat a
výsledky považuje za navzájem „vysoce konzistentní“.
3. Jakým směrem vede příčinný vztah mezi peněžní zásobou a nominálním důchodem?

Část 1 této kapitoly ukázala, že změna peněžní zásoby a nominální důchod jsou
pozitivně korelovány. Část 2 pak uvedla argumenty, proč je správné v časových řadách
považovat ∆M za jev předcházející PY s krátkým zpožděním. Nyní zbývá vysvětlit, proč
monetaristé kromě pozitivního vztahu ∆M a PY a časového předstihu ∆M před PY navíc
považují ∆M za veličinu způsobující pohyby PY, a nikoli naopak.
Fakt, že pohyby ∆M předcházejí pohybům PY, částečně naznačuje, že peněžní zásoba
by mohla být zdrojem výkyvů ekonomické aktivity. Avšak toto není nijak silný argument,
pouze náznak: samotný časový předstih není žádnou zárukou toho, že ve stejném pořadí platí i
kauzalita. Důvodem je to, že může jednoduše existovat jiná veličina – jakýsi třetí faktor –,
který má současně vliv jak na peněžní zásobu, tak na nominální důchod. Zároveň se tento vliv
projevuje nejdříve u peněžní zásoby a až poté u nominálního důchodu. Potom M a PY
nemusejí mít ve skutečnosti žádnou úzkou vazbu, a přesto mohou vykazovat statisticky
14

Jde o práci Miltona Friedmana a Davida Meiselmana „The Relative Stability of the Investment Multiplier and
Monetary Velocity in the United States, 1897 – 1958“, Commission in Stabilization Policies, Englewood Cliffs,
N.J.: Prentice Hall, 1963.
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pozitivní korelaci a jejich časový odstup navíc dává tušit, že by peněžní zásoba měla být
determinantem nominálního důchodu. Jinou možností, jak uvádí Friedman (1970, str. 269), je
to, že ekonomická aktivita ovlivňuje peněžní zásobu jiným způsobem, než tím, který
ekonomie běžně měří – tj. hrubým domácím produktem. Je docela dobře možné, že určité
složky ekonomické aktivity zaznamenávají svůj vrchol před vrcholem změny peněžní zásoby
a jsou to právě tyto složky, podstatně odlišné od hrubého domácího produktu, co ovlivňuje
peněžní zásobu. Z těchto důvodů nelze samotný časový předstih ∆M před PY interpretovat
jako důkaz ve prospěch kauzality vedoucí od ∆M k PY.
Existuje však způsob, jak tyto námitky vyvrátit. Jestliže jsme schopni ukázat, že
měnová zásoba je určena exogenně, tj. nikoli v interakci s jinými veličinami, potom výše
zmíněné námitky nemohou platit, protože ty jsou právě založeny na tom, že peněžní zásoba
není hybatelem jiných veličin, nýbrž je sama jinými veličinami určena. Právě touto cestou
směřuje zřejmě nejdůležitější monetaristický argument na podporu určující role peněz:
monetaristé na konkrétních historických událostech a obdobích ukazují, že změny peněžní
zásoby byly změnami autonomními, které přímo nevyvolala jiná ekonomická veličina. „Jsou
zde početné epizody, u kterých je naprosto jasné, že faktory způsobující změny v peněžní
zásobě byly převážně nezávislé na současném či minulém vývoji hospodářství,“ říká M.
Friedman (1970, str. 241). Toto je podle monetaristů zvláště markantní v případech, kdy byly
změny v peněžní zásobě prokazatelně iniciovány rozhodnutím FEDu, tedy nezávislé a vlivné
instituce, která se chová zcela autonomně. Friedman (1970, str. 266) na jiném místě říká: „(...)
založení Federálního rezervního systému poskytuje studentovi v oboru peněz bližší náhradu
řízeného experimentu k určení směru vlivu, než jakou může obecně představitel
společenských věd získat“.
V tomto ohledu je však třeba se pozastavit u otázky, zda je velikost měnové zásoby
skutečně v plné moci centrální banky. Měnovou zásobu můžeme rozdělit na součin měnové
báze a peněžního multiplikátoru, tj. M = MB ⋅ m. Obecně platí, že zatímco je měnová báze
plně pod kontrolou centrální banky, peněžní multiplikátor není. Jeho velikost závisí na řadě
faktorů – např. na míře bankovních rezerv nebo na poměru oběživa ke vkladům –, na které
může mít centrální banka jen neúplný vliv. Proto vyvstává otázka, zda je správné považovat
centrální banku za dominantního hybatele peněžní zásoby či nikoli. Kdyby se totiž ukázalo, že
větší část změn peněžní zásoby je způsobena faktory, se kterými má centrální banka jen málo
společného, pak by ztratily argumenty monetaristů o autonomnosti změn peněžní zásoby
platnost.
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Tímto problémem se zabýval např. P. Cagan.15 Friedman (1970, str. 267) uvádí, že
Caganovým přístupem bylo rozdělit změny peněžní zásoby do tří základních složek, mezi
které patří měnová báze, poměr vkladů k rezervám a poměr vkladů k oběživu. U každého
výkyvu peněžní zásoby se tedy Cagan snažil zjistit, který z těchto tří faktorů na něj měl
největší vliv. Obecně svá pozorování rozdělil na dlouhodobé trendy a krátkodobé cykly, a tyto
cykly dále na hluboké a mírné. Autor došel k závěru, že u dlouhodobých trendů a hlubokých
cyklů je to měnová báze, co se podílí z největší části na změnách peněžní zásoby. Naopak u
mírných cyklů Cagan shledal, že hlavní vliv na peněžní zásobu mají poměr vkladů k rezervám
a poměr vkladů k oběživu.
Shrneme-li tyto poznatky, pak vzhledem k tomu, že u výrazných cyklů a v dlouhém
období je dominantním hybatelem peněžní zásoby měnová báze, můžeme v těchto případech
připsat vývoj peněžní zásoby činnosti centrální banky. Peněžní zásoba je tedy autonomní
veličinou, na kterou nemá ekonomická aktivita nijak výrazný vliv. To naznačuje, že vzhledem
ke zjištěné pozitivní závislosti mezi peněžní zásobou a ekonomickou aktivitou vede příčinná
závislost od peněžní zásoby k ekonomické aktivitě, a nikoli naopak. Naproti tomu se během
mírných cyklů mnohem více projevuje i opačná kauzalita – jestliže totiž mají na peněžní
zásobu hlavní vliv poměr vkladů k rezervám a poměr vkladů k oběživu, pak toto nasvědčuje,
že je to naopak ekonomická aktivita, která prostřednictvím těchto poměrů působí na peněžní
zásobu. Friedman (1970, str. 268) v reakci na toto naznačuje, že u mírných cyklů je
pravděpodobná určitá „zpětná vazba“. Ta znamená, že autonomní politika centrální banky
může mít i v rámci mírných cyklů velký vliv na ekonomickou aktivitu, ale tento vliv se pak ve
velké míře odráží zpět na peněžní zásobu skrze uvedené poměry. Např. při vyšší ekonomické
aktivitě je pravděpodobné, že rostoucí poptávka po úvěrech přiměje bankovní sektor ke
zvýšení poměru vkladů k rezervám. Stejně tak bude při vyšší ekonomické aktivitě
obyvatelstvo spíše ukládat peníze do bank, než je držet v hotovosti, což povede ke zvýšení
poměru vkladů k oběživu. Tím se dostaví zpětný vliv na peněžní zásobu.
Tyto jevy naznačují, že během mírných cyklů, kdy monetární politika není příliš
expanzivní ani restriktivní (jak bylo dokumentováno v části 1 této kapitoly), tato zpětná
vazba, projevující se skrze zmíněné poměry, vynikne relativně k autonomním pohybům
měnové báze. „Relativně“ proto, že u hlubokých cyklů tato zpětná vazba samozřejmě také
musí působit, ale během nich jsou autonomní pohyby měnové báze, jak zjistil Cagan, tak
výrazné, že je zpětný efekt ve srovnání s nimi malý.
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Phillip Cagan: „Determinants and Effects of Changes in the Money Stock, 1875 – 1960“, New York: National
Bureau of Economic Research, 1965.
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Nicméně, uvedený vliv v opačném směru – tj. vliv ekonomické aktivity na peněžní
zásobu – nepopírá hlavní závěry monetarismu. Podle Friedmana (1970, str. 266) je totiž
otázkou, „zda peníze mají významný nezávislý vliv, ne zda jsou jediným zdrojem
ekonomických kolísání a samy jsou na nich zcela nezávislé“.
Monetarismus nabízí ještě jeden, poněkud odlišný a obecný argument ve prospěch své
teze, že závislost vede od peněz k ekonomické aktivitě. Ten je založen na sledování vztahu
mezi penězi a ekonomickou aktivitou za předpokladu, že měnové uspořádání – tj. hlavně
měnové a bankovní instituce a fungování celého systému – se v čase velmi měnilo. Friedman
(tamtéž, str. 241) argumentuje takto: „Předpokládejme, že hlavní směr vlivu je od peněz
k ekonomické aktivitě. Potom na měnovém uspořádání záleží, ale pouze proto, že působí
přímo na samotné peníze; není zde žádný důvod, proč by měl být vztah mezi pohyby
v penězích a ekonomické aktivitě různý za různých měnových uspořádání; tento vztah bude
určen primárně podle cest, jakými peníze působí na ekonomickou aktivitu. Předpokládejme
naopak, že hlavní směr vlivu je od ekonomické aktivity k penězům. Potom změna
v ekonomické aktivitě ovlivňuje peněžní zásobu jedině skrze měnové instituce a může mít
velmi odlišné dopady za různých měnových uspořádání. S jedním souborem uspořádání může
např. hospodářská expanze vyvolat kontrakci peněžní zásoby; s jiným souborem uspořádání
expanzi peněžní zásoby; anebo, pokud jsou dopady ve stejném směru, mohou se lišit velikostí
a načasováním.“
Nyní zvažme, zda se tato teze o měnových uspořádáních potvrzuje v praxi a co to
znamená pro kauzalitu vztahu. Friedman (1970, str. 243 – 244, poznámka 8) popisuje, že
v období před 1. světovou válkou, za zlatého standardu, působila hospodářská expanze na
pokles peněžní zásoby. Růst důchodu totiž znamenal vyšší dovozy a jakmile toto způsobilo

schodek v platební bilanci, zlato začalo unikat ze země. Peněžní zásoba se tedy snižovala.
Naopak v období zhruba od první světové války, kdy byl postupně rušen zlatý standard a
založen FED, hospodářská expanze přispívala k růstu peněžní zásoby. Růst důchodu vede
k vyšší poptávce po bankovních úvěrech, vyšší poptávce bank po úvěrech od centrální banky,
atd. Tato různá měnová uspořádání tedy evidentně znamenala různý vliv ekonomické aktivity
na množství peněz, přesně podle uvedeného Friedmanova citátu. Kdyby ale dominantní směr
působení vedl od ekonomické aktivity k penězům, pak by se musela se změnou měnového
uspořádání změnit i pozorovaná závislost peněz a ekonomické aktivity (z negativní na
pozitivní). To se však nestalo. Tato závislost, jak bylo ukázáno v částech 1 a 2 této kapitoly,
byla vždy pozitivní a velice stabilní. Proto směr působení nemůže vést od ekonomické
aktivity k penězům – odlišná měnová uspořádání by totiž produkovala odlišné vlivy, ale ty
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jsou empiricky vyvráceny. Proto, jak shledávají monetaristé, musí vést vliv opačným směrem
– od peněz k ekonomické aktivitě.
Závěrem této kapitoly je třeba zmínit, jak souvisí směr kauzality s otázkou zpoždění,
která byla diskutována v části 2 této kapitoly. Jinými slovy, jak je pozorované zpoždění
ekonomické aktivity za změnou peněžní zásoby konzistentní s tím, že směr vlivu jde od
peněžní zásoby k ekonomické aktivitě. Monetaristé jsou přesvědčeni, že právě tento směr
vlivu dobře koresponduje s pozorovaným zpožděním: jestliže nastane měnový pohyb, lidé
budou držet jiné než požadované množství peněz; to, jak se navrátí do původní rovnováhy –
tj. skrze zvýšené či snížené výdaje –, se však nestane ihned. Lidé svoji reakci zcela jistě
rozloží v čase. To znamená, že měnový pohyb zasáhne jednotlivá aktiva a jednotlivé
ekonomické subjekty pouze postupně, vznikne tedy určité časové zpoždění. Názorný je tento
Friedmanův příklad (1970, str. 256): „Může to být např. tak, že měnová expanze někoho
přiměje do dvou nebo tří měsíců, aby zvážil vybudování továrny; do čtyř nebo pěti měsíců,
aby vypracoval plány; do šesti nebo sedmi měsíců, aby začal se stavbou. Samotná stavba
může trvat dalších šest měsíců a velká část efektu na tok důchodů může přijít ještě později,
protože počáteční materiál použitý ke stavbě je vybrán ze zásob a až dodatečně vede ke
zvýšeným výdajům dodavatelů.“ Je tedy vidět, že uvažujeme-li směr kauzality od peněz
k ekonomické aktivitě, určité – a nemalé – zpoždění měnové politiky je velmi pravděpodobné,
ačkoli jej nelze přesně určit.
Z toho však dále plyne, že zpoždění v efektu peněz na ekonomickou aktivitu je závislé
i na intenzitě „zpětné vazby“ mezi těmito dvěma veličinami. Je totiž zřejmé, že pokud bude
existovat i značný vliv v opačném směru – tzn. od ekonomické aktivity k množství peněz –,
bude se zpoždění v efektu peněžní zásoby dále prodlužovat, protože tyto zpětné vlivy
zapůsobí opět na množství peněz, které bude dále působit zpět na ekonomickou aktivitu, atd.
Platí tedy, slovy M. Friedmana (1970, str. 240), že „čím důležitější je zpětná vazba, tím větší
budou tyto nepřímé efekty a tím delší a pravděpodobně i proměnlivější bude průměrné
zpoždění mezi měnovou úpravou a souborem jejích dopadů.“

2.2 Kreditní transmisní mechanismus
Druhým tématem teoretické části této práce je kreditní transmisní mechanismus. Ten
pojednává o funkci, jakou hrají úvěry v transmisi měnové politiky. Podle kreditního
mechanismu jsou hlavní veličinou, prostřednictvím které měnová politika ovlivňuje
nominální důchod, úvěrové agregáty. Nicméně, jak bude níže vysvětleno, označení „kreditní
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transmisní mechanismus“ není v literatuře jednoznačným pojmem a často se pod ním rozumí
odlišné principy. Prozatím tedy bude název „kreditní transmisní mechanismus“ používán
spíše coby shrnující označení pro teorie chápající úvěr jako hlavní prvek měnové transmise.

