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Makroekonomické modelování české ekonomiky 

v pojetí nového keynesovství 

Abstrakt 

Tato práce se zabývá ověřením využitelnosti a vysvětlovací schopnosti nového 
keynesovského makroekonomického modelu na českých datech s ohledem na specifika 
české ekonomiky. Vyhodnocení je prováděno s ohledem na přilnavost modelu k datům a 
užitečnost pro monetární analýzu. V teoretické části se disertační práce zaměřuje na 
rozpory mezi soudobými  neoklasickými ekonomy a novými keynesovci jako 
představiteli hlavních škol obhajujících používání modelů dynamické stochastické 
všeobecné rovnováhy (DSGE) v hospodářské politice. Ačkoliv oba přístupy vycházejí 
z některých společných základů, např. mikroekonomických základů strukturálních 
parametrů a šoků či racionálního chování, liší se zejména v pohledu na pružnost cen a 
mezd a z toho vyplývající účinnost stabilizační politiky v krátkém období. 

Z důvodu významnosti monetární politiky v modelech DSGE se tato disertační 
práce zaměřuje na základní východiska  této politiky, včetně Taylorova přístupu, i volbu 
mezi používáním diskreční politiky a fixních pravidel. Další zkoumanou problematikou je 
konflikt mezi teoretickou a empirickou koherencí modelu. Postupem času totiž bylo, 
často vlivem zvýšené výpočetní kapacity, možné dosáhnout stejného stupně empirické 
koherence s lepší teoretickou konstrukcí. 

Stěžejní, empirická část práce se zabývá aplikací nového keynesovského modelu 
na data české ekonomiky. Tento model se skládá ze dvou bloků – domácího, sestávajícího 
se ze 4 rovnic charakterizujících Phillipsovu křivku, křivku IS, monetární reakční funkci 
Taylorova typu a vývoj devizového kurzu za podmínky nekryté úrokové parity, a 
zahraničního (reprezentovaného eurozónou), který je modelován jako uzavřená 
ekonomika.  

Odhady na dvou různých délkách časových řad umožňují vypozorovat vliv 
globální finanční krize (2008, 2009) na velikosti odhadnutých parametrů a 
předpokládanou dynamiku modelu. Následná analýza impulsní odezvy zkoumá reakci 
domácích makroekonomických proměnných na domácí a zahraniční šoky Na základě 
získaných poznatků lze říci, že reakce domácích ekonomických proměnných na vnější 
šoky vykazují znatelně větší citlivost, jsou-li  odhady parametrů modelu založeny na 
datech zahrnujících období globální finanční krize.  

Výše popsaný model je následně využit k řešení problému potenciálního přechodu 
z cílování inflace na cílování devizového kurzu, jenž by předcházel přijetí eura. Tento 
přechod je modelován prostřednictvím změn jednoduchého optimálního měnového 
pravidla, pomocí něhož lze charakterizovat příslušné režimy monetární politiky. Následně 
jsou vyhodnoceny dopady takovéto změny na hodnotu ztrátové funkce centrální banky.   

 

Klíčová slova: Makroekonomický model, nové keynesovství, Česká republika, monetární 
pravidla, analýza impulsní odezvy, ztrátová funkce, cílování inflace, cílování devizového 
kurzu. 
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Modeling the Czech Macroeconomy Using the New 
Keynesian Approach 

Abstract 

This dissertation focuses on the evaluation of New Keynesian Macroeconomic 
models on the Czech Republic’s data and in the context of the specifics of the Czech 
economy. The evaluation is conducted in terms of the models data fit and usefulness for 
monetary policy analysis. In its theoretical part, the dissertation discusses the discord 
between modern the neoclassical economists, and the new Keynesians as the main school 
advocating the use of dynamic stochastic general equilibrium models (DSGE) for policy 
analysis. Although both schools share most of the fundamental views, for instance the 
need for microfoundations of deep structural parameters and shocks, and rational 
expectations, they diverge in their views concerning the importance of price and wage 
rigidities, and the short-run effectiveness of stabilization policy.   

Owing to the fact that DSGE models are predominantly used for monetary policy 
analysis, this dissertation deploys and evaluates the DSGE models in the context of 
different representation of monetary policy response, including the Taylor rule, and the 
overall tradeoff between using discretionary policy and systematic rules. Another 
researched aspect in the dissertation pertains to the theoretical and empirical coherence of 
DSGE models. The restriction of the latter tradeoff has been, however, lifted over time 
due to advances in computational power, which allowed achieving the same degree of 
empirical coherence with better theoretical construction.   

The main, empirical part of the dissertation applies the new Keynesian-type 
macroeconomic model to the data on the Czech economy. This model consists of two 
blocks: (i) domestic, which contains of four equations characterizing the Phillips curve, 
IS curve, Taylor-type monetary policy reaction function, the exchange rate under the 
uncover interest rate parity condition, and (ii) an analogous foreign block representing the 
Eurozone and modeled as a closed economy.  

Estimations of the macroeconomic models are based on two sets of time series to 
enable analyzing the effect of the 2008 and 2009 global financial crisis on parameter 
estimates of the model, and its implied dynamics. The latter is studies by means of the 
impulse response analysis to examine the response of domestic macroeconomic variables 
to domestic and foreign shocks. The analysis suggests that the response of domestic 
macroeconomic variables to external shocks is significantly more sensitive, when 
parameter estimates are based on data including the global financial crisis period. 

The estimated model is then used to solve the problem of potential transition from 
inflation to exchange rate targeting that would predate adoption of the euro. This 
transition is modeled by means of a change in the simple optimal policy rule that could 
characterize the respective monetary policy regimes. An evaluation is then carried out to 
study the impact of such transition on the central bank’s loss function value. 

Keywords: Macroeconomic model, new Keynesian economics, Czech Republic, 
monetary policy rules, impulse response analysis, loss function, inflation targeting, 
exchange rate targeting. 
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Úvod 
 

Makroekonomické modely umožňují zlepšit naše poznání ekonomiky, což 

je velmi důležité pro správnou volbu hospodářské politiky. Z tohoto důvodu je 

makroekonomické modelování využíváno při utváření monetární i fiskální 

politiky. Také v České republice využívá makroekonomické modely řada 

významných institucí, např. Česká národní banka, Ministerstvo financí, a mnoho 

dalších. Existuje široká škála makroekonomických modelů, miniaturními modely 

sloužícími k objasnění ekonomických teorií počínaje a komplexními statistickými 

modely konče. V této oblasti probíhá neustálý vývoj, dochází k modifikacím 

stávajících modelů i vzniku modelů nových. Během posledních několika desetiletí 

postupně narůstala popularita makroekonomických modelů vycházejících 

z mikroekonomických základů, mezi které můžeme zařadit i modely vycházející 

z myšlenek nového keynesovství. Ty jsou oblíbené zejména pro své dobré 

vypovídací schopnosti a přijatelnou technickou náročnost.  

Nová keynesovská ekonomie navazuje některými svými myšlenkami na 

soudobou neoklasickou ekonomii (např. rovněž pracuje s existencí racionálních 

očekávání), ale jinými myšlenkami se proti ní vymezuje (např. uvažuje 

nedokonale konkurenční trhy či strnulosti cen a mezd). Tyto strnulosti bývají 

odůvodňovány pomocí základních myšlenkových konceptů např. nominálních 

rigidit (souvisejících s explicitními a implicitními kontrakty), reálných rigidit (tj. 

slabých reakcí reálných mezd a reálných cen na změny v reálné poptávce), 

známých nákladů cenového přizpůsobení (tzv. menu cost) apod. Přesnější 

vymezení východisek této ekonomické školy lze nalézt např. v Ball, Mankiw, 

Romer (1988). 

Modely s podobnými teoretickými základy se často objevují zejména u 

zemí, které zavedly jako svou monetární strategii cílování inflace. Mezi 

průkopníky tohoto monetárního mechanismu patřil Nový Zéland, poté se tento 

mechanismus rozšířil do řady zemí a v roce 1998 krok k jeho přijetí učinila i 

Česká národní banka. V této práci bude prezentován jednoduchý model založený 

na myšlenkách nového keynesovství, který je vhodný pro řešení základních 
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ekonomických a politických otázek. Nejedná se však o komplexní model, jaký 

používá např. ČNB pro své predikce, ten využívá daleko složitějšího modelového 

rámce.  

Postupem času se vyvíjely pohledy na problematiku možné existence 

substitučního vztahu mezi inflací a výstupem (případně nezaměstnaností). 

Objevovaly se různé specifikace, počínaje původní Phillipsovou křivkou 

zkoumající vztah mzdové inflace a míry nezaměstnanosti až po současné, tzv. 

hybridní modely Phillipsovy křivky, kde je inflace modelována pomocí chování 

representativního agenta v závislosti na jejích minulých hodnotách, mezeře 

výstupu, reálném devizovém kurzu a případném vývoji dalších podstatných 

proměnných. Moderní typ Phillipsovy křivky bude, vedle dalších rovnic, použit i 

v této práci.  

Rozsáhlé diskuze probíhaly (a dodnes probíhají) ohledně specifikace 

monetárních pravidel (optimálního chování monetární autority). Mezi první 

pravidla, která se dostala do podvědomí velké části odborné veřejnosti, patří 

známé Taylorovo pravidlo úrokové míry (Taylor, 1993). Jak uvádí Clarida et al. 

(1999), mnozí přední makroekonomové buďto sami navrhli některá hospodářsko 

politická pravidla, nebo alespoň vymezili svůj postoj k tomu, jaký by měl být 

hlavní směr monetární politiky. Proto bude i v rámci této práce určitý prostor 

věnován problematice monetární politiky a jejího modelování. 

  Česká republika patří mezi země s velkou otevřeností ekonomiky 

vzhledem k zahraničí. Proto je, při hledání vhodného modelového rámce, pro 

dosažení co možná nejvěrnějšího obrazu ekonomiky potřeba zahrnout do 

specifikace modelu nejen domácí proměnné, ale i zahraniční (exogenní) proměnné 

determinující klíčové zkoumané ukazatele. Vliv zahraničí navíc narůstá spolu 

s postupnou integrací české ekonomiky do evropských struktur, přípravou na 

možné budoucí přijetí společné evropské měny a sílícími globalizačními 

tendencemi. 

Existuje řada modelů, které s větší či menší úspěšností popisují základní 

determinanty vývoje ekonomiky. Aby se neopakovaly minulé chyby, je v rámci 
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disertační práce použit modelový rámec vycházející z již fungujících a ověřených 

modelů uvedených v pracích Svensson (1997), Christiano et al. (2001) či Clarida 

et al. (2001), který je dle potřeb upraven tak, aby bylo možné věrohodně 

modelovat českou ekonomiku. Fungování modelu již bylo prakticky ověřeno na 

českých datech a některé výstupy byly prezentovány v práci Melecký a Melecký 

(2010). Kromě samotného odhadu modelu je v rámci disertační práce provedena i 

analýza pomocí metody impulsní odezvy (impulse response analysis) a odhadnuta 

ztrátová funkce centrální banky při různých režimech monetární politiky.  