2.2.1 Obecný popis
Z pohledu finančního systému – např. bank – vystupují úvěry na opačné straně
rozvahy než měnové agregáty. Úvěry totiž pro banky představují aktiva, zatímco měnové
agregáty, ponecháme-li stranou oběživo, jsou bankovními pasivy. Avšak stejně jako peněžní
zásoba v předešlé části, i celkové množství úvěrů je makroekonomický peněžní agregát. Proto
je možné s úvěry zacházet obdobně jako s peněžní zásobou, pokud jde o jejich vyjádření ve
vztahu k nominálnímu důchodu. Podle Mandela (in Revenda, 1996, str. 480) lze tento vztah
zapsat pomocí tzv. důchodové rychlosti úvěrů, VU, a vytvořit tak analogii ke kvantitativní
rovnici peněz ve tvaru
U ⋅ VU = P ⋅ Y,
kde U je agregátní množství úvěrů v ekonomice. Je však třeba podotknout, že za tímto
zápisem se neskrývá žádná teorie o úloze úvěrů v ekonomice – jde pouze o vyjádření poměru
mezi úvěry a nominálním důchodem. Důvodem je to, že v případě úvěrů, jak upozorňuje např.
Davis (1982, str. 259), ekonomická teorie nenabízí plnohodnotný ekvivalent k tomu, co je
vypracováno pro měnové agregáty – totiž funkce poptávky, ze které se vyvodí takováto
rovnice. Zatímco u peněz, jak bylo ukázáno v části 2.1.1.1, existuje podrobné
mikroekonomické odvození funkce poptávky po penězích a z ní vycházející kvantitativní
rovnice (a teorie) peněz, u úvěrů není něco podobného k dispozici.
Nicméně, výše uvedený zápis pro úvěry samozřejmě umožňuje sledovat poměr mezi
úvěrovým agregátem a nominálním důchodem, stejně jako je toto možné v případě peněžní
zásoby. V tomto směru existuje řada prací, které hledají mezi nominálním důchodem a daným
úvěrovým agregátem statistickou závislost. Benjamin M. Friedman (1982, str. 232 – 237)
zkoumal na příkladu USA v letech 1946 – 1981 vztah mezi celkovým čistým úvěrem,
definovaným jako agregátní zadluženost všech amerických nefinančních dlužníků, a hrubým
národním produktem v nominálním vyjádření. Poměr celkového čistého úvěru na HNP včetně
jednotlivých složek tohoto dluhu je vidět v Grafu 5.
Z grafu je patrné, že tento poměr vykazoval ve sledovaném období mimořádnou
stabilitu. Maximem tohoto poměru bylo 156 % a minimem 127 % (což znamená, že
důchodová rychlost tohoto agregátu byla vždy menší než 1), nicméně po většinu tohoto
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období se poměr držel velice stabilně okolo 143 %. Autor navíc upozorňuje (tamtéž, str. 233),
že „přestože se jednotlivé složky tohoto agregátu výrazně odlišovaly v různých směrech jak
dlouhodobě, tak cyklicky, celkově se přesně navzájem vyrušily“. Zvláště pozoruhodná je pak
v grafu tendence vládního a soukromého dluhu navzájem se kompenzovat, čímž se udržuje
velice stabilní poměr celkového dluhu k ekonomickému výkonu.
Graf 5 – Podíl úvěrů na HNP

Zdroj: Friedman, B.M. (1982, str. 236), popisky v grafu přeloženy.

Přesná míra variability poměru celkového úvěru a HNP je uvedena v Tabulce 4, která
ji navíc porovnává s analogickými hodnotami pro měnové agregáty a jeden dodatečný
úvěrový agregát.
Tabulka 4 – Porovnání úvěrů a peněz pomocí variačních koeficientů a regresí

Agregát
Celkový čistý úvěr
Bankovní úvěr
M1
M2
M3
Měnová báze

Variační koeficienty
Roční data
Čtvrtletní data
Neočištěná Očištěná Neočištěná Očištěná
o trend
o trend
o trend
o trend
0,012
0,012
0,014
0,013
0,053
0,032
0,055
0,033
0,192
0,021
0,188
0,020
0,024
0,024
0,023
0,023
0,057
0,024
0,058
0,025
0,053
0,019
0,125
0,018

Výsledky regrese
Čtvrtletní data
SE
0,00789
0,00871
0,00756
0,00811
0,00827
0,00843

2

R
0,37
0,24
0,41
0,32
0,29
0,28

DW
2,15
1,77
2,01
1,76
1,71
1,91

Zdroj: Friedman, B.M. (1982, str. 237). DW značí Durbin-Watsonovu statistiku.

Tabulka vychází ze stejného období jako Graf 5. Dále, tabulka znázorňuje výsledky
lineárních regresí provedených pro všechny zmíněné agregáty. Tyto regrese berou za
vysvětlující proměnné dvě veličiny: pohyblivý průměr změn daného agregátu a pohyblivý
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průměr veličiny zastupující vliv fiskální politiky (podrobněji viz tamtéž, str. 233 – 234);
vysvětlovanou proměnnou je pak změna nominálního HNP.
Jelikož se stabilita vztahu s nominálním důchodem často zjišťuje pro měnové
agregáty, byly tyto zvoleny jako měřítko k porovnání stability úvěrových agregátů. Z první
části tabulky je vidět, že variační koeficient poměru celkového čistého dluhu k nominálnímu
HNP vychází v porovnání s analogickými hodnotami pro ostatní agregáty nejlépe. Ve druhé
části tabulky pak koeficient determinace zjištěný z regresí vykazuje pro celkový čistý úvěr
druhou nejlepší hodnotu ze všech agregátů. V porovnání s měnovými agregáty tedy celkový
stav úvěrů v ekonomice vychází přinejmenším stejně dobře, pokud jde o těsnost vztahu
s nominálním důchodem.
Podobnou analýzu provádějí Bernanke a Blinder (1988, str. 8), kteří zkoumají
korelační koeficienty mezi tempy růstu úvěrového, resp. měnového agregátu a tempy růstu
HNP. Jejich výsledky pro USA v období 1953 – 1985 znázorňuje Tabulka 5.
Tabulka 5 – Porovnání úvěrů a peněz pomocí korelací s HNP
Korelace změny HNP
se změnou M
se změnou U
Období
Nominálně
Reálně
Nominálně
Reálně
1953:1 - 1973:4
0,51
0,37
0,17
0,11
1974:1 - 1979:3
0,50
0,54
0,50
0,51
1979:4 - 1985:4
0,11
0,34
0,38
0,47

Zdroj: Bernanke a Blinder (1988, str. 8). Pozn.: M značí měnový
agregát M1, U je agregát všech půjček domácností a firem
zprostředkovaných finančním systémem. „Změny“ jsou první
diference přirozených logaritmů příslušných agregátů.

Údaje v Tabulce 5 jsou oproti výsledkům B.M. Friedmana z Tabulky 4 obohacující
v tom, že ukazují pohyb korelací v čase. Bernanke a Blinder zde ukazují, že korelace je v čase
výrazně proměnlivá: zatímco v první části sledovaného období vykazoval jasně vyšší korelaci
s HNP měnový agregát, ve třetí části již výrazně vyšší korelaci zaznamenal úvěrový agregát.
Je tedy vidět, že nelze o relativní síle korelace pro měnové a úvěrové agregáty učinit
jednoznačný úsudek.
Odděleným problémem však je, podobně jako u monetaristického transmisního
mechanismu, směr kauzality: jsou výše uvedené korelace výsledkem toho, že množství úvěrů
působí na nominální důchod, anebo výsledkem toho, že především nominální důchod působí
na množství úvěrů? B.M. Friedman (1982, str. 235 – 238) na základě různých statistických
postupů usuzuje velmi jednoznačně, že směr působení vede od úvěrů k důchodu. Mezi
ekonomy zabývajícími se touto otázkou však v tomto zdaleka shoda neexistuje.
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A.H. Meltzer (1982, str. 254) vysvětluje, proč tyto Friedmanovy závěry mohou být
mylné. Ukazuje, že podnikne-li centrální banka neočekávanou měnovou expanzi, podpoří tím
agregátní poptávku. Firmy si začnou více půjčovat, aby mohly pokrýt zvýšenou produkci a
nutnost udržovat zásoby. Stejně tak začínající konjunktura podnítí domácnosti k vyššímu
čerpání úvěrů. Celkové množství úvěrů tedy poroste, ovšem nikoli jako příčina vyššího
výstupu, ale jako jeho důsledek. Samotný vyšší výstup je pak důsledkem expanzivní měnové
politiky.
Meltzer však vysvětluje, že růst úvěrů dává smysl i v době klesajícího výstupu.
Podnikne-li centrální banka měnovou restrikci, utlumí tím agregátní poptávku. Firmám klesají
tržby, a ty proto zvyšují čerpání úvěrů, aby měly z čeho financovat hromadící se zásoby.
Veřejný sektor je samozřejmě v podobné situaci: klesající příjmy z daní jej nutí k tvorbě
dluhů. Výsledkem tedy opět může být růst celkového množství úvěrů a opět jako důsledek –
nikoli příčina – výstupu ekonomiky, tentokrát však klesajícího, nikoli rostoucího. Podle
Meltzera je proto teoreticky možné vysvětlit růst objemu úvěrů coby důsledek vývoje
ekonomické aktivity, a to jak jejího růstu, tak poklesu. Jestliže Friedman nachází kladnou a
relativně významnou korelaci mezi změnou nominálního výstupu a změnou celkového
objemu úvěrů, může to být podle Meltzera jednoduše tím, že ve sledovaném období byly
ekonomické konjunktury podstatně delší než recese, a tak naměřené údaje vykáží kladnou
korelaci.
Lze však pádně argumentovat i proti těmto námitkám a popsat, proč mohou hrát úvěry
hlavní roli při vysvětlení výkyvů v ekonomické aktivitě. Bernanke (1993, str. 59 – 60)
ukazuje, že změny v měnové politice centrální banky, kterými se reguluje měnová zásoba,
samozřejmě mají dopad na množství úvěrů, které finanční systém nabízí. V tomto pojetí jsou
to právě úvěry, co z velké části ovlivňuje ekonomickou aktivitu, avšak změny měnové
zásoby, které určí množství úvěrů, se časově projevují podstatně dříve než změny úvěrů.
Proto mohou měnové agregáty – např. měnová zásoba – vyvolávat dojem, že jsou hlavním
hybatelem ekonomické aktivity, ačkoli je jím ve skutečnosti objem úvěrů. Časový sled změn
jednotlivých agregátů tedy podle Bernankeho nic nevypovídá o vztazích veličin a může vést
k mylným závěrům.
Uvedená diskuse naznačuje, že k vyřešení těchto otázek je nezbytné položit si
následující otázku: Jsou pohyby v objemu poskytnutých úvěrů výsledkem posunů poptávky
po úvěrech, nebo nabídky úvěrů? Kdybychom byli schopni prokázat, že výkyvy v objemu
úvěrů jsou způsobovány posuny jejich nabídky, byl by to silný argument pro teorii, že úvěry
určují důchod. Znamenalo by to totiž, že měnová politika prostřednictvím finančního systému
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ovlivňuje nabídku úvěrů a ty pak dále určují důchod. Naopak, kdyby byl objem úvěrů udáván
především posuny poptávky po úvěrech, znamenalo by to, že kreditní transmisní
mechanismus není významný, protože ekonomickou aktivitu měnová politika ovlivňuje jinou
cestou (jiným mechanismem) a ekonomická aktivita pak teprve prostřednictvím poptávky po
úvěrech určuje objem poskytnutých úvěrů.
Tato problematika bude diskutována v následující kapitole v souvislosti s rozlišením
alternativních typů kreditního mechanismu.

2.2.2 Odlišná pojetí kreditního transmisního mechanismu
Na úvod diskuse o tom, jakých konkrétních forem nabývá kreditní mechanismus
měnové politiky, je třeba zmínit, že tento mechanismus je typově podstatně jiný než
monetaristický transmisní mechanismus rozebíraný výše. V části 2.1.2.1 byl vysvětlen určitý
unikátní rys monetaristického mechanismu: tento mechanismus nestaví na určení konkrétní
cesty, kterou měnová politika prosazuje svůj vliv na ekonomickou aktivitu. Jinými slovy,
nehledá specifické veličiny (např. úrokovou míru), které zprostředkovávají vliv nástrojů
měnové politiky na její konečné cíle. Omezuje se pouze na statistické sledování vztahu
širokého měnového agregátu a nominálního důchodu.
V tomto směru je kreditní transmisní mechanismus pravým opakem mechanismu
monetaristického. Hledá totiž konkrétní veličiny a mechanismy, často i mikroekonomické,
k vysvětlení měnové transmise, přičemž hlavní roli zde zaujímají úvěrové agregáty. Podle
Revendy (1999, str. 220, 274) lze kreditní transmisní mechanismus popsat pomocí
následujícího schématu:
Nástroje

Operativní kritérium

Zprostředkující kritérium

Různé

Krátkodobá úr. míra / Měnová
báze

Úvěrový agregát / Dlouhodobá úr.
míra

Cíl
Nominální
důchod

Ze schématu je patrné, že pokud jde o operativní a zprostředkující kritérium měnové
politiky, centrální banka může zvolit různé metody ovlivnění konečného cíle. Z pohledu této
práce není podstatná otázka operativního kritéria, ale otázka zprostředkujícího kritéria a jeho
vazby ke konečnému cíli, jímž je nominální důchod.16 Právě podle typu zprostředkujícího
kritéria a jeho vazby ke konečnému cíli je dále členěna tato kapitola.
16

Zatímco u monetaristického transmisního mechanismu byla v obdobném schématu uvedena jako konečný cíl
inflace (kapitola 2.1), u kreditního transmisního mechanismu se obvykle jako konečný cíl uvádí nominální
důchod. Revenda (1999, str. 232 – 233) toto vysvětluje tím, že se obecně soudí, že jestliže jsou měnové agregáty
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2.2.2.1 Úrokový transmisní mechanismus