Z důvodu komplexního přístupu vedoucího od teoretické přípravy 

k empirické aplikaci lze disertační práci pokládat za vhodný souhrn poznatků 

z oblasti modelování české ekonomiky pomocí modelů dynamické stochastické 

všeobecné rovnováhy (modelů DSGE). 



4 
 

1 Cíl a zaměření práce, její struktura a použitá 
metodika 

 

1.1 Cíl a zaměření práce 
 

Cílem disertační práce je ověřit využitelnost a vysvětlovací schopnost 

nového keynesovského makroekonomického modelu v prostředí České republiky.  

Tento cíl je naplňován následujícím způsobem. Nejprve je s využitím 

dostupné datové základny nalezena vhodná specifikace modelu ekonomiky České 

republiky a výsledné hodnoty odhadnutých parametrů jsou komparovány 

s hodnotami parametrů odhadnutými na kratší časové řadě (zde jde o pokus 

vypozorovat vliv „krizových let“ 2008-2009). V rámci této oblasti je také 

provedeno stručné teoretické shrnutí současného stavu poznání v oblasti tvorby 

modelů dynamické všeobecné stochastické rovnováhy (modelů DGSE) a 

konfliktů mezi soudobými neoklasickými ekonomy a novými keynesovci. Při 

konstrukci modelu je kladen důraz na vypovídací schopnosti a stabilitu systému. 

Výhodou oproti jiným podobným modelům je použitá metoda odhadu – obecná 

metoda momentů (GMM) a rozšířená délka časové řady, která umožňuje zahrnout 

nedávné cyklické výkyvy. Navrhovaný modelový rámec vychází zejména z prací 

Svensson (2000), Clarida et. al (2002) a podobných modelů.  Při konstrukci a 

odhadu modelu je brán ohled na specifika České republiky, např. na „transitivní 

charakter“ české ekonomiky. 

Následně je analyzována dynamika daného modelového systému a pomocí 

metody impulsní odezvy je ukázáno, jak probíhá absorpce domácích a 

zahraničních šoků zasahujících českou ekonomiku.  Podrobně jsou tak rozebrány 

dopady jednotlivých šoků (vnějších i vnitřních) na českou ekonomiku a graficky i 

slovně popsán proces návratu zkoumané ekonomiky ke stálému (stabilnímu) 

stavu. Poznání reakcí ekonomiky na tyto podněty je klíčové pro stanovení správné 

hospodářské politiky, což se zejména týká, vzhledem k charakteru daného 

modelu, monetární politiky. 
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 Využitelnost modelu pro analýzu otázek hospodářské politiky je spojena s 

odhadem ztrátové funkce České národní banky (ČNB) a sledováním potenciálního 

vlivu změny monetárního režimu na ztrátovou funkci ČNB. V této oblasti je 

zejména zkoumáno, jak váhy, které centrální banka přisuzuje jednotlivým 

determinantům, ovlivňují ztrátovou funkci ČNB. Zároveň jsou zde formulována 

určitá doporučení směřující k minimalizaci ztrátové funkce centrální banky. Je 

řešena otázka, jaké by byly dopady změny monetárního režimu před případným 

přijetím eura. 

 

1.2 Struktura práce 
 

V návaznosti na krátké uvedení do problému, které bylo prezentováno výše, 

je zbytek práce strukturován následovně. Po metodickém shrnutí v subkapitole 

1.3, které upřesňuje, jakým způsobem jsou chápány určité základní skutečnosti, a 

vyjasňuje některé následně používané pojmy a postupy při ekonomickém 

modelování, jsou velmi stručně shrnuty základní myšlenky metody momentů. 

Tato metoda je podrobněji popsána před samotnou aplikací.  

Kapitola 2 se zaměřuje na rozlišení dvou často zmiňovaných škol moderní 

makroekonomie, které standardně využívají modely DSGE, stejně jako tomu bude 

v aplikační části této práce. Konkrétně se jedná o novou klasickou ekonomickou 

školu a nové keynesovství. Ačkoliv oba tyto směry vycházejí z podobných 

východisek a nová keynesovská ekonomie mnohdy navazuje na některé myšlenky 

nových klasických makroekonomů, přesto zde existují určité významné rozdíly 

ovlivňující tvorbu makroekonomických modelů a přístup k provádění 

hospodářské politiky. 

V kapitole 3 je pozornost věnována měnové politice. Nejdříve je nastíněn 

základní rámec pro analýzu monetární politiky. Ta je důležitým faktorem při 

formování modelu, neboť např. determinuje specifikaci měnově politického 

pravidla, v tomto případě Taylorova typu, či Phillipsovy křivky, ale i dalších 

charakteristik modelu. Jsou zde zmíněny problémy, kterých je třeba se vyvarovat 
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při návrhu modelu a krátce je také zmíněn problém volby mezi závaznými 

pravidly a diskrečními opatřeními. Před samotným návrhem modelu je řešena 

otázka strategie modelování, substituční vztah mezi mírou teoretické a empirické 

koherence, a také rozdílné přístupy k modelování ze strany akademických 

ekonomů a praktických tvůrců hospodářské politiky i jejich vzájemné 

ovlivňování. 

V kapitole 4 je podrobně popsán model, vycházející z myšlenek nové 

keynesovské ekonomie, který je následně využíván v empirické části práce. Jsou 

zde podrobně rozebrána vstupní data a jejich úpravy před vstupem do modelu, a 

také osvětlen použitý způsob odhadu pomocí obecné metody momentů. 

Následující subkapitoly jsou věnovány prezentaci získaných výsledků a jejich 

interpretaci. Nejprve jsou podrobně rozebrány výsledky odhadu jednotlivých 

parametrů modelu pro domácí i zahraniční ekonomiku a následně je zkoumána 

dynamika modelu v rámci analýzy impulsní odezvy. Ekonomika je vystavena 

působení domácích i externích šoků a je zkoumáno, jak tyto šoky ovlivňují 

základní ekonomické proměnné, jako jsou inflace, výstup, úrokové sazby či 

devizový kurz. V další části kapitoly 4 je proveden pokus vypozorovat vliv 

„krizových let“, kdy je model opětovně odhadnut na prodloužených datových 

řadách. Při interpretacích výsledků je pozornost věnována také vzniklým rozdílům 

oproti výsledkům odhadu na základě kratších časových řad. 

V kapitole 5 je model využit pro nalezení odpovědi na možnou otázku 

hospodářské politiky, jaké dopady by měla případná změna monetárního režimu 

z cílování inflace na cílování devizového kurzu na velikost ztrátové funkce 

centrální banky. Takto určené hodnoty jsou pro lepší vypovídací schopnost 

převedeny na změny, které způsobí v růstu hrubého domácího produktu. V 

poslední kapitole je následně provedeno závěrečné zhodnocení získaných 

poznatků. 
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1.3 Metodika  
 

Metoda je zde obecně chápána, s přihlédnutím k pojetí použitém v práci 

Ochrana (2009),  jako nástroj ke zkoumání daného výzkumného předmětu, 

konkrétní způsob a aplikace určitého postupu tak, aby bylo dosaženo stanoveného 

cíle.  Metodika výzkumné práce je poté postupem, který udává, jak v praxi 

postupně realizovat výzkumné procedury vztahující se k realizaci výzkumného 

cíle. 

Ve stručnosti lze, vzhledem ke klasifikaci využívané ve výše zmíněné práci, 

specifikovat tyto základní teoretické metody, které jsou v disertační práci 

využívány. Jedná se především o metody abstrakce (zejména při konstrukci 

modelu), indukce, dedukce, analýzy (zejména v rámci odhadu modelových 

parametrů), syntézy, případně srovnání (např. při porovnání přístupu jednotlivých 

škol k analýze hospodářské politiky či odhadnutých parametrů při různých 

délkách časových řad).  

Z empirických metod je využíváno zejména experimentu a měření. Mezi 

konkrétnější specifické metody, které jsou v práci používány, lze zařadit zejména 

metody verifikace, representativního vzorku, ekonomické statistiky či 

ekonomické analýzy. Tyto metody jsou využívány zejména při odhadu modelu, 

analýze impulsní odezvy a v rámci řešení otázky přechodu mezi jednotlivými 

monetárními režimy. 

Zatímco kapitoly 2 a 3 mají spíše teoreticko deduktivní charakter, kapitoly 4 

a 5 lze považovat převážně za empiricko induktivní.  Obecně vzato je tato práce, a 

poznatky z ní vyplývající, kombinací teoretického a empirického přístupu, 

přičemž stěžejní je část empirická. Vychází se z teoretických poznatků, které 

určují předpokládaný „směr“ působení jednotlivých veličin, pomocí kvantitativní 

analýzy jsou tyto vztahy ověřovány a je určována „velikost“ jejich účinků.  
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1.3.1 Metodický postup při ekonomickém modelování 
 

V tomto kontextu je často zmiňována ekonometrie jako vědní disciplína, 

která se snaží pomocí kvantitativní a kvalitativní analýzy dostupných dat ověřovat 

předpoklady či závěry ekonomických teorií specifikovaných matematickými 

prostředky. Jde tedy o spojení matematiky, statistiky, ekonomie a čím dál více 

také informatiky, která znatelně ulehčuje výpočty zejména při řešení složitých 

modelů. 

Vznik ekonometrie jako samostatné vědní disciplíny bývá spojován se 

založením Ekonometrické společnosti (Econometric Society) v USA v roce 19301. 

Ekonometrie se rozvíjí zejména v reakci na Velkou hospodářskou krizi a 

související kritiku ekonomické vědy jako netradiční přístup a experiment s 

využíváním matematicko statistických metod ke zkoumání a měření 

ekonomických a společenských jevů. 

S použitím ekonometrie lze doplnit ekonomickou teorii vyvozující závěry či 

hypotézy, které jsou spíše kvalitativního charakteru, a užívající řadu zjednodušení 

(např. známé omezení ceteris paribus), ale hlavně ukázat, jak silné jsou vazby 

mezi jednotlivými veličinami.  

Ekonomické modelování má obecně následující fáze: 

1. Zjištění stanovisek ekonomické teorie a stanovení hypotéz. 

2. Specifikace matematického modelu. 

3. Specifikace statistického a ekonometrického modelu. 

4. Sběr dat. 

5. Odhad parametrů vybraného ekonometrického modelu a/nebo jejich 

případná kalibrace. 

6. Testování hypotéz získaných z modelu (verifikace). 

                                                 
1Zárodky této disciplíny se však objevují již ve 20. letech např. v rámci kvantitativní ekonomie.  
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7. Odhady, předpovědi a/nebo simulace. 

Také v této práci jsou nejprve stanoveny předměty a cíle zkoumání na 

základě ekonomické teorie, vymezeny vazby a vztahy mezi jednotlivými 

veličinami v rámci zkoumaného systému. Jsou formulovány základní hypotézy či 

tvrzení ohledně chování ekonomických veličin v rámci zkoumané reality. 

Ekonomický model, který vzniká na základě těchto formulací, je zjednodušením 

zkoumané reality.2 

Následně je formulován matematický model zachycující klíčové proměnné 

a vazby mezi nimi. Cílem je přepsat ekonomický model do konkrétních 

matematických vztahů, vytvořit funkční předpis pomocí rovnice nebo skupiny 

rovnic, případně stanovit další omezení daná typem a dimenzí proměnných a 

parametrů rovnic. 

Jednoduchý matematický model může mít obecně např. tuto podobu 

XY 21 ββ +=  ,  1. 1 

    

kde 1β  resp. 2β  jsou odhadované či kalibrované parametry modelu ( 1β  

bývá označováno jako konstanta a 2β  jako sklon), Y vysvětlovaná proměnná, X 

vysvětlující proměnná (jedná se o deterministický model, kdy veličina Y je 

jednoznačně vysvětlena pomocí veličiny X).  

Původní deterministický matematický model je zahrnutím náhodné složky 

(někdy označované jako porucha) rozšířen na model stochastický. Je popsán 

charakter náhodné složky spolu s popisem charakteru jejího chování a 

předpokládaným rozložením. Náhodné chyby vznikají např. opomenutím některé 

důležité vysvětlující proměnné, nepřesnou specifikací matematického tvaru 

modelu, náhodným charakterem chování ekonomických subjektů, mohou též 

vyjadřovat např. náhodné šoky působící na ekonomiku. 

Rovnici (2.1) lze tedy rozšířit a formulovat ekonometrický model: 

                                                 
2 Důležité v této etapě je nevynechat podstatné části během zjednodušování ekonomické reality. 
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uXY ++= 21 ββ    1. 2 

kde u je stochastická složka (porucha, chyba) 

Gujarati (1992) vysvětluje tyto základní postupy na odhadu poptávkové 

funkce, kde vysvětlovanou proměnnou je Q a vysvětlující proměnnou P. Takže 

odhadovaná poptávková funkce může mít např. tvar:  

PQ 21 88,305,76 −=
∧

   1. 3 

Symbol „^“ (anglicky hat) bývá používán v odborné literatuře a naznačuje, 

že se jedná o odhad dané veličiny. Také pro naplnění cíle této práce, která je 

z velké části empiricky orientovaná, je využíváno stochastických modelů. 

Další možné rozdělení veličin v ekonometrickém modelu může být na 

veličiny endogenní a exogenní, jak uvádí např. (Hušek, 1995). Za endogenní 

veličiny (proměnné) jsou považovány takové, jejichž hodnoty jsou určeny čili 

generovány systémem nebo jeho modelem, naproti tomu hodnoty exogenních 

veličin jsou determinovány mimo zkoumaný modelový systém. Zatímco exogenní 

proměnné vždy vystupují jako vysvětlující proměnné, mohou endogenní 

proměnné hrát roli jak vysvětlovaných, tak vysvětlujících proměnných.  

Protože lze mnoho ekonometrických modelů dynamizovat zahrnutím 

zpožděných vysvětlujících proměnných (jak tomu je i v této práci), je vhodné také 

uvést rozdělení na nezpožděné endogenní proměnné a predeterminované 

proměnné (exogenní proměnné a zpožděné endogenní proměnné). 

Obecně bývá za jednu z nejobtížnějších fází ekonometrického modelování 

považováno získání potřebných dat, což platí zejména u zemí s krátkými 

disponibilními časovými řadami ekonomických ukazatelů, mezi něž řadíme i 

Českou republiku. Problémem může být nejen celková délka časové řady, ale také 

velmi problematická změna metodiky při konstruování časových řad v rámci 

jedné země či různé metodické postupy konstruování datových řad v několika 

zemích. Vlivem pokračujících globalizačních tendencí ve světové ekonomice však 

stále sílí požadavky na sjednocení metodiky. Některé nadnárodní instituce, jako 



11 
 

např. Eurostat, Mezinárodní měnový fond, Světová banka apod., si vytvářejí pro 

své potřeby vlastní ukazatele.  

Lze rozlišit 4 základní typy dat. Prvním typem jsou časové řady, kdy jsou 

data sbírána během určitého časového období v přesně stanovených, po sobě 

jdoucích intervalech.3 Existují také data průřezová (mající povahu prostorových 

údajů), smíšená (kombinace přechozích) či panelová data (vznikající opakovaným 

šetřením u stále stejných respondentů). Pro naplnění cílů této práce je využíváno 

čtvrtletních časových řad. 

Data můžeme rovněž rozdělit na, ve své podstatě, kvantitativní (ceny, 

příjem, úrokové míry) nebo kvalitativní (žena-muž, zaměstnaný-nezaměstnaný, 

ženatý-svobodný, aktivní-neaktivní)4. Velmi často se data upravují, např. sezóně 

očišťují, detrendují nebo se počítá s diferencemi různých řádů. Metod, jak provést 

tyto úpravy, je několik a jejich volba může výrazným způsobem ovlivnit 

vypovídací schopnost modelu či koeficienty odhadnutých parametrů. Tyto úpravy 

se provádějí také z důvodu porovnatelnosti dat a možnosti určit např. jejich podíl 

na vysvětlující proměnné. V této práci je podle potřeby využíváno sezónního 

očišťování, Hodrickova-Prescotova filtru5  či jiného detrendování časových řad. 

Problematika charakteru dat, zejména pokud se týká různosti rozptylu a vzájemné 

závislosti, je řešena v rámci testů autokorelace, multikolinearity a 

heteroskedasticity. V rámci této práce jsou využívána pouze data kvantitativní, 

která jsou dle potřeby dále upravována. Podrobný popis vstupních dat a jejich 

úprava jsou uvedeny před jejich prvním použitím. 

V následující fázi je ekonometrický model naplněn předem připravenými 

daty a jsou odhadovány (nebo případně kalibrovány) parametry modelu.  

 

                                                 
3 Existují různé frekvence dat - denní (ceny akcií), měsíční (míra nezaměstnanosti, index 
spotřebitelských cen), čtvrtletní (HDP), roční (vládní dluh), popř. jiné v závislosti na potřebách 
institucí a možnostech data získat. Jedná se tedy o data nespojitá či v podobě funkcí – spojitá data. 
4 Kvalitativní proměnné jsou také nazývány kategorické nebo dummy proměnné a jsou stejně 
důležité jako kvantitativní proměnné. 
5 Tento filtr získal svou popularitu aplikací v článku Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical 
Investigation (Hodrick, Prescott, 1997). 



12 
 

Metody odhadu lze členit na: 

1. metody s omezenou informací – odhadují jednotlivé rovnice zvlášť,  

2. metody s úplnou informací – simultánní metody, při kterých jsou 

vícerovnicové systémy odhadnuty najednou jako celek.6  

Dříve, než je možno ekonometrický model používat, je třeba ho verifikovat, 

což znamená ověřit, zda jsou všechny získané odhady parametrů v souladu 

s výchozími hypotézami. Postup probíhá ve třech fázích: 

1. ekonomická verifikace, 

2. statistická verifikace, 

3. ekonometrická verifikace. 

Ekonomická verifikace vychází z prvotních ekonomických omezení či 

kritérií a je nezbytná pro následnou interpretaci modelu. Kontroluje se zejména 

správnost dosažených hodnot, zda je dosaženo správných znamének či se hodnoty 

pohybují v rámci stanoveného intervalu apod. Jsou-li získané odhady v souladu 

s očekávanými hodnotami, lze je interpretovat shodně s ekonomickou teorií a 

odhadnutý ekonometrický model lze považovat za věrné, byť zjednodušené 

zobrazení skutečnosti. Nevyhovují-li výsledky předpokladů, je nutno přezkoumat 

konstrukci modelu (včetně použitých dat) nebo formulovat výchozí rovnice jiným 

způsobem. Ne vždy je ale ekonomická teorie bezchybná a ekonometrické 

modelování nás může upozornit na možné nesrovnalosti. 

Výsledky je nutno posoudit také z hlediska statistické významnosti. Většina 

standardního ekonomické softwaru uvádí vedle odhadu také velikosti F testu, t 

testu, koeficientu determinace (R2) nebo upraveného koeficientu determinace. 

Právě hodnoty těchto ukazatelů jsou klíčové pro statistické ověření platnosti 

                                                 
6 Při volbě techniky odhadu je důležitý účel, pro který je odhadovaný model určen, technická 
náročnost provedení odhadu (klesá s rozvojem informačních technologií a ekonometrického 
softwaru), kvalitou či kvantitou dat apod. 
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modelu a např. upravený koeficient determinace může navíc upozornit na zahrnutí 

nadměrného počtu veličin do charakteristických rovnic. 

Koeficient vícenásobné determinace, při použití odhadu pomocí metody 

nejmenších čtverců vycházející z rozkladu celkového rozptylu vysvětlované 

proměnné na dvě části, lze vyjádřit: 

CSČ

NSČ

CSČ

VSČ
R −== 12

   1. 4 

 

kde VSČ je vysvětlený počet čtverců, NSČ nevysvětlený součet čtverců, 

CSČ celkový součet čtverců 

Hodnota 
2R  zahrnutím dalších proměnných do modelu nikdy neklesne, 

proto je důležité sledovat také hodnoty upraveného koeficientu determinace, který 

tento problém odstraňuje. 

Posledním, avšak významným krokem nutným ke schválení modelu, je 

ekonometrická verifikace ověřující podmínky potřebné pro úspěšnou aplikaci 

modelu. Objevují se zde 3 „ekonometrická zla“ týkající se analýzy reziduální 

složky, která dodává modelu stochastický charakter. 

Reziduální složka by neměla obsahovat zejména: 

1. Sériovou závislost na svých zpožděných hodnotách - problém 

autokorelace. Gujarati (1992) definuje sériovou závislost jako 

korelaci mezi pozorovanými členy v čase (časové řady) nebo 

v prostoru (průřezová data). 

2. Proměnlivý rozptyl náhodné složky – problém heteroskedasticity. 

Odhady za přítomnosti heteroskedasticity nejsou spolehlivé a 

zvyšuje se tak možnost přijetí špatného závěru (většinou se 

vyskytuje u průřezových dat). 
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3. Statisticky významnou lineární závislost faktorů determinujících 

vývoj závisle proměnné – problém multikolinearity7. 

Výskytu případných problémů s reziduální složkou lze předcházet správnou 

volbou časových řad a jejich úpravou, ale také použitím vhodné metody odhadu, 

např. v této práci je využívána obecná metoda momentů s použitím HAC matice, 

která umožňuje lépe se vypořádat s případnou existencí heteroskedasticity či 

autokorelace8. 

Odhadnutý model lze, podle jeho charakteru, využít pro analýzu 

zkoumaného problému či systému nebo také pro simulaci budoucích vztahů a 

závislostí v rámci daného systému. Vzhledem k možnostem popisovat či 

predikovat ekonomický systém jsou ekonometrické modely hojně využívány pro 

podporu rozhodování v rámci hospodářské politiky na úrovni makroekonomické i 

mikroekonomické. V této práci je využit model svou povahou vhodný pro 

hospodářsko-politickou analýzu. 

  

1.4 Odhad pomocí metody momentů 
 

Ekonometrické modely mohou být využívány pouze tehdy, jsou-li nejdříve 

odhadnuty (či kalibrovány) jejich neznámé parametry. K tomu je potřeba jednak 

nadefinovat tyto parametry, ale také mít vhodný vzorek napozorovaných dat. 