Název „úrokový transmisní mechanismus“ zde byl zvolen ke zdůraznění jeho
odlišnosti od jiných kreditních mechanismů, které budou diskutovány níže, nicméně tento
název je synonymem pro standardní keynesiánský transmisní mechanismus. Je totiž založen
na tom, že centrální banka dbá především na výši úrokových měr. Jestliže bylo ve schématu
v úvodu ke kapitole 2.2.2 znázorněno, jakými různými způsoby mohou fungovat kreditní
transmisní mechanismy, pak – podle Revendy (1999, str. 237) – pro úrokový mechanismus
platí tato varianta:
Nástroje

Operativní kritérium

Zprostředkující kritérium

Různé

Krátkodobá úr. míra

Dlouhodobá úr. míra

Cíl
Nominální důchod

Opět, z hlediska této práce je podstatný vztah zprostředkujícího kritéria a cíle.
Dlouhodobou úrokovou mírou se zde rozumí kreditní úroková míra, tedy sazba na poskytnuté
úvěry. Principem tohoto mechanismu je to, že tato kreditní úroková míra svými pohyby
ovlivňuje poptávku po úvěrech. Poptávka po úvěrech, tj. zápůjčních fondech, je klesající
funkcí úrokové míry, protože poměřují-li zájemci o úvěr nabízenou úrokovou míru s mírou
výnosu své zamýšlené investice, s klesající kreditní úrokovou mírou poroste počet projektů,
jejichž realizace se podnikatelům vyplatí. Vliv úrokových měr na objem realizovaných
investic je pak nejběžnější – a tradičně keynesiánskou – interpretací vlivu měnové politiky.
Vzhledem k tomu, že keynesiánská definice agregátních výdajů je AE = C + I + G + NX a
investice jsou jednou ze složek, rostou při klesající úrokové míře agregátní výdaje. Při
rovnosti důchodu a agregátních výdajů pak tedy roste i důchod.
Kromě investic však na pohyby úrokové míry mohou být citlivé i určité složky
spotřebních výdajů, které se běžně realizují za pomoci úvěru. Jejich typickým příkladem je
zboží dlouhodobé spotřeby, nakupované prostřednictvím dlouhodobých spotřebních úvěrů. M.
Mandel (in Revenda, 1996, str. 477 – 478) navíc uvádí, že v zápisu agregátních výdajů může
hrát v souvislosti s úrokovými mírami roli ještě jedna složka, a sice čistý vývoz. Pokud v zemi
rostou úrokové míry z vkladů (jejichž růst bývá spojen s růstem kreditních úrokových měr),
roste i atraktivita uložení peněz pro zahraniční subjekty. To zvyšuje poptávku po domácí
měně a způsobuje její apreciaci. Výsledkem je pokles čistého exportu. Je tedy zřejmé, že
širší než úvěrové, měly by mít s cenovou hladinou o to těsnější vztah. Nicméně, ve volnější interpretaci lze za
cíle měnové politiky u monetaristického i kreditního transmisního mechanismu chápat jak reálný důchod, tak
cenovou hladinu.
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zatímco investice a spotřeba při poklesu úrokových měr rostou, čistý export klesá. Celkově
však keynesiánská teorie předpokládá, že vliv úrokových měr na investice a spotřebu výrazně
převažuje nad jejich vlivem na čistý export, a tak s jejich poklesem rostou agregátní výdaje,
potažmo důchod.
Fungování úrokového transmisního mechanismu je znázorněno v Grafu 6 na modelu
IS-LM.
Graf 6 – Úrokový transmisní mechanismus v modelu IS-LM

Při měnové kontrakci se posouvá křivka LM doleva. S tím, jak roste rovnovážná
úroková míra, klesá objem realizovaných investic, a klesá tak i rovnovážný důchod. Ve
srovnání s následující kapitolou je zde podstatné to, že rovnovážný důchod klesá z toho
důvodu, že se snižuje poptávka po investicích kvůli růstu úrokové míry. Keynesiánský pohled
na funkci měnové politiky je tedy zcela založen na funkci úrokové míry a jejím vlivu na určité
složky agregátních výdajů skrze objem poskytnutých úvěrů. Existují však i teorie, které do
svého středu také staví úvěry, ale nepřikládají již takový význam úrokové míře. O těch
pojednává následující kapitola.
2.2.2.2 Alternativní kreditní transmisní mechanismy

Pro ty kreditní mechanismy, které se primárně nezakládají na roli úrokové míry, lze
fungování měnové politiky znázornit následujícím shrnujícím schématem tak, jak jej definuje
Revenda (1999, str. 233, 274):
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Nástroje

Operativní kritérium

Zprostředkující kritérium

Různé

Krátkodobá úr. míra / Měnová báze

Úvěrový agregát

Cíl
Nominální důchod

V porovnání s obdobným schématem, uvedeným výše pro případ úrokového
transmisního mechanismu (část 2.2.2.1), je patrné, že zde byla na místě zprostředkujícího
kritéria dlouhodobá úroková míra nahrazena určitým úvěrovým agregátem. Některé proudy v
ekonomické vědě posledních několika desetiletí totiž shledaly, že tradiční keynesiánský
úrokový mechanismus je z jistých empirických důvodů obtížné obhájit. Proto vznikly – jak
zní název této kapitoly – určité alternativní teorie o kreditním transmisním mechanismu, které
místo na úrokovou míru kladou důraz na úvěrové agregáty. Následující text vysvětluje, co
k těmto pochybnostem o funkci úrokové míry vedlo a jaké teorie z tohoto problému vzešly.17
Mnohá empirická pozorování ukázala, že keynesiánská koncepce, podle které se
měnová politika prosazuje prostřednictvím dopadu úrokových měr na investice, je obtížně
obhajitelná. Hubbard (1995, str. 64) k této věci uvádí: „Makroekonomickým znepokojením
(...) je to, že cyklické pohyby v agregátní poptávce – zejména fixní investice firem a investice
do zásob – se zdají být příliš velké na to, aby mohly být vysvětleny působením měnové
politiky, které obecně nevedlo k podstatným změnám v reálných úrokových mírách.“ Většina
autorů je totiž přesvědčena, že výkyvy v agregátní poptávce s výší úrokových měr příliš
nekorespondují. Bernanke (1993, str. 56) toto dokládá tím, že „většina studií zjišťuje, že
úroková citlivost kapitálových výdajů, investic do zásob a dalších významných kategorií
výdajů je poměrně nízká“.18 Kashyap a Stein (1994, str. 251) docházejí k ještě
jednoznačnějšímu závěru. Jako příklad dávají investice do zásob: ty mají podle autorů velký
podíl na cyklických výkyvech ekonomiky, ovšem pokud jde o jejich citlivost na úrokové
míry, tak ta je mizivá. Kashyap a Stein jako ilustraci tohoto uvádějí závěr studie Blindera a
Macciniho 19, podle které empirický výzkum „obecně selhává při zjišťování jakéhokoli vlivu
reálných úrokových měr na investice do zásob“.
Doprovodným problémem je také to, jak se pohybují výdaje na zboží krátkodobé a
dlouhodobé spotřeby ve vztahu k tomu, jaký má měnová politika vliv na krátkodobé a
dlouhodobé úrokové míry. Je totiž např. zřejmé, že výdaje na zboží dlouhodobé spotřeby se
17

Na úvod je ještě třeba dodat, že název „alternativní kreditní transmisní mechanismy“ je zde čistě pracovní a je
používán pouze z toho důvodu, že pro teorie, které budou níže vysvětleny, v literatuře neexistuje žádný
zastřešující český termín.
18
Bernanke zde jako přehled takovýchto studií doporučuje Hirtle, B. a Kelleher, J.: „Financial Market Evolution
and the Interest Sensitivity of Output“, Federal Reserve Bank of New York, Quarterly Review, Summer 1990,
str. 56 – 70.
19
Blinder, A.S. a Maccini, L.J.: „Taking stock: A critical assessment of recent research on inventories“, Journal
of Economic Perspectives, 1991, 5 (1), str. 82.
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odvíjejí od dlouhodobých úrokových měr. Avšak ačkoli se tyto výdaje značně pohybují,
měnová politika nemá na dlouhodobé úrokové míry odpovídající efekt. Tento problém
pojmenovávají Bernanke a Gertler (1995, str. 34): „Protože měnová politika má své
nejpřímější efekty na krátkodobé úrokové míry, zdálo by se, že bude mít svůj nejvýznamnější
dopad na výdaje na aktiva s kratší životností – např. některé typy zásob a spotřebního zboží.
Avšak nejrychlejší (a procentuelně zdaleka nejsilnější) efekt měnové politiky je na investice
do bytové výstavby... Toto zjištění je nejasné, protože investice do bytové výstavby mají
typicky velmi dlouhou životnost, a tak (...) by měly být nejcitlivější na dlouhodobé reálné
úrokové míry, nikoli krátkodobé úrokové míry přímo ovlivňované FEDem.“
Tyto četné příklady a různá empirická zjištění tedy ilustrují, že keynesiánský důraz na
funkci úrokových měr přinejmenším neposkytuje úplné vysvětlení funkce úvěrů v měnové
transmisi. V reakci na toto se vyvinuly alternativní teorie, jež se v originále souhrnně nazývají
„credit channel of monetary policy“.
Hlavním rysem tohoto „kreditního kanálu“ je větší důraz na mikroekonomickou
analýzu finančního systému. Tato analýza, jak bude ukázáno, dochází k tomu, že finanční trhy
se vyznačují tržními nedokonalostmi. Mezi ty patří zejména informační asymetrie ve vztahu
věřitele a dlužníka a efekty nepříznivého výběru a morálního hazardu. Jádrem kreditního
kanálu je to, že tyto různé tržní nedokonalosti mohou významně ovlivnit fungování měnové
politiky. Obecně se rozlišují dvě formy kreditního kanálu měnové politiky: tzv. bank-lending
channel a balance-sheet channel. Podle tohoto rozlišení je dále rozdělen text.
1. Bank-lending channel

„Bankovně-úvěrový kanál“ měnové politiky je založen na speciální funkci bank coby
prostředníka mezi potenciálními věřiteli a dlužníky. Bernanke (1993, str. 52) vysvětluje
samotné kořeny tohoto pohledu tím, že trh s bankovními úvěry zařazuje do typu trhů, které
popsal G. Akerlof20 na svém konceptu „trhu citrónů“. Akerlof vysvětluje, že mohou existovat
trhy, na kterých se směňuje takový druh komodity, o níž nutně musí panovat informační
asymetrie mezi nabízejícím a kupujícím. Kupující u takové komodity nikdy nemůže mít tolik
informací o daném produktu jako nabízející. Akerlof jako příklad uvedl trh s ojetými
automobily, u kterého je zřejmé, že na straně kupujícího bude vždy značná informační
nevýhoda – kupující je vystaven nedostatku informací a nejistotě o produktu, jehož koupi
zvažuje. Problémem takového trhu je vztah ceny a poptávaného množství. Kupující si totiž
20

Akerlof, G.: „The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism“, Quaterly Journal of
Economics, August 1970, str. 488 – 500.
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chybějící informace bude snažit doplnit z výše ceny, kterou prodejce nabízí. Když prodejce
nabídne velmi nízkou cenu, pro kupujícího to může znamenat, že tento produkt má i velmi
nízkou kvalitu, a proto jej nekoupí. (Slovy Akerlofa, jde o „citrón“.) Z toho ale plyne, že
s klesající cenou se nezvyšuje poptávané množství, což odporuje standardnímu tvaru
poptávkové křivky. K tomuto atypickému chování poptávky vede právě tržní nedokonalost
v podobě asymetrické informovanosti. Jak uvádí Bernanke (1993, str. 52), „protože se
poptávka nemusí zvyšovat s klesající cenou, je možné, že neexistuje žádná cena, která
vyrovnává nabídku s poptávkou (...).“
Zastánci bankovně-úvěrového kanálu měnové politiky mají za to, že trh se zápůjčními
fondy má podobné charakteristiky. Věřitel, který nabízí volné zápůjční fondy, nemá zdaleka
tak dobré informace o svých potenciálních dlužnících, jakými disponují oni sami. Může tedy
nastat obdobná situace: úroková míra, kterou je zájemce o úvěr ochoten zaplatit, pro věřitele
slouží zároveň jako indikátor dlužníkovy „kvality“. Je tedy otázkou: jakým způsobem se
obecně na trzích řeší situace, kdy cena neplní svoji roli při vyrovnávání poptávky a nabídky?
Existují mimo-cenové mechanismy, které mohou zmírnit informační asymetrii. Na trhu úvěrů,
stejně jako na trhu ojetých automobilů, mohou působit zprostředkovatelé, kteří budou
shromažďovat údaje o daném produktu, resp. firmě, a dodávat tak chybějící informace. Jinou
variantou je poskytnutí záruk ze strany toho, kdo disponuje informační výhodou. Existuje
samozřejmě i řada dalších možností.
Pro bankovně-úvěrový kanál je však zásadní právě přítomnost zprostředkovatelů, kteří
zmírňují informační asymetrii. Na úvěrovém trhu jsou těmito zprostředkovateli banky. To
z nich podle bankovně-úvěrové teorie činí speciální instituce, protože se dlouhodobě zaměřují
na sběr informací o dlužnících, a významně tak usnadňují přesun volných prostředků od
věřitelů – tj. svých vkladatelů – až k firmám. Banky se tedy touto svojí činností významně
odlišují od jiných druhů finančních zprostředkovatelů, kteří jsou dlužníkům-firmám podstatně
vzdálenější a neudržují s nimi jako banky blízký a dlouhotrvající kontakt. Podstatným
sdělením bankovně-úvěrového teorie je to, že právě z tohoto důvodu jsou banky pro určité
firmy nenahraditelnými institucemi, protože jim umožňují na základě úzkého kontaktu snazší
přístup k úvěrům. Obecně vzato, jakékoli vnější financování je pro firmu vždy podstatně
nákladnější než financování vnitřní, tj. např. provádění investic z vlastních zisků. Vnější
financování znamená placení úroků, dodržování závazků, plnění nároků na dostatečné záruky,
atd. Nicméně, pro firmy jsou mezi různými typy věřitelů banky nejméně nákladnou volbou,
neboť banka díky blízkému vztahu s firmou nepodstupuje takové riziko informační asymetrie
jako jiní věřitelé. A toto už vede k samotnému jádru bankovně-úvěrového kanálu: jsou-li
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banky pro určité firmy alespoň do jisté míry nenahraditelnou institucí, pak restriktivní měnová
politika, která omezí nabídku bankovních úvěrů, má na firmy značný dopad.
Na tomto místě je třeba zodpovědět dvě zásadní otázky:
a) Jestliže se i v bankovně-úvěrovém mechanismu měnová kontrakce projevuje poklesem
poskytnutých úvěrů, jak se potom tento koncept liší od tradičního úrokového
transmisního mechanismu? Jinými slovy, není bankově-úvěrový kanál jen doplněním
úrokového mechanismu?
b) Je možné empiricky doložit, že banky pro určité firmy představují do jisté míry
nenahraditelnou instituci?
Jak bude ukázáno, tyto dvě otázky spolu úzce souvisí. Začněme s otázkou a).
Ad a): Standardní úrokový mechanismus říká, že s tím, jak se posouvá doleva křivka

nabídky úvěrů, klesá poptávané množství úvěrů, protože rovnovážná úroková míra roste. To
bylo v kapitole 2.2.2.1 znázorněno na modelu IS-LM. Toto pojetí tedy předpokládá dosažení
rovnováhy na trhu úvěrů. Jak ale bylo vysvětleno výše, trh s úvěry se vyznačuje výraznou
informační asymetrií, a proto zde takové rovnováhy nemusí být dosaženo. Stiglitz a Weiss
(1981, str. 393 – 394) popsali, čím toto může být na úvěrovém trhu konkrétně způsobeno:
„Banky poskytující úvěry se zajímají o úrokovou míru, kterou z úvěru dostanou, a o
rizikovost tohoto úvěru. Nicméně, úroková míra, kterou banka stanoví, může sama o sobě
ovlivnit rizikovost úvěrů tím, že buď (1) třídí potenciální dlužníky (efekt nepříznivého
výběru), nebo (2) ovlivňuje počínání dlužníků (efekt motivace).“ Je totiž patrné, že vyšší
úroková míra s sebou nese i vyšší rizikovost projektů. Zvýší-li banka úrokové míry z úvěrů,
jednak tím zvyšuje podíl rizikových zájemců o úvěr – tj. nastává nepříznivý výběr – a jednak
tím své stávající dlužníky motivuje k rizikovému jednání – tj. nastává efekt motivace.
Důvodem je to, že vyšší úroková míra podnikateli snižuje zisk z projektu. Proto jakmile je
úroková míra na vyšší úrovni, vyplatí se raději realizovat takový projekt, který má potenciálně
vysokou míru zisku, ale zároveň i nízkou pravděpodobnost, že uspěje, tedy že tohoto zisku
bude vůbec dosaženo. V případě úspěchu bude mít podnikatel vysoký zisk, protože vysoká
návratnost projektu stále výrazně převyšuje zvýšenou úrokovou míru. V případě neúspěchu
projektu ponese celou tíhu ztráty banka.
To má však zásadní implikace pro nabídku úvěrů. Banka evidentně očekávanou
návratnost úvěru hodnotí na základě výnosností projektu při různých pravděpodobnostech
výsledku. Při zvyšování úrokové míry budou bance sice nabízeny potenciálně ziskovější, ale
také podstatně rizikovější projekty. Od určité výše úrokové míry již rizikovost převáží nad
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výnosností, a návratnost úvěrů pro banku bude proto klesat. Výsledkem toho je tzv. zpětně
zakřivená křivka nabídky úvěrů. Pokud tato situace u banky skutečně nastane, banka
jednoduše stanoví takovou výši úrokové míry, při které maximalizuje výnosy. Tato úroková
míra však vzhledem k zalomenému tvaru nabídkové křivky nemusí být shodná s úrokovou
mírou, která vyrovnává nabídku s poptávkou (pokud taková vůbec existuje).
Z tohoto pozorování plynou dva důležité závěry. Za prvé, trh s úvěry může být
v permanentním převisu poptávky nad nabídkou. Za druhé, při měnové kontrakci, která
způsobí pokles nabídky úvěrů, se nemusí zvýšit úroková míra. Tyto dva závěry jsou v příkrém
rozporu s úrokovým transmisním mechanismem. Odpovědí na otázku a) jsou tedy tyto dvě
podstatné odlišnosti bankovně-úvěrového kanálu od úrokového mechanismu. Zatímco
v úrokovém mechanismu při měnové kontrakci roste rovnovážná úroková míra, a tedy klesá
poptávané množství úvěrů (investic), zde se nejedná o problém klesajícího poptávaného
množství, ale převisu poptávky nad nabídkou při relativně stabilní úrokové míře.
Tuto problematiku je také možné dobře ilustrovat na modelu IS-LM. A. Bulíř (1993,
str. 52 – 53) ukazuje, že za těchto okolností se při měnové kontrakci posune doleva nejen
křivka LM, ale i IS. To z toho důvodu, že při posunu křivky nabídky úvěrů doleva – v její
zpětně zakřivené podobě – se nezvyšuje úroková míra, avšak klesá objem poskytnutých
úvěrů. Pro banku se totiž nemění optimální úroková míra, při které maximalizuje výnosy.
Nicméně, množství poskytnutých úvěrů klesne. Při stejné úrokové míře se tedy v ekonomice
realizuje méně investic, což znamená nižší produkt. Kromě LM křivky se proto i IS křivka
posouvá doleva. Toto znázorňuje Graf 7.
Graf 7 – „Bank-lending channel“ v modelu IS-LM

Zdroj: Bulíř (1993, str. 53).
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Z grafu je vidět rozdíl oproti standardnímu úrokovému transmisnímu mechanismu.
Zatímco v úrokovém mechanismu, který byl na modelu IS-LM znázorněn v kapitole 2.2.2.1,
se při měnové kontrakci posunula doleva jen křivka LM, zde se posouvají obě křivky.
Výsledek je nasnadě: nejenom že rovnovážná úroková míra může v konečném efektu dokonce
klesnout, ale zejména pokles výstupu je zde mnohem větší než v případě, kdy se posouvá jen
LM-křivka. Zásadním závěrem této analýzy tedy je, že specifika úvěrového trhu, popsaná
výše, vedou k odlišnému chování bank při poskytování úvěrů, což může při měnové kontrakci
způsobit podstatně větší dopad na výkon ekonomiky.21
Ad b): Abychom však tyto závěry mohli přijmout, musí být splněna podmínka

z otázky b) výše, tzn. musí platit, že pro určité firmy jsou banky do jisté míry
nenahraditelnými institucemi. Kdyby tato podmínka neplatila, měnová politika by takto
mocná nebyla: při měnové kontrakci, kdy klesá nabídka bankovních úvěrů, by se firmy
jednoduše přesunuly od bank k jiným věřitelům nebo finančním zprostředkovatelům. Od nich
by si firmy obstaraly potřebné zdroje a měnová politika, která působí z největší části na
bankovní sektor, by tak na ně měla podstatně menší (nebo žádný) vliv. Závěry předchozí
analýzy by tedy neplatily.
Bankovně-úvěrová teorie nabízí několik důvodů, proč podmínka o nenahraditelnosti
bank platí. První důvod byl již naznačen v úvodu k této části: banka tím, že firmy dlouhodobě
a podrobně monitoruje, usnadňuje a zlevňuje firmám přístup k prostředkům. Blízký vztah
banky a firmy znamená pro banku sníženou míru informační asymetrie, a proto je ochotnější
firmě poskytnout úvěr. Není samozřejmě vyloučeno, že to mohou být i jiní finanční
zprostředkovatelé než banky, se kterými mohou firmy navázat takovýto úzký vztah, a zajistit
si tak snazší přístup k úvěru, ale obecně je možné konstatovat, že banky jsou pro tento účel
typickou institucí. Problém informační asymetrie je jistě výraznější, když se firma snaží získat
prostředky na kapitálovém trhu, který je ve srovnání se vztahem firma-banka podstatně
anonymnější – tím totiž pro případného věřitele roste riziko a získat zde prostředky bude pro
firmu mnohem obtížnější a nákladnější.
Za druhé, příbuzným a ještě důležitějším argumentem je to, že velká část firem vůbec
nemá jiný způsob jak získat vnější finance než prostřednictvím banky. Malé firmy a velká část
středně velkých firem nemá vzhledem ke svým parametrům a reputaci přístup na kapitálové
trhy, kde by mohly emisí akcií nebo podnikových dluhopisů získat prostředky. Záleží
samozřejmě na rozvinutosti kapitálových trhů v dané ekonomice, ale malé a střední firmy na

21

Tento efekt, kdy finanční systém umocňuje dopady měnové politiky, se často nazývá „finanční akcelerátor“.
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ně zcela jistě přístup nemají. Odkázanost těchto firem na banky je nejsilnějším argumentem
ve prospěch bankovně-úvěrového kanálu měnové politiky.22
Za třetí, Kashyap a Stein (1994, str. 228 – 229) poukazují na existenci tzv. „lock-in“
efektu, tj. situace, kdy firma, jakmile rozvine svůj vztah s danou bankou, může jen velmi
nákladně tento vztah opustit. Argumentují tím, že v průběhu úvěrového vztahu banka de facto
získá na firmu informační monopol, jelikož jedině ona zná minulost firmy coby obchodního
partnera. Každá jiná instituce, která chce převzít funkci věřitele této firmy, musí začít
s informacemi „od nuly“, což je pro ni velmi nevýhodné. Podobným pozorováním je podle
autorů také to, že sama délka trvání kontaktu mezi firmou a bankou ovlivňuje šance firmy na
získání úvěru. Zejména pro malé firmy platí, že čím déle kontakt trvá, tím snadněji získají
další úvěr. Proto je pro ně nevýhodné takový kontakt přerušovat a měnit věřitele.
K potvrzení teze, že pro určité firmy jsou banky nenahraditelným zdrojem vnějšího
financování, je k dispozici rozsáhlý empirický výzkum. Kashyap a Stein (1994, str. 231)
rozdělili americké zpracovatelské firmy do kategorií na malé, střední a velké a zkoumali, jak
velký podíl má jejich dluh u bank na jejich celkovém zadlužení. Výsledky jsou velice
nápadné: pro r. 1991 to u velkých firem bylo pouze 21,3 %, u středních firem již 54,9 % a u
malých firem dokonce 65,5 %. Výsledky jsou navíc relativně stabilní v čase: pro r. 1973 tato
čísla byla 23,4 %, 49,8 % a 55,3 %. Je tedy patrné, že čím je firma menší, tím více je závislá
na bankovních zdrojích.
Studie R.G. Hubbarda (1995, str. 68) popisuje situaci při měnové kontrakci: reakcí
firem na sníženou nabídku úvěrů je sice zvýšená emise podnikových dluhopisů, ale ta pochází
pouze od velkých firem. Firmy menší velikosti tuto možnost nemají, a musí tak nést následky
snížených zdrojů od bank. Toto se podle Hubbarda potvrzuje např. prací Gertlera a
Gilchrista.23 V té autoři docházejí ke zjištění, že v období měnové kontrakce sice všem
firmám klesají tržby, zásoby a krátkodobý dluh, ale malým firmám rychleji než velkým.
Tyto a mnohé další analýzy přesvědčivě dokládají, že dopad měnové politiky je
asymetrický: existuje typ firem, které jsou na bankách závislé, a nesou proto důsledky
měnových kontrakcí hůře než ostatní. Navíc zvláštní charakter úvěrových trhů může znásobit
běžné dopady měnové politiky. Toto je tedy závěr bankovně-úvěrového kanálu.
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Je velmi pravděpodobné, že v případě České republiky toto platí. Význam kapitálového trhu není velký a
firmy, zejména malé a střední, jsou tradičně silně závislé na bankovním úvěru. Jako ilustraci tohoto lze doporučit
např. názor P. Kysilky (1995, str. 147).
23
Gertler, M. a Gilchrist, S.: „Monetary Policy, Business Cycles, and the Behavior of Small Manufacturing
Firms“, Quarterly Journal of Economics, May 1994, str. 309 – 340.
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2. Balance-sheet channel

Balance-sheet channel, druhý typ kreditního kanálu měnové politiky, se zabývá tím,
jaký má měnová politika vliv na jednotlivé položky v rozvaze (balance-sheet) firmy a jak
může toto ovlivnit její výdaje. Balance-sheet channel není úzce definovaným mechanismem a
je spíše souhrnem nejrůznějších vlivů, nicméně jejich jednotícím prvkem je pojem „čistá
hodnota firmy“. Cechetti (1995, str. 85 – 86) vysvětluje podstatu balance-sheet channel tak, že
měnová politika prostřednictvím svého vlivu na úrokové míry ovlivňuje čistou hodnotu firmy.
Ta je pak podstatná proto, že její změny mají dopad na možnosti vnějšího financování. Pro
konkrétní popis jednotlivých mechanismů se hodí rozdělení Bernankeho a Gertlera (1995, str.
36) na přímé a nepřímé efekty balance-sheet kanálu.
Přímé efekty. Většina firem si neustále udržuje určitou úroveň zadlužení, např.