Pokud je model správně zadán, popisuje mechanismus fungující v reálném světě, 

s jehož pomocí lze generovat data (odhady, predikce) nebo formulovat závěry 

potvrzující či vyvracející ekonomické teorie. 

Ve statistice se běžně mluví o populaci, z níž je vzorek vybrán. Je vhodné si 

připomenout termín střední hodnota populace (population mean). Tento pojem je 

                                                 
7 Pokud náhodná reziduální složka nesplňuje jeden z uvedených požadavků, je nutno vrátit se ke 
specifikaci modelu do jedné z předchozích fází podle toho, kde je příčina identifikována. 
8 Výsledkem může být model nespojitý v podobě bodových odhadů či, z určitého pohledu, spojitý 
v podobě funkce, pomocí které je možno určit hodnotu v kterémkoliv čase jsou-li k dispozici 
potřebná data. Data povětšinou bývají dostupná jen v určitých frekvencích, čímž se i z tohoto 
případu stává model nespojitý, nebo jsou zbylé úseky aproximovány). 
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synonymem pro, v ekonomii používanější, výraz očekávání (expectation). Odhad 

střední hodnoty populace pomocí vzorku je potom nazýván střední hodnota 

vzorku (sample mean), což jen podtrhuje myšlenku, že vzorek reprezentuje 

populaci, ze které byl vybrán. V ekonometrii je výraz populace pouhou 

metaforou, lepším pojmem je proces generování dat (data-generating process). 

Tímto termínem je myšlen jakýkoliv proces fungující v reálném světě 

ekonomických aktivit, dávající vzniknou číslům v daném vzorku, tzn. precizní 

mechanismus, jenž by měl příslušný ekonometrický model popisovat.  

Přirozenou cestou odhadu parametrů je nahradit střední hodnotu populace 

střední hodnotou vzorku. Tato technika je nazývána metodou momentů (method 

of moments) a je jednou z nejvyužívanějších metod ve statistice, potažmo 

ekonometrii. Jak její název napovídá, může být použita s jinými momenty než jen 

střední hodnotou. Obecně metoda momentů odhaduje momenty populace pomocí 

souvisejících momentů vzorku. Tuto metodu je možné použít pro regresní 

modely, pokud je využit fakt, že momenty populace jsou očekáváním a regresní 

modely jsou specifikovány v podmínkách podmíněných očekávání chybových 

složek. 
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2 Rozdíly mezi školou reálných hospodářských cyklů a 
školou nového keynesovství  

 

Tato kapitola je zaměřena na dvě významné školy soudobé makroekonomie 

a jejich přístup k tvorbě modelů pro účely hospodářsko-politické analýzy. Tyto 

dvě školy byly vybrány z důvodu jejich úzké vazby na, v současné době 

populární, modely DSGE, ačkoliv existují i jiné modelové přístupy, jako např. 

multiagentní modely ACE či zcela odlišné pojetí ve formě behaviorální ekonomie.  

Modely DSGE jsou aplikací teorie všeobecné rovnováhy, jež do značné 

míry ovlivňuje soudobou makroekonomii. Tyto modely se pokoušejí na základě 

agregace mikroekonomických skutečností vysvětlovat makroekonomické jevy, 

jakými jsou ekonomický růst, ekonomický cyklus, efekty monetární či fiskální 

politiky a jejich vzájemnou interakci. Důvodem k zavádění modelů DSGE byla, 

mimo jiné, i jejich odolnost vůči Lucasově kritice. Jak naznačuje již jejich název, 

jedná se o modely dynamické, snažící se studovat vývoj ekonomiky v čase. 

Modely DSGE jsou také stochastické, jelikož je v nich ekonomika zasahována 

náhodnými šoky, např. technologickými, nabídkovými, šoky způsobenými 

monetární politikou či jinými. 

V rámci makroekonomických modelů vycházejících z konceptů 

representativních agentů jsou často zmiňovanou konkurencí modelů DSGE 

modely ACE (agent-based computational economics). Oba tyto přístupy mají své 

výhody i nevýhody. Hlavní rozdíl mezi těmito přístupy spočívá ve složitosti a 

rozmanitosti definování representativních agentů. V případě modelů DSGE jsou 

na základě agregace mikroekonomických jevů definováni určití universální 

representativní agenti směřující k rovnováze v rámci celé ekonomiky. Naproti 

tomu v případě modelů ACE bývá definováno větší množství heterogenní agentů 

směřujících pouze k lokální rovnováze. U modelů DSGE může tedy být obtížné 

studovat lokální interakce mezi individuálními agenty, neboť se zaměřují spíše na 

způsob, kterým agenti reagují prostřednictvím agregátních cen. Nevýhodou 

modelů ACE je naopak obtížné definování chování různorodých agentů. Modely 
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ACE rovněž ještě nejsou plně etablované v oblasti analýzy hospodářské politiky, 

proto se tato práce zaměřuje na častěji využívanou formu modelu DSGE. 

 

2.1 Vymezení základních rozdílů v přístupu k modelům DSGE 
 

V průběhu času se v rámci modelů DSGE objevují dva významné, vzájemně 

soupeřící myšlenkové proudy, které se dosud dále rozvíjejí. Historicky starší směr 

modelů reálných hospodářských cyklů (modely RBC) a nové keynesovské 

modely, které jsou sice postaveny na podobných základech jako modely reálných 

hospodářských cyklů, ale existuje mezi nimi několik zásadních rozdílů.  

Nejdříve krátký pohled na modely reálných hospodářských cyklů. Tato 

teorie do jisté míry vychází z neoklasického modelu růstu (kapitálové akumulace), 

přičemž hospodářský cyklus je podle ní způsobován náhodnou změnou 

produktivity výrobních faktorů. Tohoto přístupu využívá ve své práci např. 

Plosser (1989). Důležitým předpokladem je existence pružných cen a mezd 

umožňujících rychlé reakce ekonomických subjektů na změnu reálných faktorů. 

Neméně podstatný je i způsob formování očekávání ekonomických subjektů, kteří 

se rozhodují racionálně. Lze tedy zjednodušeně říci, že ekonomické subjekty 

využívají při svém rozhodování veškeré dostupné informace (minulé, současné i 

různé predikce), na základě kterých formují své odhady ohledně budoucího 

vývoje ekonomiky i jednotlivých ukazatelů. Tento způsob formování očekávání 

jim umožňuje vyhnout se systematickým chybám, a proto se při svých predikcích 

dopouštějí pouze náhodných chyb. Podle tohoto myšlenkového směru lze najít 

mikroekonomické příčiny makroekonomických jevů. S tím souvisí vyžívání 

representativních agentů v ekonomickém modelování. Za stěžejní studii v této 

oblasti, která odstartovala využívání myšlenek reálné větve nové klasické 

makroekonomie v oblasti modelů DSGE, je považováno dílo Kydland a Prescott 

(1982). Tito dva autoři získali v roce 2004 Nobelovu cenu za ekonomii jako 

ohodnocení jejich přínosu k rozvoji dynamické makroekonomie, konkrétně za 
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časovou konsistenci hospodářské politiky a zkoumání sil řídících průběh 

hospodářských cyklů.  

 

Nyní budou krátce představeny východiska modelů nového keynesovství. 

Nové keynesovství je soudobým myšlenkovým směrem, jenž se snaží reagovat na 

některé nedostatky modelů RBC, vůči nimž se často vymezuje. Jeho počátky 

sahají do 80. let minulého století, avšak svou popularitu získává zejména 

v 90. letech. Obzvláště z počátku se jednalo spíše o jednotlivé články a myšlenky 

než o ucelenou teorii. Významného posunu v této oblasti bylo dosaženo v souboru 

New Kenesian Economics, jehož dva díly vyšly na počátku 90. let, viz Mankiw a 

Rommer (1991). Zde se jednalo spíše o vysvětlení, jak mohou mikroekonomické 

jevy ovlivňovat makroekonomické veličiny než o vytváření makroekonomických 

modelů. Při tvorbě modelů DSGE se v tomto myšlenkovém směru stalo stěžejní 

Woodfordovo dílo Interest and Prices: Foundation of a Theory of Monetary 

Policy (podrobněji Woodford, 2003).  

Jak již bylo zmíněno, obdobně jako u modelů RBC se zde objevují 

předpoklady mikroekonomických příčin makroekonomických jevů, racionálních 

očekávání ekonomických subjektů apod. Nová keynesovská makroekonomie ale 

předpokládá determinaci cen v monopolistické konkurenci firem a existenci určité 

strnulosti (rigidity) v přizpůsobování cen. Podobně je tomu i u mezd. Právě kvůli 

existenci těchto rigidit může být stabilizační hospodářská politika za určitých 

podmínek úspěšná. Nejvýznamnější myšlenkové koncepty nové keynesiánské 

ekonomie lze shrnout do následujících bodů:   

1. koncepce nominálních cenových a mzdových strnulostí (rigidit), 

2. hypotéza explicitních (psaných) cenových a mzdových kontraktů, 

3. hypotéza implicitních cenových a mzdových kontraktů, 

4. „menu“ costs, 

5. koncepce reálných cenových a mzdových strnulostí, 

6. modely vstup – výstup (entry – exit), 
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7. hypotéza efektivních mezd, 

8. tvorba cen přirážkou  

apod. 

Další zajímavé mikroekonomické jevy způsobující rigiditu cen a mezd, 

které se objevují v některých modelech nového keynesovství, jsou např.  

9. nedokonalosti úvěrového trhu, 

10. koordinační selhání vedoucí  ke vzniku mnohačetných rovnováh 

(multiple equilibria) 

11. problémy morálního hazardu či párovacích strnulostí (matching 

frictions) způsobujících vznik nezaměstnanosti atd. 

12. Nová keynesovská ekonomie zcela souhlasí s novou klasickou 

ekonomií, že v dlouhém období platí klasická dichotomie: změny 

v nabídce peněz jsou neutrální. Ale z důvodů existence cenových 

strnulostí mohou mít tyto změny v modelech nového keynesovství 

krátkodobě pozitivní efekty na výstup a zaměstnanost. Přesto 

představitelé nového keynesovství neobhajují krátkodobé zásahy, 

neboť krátkodobé zisky jsou vykoupeny dlouhodobými problémy ve 

formě nahromaděných inflačních očekávání. Monetární politiku lze 

ovšem podle nich využít k zásahům proti neočekávaným externím 

šokům. Studie monetární politiky v této oblasti se zaměřují zejména 

na pravidlo stanovování úrokové míry (Taylorovo pravidlo, viz např. 

Taylor, 1993), které specifikuje, jak by měla centrální banka měnit 

úrokové míry v reakci na změny inflace a výstupu. 

Tyto modely jsou velmi populární i v mezinárodních institucích typu 

Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, i v řadě centrálních bank. 