k obnovování zásob, přičemž úrok z dluhu se odvozuje od pohyblivé úrokové míry. Jestliže
restriktivní měnová politika zvýší úrokové sazby, roste pro firmu objem úrokových plateb,
což jí zhoršuje cash-flow. Její čistá hodnota tedy klesá. Nicméně, splátky dluhu jsou ujednány
nominálně. Jak upozorňuje Mishkin (1996, str. 38), na firmu pak může mít výrazný dopad i
vývoj cenové hladiny. Způsobí-li měnová restrikce neočekávaný pokles cenové hladiny,
vzroste reálná hodnota dluhu. Na druhou stranu ale nevzroste reálná hodnota firemních aktiv.
Proto má i tento mechanismus negativní dopad na čistou hodnotu firmy. S tímto je dále
spojena i hodnota finančních aktiv. Měnová restrikce, která vede k poklesu cen finančních
aktiv, podstatně snižuje hodnotu firmy i prostřednictvím ceny jejích akcií.
Jádrem balance-sheet channel je to, že tyto efekty měnové politiky na čistou hodnotu
firmy významně ovlivňují vztahy s věřiteli, a tedy i možnosti vnějšího financování. Klesá-li
hodnota firmy, v prostředí asymetrických informací, jež bylo popsáno výše, se značně
znesnadňuje získání úvěru, protože potenciální věřitel nemá dostatečné záruky dlužníkovy
„kvality“. Dále, klesající hodnota firmy vytváří pro dlužníky negativní podněty. Nižší hodnota
firmy totiž znamená, že při riskantní investici má podnikatel méně co ztratit, a přenáší tak tíhu
ztráty na věřitele. Toho jsou si věřitelé vědomi a řeší to snížením nabídky úvěrů.
Nepřímé efekty. Bernanke a Gertler (1995, str. 36) argumentují, že balance-sheet

channel se můře realizovat i nepřímo, tj. skrze vztahy firmy s jejími dodavateli a odběrateli.
Poté, co dojde k měnové restrikci a růstu úrokových měr, odběratelé z různých důvodů (tj.
prostřednictvím různých transmisních mechanismů) budou kupovat od firmy méně. Výnosy
budou klesat, nicméně u nákladů je rozumné předpokládat, že ty jsou alespoň v krátkém
období relativně fixní. Nastane tedy nesoulad mezi výnosy a náklady, který firmě krátkodobě
opět sníží čistou hodnotu.
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Celkově tedy bez ohledu na to, zda měnová politika současně ovlivňuje i nabídku
bankovních úvěrů – na čemž staví bank-lending channel –, podle balance-sheet channel stačí,
že měnová politika ovlivňuje hodnotu firem. Už tím totiž působí na možnost získání úvěrů a
tím i uskutečňování investic. Tímto kanálem je tedy opět ovlivněn celkový výstup
ekonomiky.
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3. EMPIRICKÉ OVĚŘENÍ
Část 2 této práce se věnovala podrobnému vyložení dvou transmisních mechanismů.
Monetaristický mechanismus vysvětluje, proč mají peníze – vyjádřené určitým měnovým
agregátem – významný vliv na reálný důchod a cenovou hladinu. Obdobně kreditní
mechanismus (resp. jeho různé formy) vysvětluje, proč by významný vliv měly mít úvěrové
agregáty. Cílem této části práce je ověření (či zamítnutí) a porovnání těchto dvou teorií na
příkladu České republiky.
K tomuto účelu jsem coby ekonometrickou metodu zvolil tzv. vektorový autoregresní
model (dále jako VAR). V kapitole 3.1 budou proto stručně vysvětleny základní principy
VAR-modelu. V kapitole 3.2 pak bude pomocí tohoto modelu proveden rozbor
makroekonomických dat pro případ české ekonomiky.

3.1 Principy modelu VAR
Vektorový autoregresní model lze charakterizovat jako soubor lineárních regresních
rovnic, ve kterém je každá proměnná vyjádřena současně jako vysvětlující i vysvětlovaná
veličina ve vztahu k ostatním proměnným. Model je dále tzv. autoregresní – je v něm totiž
umožněno vysvětlení určité proměnné i pomocí jejích vlastních zpožděných hodnot. Jinými
slovy lze říci, že model nerozlišuje mezi exogenními a endogenními proměnnými a zachází se
všemi předem jako s endogenními.
Vezmeme-li dvě časové řady, yt a zt, můžeme podle Enderse (1995, str. 295 – 296)
vyjádřit VAR-model v jednoduché verzi následovně:
yt = a10 + a11yt-1 + a12zt-1 + e1t
zt = a20 + a21yt-1 + a22zt-1 + e2t
Proměnná yt je zde vysvětlena pomocí interceptu, své vlastní hodnoty z minulého
období, hodnoty proměnné z v minulém období a disturbance. Podstatnou podmínkou je to, že
proměnné yt a zt jsou stacionární. Disturbance eit jsou tzv. bílý šum, tj. stacionární řady
s nulovou střední hodnotou a konstantním rozptylem; u disturbancí eit se dále předpokládá, že
nejsou autokorelované. Z popisu tedy plyne, že na odhady parametrů v jednotlivých rovnicích
lze použít standardní metodu nejmenších čtverců.
Disturbance eit mají v modelu zvláštní význam – je možné je interpretovat jako šoky, a
to nejenom pro proměnnou, ke které dané eit patří, ale pro celý systém. Když např. e2t nabyde
velké hodnoty, znamená to vliv nejenom na zt, ale zprostředkovaně i na yt tím, že v dalším
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období bude „dnešní“ zt z druhé rovnice figurovat jako zt-1 v první rovnici, a tedy v příštím
období ovlivní yt.

3.2 Analýza dat
V části 2 bylo ukázáno, že monetaristická i kreditní teorie sleduje vliv příslušného
agregátu jednak na reálný důchod a jednak na cenovou hladinu. Empirická pozorování proto
můžeme rozdělit na dvě části, z nichž každá bude mít navíc dvě podčásti:
1. Vliv peněžní zásoby (M) na
a) reálný důchod (Y),
b) cenovou hladinu (P).
2. Vliv úvěrového agregátu (U) na
a) reálný důchod (Y),
b) cenovou hladinu (P).
Tyto veličiny jsou zde přesně definovány jako:
M – měnový agregát M2,
U – úvěry podnikům a domácnostem kromě úvěrů ve formě cenných papírů,
Y – hrubý domácí produkt v reálném vyjádření,
P – spotřebitelské ceny (CPI).24
K práci s časovými řadami jsem použil veřejně publikované statistiky pro M, U, P a Y
z databáze ARAD České národní banky. Zatímco údaje pro M, U a P jsou zveřejňovány
měsíčně, údaje o reálném důchodu Y jsou dostupné pouze čtvrtletně. Kromě toho, že mají
časové řady pro českou ekonomiku již samy o sobě málo pozorování (kvůli zatím krátkému
tržnímu vývoji ekonomiky a navíc dělení Československa), údaje o reálném důchodu,
dostupné pouze čtvrtletně, tento problém dále komplikují. Nicméně, abychom mohli v čase
porovnávat vývoj reálného důchodu s ostatními veličinami, nezbývá než tyto ostatní veličiny
(dostupné měsíčně) upravit na čtvrtletní bázi.
Dále, při charakterizaci modelu VAR v části 3.1 bylo řečeno, že nutnou podmínkou
modelu je stacionarita proměnných, které jsou v něm použity. Vzhledem k tomu, že
z proměnných M, U, P a Y není ani jedna stacionární, zvolil jsem k dosažení stacionarity
použití diferencí těchto proměnných. Jestliže jsou pro dané veličiny k dispozici čtvrtletní data,
24

Agregát M2 je dle definice Revendy (1996, str. 28) roven součtu hotovostního oběživa, vkladů v domácí měně
na běžných účtech v bankách, úsporných vkladů v domácí měně v bankách, termínovaných vkladů v domácí
měně v bankách a vkladů v zahraničních měnách v bankách. Pro podrobnější definici U a P viz
http://wdb.cnb.cz/cnb/docs/ARADY/HTML/index.htm, zejména pak zde obsažené „Metodické listy“.
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nabízí se při diferenciaci dvě možnosti: buď zjišťovat změny mezi dvěma stejnými čtvrtletími
dvou po sobě jdoucích let (např. změnu mezi 2. kvartálem r. 2003 a 2. kvartálem r. 2002),
anebo změny mezi dvěma po sobě jdoucími čtvrtletími (např. změnu mezi 2. a 1. kvartálem r.
2003). Faktem je, že některé proměnné, zejména reálný důchod, vykazují pravidelné silné
sezónní výkyvy, a proto by se mohl jevit jako vhodnější prvně jmenovaný postup, který může
velkou část této sezónnosti odstranit. Nicméně, tento přístup má z pohledu VAR-modelu tu
nevýhodu, že máme-li VAR-model ve formě diferencí a chceme-li sledovat efekt šoků eit na
tyto diference, pak změny vyjádřené prvním přístupem budou tyto šoky významně tlumit,
neboť změna v prvním období po šoku v sobě z definice obsahuje 3 kvartály, které proběhly
ještě před šokem, a pouze 1 kvartál, který v sobě již má efekt šoku. Z tohoto důvodu jsem
zvolil druhý přístup. Následující výklad tedy pracuje se změnami veličin mezi po sobě
jdoucími čtvrtletími (resp. níže i měsíci), přičemž tyto změny jsou vyjádřeny v procentech.

3.2.1 Časové řady
Před použitím ekonometrického modelu je užitečné ukázat vztahy mezi proměnnými
v grafech. Následující výklad vychází z rozdělení empirických pozorování ze začátku kapitoly
3.2:
1.a) M a Y Vývoj měnové zásoby a reálného produktu české ekonomiky znázorňuje

Graf 8. Jak bylo řečeno, body v grafu značí procentuelní změnu veličiny oproti předchozímu
čtvrtletí. Na první pohled je z grafu vidět silný sezónní průběh reálného důchodu: pravidelně
je nejvyšší reálný důchod vytvořen ve druhém či třetím čtvrtletí roku, přičemž největší skok
oproti poslednímu čtvrtletí zaznamenává druhý kvartál. Na druhý kvartál v grafu vždy
připadají nejvyšší hodnoty (lokální maxima). Měnová zásoba roste nejvýrazněji ve 4. a méně i
ve 2. kvartálu, ale nelze zde pozorovat takovou pravidelnost jako u reálného produktu. Na
základě tohoto pozorování je možné zkonstruovat graf, který ukazuje opět vývoj M a Y,
ovšem s tím, že M je zpožděné o 2 kvartály. Toto znázorňuje Graf 9. Ve srovnání s Grafem 8
v tomto grafu vývoj reálného důchodu lépe „kopíruje“ vývoj měnové zásoby. Je zde vidět, že
ve většině případů je růst ∆M doprovázen růstem ∆Y – extrémy obou veličin přicházejí
zpravidla ve stejný moment. Toto by tedy zdánlivě mohlo podporovat monetaristické tvrzení
z části 2.1, podle kterého má ∆M s určitým zpožděním pozitivní efekt na ∆Y. Konkrétně pro
tento případ by byl silný růst Y ve 2. čtvrtletí „následkem“ silného růstu M ve 4. čtvrtletí
předchozího roku. Nicméně, přesvědčivá podobnost z Grafu 9 může znamenat pouze to, že
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pro M i Y je charakteristický silný a pravidelný sezónní vývoj a přitom M a Y na sebe
navzájem nemusejí mít vliv.
Graf 8 – Vývoj M a Y
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Zdroj: ČNB (systém časových řad ARAD), vlastní výpočty. Pozn.: časové rozmezí je 2. kvartál 1995 – 4.
kvartál 2004.
Graf 9 – Vývoj M a Y se zpožděním
Vývoj M a Y (M zpožděné o 2 čt vrtlet í)
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Zdroj: ČNB (systém časových řad ARAD), vlastní výpočty. Pozn.: časové rozmezí je 2. kvartál 1995 – 4.
kvartál 2004.

Otázka tedy stojí spíše jinak: vyvolá zrychlení (resp. zpomalení) ve čtvrtletních ∆M
také zrychlení (resp. zpomalení) ve čtvrtletních ∆Y? Při pohledu na Graf 8 či 9 nelze
nabídnout jednoznačnou odpověď. Žádný jasný a přesný trend tohoto charakteru zde vidět
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není, nicméně v hrubých obrysech a s velmi proměnlivým zpožděním něco takového přece
jenom je možné pozorovat. Je vidět, že rychlé růsty M v r. 1995 byly doprovázeny i rychlými
růsty Y. V letech 1996 a 1997 je možné pozorovat zpomalení temp růstu M i Y. Stejným
způsobem je možné i v dalších letech, byť s delším zpožděním Y za M, pozorovat tyto rysy.
Je však zřejmé, že takové pozorování je velmi hrubé a nemusí ve skutečnosti o ničem svědčit.
Proto budou zásadnější soudy možné až po odhadnutí VAR-modelu.
Stejnou diskusi, jaká byla právě provedena pro vztah M a Y, lze učinit pro vztah M a
P, stejně jako pro vztah U s Y a P. Jelikož mají časové řady těchto vztahů podobné rysy jako
právě probraný vztah M a Y, diskuse bude stručnější.
1.b) M a P Stejně jako bylo v případě vztahu M a Y znázorněno v Grafu 9, že lze

vhodným zpožděním měnové zásoby za reálným důchodem ukázat jisté „kopírování“ jedné
veličiny druhou, v případě M a P je toto také možné. Ukazuje se, že cenová hladina
pravidelně zaznamenává největší mezi-čtvrtletní skok v 1. kvartálu. Jestliže, jak bylo ukázáno,
je tímto čtvrtletím u měnové zásoby 4. kvartál, pak zpožděním M za P o jedno čtvrtletí
dosáhneme podobného vývoje časových řad. To ukazuje Graf 10.25
Z grafu je vidět často přesvědčivé „kopírování“ vývoje peněžní zásoby vývojem cen.
Na toto pozorování se však vztahuje již zmíněný argument z případu 1.a) – neznamená to
nutně jakoukoli kauzalitu mezi M a P. Pokud se podíváme na dlouhodobější vztahy v tempu
růstu M a P, je opět – jako u M a Y – možné vidět jistou hrubou závislost. Rychlý růst
měnové zásoby z let 1993 – 1995 evidentně koresponduje s rychlejším růstem cen z tohoto
období. Poté, co se od r. 1996 tempa růstu měnové zásoby zpomalila, můžeme dlouhodobě
pozorovat i nižší růst cenové hladiny. To by rámcově odpovídalo monetaristickému
přesvědčení prezentovanému v části 2.1. Informace poskytnuté grafem však opět neumožňují
jakékoli přesnější vymezení vztahu.
2.c) U a Y a 2.d) U a P Dosavadní výklad tedy postihl vlivy měnové zásoby (na Y a

P). Podobný rozbor je možné provést pro úvěrový agregát (a jeho vliv na Y a P). Grafy 11,
resp. 12 ukazují vliv U na Y, resp. P. Podstatným rozdílem oproti peněžní zásobě je absence
významné sezónnosti u úvěrového agregátu. Pokud jde o vztah U a Y, lze stěží – čistě opticky
– vypozorovat dlouhodobou souvislost těchto dvou veličin. V letech 1998 – 2002 nastal

25

Graf vývoje M a P pro nezpožděné M zde není zobrazen, neboť je analogií postupu z 1.a) a není pro účely
výkladu podstatný.
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propad poskytování úvěrů, nicméně od konce r. 1999 můžeme hovořit o zrychlování růstu Y.
Je tedy téměř nemožné vysledovat v tomto vztahu jakékoli závislosti.26
Graf 10 – Vývoj M a P se zpožděním
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Zdroj: ČNB (systém časových řad ARAD), vlastní výpočty. Pozn.: časové rozmezí je 3. kvartál 1993 – 4.
kvartál 2004.
Graf 11 – Vývoj U a Y
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Zdroj: ČNB (systém časových řad ARAD), vlastní výpočty. Pozn.: časové rozmezí je 2. kvartál 1995 – 4.
kvartál 2004.
26

V Grafech 11 a 12 je vidět mimořádný propad úvěrového agregátu ve 3. čtvrtletí r. 2001. Ten však neodráží
skutečný pokles poskytování úvěrů, ale převedení špatných úvěrů z bank do Konsolidační agentury. Tento fakt
bude níže ve VAR-modelu zohledněn použitím speciální dummy proměnné.
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Situace není příliš odlišná ani u vztahu úvěrů a cenové hladiny (Graf 12). Na jednu
stranu lze pozorovat, že rychlejší růst úvěrů v letech 1993 – 1997 byl zhruba spojen
s rychlejším růstem cen v tomto období a stejně tak pomalejší růst cen v druhé části grafu byl
spojen s klesajícími úvěry (dokonce v absolutním vyjádření) po většinu tohoto období.
Nicméně, např. růst úvěrů v posledních letech není doprovázen zvýšeným růstem cenové
hladiny. Celkově se tedy vzájemný vztah nejeví jako těsný.
Graf 12
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Zdroj: ČNB (systém časových řad ARAD), vlastní výpočty. Pozn.: časové rozmezí je 2. kvartál 1993 – 4.
kvartál 2004.

Grafické znázornění vztahů M, U, Y a P lze tedy uzavřít s tím, že kromě patrných
sezónních výkyvů (u dvojic M, Y a M, P) nelze vysledovat žádné přesné dlouhodobé vztahy
mezi veličinami, a to zejména v případě úvěrového agregátu.

3.2.2 Aplikace VAR-modelu
Pro ekonometrickou analýzu vztahů mezi veličinami jsem použil dva VAR-modely:
(1) VAR-model pro vliv měnové zásoby, který zahrnuje ∆M, ∆Y a ∆P.
(2) VAR-model pro vliv úvěrového agregátu, který zahrnuje ∆U, ∆Y a ∆P.
∆M, ..., ∆P jsou opět procentuelní změny daných proměnných mezi po sobě jdoucími
čtvrtletími. Jak bylo vysvětleno v části 3.1, VAR-model bere postupně jako vysvětlované i
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vysvětlující proměnné všechny veličiny. Tedy např. ve VAR-modelu (1) jsou sestaveny tři
regresní rovnice, ve kterých jsou postupně za vysvětlované proměnné brány M, Y a P.
Vzhledem k tomu, že pozorování jsou čtvrtletní, jsem pro model zvolil 4 zpoždění. Nejzazší
zpoždění tedy odpovídá jednomu roku. Dále jsem z důvodu sezónnosti proměnných v modelu
použil dummy proměnné. Jestliže pracujeme s kvartály a v modelu je přítomen intercept, pak
stačí zavést 3 dummy proměnné definované jako:
D1 = 1 pro 1. kvartál; = 0 pro ostatní kvartály,
D2 = 1 pro 2. kvartál; = 0 pro ostatní kvartály,
D3 = 1 pro 3. kvartál; = 0 pro ostatní kvartály.
Vezmeme-li tedy např. VAR-model (1) a vybereme-li regresi s ∆M coby
vysvětlovanou proměnnou, rovnice bude vypadat takto:
∆M = α1 + λ11D11 + λ12D12 + λ13D13 + β11∆Mt-1 + β12∆Mt-2 + β13∆Mt-3 + β14∆Mt-4 + γ11∆Yt-1 +
γ12∆Yt-2 + γ13∆Yt-3 + γ14∆Yt-4 +δ11∆Pt-1 + δ12∆Pt-2 + δ13∆Pt-3 + δ14∆Pt-4.
Ostatní rovnice jsou samozřejmě konstruovány analogicky. Pro VAR-model byla
použita data totožná s těmi, pomocí nichž byly vytvořeny výše uvedené grafy.
VAR-model (1)

Výsledky VAR-modelu (1) udává Tabulka 6. Než bude možné hodnotit výsledky
VAR-modelu, je třeba rozhodnout, zda model splňuje důležitou podmínku uvedenou
v teoretickému úvodu k VARu (část 3.1) – model totiž předpokládá nulovou autokorelaci
disturbancí.27 Proto jsou v Příloze k této práci uvedeny výsledky LM-testu (Lagrange
Multiplier Test) na autokorelaci disturbancí pro tento VAR-model, stejně jako všechny
následující uvedené VAR-modely.28
Tabulka 6 obsahuje odhady parametrů VAR-modelu, jejich t-statistiky a koeficienty
determinace postupně pro všechny tři regrese, které model obsahuje. Abychom mohli
vyvozovat závěry o významu jednotlivých proměnných, je třeba nejprve rozhodnout o jejich
signifikanci na základě vypočítaných t-statistik. Kritické hodnoty Studentova t-rozdělení pro
oboustranný 95 % interval a n – 1 stupňů volnosti, tj. zde 34, jsou ± 2,032. Pokud bychom
místo standardních 5 % přijali jako alternativní měřítko signifikance 10 % hladinu
významnosti, tj. 90 % oboustranný interval, pak by kritické hodnoty byly ±1,691. Platí-li tedy

27

V případě zanedbání autokorelace disturbancí je možné, že odhady parametrů modelu nebudou efektivní, a
dále také to, že naměřené t-statistiky a koeficient determinace budou nadhodnocené.
28
Všechny ekonometrické výpočty byly provedeny ve statistickém programu E-Views.
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pro naměřenou hodnotu t-statistiky v Tabulce 6, že |t| > 2,032, resp. |t| > 1,691, pak je
proměnná signifikantní na 5 %, resp. 10 % hladině významnosti.
Tabulka 6 – VAR-model (1)
Vysvětlované proměnné
∆Y

∆M
Vysvětlující proměnné
∆M(-1)
∆M(-2)
∆M(-3)
∆M(-4)
∆Y(-1)
∆Y(-2)
∆Y(-3)
∆Y(-4)
∆P(-1)
∆P(-2)
∆P(-3)
∆P(-4)
Intercept
D1
D2
D3

Odhad

T-statistika

Odhad

T-statistika

∆P
Odhad

T-statistika

-0,169793
0,029710
-0,012841
-0,290743
0,122603
0,364086
0,196800
-0,173152
0,661606
-0,300901
-0,112353
0,318326

-0,703420
0,125190
-0,066280
-1,522790
0,205260
0,598290
0,476900
-0,448410
2,024850
-0,861330
-0,289730
0,867290

0,048860
0,077034
0,007612
0,073684
0,437253
-0,160516
-0,119124
0,132923
0,030433
-0,266773
-0,118680
-0,028459

0,545240
0,874370
0,105840
1,039550
1,971880
-0,710500
-0,777590
0,927230
0,250890
-2,056970
-0,824390
-0,208860

-0,024879
-0,244989
0,093900
-0,085348
-0,301820
-0,901908
0,705451
0,331797
0,196259
0,492586
0,242411
-0,468398

-0,199760
-2,000710
0,939310
-0,866350
-0,979320
-2,872340
3,313160
1,665290
1,164100
2,732720
1,211530
-2,473290

2,187488
-4,297497
1,588074
0,680497

0,452230
-0,745950
0,222090
0,086370

-1,207886
1,417317
7,329023
-2,157079

-0,672630
0,662680
2,760880
-0,737450

8,982040
-11,612460
-12,609520
-7,190332

3,598760
-3,906500
-3,417640
-1,768650

2

R

0,666448
0,985697
0,741031
Pozn.: čísla v závorkách ve sloupci nalevo udávají počet zpoždění ve čtvrtletích. Časové rozmezí je 2. kvartál
1996 – 4. kvartál 2004. Počet pozorování: 35.

V Tabulce 6 byly tmavě šedivou vyznačeny proměnné signifikantní na 5 % a světlou
šedivou proměnné signifikantní (pouze) na 10 % hladině významnosti. Pro přehlednost –
jelikož jde nyní o významnost ekonomických veličin – byly z tohoto značení vynechány
signifikance interceptu a dummy proměnných, které vypovídají o sezónnosti.
Monetaristická teorie tvrdí, že změny peněžní zásoby by se měly v krátkém období
promítat zejména do změn reálného důchodu a v dlouhém období do změn cenové hladiny.
Z výsledků však, jak je vidět, toto přesvědčení nelze podpořit. Jediným případem, kdy se ∆M
jeví jako signifikantní vysvětlující proměnná, je vliv na ∆P se zpožděním dvou čtvrtletí. Zcela
v rozporu s monetaristickou teorií je však to, že odhad parametru má záporné znaménko, což
naznačuje negativní působení ∆M na ∆P. Pomineme-li v tabulce signifikance autoregresních
proměnných, tj. např. signifikantní vliv ∆Y(-1) na ∆Y, můžeme vysledovat ještě tři zajímavé
vztahy.
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Za prvé, jako výrazně signifikantní se projevuje vliv ∆Y na ∆P s odstupem dvou a tří
kvartálů. Nicméně, ∆Y(-2) a ∆Y(-3) mají při vlivu na ∆P různá znaménka, což je obtížně
interpretovatelné. Ekonomická intuice by jistě napovídala, že vliv by měl být kladný (pokud
abstrahujeme od situací, kdy se ekonomika nachází hluboko pod svým potenciálem a růst
produkce na vzestup cen nepůsobí). Avšak pro negativní vliv ∆Y na ∆P stěží můžeme najít
nějaké vysvětlení.
Za druhé, ∆P má se zpožděním jednoho čtvrtletí signifikantní pozitivní vliv na ∆M.
Tento výsledek lze interpretovat jako příznivý pro teorii endogenních peněz, podle které vede
kauzalita od cen k množství peněz.
Za třetí, ∆P má s odstupem 2 kvartálů signifikantní a záporný vliv na ∆Y. Možná
interpretace tohoto pozorování by mohla být ta, že období s vysokou inflací bývají spojena
spíše s klesajícím než rostoucím reálným důchodem.
VAR-model (2)
Tabulka 7 – VAR-model (2)
Vysvětlované proměnné
∆Y

∆U
Vysvětlující proměnné
∆U(-1)
∆U(-2)
∆U(-3)
∆U(-4)
∆Y(-1)
∆Y(-2)
∆Y(-3)
∆Y(-4)
∆P(-1)
∆P(-2)
∆P(-3)
∆P(-4)
Intercept
D1
D2
D3
DU
2

R

Odhad

T-statistika

Odhad

T-statistika

∆P
Odhad

T-statistika

0,109751
0,211248
0,275958
0,087662
-0,645077
0,654168
0,630820
-0,463613
-0,276972
0,000021
-0,595160
0,047810

0,89931
1,67751
2,11808
0,63191
-0,94343
0,88273
1,24514
-0,98748
-0,61754
-0,00004
-1,22117
0,10073

0,011038
-0,013083
-0,027976
0,029298
0,538868
-0,210797
-0,046795
0,172684
0,076838
-0,197292
-0,065314
-0,084956

0,28840
-0,33129
-0,68471
0,67344
2,51303
-0,90702
-0,29453
1,17284
0,54629
-1,32178
-0,42733
-0,57075

0,034947
-0,037701
0,060143
0,049356
-0,284999
-0,943910
0,471955
0,366353
0,055086
0,454534
0,005691
-0,345271

0,71470
-0,74720
1,15213
0,88797
-1,04030
-3,17896
2,32504
1,94754
0,30654
2,38349
0,02914
-1,81556

-3,315752
-2,348596
8,606299
12,003140
-16,170930

-0,56801
-0,33801
0,96117
1,26274
-6,79530

-0,176518
0,454105
6,417619
-3,619196
-0,362796

-0,09642
0,20840
2,28547
-1,21408
-0,48613

8,447494
-9,635123
-12,930530
-6,664922
-1,642945

3,61177
-3,46089
-3,60426
-1,74997
-1,72311

0,843079

0,984812

0,767625

Pozn.: časové rozmezí je 2. kvartál 1996 – 4. kvartál 2004. Počet pozorování: 35.