Zejména jsou oblíbené v zemích cílujích inflaci.  
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2.2 Neoklasický pohled na hospodářskou politiku 
 

Při troše zjednodušení lze u všech moderních makroekonomů, včetně 

nových keynesovců a neoklasiků, najít podobné metodologické postupy, modely, 

redukovanou formu šoků potřebnou pro dobrou přilnavost modelů k datům a 

zejména širokou shodu na hlavních principech navrhované politiky a její 

implementaci. Přesto lze při bližším pohledu najít určité neshody mezi dvěma 

současnými hlavními proudy representovanými novými klasiky a novými 

keynesovci, které vyplývají z různého vnímání či specifikace šoků a jiných 

atributů nedávno představených v nových keynesovských modelech. Neoklasičtí 

ekonomové namítají, že šoky přidané do nových keynesovských modelů jsou jen 

stěží strukturální, a že některé rysy těchto modelů jsou nekonsistentní 

s mikroekonomickou evidencí. Z těchto důvodů neoklasičtí ekonomové dospívají 

k názoru, že nové keynesovské modely zatím ještě nejsou vhodné pro analýzu 

hospodářské politiky, jak uvádí Charri et al., (2009). 

Navzdory tomuto faktu uvedení autoři přiznávají, že mezi makroekonomy 

existuje významná shoda na potřebě používat strukturální modely s jednoduchými 

a dobře interpretovatelnými šoky, které při provádění seriózní hospodářsko-

politické analýzy nezávisí na druhu používaných politických intervencí. Většina 

makroekonomů v současnosti používá určitý druh modelů DSGE pro účely 

hospodářsko-politické analýzy, zahrnujících různé druhy frikcí, jako jsou např. 

schopnosti subjektů učit se, nedokonale konkurenční trhy či různé prostorové 

(územní) frikce. Přesto bývají častěji používány jen některé z těchto strnulostí a 

jen ztěží lze najít model, který by obsahoval všechny tyto frikce. Řada tvůrců 

hospodářské politiky se shodne na tom, že příčinou tohoto stavu je zejména 

omezená výpočetní kapacita, viz např. Kocherlakota (2009). Přesto se modely 

osvědčily především při zajištění rámce pro disciplinovanou komunikaci 

v hospodářsko-politických debatách. 

Podle obecné shody makroekonomů potřebuje úspěšná monetární politika 

závazek tvůrců politiky udržovat v průměru úrokové míry a inflaci na nízkých 

hodnotách, což je v praxi řešeno určitou formou inflačního cíle s dobře 
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definovanými únikovými klausulemi. Přes konvergenci pohledů na praktickou 

oblast zůstává největší neshodou mezi neoklasiky a novými keynesovci 

preferovaná tradice tvorby modelu a jeho stanovení. 

Neoklasikové preferují vytváření jednoduchých modelů s omezeným 

množstvím parametrů, jejichž pečlivá motivace pro zařazení do modelu vychází z 

mikroekonomické evidence. Dále přijímají realitu, že žádný model nemůže 

postihnout většinu aspektů empirických dat. Když jsou tyto modely kvantitativně 

implementovány, existuje pro tvůrce modelů jednoduché pravidlo. Pokaždé, 

pokud je přidán do modelu nový parametr, musí být podložen mikroekonomickou 

evidencí. Tento přístup znemožňuje zahrnutí volných parametrů, které nejsou 

explicitně podloženy mikroekonomickou evidencí. 

Konkurenční nová keynesovská tradice zdůrazňuje potřebu 

makroekonomických modelů vykazovat dobrou přilnavost k makroekonomickým 

datům. Neoklasikové správně argumentují, že tato tradice vede výzkumníky 

k tomu, že přidávají mnoho šoků a dalších rysů (features) do svých modelů a poté 

používají pouze agregátní data k odhadu příslušných nových parametrů. Kritizují 

proto nové keynesovce pro nedostatek disciplíny a také kvůli tomu, že neberou 

v úvahu mikroekonomickou evidenci, takže z jejich pohledu existují běžně 

nadbytečné volné parametry v modelu. 

Ve své práci Chari et al. (2009) zkoumají šoky a charakteristiky modelu 

Smetse a Wouterse (2007), který je z jejich pohledu v současnosti typickým 

novým keynesovským modelem a jeho různé varianty jsou používány v Evropské 

centrální bance (ECB) jako zdroj informací pro tvůrce politiky. Jejich kritika se 

zaměřuje zejména na šoky v modelu, které nazývají „pochybně strukturální“ 

(dubiously structural). Mezi tyto šoky patří: přirážkové šoky do mezd, tvorby cen 

přirážkou, exogenní výdaje, riziková prémie a dva rysy modelu vztahující se 

k zpětné cenové indexaci a specifikaci Taylorova pravidla jako optimální funkce 

centrální banky. 

Autoři ukazují, že odhadnutá úroveň volatility u šoku způsobeného 

mzdovou přirážkou je ve Smetsově a Woutersově modelu absurdní, pokud je 
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interpretována jako důsledek variability v elasticitě substituce jednotlivých 

pracovníků. Dále argumentují, že zavedení mzdových a cenových přirážkových 

šoků mechanickým vložením frikčního šoku na trhu práce do modelu, může být 

interpretováno více než jedním způsobem. Z jejich pohledu bude většina 

makroekonomů z důvodu volatility odhadu šoků a jejich nejednoznačné motivace, 

považovat jakoukoli interpretaci za nepřijatelnou a mohli by z tohoto důvodu 

odmítnout používat takovýto model pro účely hospodářsko-politické analýzy. 

Dále platí, že exogenní šok způsobený vládními výdaji vykazuje malou podobnost 

s aktuálními vládními výdaji. Důvod spočívá v tom, že odhadovaná variance šoku 

bývá ve srovnání s naměřenými vládními výdaji (např. v datech pro USA) vysoká, 

a tento šok je definován jako residuum z identity národního příjmu, aby zahrnul 

také čisté exporty. Ty zřejmě nejsou invariantní k monetární politice. Šok 

způsobený změnou rizikové prémie v Smetsově a Wountersově modelu navíc 

vykazuje šestinásobnou varianci oproti krátkodobé nominální sazbě, což není 

příliš interpretováno, a podle reakcí v práci Chari et al. (2009) je 

nepravděpodobné, že by tento šok byl invariantní k monetární politice. 

Pochybné rysy uvedeného modelu, které jsou v práci Chari et al. (2009) 

kritizovány, zahrnují zpětnou indexaci cen a běžnou specifikaci Taylorova 

pravidla jako optimální politiky centrální banky. Jejich kritika těchto 

charakteristik modelu je založena na zjevné nekonzistenci těchto charakteristik 

s mikroekonomickými daty, která předkládají. Autoři také upozorňují na 

nekonzistenci specifikace modelové monetární politiky s daty, kde poukazují na 

to, že specifikace Taylorova pravidla není schopna generovat pozorované chování 

dlouhodobé nominální sazby. Jelikož chování dlouhodobé sazby v důsledku vlivu 

změn v instrumentu měnové politiky (krátkodobé úrokové sazbě) ovlivňuje 

reálnou stranu ekonomiky, špatná specifikace vztahu mezi krátkodobou a 

dlouhodobou úrokovou sazbou vede k nepřesnému modelování a odhadu vlivu 

monetární politiky. Dle argumentace uvedené v práci Chari et al. (2009) jsou tyto 

dva pochybné jevy ve skutečnosti propojeny, protože jakmile je umožněno 

inflačnímu cíli, aby zahrnoval prvek podobný náhodné procházce, může model 

dobře přilnout k agregátním datům i bez zpětné indexace. Persistence v inflaci, 
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kterou je možno pozorovat v datech, tedy přirozeně vyplývá z persistence politiky 

a nikoliv ze zpětné indexace firem. 

Struktura ekonomiky uvažovaná v modelu je klíčová pro hospodářsko-

politickou analýzu, neboť např. model se zpětnou indexací cen naznačuje velké 

náklady spojené s náhlou desinflací, kdežto bez ní predikuje pouze malé náklady. 

Zatímco přidání mechanických jevů může vylepšit přilnavost modelu k datům, 

může tím naopak utrpět spolehlivost hospodářsko-politické analýzy. I když v 

práci Chari et al. (2009) zatím nepovažují nový keynesovský model za vhodný 

pro politikou analýzu, docházejí k závěru, že mezi neoklasickými a novými 

keynesovskými ekonomy panuje široká shoda, a to v rámci doporučení udržovat 

nízkou a stabilní inflaci, což umožní vyhnout se nesprávné sektorové alokaci.  

Ačkoliv je kritika neoklasiků legitimní a dobře vyargumentovaná, zdá se, že 

tito ekonomové nejsou schopni nabídnout důvěryhodnou alternativu k novým 

keynesovským modelům pro účely hospodářsko-politické analýzy, přinejmenším 

z pohledu samotných tvůrců hospodářské politiky. Tento fakt lze dokumentovat 

širokou řadou nových keynesovských modelů, které jsou využívány pro podporu 

hospodářsko-politického rozhodování, obzvláště v centrálních bankách po celém 

světě. Zdá se, že schopnost modelu přilnout k datům je atributem hospodářsko-

politických modelů, jenž je velmi ceněn z pohledu tvůrců politiky, kteří se vždy 

rozhodují za určité nejistoty vyplývající z dat i z modelu. Přesto mají i 

neoklasické modely své zastánce a jsou dále rozvíjeny paralelně s modely 

vycházejícími z myšlenek nové keynesovské ekonomie. 

 

2.3 Nový keynesovský přístup k hospodářské politice 
 

Jak již bylo zmíněno v předchozí části, na rozdíl od nových keynesovců 

vnímají neoklasikové konstrukci strukturálních modelů krátkodobých fluktuací 

v závislosti na pečlivě formulované mezičasové, obecně rovnovážné struktuře a 

striktní mikroekonomické motivaci jakožto klíčové otázce makroekonomie. 
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Hlavní rozdíl mezi makroekonomy spočívá tedy v tom, jestli je teoretická 

koherence (soudržnost) i bez ekonometrické validace (jak tvrdí neoklasičtí 

ekonomové) důležitější, než ekonometrické testování a přilnavost k datům za 

cenu, že je použito méně teoretické disciplíny (stanovisko nových keynesovců). 

K pochopení stanoviska a preferencí nových keynesiánců je poučné zopakovat 

základní prvky nové syntézy v makroekonomii, jak je shrnul Woodford (2009). 

V dnešní době panuje mezi makroekonomy shoda na potřebě vytvořit model 

s koherentními, mezičasovými, obecně rovnovážnými základy, umožňující jak 

analýzu krátkodobých fluktuací, tak dlouhodobého růstu v jednoduchém a 

konsistentním rámci. Díky tomuto přístupu je možné zajistit požadovaný stupeň 

konsistence mezi modely hospodářského cyklu a růstu. Kromě toho je možné i 

eliminovat odloučení mikroekonomické a makroekonomické analýzy a srovnávat 

modelování chování domácností a firem či fungování individuálních trhů 

s modelováním agregátní ekonomiky. 

Dále existuje shoda na potřebě založit kvantitativní hospodářsko-politickou 

analýzu na ekonometricky potvrzených (ověřených) strukturálních modelech. 