Model je pro případ úvěrů analogický jako u měnové zásoby, pouze s jednou změnou:
byla sem přidána navíc jedna speciální dummy proměnná, která zachycuje mimořádný pokles
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vykazovaných úvěrů ve 3. čtvrtletí r. 2001. (A jak je vidět, tato je extrémně signifikantní.)
Příčiny tohoto (statistického) propadu byly zmíněny výše.
Kreditní transmisní mechanismus je založen na pozitivním vlivu úvěrů zejména na
reálný důchod a popřípadě i na cenovou hladinu. Jak je však z výsledků vidět, není zde ani
jedna úvěrová proměnná, jež by byla signifikantní při určování ∆Y či ∆P. To je jistě velmi
nepříznivý výsledek pro teorie podávající množství úvěrů jako významný determinant
reálného důchodu a cen.
Kromě autoregresních vztahů je zde jako v předešlém modelu vidět několik
signifikantních vlivů ∆Y (s různými zpožděními) na ∆P. Opět se však navzájem liší ve
znaménku působení. Toto je však spíše otázka vzájemného vlivu pouze mezi ∆Y a ∆P, která
má s přítomností ∆U či ∆M v modelu málo společného. Proto se tyto výsledky v obou
VARech opakují.
V dosavadním textu této kapitoly byly zhodnoceny výsledky VAR-modelů (1) a (2).
Abychom však mohli tyto výsledky považovat za skutečně platné a obsahující určitou
výpovědní hodnotu, je nutné se ptát, zda neexistují faktory, které mohly věrohodnost obou
VAR-modelů zásadně snížit. Na tomto místě vyvstává zejména otázka dostatečného množství
dat. V poznámkách pod tabulkami bylo uvedeno, že počet měření je zde 35. To je však
vzhledem k počtu odhadovaných parametrů relativně málo. Jak již bylo výše zmíněno,
příčinou tohoto je – kromě délky fungování tržní ekonomiky u nás – hlavně čtvrtletnost údajů
o reálném HDP. Jednou z možností, jak tento problém alespoň částečně vyřešit, je použít
místo HDP jinou veličinu, která je dostupná měsíčně a zároveň HDP relativně dobře
aproximuje. Pro tento účel jsem použil data o průmyslové výrobě.
Stejně jako byla analýza na začátku této kapitoly rozdělena na VAR-model (1) pro
∆M, ∆Y a ∆P a VAR-model (2) pro ∆U, ∆Y a ∆P, nyní po aproximaci reálného důchodu
průmyslovou výrobou analogicky rozdělme následující text na:
(3) VAR-model pro vliv měnové zásoby, který zahrnuje ∆M, ∆IP a ∆P,
(4) VAR-model pro vliv úvěrového agregátu, který zahrnuje ∆U, ∆IP a ∆P.
Symbolem IP je zde značena průmyslová výroba (industrial production). Vzhledem
k měsíčním údajům je v následujících VAR-modelech 11 standardních dummy proměnných
(plus intercept) a navíc u VAR-modelu (4) opět jedna speciální dummy proměnná, značená
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DU, pro statisticky prudký pokles úvěrů v září 2001.29 Data pro následující modely byla
získána opět ze systému časových řad ARAD České národní banky (jedná se o stejná data
jako výše, akorát nyní na měsíční bázi), pouze s výjimkou údajů o průmyslové produkci,
jejichž zdrojem je Mezinárodní měnový fond.
VAR-model (3)
Tabulka 8 – VAR-model (3)
∆Μ
Vysvětlující proměnné
∆M(-1)
∆M(-2)
∆M(-3)
∆M(-4)
∆M(-5)
∆M(-6)
∆IP(-1)
∆IP(-2)
∆IP(-3)
∆IP(-4)
∆IP(-5)
∆IP(-6)
∆P(-1)
∆P(-2)
∆P(-3)
∆P(-4)
∆P(-5)
∆P(-6)
Intercept
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
R2

Odhad

Vysvětlované proměnné
∆IP
Odhad
T-statistika
T-statistika

∆P
Odhad

T-statistika

0,026276
0,110814
0,103666
0,045544
0,016777
0,149812
-0,018715
-0,012953
0,004258
-0,016698
-0,038463
0,009163
-0,138506
0,195752
-0,345607
0,111150
0,471764
-0,301503

0,22581
0,91752
0,83923
0,36715
0,13776
1,20194
-0,51015
-0,30692
0,10558
-0,41065
-0,97988
0,26121
-0,49501
0,65146
-1,17693
0,38665
1,71489
-1,16021

-0,073666
0,686643
0,514155
-0,429487
-0,558169
0,545672
-0,596716
0,016433
0,270791
-0,090840
-0,267054
-0,039618
-0,672331
0,979917
0,241377
-0,316845
-0,683392
-0,353638

-0,19554
1,75608
1,28567
-1,06944
-1,41564
1,35225
-5,02423
0,12028
2,07407
-0,69006
-2,10148
-0,34886
-0,74219
1,00731
0,25390
-0,34045
-0,76731
-0,42033

0,130119
0,041690
-0,018026
0,019114
-0,029653
-0,014543
0,016944
-0,002542
0,039751
0,006095
0,010312
-0,017854
0,401701
0,004726
0,018534
0,088803
0,030059
0,253030

2,71125
0,83696
-0,35382
0,37360
-0,59035
-0,28290
1,11989
-0,14606
2,38997
0,36347
0,63697
-1,23411
3,48090
0,03814
0,15304
0,74900
0,26493
2,36082

1,681224
-2,387424
-1,249054
-1,973485
-0,201358
-0,968296
-3,249292
-0,254108
-0,042937
-3,000940
-0,685022
-1,373679

1,63774
-1,68707
-0,71618
-1,20422
-0,13386
-1,02767
-2,97361
-0,19481
-0,02649
-2,08204
-0,48811
-1,04553

-15,297200
12,444820
18,719410
31,205020
16,787910
8,334585
11,961120
5,722871
18,269750
27,276750
28,355140
18,210750

-4,60280
2,71633
3,31531
5,88151
3,44734
2,73226
3,38111
1,35519
3,48207
5,84542
6,24072
4,28126

-0,362946
0,971422
-0,264091
0,890381
0,269269
0,445662
-0,345046
1,066234
-0,061647
0,038756
0,848647
-0,220147

-0,85725
1,66440
-0,36715
1,31733
0,43404
1,14683
-0,76563
1,98195
-0,09223
0,06520
1,46617
-0,40627

0,633583

0,901366

0,757496

Pozn.: časové rozmezí je srpen 1995 – říjen 2003. Počet pozorování: 99. Délka zpoždění zde byla omezena na
maximálně 6 měsíců, neboť by zahrnutí dalších zpoždění znamenalo již příliš velké zatížení modelu
parametry.

29

Na tomto místě by bylo možné popsat vývoj veličin v modelech (3) a (4) pomocí grafů, stejně jako to bylo
učiněno pro modely (1) a (2). Nicméně, grafy by měly velmi podobný charakter a neměly by na tomto místě
velký význam. Analýza tedy použije rovnou VAR-modely.
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Z hlediska monetaristické teorie se model v porovnání s VARem (1) jeví podstatně
příznivěji. Z tabulky je vidět jednak signifikantní pozitivní vliv ∆M na ∆IP se zpožděním 2
měsíců a dále ještě signifikantnější pozitivní vliv ∆M na ∆P se zpožděním 1 měsíce. To je
jistě konzistentní s monetaristickou teorií, ačkoli monetaristé pro efekt na cenovou hladinu
předpokládají poněkud delší zpoždění. Nicméně, toto monetaristické přesvědčení o
zpožděném efektu na cenovou hladinu má na druhou stranu podporu ve velikosti odhadů
parametrů: efekt ∆M(-1) na ∆P má odhad parametru cca 0,13. Vzhledem k tomu, že změny
veličin jsou zde vyjadřované v procentech, je možné chápat parametry jako elasticity. Tedy,
ačkoli jsme zaznamenali vliv ∆M na ∆P se zpožděním pouze jednoho měsíce, je tento vliv
silně neelastický. Naproti tomu, zmíněný efekt ∆M(-2) na ∆Y vyšel s odhadem parametru ve
výši cca 0,69, což sice stále znamená neelasticitu, ale podstatně mírnější.
Pomineme-li opět autoregresní vztahy, lze zde vysledovat dva velmi podobné rysy
jako v případě VAR-modelu (1).
Za prvé, je zde opět patrný pozitivní vliv ekonomické aktivity (nyní akorát IP namísto
Y) na cenovou hladinu. Signifikantní je v tomto případě změna průmyslové produkce
s odstupem 3 měsíců. Pozitivní vliv průmyslové produkce na ceny jistě odpovídá očekávání a
navíc se zde nesetkáváme s obojakými výsledky jako v modelech (1) a (2), kde byly s různým
zpožděním signifikantně přítomny jak pozitivní, tak negativní vlivy ∆Y na ∆P. Problémem je
zde však to, že odhad parametru pro vliv ∆IP(-3) na ∆P je cca 0,04. Působení je tedy co do
velikosti minimální.
Za druhé, podobně jako v modelu (1) můžeme i zde vysledovat signifikantní vliv ∆P
na ∆M. Konkrétně jde o působení se zpožděním 5 měsíců. To by mohlo hovořit ve prospěch
endogenní teorie peněz.
VAR-model (4)

Podobně jako v modelu (2) je zde hlavní otázkou, zda můžeme empiricky obhájit
kreditní transmisní mechanismus. Přestože zde – stejně jako v modelu (2) – není možné
vysledovat vliv úvěrů na ekonomickou aktivitu (zde zastoupenou průmyslovou produkcí), je
zde signifikantní působení ∆U na ∆P s odstupem 2 měsíců. Takový výsledek je jistě v souladu
s kreditní teorií, nicméně těžištěm této teorie, jak bylo ukázáno v teoretické části 2.2, je vliv
úvěrů na ekonomickou aktivitu. Vliv na ceny se v kreditní teorii diskutuje až druhotně. Proto
je absence vlivu ∆U na ∆IP (a vlivu ∆U na ∆Y v modelu (2) ) velice překvapivá. Navíc, i
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když pozorujeme vliv ∆U alespoň na ∆P, odhad koeficientu je zde pouze cca 0,05. Tedy vliv
je téměř mizivý.
Tabulka 9 – VAR-model (4)
Vysvětlované proměnné
∆IP

∆U
Vysvětlující proměnné
∆U(-1)
∆U(-2)
∆U(-3)
∆U(-4)
∆U(-5)
∆U(-6)
∆IP(-1)
∆IP(-2)
∆IP(-3)
∆IP(-4)
∆IP(-5)
∆IP(-6)
∆P(-1)
∆P(-2)
∆P(-3)
∆P(-4)
∆P(-5)
∆P(-6)
Intercept
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
DU
2

R

Odhad

T-statistika

Odhad

T-statistika

∆P
Odhad

T-statistika

0,072295
-0,002124
0,162096
0,107868
0,109602
0,083821
0,087848
0,063965
-0,011376
-0,050047
-0,037803
-0,004644
-0,189360
-0,268881
-0,162088
0,587399
-0,415373
0,287365

1,07323
-0,03107
2,29597
1,53322
1,53258
1,16483
2,07431
1,29743
-0,23882
-1,07325
-0,81463
-0,11026
-0,60890
-0,85193
-0,51646
1,84938
-1,37354
1,00781

0,225461
-0,130705
-0,008520
-0,257337
-0,018605
-0,063133
-0,600393
-0,051643
0,242144
-0,073833
-0,260801
0,035033
-0,264961
1,449856
-0,547944
0,471800
-0,413654
-0,776688

1,22037
-0,69695
-0,04400
-1,33367
-0,09486
-0,31989
-5,16906
-0,38194
1,85350
-0,57731
-2,04917
0,30329
-0,31065
1,67496
-0,63658
0,54161
-0,49874
-0,99317

-0,006156
0,053365
0,018821
0,027930
-0,016761
0,010329
0,022298
0,002870
0,033637
0,004999
0,012210
-0,020957
0,320539
-0,061654
0,078447
-0,007183
0,056688
0,341872

-0,26254
2,24184
0,76580
1,14041
-0,67325
0,41235
1,51247
0,16723
2,02851
0,30798
0,75584
-1,42938
2,96085
-0,56116
0,71802
-0,06497
0,53848
3,44418

-0,945981
2,965008
2,607446
1,719599
0,166609
-0,374128
2,045831
0,732005
2,913019
1,475382
-0,172487
-1,229755
-15,841810

-0,80692
1,92253
1,28419
0,87212
0,09831
-0,37077
1,68297
0,48623
1,67940
0,85617
-0,11842
-0,94045
-12,16840

-16,159840
15,562240
20,094910
29,695460
17,125960
8,049214
15,418190
7,281952
19,097170
26,132300
32,478360
19,957080
-9,412781

-5,02597
3,67920
3,60857
5,49128
3,68442
2,90856
4,62461
1,76365
4,01435
5,52926
8,12987
5,56482
-2,63621

-0,186457
1,086825
-0,217523
0,758538
0,025934
0,435180
-0,248961
0,737617
0,028547
0,346599
0,306279
-0,212080
-0,611508

-0,45688
2,02434
-0,30775
1,10511
0,04396
1,23890
-0,58832
1,40746
0,04728
0,57777
0,60402
-0,46590
-1,34929

0,755572

0,902966

0,763167

Pozn.: časové rozmezí je srpen 1995 – říjen 2003. Počet pozorování: 99.

Zajímavá je však signifikance proměnných ∆IP(-1) a ∆P(-4) při vysvětlování ∆U. Toto
se zdá být jakousi obdobou endogenní teorie peněz pro případ úvěrů: vliv nemá primárně ∆U
na ∆IP a ∆P, ale ∆IP a ∆P na ∆U.
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Konečně, opakuje se zde jako v modelu (3) signifikantní vliv ∆IP na ∆P se zpožděním
3 měsíců. To je však výsledkem vzájemného vztahu IP a P, který není ovlivněn zahrnutím U
nebo M, a proto se v tomto modely (3) a (4) neliší.
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4. ZÁVĚR
Tato práce byla rozdělena na dvě základní části. První část, „Teorie transmisních
mechanismů“, se zabývala rozlišením a podrobným vyložením dvou významných
transmisních mechanismů – monetaristického a kreditního. Cílem této části bylo od základů
vysvětlit, proč je množství peněz (resp. množství úvěrů) považováno příslušnou teorií za
mimořádně významný – a tudíž doporučený – zprostředkující cíl měnové politiky. Ve výkladu
přitom byly sledovány dvě linie: jednak byly transmisní mechanismy vysvětleny čistě
teoreticky, jednak byly prezentovány empirické výsledky z jiných zemí, pomocí nichž autoři
svá tvrzení dokládají.
Druhá část, „Empirické ověření“, se věnovala analýze makroekonomických dat pro
případ české ekonomiky, přičemž k tomuto účelu byla použita metoda vektorové autoregrese.
Záměrem této části bylo ověřit platnost transmisních mechanismů vysvětlených v první části
práce. V kapitole 3.2.2 již byly interpretovány výsledky analýzy pro jednotlivé modely – a
právě shrnutí a posouzení těchto výsledků bude náplní tohoto závěru k práci.

4.1 Shrnutí výsledků
Domnívám se, že vzhledem k výsledkům ekonometrické analýzy je možné
problematiku transmisních mechanismů v České republice shrnout do následujících otázek:
1. Který z transmisních mechanismů je v české ekonomice významnější?
2. Je množství peněz, resp. množství úvěrů exogenní či endogenní veličinou?
3. Objevily se v modelech signifikantně i závislosti nezahrnující množství peněz a
množství úvěrů?
4. Odlišují se výsledky při použití čtvrtletních a měsíčních dat?
5. Jaká je věrohodnost modelů a jaká jsou jejich omezení?
1. Který z transmisních mechanismů je v české ekonomice významnější?