Proces ekonometrického ověřování zahrnuje slaďování procesu generování dat, 

odvozených ze strukturálního modelu, s agregátními časovými řadami, podrobněji 

Kapetanios et al. (2007). Dle obecné shody makroekonomů byla významným 

příspěvkem k makroekonomické teorii v této oblasti kvantitativní teorie, jak uvádí 

např. King (1995). V současnosti jsou v modelu zobrazené strukturální vztahy 

explicitně odvozeny z rozhodovacích problémů domácností a firem, kde strnulost 

v přizpůsobování vyplývá spíše z omezení optimalizujících agentů, než ad hoc 

modifikací optimálního rozhodovacího pravidla. 

Přesto hrají v empirické makroekonomii stále důležitější roli relativně 

ateoretické metody, jako používání neomezených vektorově autoregresivních 

modelů (unrestricted vector-autoregresive models) k popisu dat a vytváření 

predikcí. A to také díky nedávnému pokroku v estimačních metodách, zejména 

v rámci bayesovského přístupu. Nyní tak lze jasněji rozlišit mezi analýzou snažící 

se charakterizovat data s použitím méně omezujících a priori předpokladů a 

analýzou zaměřenou na zachycení správné representace strukturálních vztahů. I 
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když charakterizování dat pomocí statistických modelů s minimem teoretických 

restrikcí je užitečné pro stanovení skutečností, které by se strukturální modely 

měly snažit vysvětlit, samotné statistické modely nemohou být brány jako 

substitut za strukturální modely. Tyto dva přístupy k empirické práci (neoklasický 

a nový keynesovský) jsou komplementární v úsilí dosažení empiricky 

validovaných (ověřených) kvantitativních modelů, které mohou být rozumně 

využity pro analýzu alternativních hospodářských politik. 

Existuje také široká shoda na potřebě modelovat očekávání jako endogenní. 

Pro účely hospodářsko-politické analýzy je klíčové vysvětlit fakt, že se očekávání 

mění, když je přijata alternativní politika. Běžně se tak předpokládá, jak v 

pozitivní interpretaci makroekonomických dat, tak v normativní analýze 

alternativních hospodářských politik, že očekávání jsou racionální, tj. modelově 

konsistentní. Ovšem z tohoto nezbytně nevyplývají neefektivnosti stabilizačních 

politik. V moderních modelech DSGE, kde mají rozhodování ohledně stanovení 

mezd a cen do značné míry podobu racionálních očekávání. Tato racionální 

očekávání také určují povahu substitučního vztahu (trade-off) mezi inflací a 

reálnou aktivitou, a rovněž analýzu efektů alternativních hospodářských politik. 

Efekt dané politické akce se tedy liší v závislosti na tom, jestli je daná akce 

očekávaná nebo není, jestli je očekávaná změna politiky persistentní nebo ne a 

také na, do budoucna ohlášených, úmyslech hospodářsko-politické autority. 

Techniky optimální kontroly, adekvátně přizpůsobené analýze a práci se  

strukturálními vztahy zahrnujícími racionální očekávání, pak mohou být využity 

ke konstrukci optimálních stabilizačních politik v rámci daného modelu.  

Reálné šoky jsou nyní považovány za důležitý zdroj ekonomických 

fluktuací. Moderní modely DSGE, jako model Smetse a Wounterse, již zahrnují 

celou řadu reálných šoků, např. technologické změny, změny v preferencích a 

změny ve vládních politikách (fiskální a monetární). Také variabilita v časových 

řadách je způsobována do různé míry všemi těmito šoky, přičemž technologické 

šoky jednoho či druhého typu náleží většinou mezi významné poruchy.  

Monetární politika je v dnešní době obecně považována za efektivní, 

především jako prostředek pro kontrolu inflace. Východiskem pro tento závěr je 
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úspěšná implementace desinflačních politik u řady centrálních bank v 80. a 90. 

letech 20. století. V tomto ohledu monetaristé vyhráli důležitou debatu 

s keynesovci. Přesto to neznamená, že výkyvy reálné aktivity, využívání kapacit a 

jiné determinanty nabídkových nákladů, nejsou vnímány jako důležité síly 

vedoucí ke změnám celkové cenové hladiny. Mnohé z nedávných publikací 

podporují názor, že reálné mezní náklady mohou vysvětlit variace v míře inflace. 

Nejen Phillipsova křivka přítomná v prakticky ve všech modelech 

makroekonomické politiky, nedostatečná jako model inflace a mající omezenou 

úspěšnost při vysvětlování inflační dynamiky, ale i struktura modelů DSGE 

naznačují, že chování domácností a firem samotných může nanejvýš ovlivnit 

strukturu relativních cen, ovšem ztěží absolutní úroveň nominálních cen. Z tohoto 

důvodu je rolí vládní politiky obstarat „nominální kotvu“, pokud nějaká existuje. 

Pokud jde o novou syntézu v makroekonomii, Woodford (2009) komentuje 

také zbývající rozpory, které stojí za současnými konflikty mezi neoklasiky a 

novými keynesovci, jež vyplývají z rozdílů v metodologické orientaci. 

Nejvýznamnější rozdíly mezi makroekonomy se týkají důležitosti, kterou 

přikládají statusu „čisté vědy“ vzhledem k práci, kterou zamýšlejí věnovat 

aplikovaným problémům. Jak diskutovali ve svém článku např. Chari et al. 

(2009), současná generace empirických modelů DSGE, které Woodford předkládá 

pro ilustraci nové syntézy v metodologii, nebyla validována dostatečně 

rigorózními metodami, aby mohla být používána pro hospodářsko-politickou 

analýzu. Jak již bylo zmíněno dříve, obhájci převážně neoklasického pohledu 

netvrdí, že nějaký jiný dostupný model by byl odolnější vůči jejich kritice. 

Naopak, jak uvádí Woodford, argumentují, že vědci bez intelektuální integrity 

nemají vůbec komentovat problémy hospodářské politiky. 

I když výzkum zaměřený čistě na vysvětlení pomocí teorie by mohl být 

cenný, teoretická objasnění přispějí politické analýze, jen pokud budou sloužit pro 

návrh lepší hospodářské politiky a její implementaci. K tomuto dojde pouze 

tehdy, pokud se teoreticky orientovaní vědci zaměří na otázky relevantní pro 

veřejnou politiku (veřejné zájmy). Jak uvádí ve své práci Mankiw (2006), 

v období od 70. let 20. století bylo příliš důrazu kladeno na rozvoj 
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makroekonomie jako vědy s čistě koncepčními základy a příliš málo na 

makroekonomii jako odvětví technických řešení problémů. Z tohoto důvodu 

Mankiw tvrdí, že všechny současné proudy myšlení mezi akademickými 

makroekonomy rovnocenně selhávají z důvodu malého vlivu na praktické 

makroekonomy, kteří jsou pověřeni komplikovaným úkolem vedení skutečné 

monetární a fiskální politiky. 

 

2.4 Shrnutí kapitoly 
 

V současné době jsou, pro účely analýzy hospodářské politiky, populární 

modely založené na representativních agentech, jakými jsou modely DSGE. Jejich 

konkurence v podobě modelů ACE se liší zejména ve způsobu definování agentů. 

Zatímco v případě modelů DSGE určití univerzální agenti směřují k celkové 

rovnováze, u modelů ACE existují heterogenní agenti mířící pouze k lokální 

rovnováze. Odlišností modelů DSGE je pak také jejich plná etablovanost v oblasti 

analýzy hospodářské politiky. 

V průběhu času se v rámci DSGE modelů objevují dva významné směry 

nové klasické modely RBC a modely nové keynesovské ekonomie. Ačkoliv oba 

přístupy vycházejí z některých společných základů, např. mikroekonomických 

příčin makroekonomických jevů či racionálního chování, liší se zejména 

v pohledu na pružnost cen a mezd a z toho vyplývající účinnost stabilizační 

politiky v krátkém období. Tyto strnulosti jsou v modelech nové keynesovské 

ekonomie vysvětlovány např. pomocí implicitních a explicitních mzdových 

kontraktů, nákladů cenové přizpůsobení, způsobu tvorby cen přirážkou či pomocí 

různých tržních selhání. 

Hlavní rozdíl mezi neoklasiky a novými keynesovců v pohledu na analýzu 

hospodářské politiky spočívá ve způsobu tvorby modelů. Neoklasikové preferují 

vytváření jednoduchých modelů s omezeným množstvím parametrů, jejichž 

zařazení do modelu musí vycházet z mikroekonomických poznatků, což 
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znemožňuje zařazení volných parametrů do modelu. Konkurenční nová 

keynesovská ekonomie naproti tomu preferuje u makroekonomických modelů 

dobrou přilnavost k datům. Přes značnou kritiku nového keynesovského přístupu 

nejsou neoklasičtí ekonomové schopni nabídnout důvěryhodnou alternativu, která 

by obstála jejich vlastní kritice.  

I přes proběhlou novou syntézu v makroekonomii zbývají mezi neoklasiky a 

novými keynesovců rozpory vyplývající z rozdílů v metodologické orientaci. Tyto 

se týkají zejména důležitosti přikládané statusu „čisté vědy“ vzhledem k práci, 

kterou zamýšlejí věnovat aplikovaným problémům. Teoretická objasnění však 

přispějí analýze hospodářské politiky pouze tehdy, bude-li díky nim navržena 

lepší hospodářská politika a její implementace. 
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3 Základy analýzy monetární politiky a strategie 
modelování  

 

Modely DSGE bývají, bez ohledu na příslušnost k jednotlivým 

ekonomickým školám, často spojovány s monetární politikou. Jelikož hraje 

monetární politika v modelu, který je v této práci použit, významnou roli, je zde 

věnována pozornost její analýze. Následující základní úvahy jsou podstatné 

zejména pro konstrukci rovnice monetárního pravidla Taylorova typu a 

Phillipsovy křivky (i dalších rysů modelového systému), která je prezentována 

spolu se zbylými rovnicemi modelového systému v kapitole 4. Poznatky získané 

v této kapitole se posléze odrážejí např. ve formulaci ztrátové funkce centrální 

banky. 

V 50. a 60. letech 20. století vycházela formulace monetární politiky 

z předpokladu substitučního vztahu mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti, 

nebo-li konceptu Phillipsovy křivky. Ekonomové byli v této době přesvědčeni o 

možnosti centrální banky dosahovat vyšší či nižší míry nezaměstnanosti 

navozením vyšší či nižší míry inflace. V důsledku tohoto přesvědčení mohla 

centrální banka, při stabilní cenové hladině (nulové inflaci), reagovat na existenci 

vysoké míry nezaměstnanosti vytvořením inflace, a to za účelem snížení míry 

nezaměstnanosti a stimulace ekonomické výkonnosti. Počátkem 70. tých let však 

vědecká podpora tohoto konceptu značně poklesla. Na základě pokroku 

v monetární teorii dospěli mnozí ekonomové v tomto období poznatku, že vyšší 

míra inflace může snížit míru nezaměstnanosti pouze krátkodobě. Dlouhodobá 

expanzivní monetární politika podle nich, v konečném důsledku, vede pouze 

k vyšší míře inflace, aniž by ovlivnila míru nezaměstnanosti. 

V roce 1979 proto John Taylor navrhnul jinou možnost, a sice existenci 

permanentního substitučního vztahu mezi variabilitou inflace a variabilitou 

výstupu. Podle této teorie musí tvůrci hospodářské politiky v určitém čase zvolit 

mezi snižováním variability výstupu za cenu vyšší variability inflace či 

snižováním variability inflace za cenu zvýšené variability výstupu. Ve svém 

 článku Taylor (1979) odhadoval možnost této substituce na příkladu ekonomiky 
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USA. Taylor při své argumentaci preferuje používání variability výstupu před 

variabilitou nezaměstnanosti, ačkoliv je vývoj těchto veličin velmi těsně propojen. 

Obecně lze pomocí Okunova pravidla spojovat pokles míry nezaměstnanosti o 

jeden procentní bod se zvýšení výstupu o tři procentní body (Okun, 1970). Známá 

formulace Taylorova pravidla poskytuje předpis pro stanovení úrokových sazeb 

centrální bankou, podle něhož sazba závisí na cenové hladině, rovnovážné reálné 

úrokové sazbě, odchylce od inflačního cíle a mezeře výstupu (odchylce HDP od 

svého potenciálu, viz Taylor, 1993). Postupem času se vyvinula řada verzí tohoto 

pravidla, ale jejich princip zůstává stejný.  

Podle Taylorova, na variabilitě založeného substitučního vztahu si mohou 

tvůrci politiky zvolit, do jaké míry bude monetární politika, vzhledem 

k nefundamentálním výkyvům, vyrovnávat míru nezaměstnanosti. Pokud jsou 

například spotřebitelé přehnaně pesimističtí ohledně budoucího vývoje a současná 

míra inflace je nižší než očekávaná, může monetární autorita zvýšit nabídku peněz 

jako protiakci k vyšší nezaměstnanosti vyplývající z desinflačního šoku. 

Analogicky může centrální banka reagovat na přílišný optimismus a rychlejší než 

očekávaný růst míry inflace snižováním nabídky, v reakci na negativní efekt míry 

nezaměstnanosti způsobený inflačním šokem. Takovéto vyrovnávání není 

nekonsistentní s teorií přirozené míry, protože se centrální autorita nesnaží 

vytvářet dlouhodobě působící neočekávanou inflaci či deflaci. Monetární autorita 

naopak svými akcemi vyrovnává variabilitu nezaměstnanosti způsobenou 

odchylkou mezi aktuální a očekávanou inflací (podrobněji např. Chatterjee, 2002). 

Na velmi zjednodušeném modelu jsou dále nyní osvětleny základní principy 

problematiky plánování monetární politiky. Tento přístup vychází z existence 

dočasných nominálních rigidit. Jelikož jsou charakterizována politická pravidla ve 

smyslu základních faktorů, je model rozvíjen z teoretických základů. Ačkoliv jde 

o velmi jednoduchý model, přesto obsahuje základní složky mnohem 

komplexnějších modelových rámců, které jsou běžně používány pro hospodářsko-

politickou analýzu. Stejně jako je tomu v praxi, i v tomto případě je za nástroj 

monetární politiky uvažována krátkodobá úroková sazba. Základním problémem 

návrhu monetární politiky je pak charakterizovat, jak by se měla úroková sazba 
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přizpůsobovat současnému stavu ekonomiky. Jednou z otázek je také to, zda 

mohou existovat určité zisky plynoucí ze zvýšené kredibility, ať už díky 

formálnímu závazku k určitému hospodářsko-politickému pravidlu, nebo 

zavedením určitého institucionálního uspořádání.  Tento problém je zkoumán 

v rámci optimální politiky pro případy existence či neexistence závazku 

(commitment).  

 

3.1 Základní rámec pro analýzu monetární politiky 
 

V této části je představen jednoduchý makroekonomický modelový rámec a 

účelová funkce monetární politiky. V rámci problematiky důvěryhodnosti 

centrální banky je poté zmíněn rozdíl mezi optimální politikou při existenci a 

neexistenci závazku neboli spor pravidla versus diskrece (rules versus discretion). 

Tento modelový přístup, jakož i použité značení, vychází z práce Clarida et al. 

(1999).  

 

3.2 Jednoduchý makroekonomický modelový rámec 
 

V této části je základem model DSGE s penězi a dočasnými nominálními 

rigiditami, který byl používán pro teoretickou analýzu monetární politiky, viz 

např. Walsh (1998). Tento model má podobnou empirickou přitažlivost jako 

model IS-LM, ale je založen na teorii dynamické všeobecné rovnováhy. V rámci 

modelu ovlivňuje monetární politika reálnou ekonomiku v krátkém období, 

podobně jako je tomu v tradičním modelu IS-LM. Základním rozdílem je to, že 

agregátní behaviorální rovnice se odvíjejí explicitně od optimalizace firem a 

domácností, z čehož vyplývá, že současné ekonomické chování je kriticky závislé 

na očekáváních ohledně budoucího směru monetární politiky, stejně jako na 

současné monetární politice. V limitním případě dokonalé pružnosti cen se 

cyklická dynamika tohoto modelu podobá modelu RBC, kdy monetární politika 
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ovlivňuje pouze nominální proměnné. Dále je abstrahováno od investic a 

kapitálové akumulace.  

Důležitou proměnnou v modelu je mezera výstupu  xt,  v tomto případě 

definovaná jako rozdíl mezi skutečným a potenciálním výstupem, viz následující 

rovnice.   

ttt zyx −≡         3. 1 

Nechť tπ  je míra inflace v období t, definovaná jako procentní změna 

v cenové úrovni mezi obdobími t-1 a t, a nechť it je nominální úroková sazba. 

Každá proměnná je podobně konstruována jako odchylka od své dlouhodobé 

úrovně. 

Je tedy možné tento základní model vyjádřit pomocí dvou rovnic: 

křivky IS, která vyjadřuje vztah mezery výstupu inverzně k reálné úrokové 

sazbě  

[ ] ttttttt gxix +Ε+Ε−−= ++ 11πϕ
  

3. 2
 

a Phillipsovy křivky, která vyjadřuje pozitivní vztah inflace a mezery 

výstupu. 

ttttt x µπβλπ +Ε+= +1    
3. 3 

 

Kde gt a ut jsou náhodné poruchy a platí: 

ttt ggg ˆ1 += −µ
    

3. 4 

ttt uuu ˆ1 += −ρ
    

3. 5 

kde µ≤0 , 1≤ρ  a jak tĝ tak tû  jsou nezávislé a identicky rozdělené 

náhodné proměnné se střední hodnotou rovnou 0 a variancemi 2
gσ a 2

uσ . 

Rovnice (3.2) je získána log linearizací Eulerovy rovnice spotřeby 
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3. 6 

Rovnice (3.6) činí transparentní míru, do níž jsou v tomto modelovém rámci 

očekávání ohledně budoucnosti ovlivněna současnou agregátní aktivitou. Mezera 

výstupu není závislá pouze na současné reálné sazbě a poptávkovém šoku, ale 

také na očekávaném budoucím vývoji těchto dvou proměnných. Podle rozsahu, 

v jakém z důvodů nominálních rigidit monetární politika působí prostřednictvím 

krátkodobých reálných úrokových sazeb, ovlivňují očekávané i současné politické 

akce agregátní poptávku. 

Phillipsova křivka (3.3), je v duchu Fischera (1977) a Taylora (1979), 

odvozena z koncepce přetrvávajících nominálních cen (staggered nominal price 

setting). Hlavním rozdílem je, že rozhodnutí jednotlivých firem ohledně stanovení 

cen, které je základem pro agregátní vztah, je odvozeno z explicitního 

optimalizačního problému. Vychází se z předpokladu monopolisticky 

konkurenčního prostředí: pokud se naskytne příležitost, každá firma zvolí svou 

nominální cenu tak, aby maximalizovala zisk vzhledem k omezení frekvence 

budoucích cenových přizpůsobení. 

V běžném scénáři stanoví v každém období určitá část firem své ceny pro 

následujících 1>X období. Obecně je agregace rozhodovacích pravidel firem 

ohledně budoucích cen nešikovná, proto je na základě rovnice (3.3) uvažován 

předpoklad vycházející z práce Calvo (1983), který zjednodušuje daný problém: 

v jakémkoliv období má firma fixní pravděpodobnost θ , že bude muset v tomto 

období zachovat fixní ceny a s pravděpodobností θ−1  je bude moci přizpůsobit. 

Tato pravděpodobnost je dále nezávislá na čase, který uplynul od poslední změny 

cen dané firmy. Průměrný čas, po který jsou ceny fixovány, je proto 
θ−1

1
. 

Calvova formulace tedy usnadňuje agregaci díky načasování cenového 

přizpůsobení firmy, které je nezávislé na své historii. 

Rovnice (3.3) je jednoduše log lineární aproximace stálého stavu 

agregovaných rozhodnutí firmy o cenách. Jelikož rovnice vztahuje míru inflace 
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k mezeře výstupu a očekáváné inflaci, podobá se tradiční Phillipsově křivce 

rozšířené o očekávání, viz např. Blanchard (1997). Klíčovou odlišností od tradiční 

Phillipsovy křivky je to, že očekávaná budoucí inflace, 1+Ε ttπ , zde dodatečně 

vstupuje na místo očekávané současné inflace tt π1−Ε . Důsledky této změny jsou 

značné. Návratem k rovnici (3.3) je získán vztah (3.7) 

[ ]∑
∞

=

++ +Ε=
0

11
i

tt
i

tt uxλβπ
    

3. 7 

Na rozdíl od tradiční Phillipsovy křivky zde neexistuje dodatečná strnulost 

nebo zpožděná závislost na inflaci. Inflace zcela závisí na současných a 

očekávaných budoucích ekonomických podmínkách. Zjednodušeně lze tedy říci, 

že firmy stanovují své nominální ceny v závislosti na očekávání ohledně 

budoucích mezních (marginálních) nákladů. Proměnná xt+i zachycuje pohyby 

mezních nákladů spojených s variací přebytečné poptávky. Šok ut+i, který je 

označován jako „tlačený náklady“ (cost push), zachycuje vše ostatní, co může 

ovlivnit očekávané mezní náklady. Je zde povoleno, aby tyto šoky umožňovaly 

modelu generovat variaci v inflaci. Ta vyplývá z nezávislých pohybů 

v nadbytečné poptávce, jak bylo patrné v datech, viz např. Fuhrer a Moore (1995).  

Model uzavírá vztah týkající se nominální úrokové sazby jako instrumentu 

měnové politiky, vyvíjející se protichůdně k agregátní nabídce peněz. Pokud je 

brána nominální úroková sazba jako měnový instrument, není již nezbytné 

specifikovat rovnovážné podmínky peněžního trhu, tzn. křivku LM. Centrální 

banka totiž přizpůsobuje nabídku peněz tak, aby dosáhla cílové úrokové sazby. 

V tomto případě determinuje podmínka rovnosti nabídky a poptávky po penězích 

hodnotu nabídky peněz, která splňuje tato kritéria. 

Tento model má stejné základní kvalitativní rysy jako komplexnější, 

empiricky založené modelové rámce používané k hospodářko-politické analýze. I 

zde dočasné nominální rigidity hrají klíčovou roli. Při existenci nominálních 

rigidit je monetární politika krátkodobě schopna změnou nominální sazby 

efektivně ovlivnit krátkodobou reálnou sazbu a ovlivnit tak reálnou ekonomiku. 