Výsledky ekonometrické analýzy vyznívají spíše ve prospěch monetaristického
transmisního mechanismu. Přesněji řečeno, ani měnová zásoba, ani úvěrový agregát
nevykazují ve VAR-modelech nijak silné a přesvědčivé vlivy na reálný důchod (popř.
průmyslovou výrobu) a cenovou hladinu. Např. v modelech (1) a (2) nebyl nalezen téměř
žádný vliv změny měnového nebo úvěrového agregátu na změnu reálného důchodu a cenové
hladiny. Takový vliv se projevil až v modelech (3) a (4) s více daty. Jakýkoli závěr je tedy
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nutné brát s velkou rezervou. Nicméně, porovnáme-li vliv měnové zásoby z modelu (3) a vliv
úvěrového agregátu z modelu (4), měnová zásoba se jeví při vysvětlování průmyslové výroby
a cenové hladiny jako významnější veličina. U měnové zásoby byl nalezen kladný vliv jak na
průmyslovou výrobu, tak na cenovou hladinu. Pokud jde o vliv měnové zásoby na cenovou
hladinu, k podobnému výsledku dospěli např. Guba, Stiller a Arlt (1997). Jejich analýza
ukazuje, že vztah těchto dvou veličin nelze chápat jako přesný, ale spíše jako dlouhodobější a
volnější vztah. V nalezení určitého, avšak nijak přesného vztahu mezi měnovou zásobou a
cenami se tedy tato práce s prací zmíněných autorů shoduje.
Oproti tomu u úvěrového agregátu byl nalezen pouze vliv na cenovou hladinu, a to
navíc s téměř nulovým odhadem koeficientu. Toto zjištění je v jasném rozporu s teoretickým
přesvědčením o významu úvěrů, které bylo prezentováno v části 2.2, a to zejména pokud jde o
vliv úvěrů na reálný důchod, resp. průmyslovou výrobu. Minimální význam úvěrů ve srovnání
s měnovou zásobou, zjištěný v této práci, je např. velmi odlišný od závěru V. Izáka (1995).
Ten shledal, že s reálným důchodem mají naopak užší vazbu úvěry.
2. Je množství peněz, resp. množství úvěrů exogenní či endogenní veličinou?

Z výsledků modelů je patrné, že u měnové zásoby a úvěrového agregátu dochází jak
vlivu těchto veličin na ekonomickou aktivitu (reálný důchod či průmyslovou výrobu) a
cenovou hladinu, tak k vlivu ekonomické aktivity a cenové hladiny zpětně na měnovou
zásobu a úvěrový agregát. První směr vlivu byl právě popsán v otázce 1. Pokud jde o druhý
směr vlivu, tak na měnovou zásobu měla v modelech (1) a (3) shodně vliv cenová hladina. Na
množství úvěrů měla v modelu (4) vliv cenová hladina i průmyslová výroba. Z těchto
výsledků je tedy možné usoudit, že jak množství peněz, tak množství úvěrů jsou endogenní
veličiny. Pokud jde o endogennost měnové zásoby, tyto výsledky jsou blízké zjištěním Izáka
(1995), přestože ten dospěl k poněkud výraznějšímu závěru, že měnová zásoba sama na
ostatní veličiny efekt nemá a je jimi pouze ovlivňována.
3. Objevily se v modelech signifikantně i závislosti nezahrnující množství peněz a množství
úvěrů?

Ve všech čtyřech modelech byl přítomen vliv reálného důchodu (popř. průmyslové
výroby) na cenovou hladinu. Faktem je, že v modelech (1) a (2) tento vliv vycházel velmi
nekonzistentně – znaménko vlivu se totiž lišilo podle počtu zpoždění. Nicméně v modelech
(3) a (4) s více daty se už působení projevovalo pouze jako kladné. Je tedy možné
konstatovat, že kromě vlivu peněz a úvěrů – coby zprostředkujících cílů měnové politiky – na
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ekonomickou aktivitu a cenovou hladinu – coby její konečné cíle – se v modelech projevilo
poměrně silně i působení mezi konečnými cíly navzájem. Toto zjištění není nijak v rozporu
s teoriemi transmisních mechanismů – tyto teorie nevylučují, že konečné cíle na sebe
navzájem působí. Toto poznání ale může pomoci vysvětlit, proč se v modelech neprojevil
jako jasně dominantní ani jeden z transmisních mechanismů: jestliže se konečné cíle mezi
sebou navzájem ovlivňují, pak úplně jiné ekonomické veličiny, nerozebírané v této práci,
mohou přes jeden konečný cíl (např. reálný důchod) působit na jiný konečný cíl (např.
cenovou hladinu), aniž by v tomto řetězci jakkoli figurovala měnová zásoba či množství
úvěrů. Kdyby kupř. zvýšené exporty vedly k vyššímu reálnému HDP a to zase dále
způsobovalo vyšší cenovou hladinu, pak se konečné cíle měnové politiky pohybují, aniž by se
na tom zprostředkující cíle – měnová zásoba či množství úvěrů – vůbec podílely.
Toto zjištění je tedy spíše „vedlejším produktem“ ekonometrické analýzy, protože
přímo nesouvisí s měnovou zásobou ani množstvím úvěrů, ale může přispět k vysvětlení toho,
proč se v modelu neprojevily „čisté“ transmisní mechanismy.
4. Odlišují se výsledky při použití čtvrtletních a měsíčních dat?

Rozdíl mezi modely (1) a (2), které pracují se čtvrtletními daty, a modely (3) a (4),
které pracují s měsíčními daty, je poměrně výrazný. Lze říci, že v modelech se čtvrtletními
daty, které mají podstatně méně pozorování, dochází VAR k mnoha těžko vysvětlitelným
závislostem. Jde např. o negativní vliv měnové zásoby na cenovou hladinu v modelu (1).
Dalším příkladem je nekonzistentní vliv reálného důchodu na cenovou hladinu v modelech
(1) a (2): působení se liší ve znaménku podle počtu zpoždění. U měsíčních dat, tj. modelů (3)
a (4), které mají podstatně více pozorování, se však tyto problémy již vůbec neobjevují.
Zjištěné závislosti jsou u těchto modelů mnohem bližší teoretickým očekáváním, a to nejenom
v případě vlivu měnové zásoby a množství úvěrů na ostatní veličiny. Je tedy možné říci, že
častější a hlavně početnější data přibližují výsledky k teoretickým tvrzením i k obecným
ekonomickým očekáváním.
5. Jaká je věrohodnost modelů a jaká jsou jejich omezení?

Abychom mohli přijmout závěry analýzy z otázek 1 až 4, je nutné diskutovat, jaká
jsou omezení modelů ve smyslu jejich výpovědní hodnoty. Standardním měřítkem toho, do
jaké míry nezávislé proměnné „vysvětlují“ závisle proměnnou, je koeficient determinace R2.
Při pohledu na výsledky zjistíme, že koeficient determinace dosahuje u všech čtyř modelů
relativně vysokých hodnot. Nejvyšších hodnot R2 dosahuje ve všech modelech regrese s ∆Y
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(resp. ∆IP) coby vysvětlovanou proměnnou: koeficient determinace je vždy vyšší než 0,9. O
něco nižších, ale stále poměrně vysokých hodnot R2 dosahují i zbylé dvě regrese (hodnoty se
pohybují cca od 0,63 do 0,84). Závěrem by tedy mohlo být, že ze všech kombinací
vysvětlujících a vysvětlovaných proměnných, které modely poskytují, je nejvýznamnější
„vysvětlení“ ∆Y (resp. ∆IP) pomocí ostatních veličin.
Takový závěr je však nutné brát s rezervou nejméně ze dvou důvodů. Za prvé, model
je autoregresivní, a proto k velikosti koeficientu determinace přispívají i vlastní zpožděné
hodnoty vysvětlované proměnné. Za druhé, v regresích jsou vždy obsaženy i dummy
proměnné. Vzhledem k tomu, že veličiny často vykazují výrazně sezónní průběh, i tato
sezónnost

vyjádřená pomocí dummy proměnných přispívá k velikosti koeficientu

determinace. Zřejmě není náhodou, že je to právě regrese s ∆Y coby vysvětlovanou
proměnnou, která vykazuje jasně nejvyšší koeficient determinace (přes 0,98), neboť právě ∆Y
má ze všech veličin nejvíce sezónní průběh. (To bylo ukázáno v části 3.2.1.) Tyto dva důvody
tedy výrazně oslabují možnost posuzovat „sílu“ regresí pomocí koeficientu determinace.
Jiným problémem věrohodnosti modelu je počet pozorování. V otázce 4 byl učiněn
závěr, že rozdíl při použití čtvrtletních a měsíčních dat je výrazný, přičemž modely se
čtvrtletními daty, které mají o dost méně pozorování, dávají často velmi zvláštní výsledky.
Tyto zvláštnosti však téměř úplně mizí, když se podstatně zvýší počet pozorování pomocí
měsíčních dat. Proto se nabízí zásadní otázka: Jaké výsledky bychom obdrželi, kdybychom
měli pro Českou republiku ještě podstatně více dat, a mohli tak teorie testovat na skutečně
rozsáhlých vzorcích, jak je to možné u vyspělých tržních ekonomik? Zvážíme-li, jaký rozdíl
nastal jen při přechodu od čtvrtletních údajů (35 pozorování) k měsíčním údajům (99
pozorování), není možné vyloučit, že by výsledky byly ještě úplně jiné.
Konečně je třeba zvážit, do jaké míry jsou jednotlivé úseky sledovaného období (1993
– 2004) navzájem porovnatelné. Fungování ekonomiky prošlo za tuto dobu výraznými
změnami a je možné, že analýza je tímto poznamenána. Nejlepším příkladem je zřejmě
fungování bankovního systému, který byl na začátku tohoto období ve státních rukou, zatímco
na konci je již tržním sektorem. Při takto různorodých okolnostech pak samozřejmě dochází
ke nedodržení základního předpokladu „ceteris paribus“ a výsledky analýzy mohou být
narušeny.

4.2 Závěrečné zhodnocení
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Domnívám se, že při pohledu na teoretickou a empirickou část této práce je patrný
jeden výrazný kontrast. Transmisní mechanismy – ať už měnový či kreditní – jsou
koncepcemi, které jsou ekonomy velmi dobře teoreticky propracovány. Oba vycházejí
z mikroekonomické analýzy, ze které jsou vyvozeny makroekonomické důsledky a ty dále
dokumentovány na rozsáhlých empirických rozborech z vyspělých tržních ekonomik.
Rozhodně tedy nelze říci, že by jeden či druhý transmisní mechanismus trpěl nedostatkem
teoretického zdůvodnění nebo postrádal adekvátní empirické ověření z vyspělých tržních
ekonomik. Toto bylo ukázáno v první části práce.
Chceme-li však tyto teorie testovat na datech pro českou ekonomiku, čímž se zabývala
druhá část práce, dostáváme poněkud jiné výsledky a narážíme na problémy s délkou a
různorodostí sledovaného období. Jsem názoru, že lze práci uzavřít následujícími dvěma
body.
1. Modely vykazovaly závislost na počtu pozorování, často docházely k obtížně
vysvětlitelným závěrům a teoretické koncepce transmisních mechanismů potvrzovaly
jen slabě. Pokud je toto způsobeno krátkými časovými řadami a transformací
ekonomiky, potom je třeba závěry z části 4.1 brát s velkou rezervou. Rozhodnutí o
platnosti transmisních mechanismů pak bude možné jedině s více daty a s ustáleným
charakterem ekonomiky.
2. Pokud je však období 1993 – 2004 dostatečně dlouhé a pokud změny ve fungování
ekonomiky na platnost transmisních mechanismů nijak výrazně nepůsobí, potom
analýza dospěla k následujícím závěrům.
Za prvé, při působení na reálný důchod (resp. průmyslovou produkci) a na
cenovou hladinu se jeví jako významnější měnová zásoba než úvěrový agregát.
Zejména vliv úvěrů na ekonomickou aktivitu, který předpokládá kreditní transmisní
mechanismus, se nepotvrdil.
Za druhé, měnová zásoba i úvěrový agregát jsou endogenními veličinami. Toto
není možné interpretovat jako vyvrácení monetaristické teorie, neboť ta s jistou
zpětnou vazbou na měnovou zásobu počítá, nicméně teze o striktní exogennosti
měnové zásoby rozhodně neplatí. U úvěrů lze endogennost předpokládat, a tento
výsledek tedy není v rozporu s teorií kreditního mechanismu.
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Příloha
Tabulka A – Autokorelace disturbancí pro VAR (1)
Zpoždění (čtvrtletí)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LM-Statistika
8,591921
8,200916
10,795590
8,466506
4,100868
9,626350
9,839486
6,807618
8,751415
6,748282
6,250484
5,291117

Tabulka B – Autokorelace disturbancí pro VAR (2)

P-value
0,4758
0,5140
0,2900
0,4879
0,9046
0,3816
0,3636
0,6571
0,4605
0,6633
0,7146
0,8082

Zpoždění (čtvrtletí)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LM-Statistika
8,634505
13,231810
6,781943
6,580747
11,823600
6,680202
6,522604
5,091505
1,693273
7,780557
3,521735
10,143340

P-value
0,4717
0,1524
0,6598
0,6807
0,2234
0,6704
0,6867
0,8263
0,9954
0,5564
0,9400
0,3390

Pozn.: časové rozmezí je 2. kvartál 1995 – 4. kvartál
2004.

Pozn.: časové rozmezí je 2. kvartál 1995 – 4. kvartál 2004.

Tabulka C – Autokorelace disturbancí pro VAR (3)

Tabulka D – Autokorelace disturbancí pro VAR (4)

Zpoždění (měsíce)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LM-Statistika
15,866820
9,821535
14,800150
12,549960
11,992340
15,922370
8,520024
8,164578
12,643690
3,607536
8,012129
16,032700

P-value
0,0697
0,3651
0,0966
0,1840
0,2137
0,0685
0,4827
0,5176
0,1794
0,9353
0,5329
0,0662

Zpoždění (měsíce)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pozn.: časové rozmezí je únor 1995 – říjen 2003.

LM-Statistika
9,131218
14,332230
11,593390
11,185450
3,618851
10,154330
9,078044
3,753427
8,709335
10,234760
10,503730
12,634360

P-value
0,4253
0,1110
0,2372
0,2632
0,9347
0,3381
0,4301
0,9269
0,4645
0,3318
0,3113
0,1799

Pozn.: časové rozmezí je únor 1995 – říjen 2003.

Komentář

V Tabulkách A až D jsou znázorněny výsledky LM-testu pro autokorelaci disturbancí až
dvanáctého řádu u příslušných VAR-modelů. Nulovou hypotézou je zde tvrzení, že mezi
disturbancemi neexistuje autokorelace daného řádu. Je vidět, že hodnoty P-values jsou pro
všechna zpoždění u všech modelů vyšší než 0,05, a tedy na standardní hladině významnosti
5% nemůžeme hypotézu o nulové autokorelaci disturbancí zamítnout.
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