Avšak očekávání ohledně toho, jak centrální banka v budoucnu nastaví úrokové 
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sazby, hrají také svou roli, protože jak domácnosti, tak firmy jsou „vpřed hledící“ 

(forward looking). Není tedy jednoduché říci, jak má v takovéto situaci centrální 

banka reagovat na krátkodobé výkyvy, a proto bývá tato problematika v rámci 

monetární politiky často diskutována. 

 

3.3 Cíl politiky  
 

Účelová funkce centrální banky převádí chování cílových proměnných na 

měření bohatství, aby poskytla vodítko pro politickou volbu. Stejně, jako je to 

obvyklé v literatuře, předpokládá se, že tato účelová funkce zahrnuje cílové 

proměnné xt a πt a nabývá tohoto tvaru: 
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3. 8 

kde parametr α je relativní váha kladená na výkyvy výstupu. Jelikož 

ttt zyx −≡ , ztrátová funkce si bere za cíl potenciální produkt zt. Implicitně také 

předpokládá, že inflační cíl je roven nule, ale neexistují zde žádné náklady, neboť 

inflace je vyjádřena jako procentní odchylka od trendu. 

Přes značný posun v motivaci chování makroekonomických modelů od 

svých počátků až do současnosti, se tento trend nevyskytoval u racionalizace 

hospodářsko-politických cílů. Objevila se však formulace politického problému 

pomocí kritéria bohatství, užitečnosti reprezentativního agenta v rámci modelu. 

Jedním z omezení ale je, že modely většinou nezachycovaly náklady inflace, 

nejistotu, kterou variabilita produkuje pro celoživotní finanční plánování a pro 

obchodní plánování, viz např. DeLong (1997). 

Jiným problémem je, že ačkoliv může být přístup opírající se o 

reprezentativního agenta vhodným druhem zachycení způsobu chování, může být 

zavádějící při analýze bohatství. Pokud některé skupiny obyvatel např. během 

recese strádají více než ostatní (což je dáno např. různými dopady cyklických 

výkyvů na jednotlivé profese) a neexistuje dokonalé pojištění a úvěrový trh, pak 
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nemusí být hypotetický reprezentativní agent přesným barometrem cyklických 

fluktuací v bohatství.  

Až na výjimky zaujímá většina literatury k tomuto problému pragmatický 

přístup a jednoduše předpokládá, že účelem monetární politiky je minimalizovat 

druhé mocniny odchylek výstupu a inflace od jejich příslušných cílových úrovní. 

Přesto Rotemberg a Woodford (1999) a Woodford (1998) ukazují, že účelová 

funkce podobná rovnici (3.8) může být získána pomocí kvadratické aproximace 

na užitečnosti založené funkce bohatství. V takovémto případě je relativní váha α 

funkcí primitivních parametrů modelu. Cílová úroveň výstupu bývá obvykle 

ztotožňována s přirozenou úrovní výstupu, což vychází z myšlenky, že se jedná o 

takovou úroveň výstupu, která by nastala při absenci mzdových a cenových 

rigidit. Při existenci distorzí v ekonomice (např. nedokonalé konkurence) může 

nastat případ, kdy velikost výstupu překročí svou přirozenou úroveň.  

Objevují se také otázky, jaká má být cílová hodnota inflace či jaká relativní 

váha má být přisuzována ztrátám výstupu a inflace. V USA tvůrci politiky 

považují za konečný cíl cenovou stabilitu, ale definují cenovou stabilitu jako míru 

inflace, kdy inflace již nevzbuzuje obavy veřejnosti (tj. 1-3%). Jelikož cenové 

indexy mohou navyšovat skutečnou inflaci až o 2%, měla např. německá 

Bundesbanka stanovený oficiální inflační cíl na úrovni 2%. V tomto případě 

budou ovšem při zkoumání optimálních pravidel monetární politiky považovány 

preferenční parametry a inflační cíl za dané. 

 

3.4 Problém měnové politiky a diskrece versus pravidla 
 

Problémem měnové politiky je volba časové trajektorie instrumentu it tak, 

aby bylo možno zachytit časovou trajektorii cílových proměnných xt a πt, které 

maximalizují účelovou funkci (3.8) vzhledem k omezením (3.2) a (3.3). Cílové 

proměnné zde ovšem nezávisí pouze na současné politice, ale na očekáváních 

ohledně budoucí politiky. Mezera výstupu závisí na budoucím vývoji úrokové 
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sazby (rovnice 3.6), ale inflace závisí na současném i očekávaném budoucím 

chování mezery výstupu. Jak poznamenali již Kydland a Prescott (1977), 

v takovémto prostředí se stává kredibilita budoucí politiky kritickým problémem. 

Pokud je např. centrální banka schopna důvěryhodně signalizovat svůj záměr 

udržovat inflaci na nízké úrovni, může tohoto cíle dosáhnou s menšími náklady, 

než by tomu bylo v opačném případě.  

Pro návrh hospodářské politiky je důležité identifikovat, jestli by nebylo 

vhodné přijmout nějaký závazek, který by mohl kredibilitu posílit. Zjednodušeně 

řečeno jde o porovnání optimální politiky založené na diskrečních opatřeních a 

politiky založené na pravidlech. V tomto kontextu volí centrální banka fungující 

na bázi diskrečních opatření současnou úrokovou sazbu opětovnou optimalizací v 

každém období. Pokud jsou ovšem stanovena pravidla, je zvolen plán pro vývoj 

úrokových sazeb, který je navždy platný. Plán může vyžadovat změny úrokových 

sazeb v reakci na stav ekonomiky, ale povaha a velikost reakce je pevně daná.  

Je třeba zdůraznit, že klíčový rozdíl mezi systémem diskrečních opatření a 

pravidly je v tom, zda současné závazky jakýmkoliv důvěryhodným způsobem 

omezí budoucí směr ekonomiky. V obou případech je optimálním výstupem 

politika vztahující specifickým způsobem politický instrument k současnému 

stavu ekonomiky. Rozdílem mezi těmito přístupy je jejich implikace pro 

propojení politických záměrů a domněnek privátního sektoru. V případě 

„diskrece“ formuje vnímavý soukromý sektor svá očekávání s ohledem na to, jak 

centrální banka přizpůsobuje svou politiku, protože centrální banka může 

reoptimalizovat v každém období. Rovnováha při racionálním očekávání má tedy 

vlastnost, že centrální banka není stimulována ke změně svých plánů 

neočekávaným způsobem, i když má k dispozici diskreční opatření. Politika 

v rovnováze bývá proto v případě diskrece nazývána „časově konsistentní“. 

Naopak v případě existence pravidla je to jednoduše svazující závazek, který činí 

politiku v rovnováze věrohodnou.  

Časová nekonsistence v diskreční politice je často diskutovanou otázkou. 

Pokud jsou tvůrci politiky důvěryhodní, vypadá na první pohled diskreční politika 

lépe, než používání fixních pravidel v hospodářské politice. Flexibilita diskreční 
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politiky umožňuje inteligentním a benevolentním tvůrcům hospodářské politiky 

pružně reagovat na proměnlivé podmínky. V praxi se však objevuje problém 

spojený s časovou nekonsistencí. Tvůrci politiky v totožných situacích mohou 

dopředu oznámit politiku, kterou použijí, aby ovlivnili očekávání soukromého 

sektoru. Avšak později, když soukromý sektor zareaguje na základě svých 

očekávání, mohou tvůrci hospodářské politiky podlehnout pokušení a porušit své 

dopředu oznámené záměry. Tvůrci politiky proto mohou být časově 

nekonsistentní. Tato situace může vést k nedůvěře soukromého sektoru v předem 

ohlašovanou hospodářskou politiku. Řešením v takovémto případě může být 

zavedení fixních politických pravidel, jež vylepší kredibilitu politických 

oznámení. Bez dostatečné kredibility tak mají oznámení pouze velmi malý efekt. 

 Pokud bude uvažováno dilema centrální banky ohledně vývoje inflace a 

nezaměstnanosti, tak podle Phillipsovy křivky závisí substituční vztah mezi inflací 

a nezaměstnaností na očekávané inflaci. Bude-li centrální banka preferovat nízkou 

inflaci, může z důvodu jejího dosažení učinit prohlášení, že nízká inflace je 

hlavním cílem monetární politiky, ale samotné ohlášení politiky nízké inflace 

nemusí být důvěryhodné. Jakmile domácnosti a firmy zformují svá inflační 

očekávání a nastaví podle nich mzdy a ceny, má centrální banka tendenci 

rezignovat na svá oznámení a použít expanzivní monetární politiku za účelem 

snížení nezaměstnanosti. Takovéto jednání ale vede k poklesu kredibility centrální 

banky.  

Závěr tohoto krátkého zamyšlení je následující. Tvůrci hospodářské politiky 

mohou v určitých případech dosáhnout svých cílů lépe, je-li jim zabráněno 

v používání diskrečních opatření. Mankiw (2006) přirovnává tuto problematiku 

k vyjednávání s teroristy, kdy většina vlád proklamuje, že nebude vyjednávat 

s teroristy, avšak v případě únosu vlády často podlehnou tlaku veřejnosti a 

s teroristy, i přes svou původní proklamaci, jednají. 
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3.5 Optimální měnová politika – nejistota, proces učení se 
 

V oblasti provádění monetární politiky došlo v posledních letech 

k významnému pokroku, a to díky výzkumu ekonomů pocházejících jak 

z centrálních bank, tak i z akademické sféry. Jejich práce vedla k lepšímu 

pochopení požadovaných vlastností úrokových pravidel, role ohlašování a 

komunikace či vlivu inflačního cílování na inflaci a reálnou ekonomiku. Tvůrci 

monetární politiky musí nicméně čelit i nadále problémům, jakým je např. 

nejistota a, to zejména v obdobích typu nedávné finanční krize a recese. 

 

3.5.1 Typy nejistoty a jejich implikace v monetární politice 
 

Omezení ekonomické teorie a dat, strukturální změny v ekonomice, 

nemožnost pozorovat důležité makroekonomické proměnné jako je potenciální 

produkt, neshody ohledně správnosti modelu ekonomiky nebo transmisní procesy 

ekonomiky, jsou některé z důvodů, proč centrální banky operují v podmínkách 

nejistoty. Výzkum v oblasti nejistoty a optimální hospodářské politiky se 

soustředil zejména na tyto tři typy nejistoty: aditivní nejistota, modelová nejistota, 

a nedokonalé informace. Při ilustraci těchto typů nejistoty bude aplikován 

následující „správný“ model ekonomiky použitý v práci Hebbel a Walsh (2009): 

1/1 ++ +++= tttttt DuCiByAyy
,   3. 9 

kde yt+1 je vektor makroekonomických proměnných v čase t, yt/t je současný 

odhad tvůrce hospodářské politiky ohledně yt, it je instrument centrální banky, ut 

je vektor náhodných, exogenních poruch a A, B, C, D jsou matice obsahující 

parametry modelu. Tuto lineární strukturu používá většina modelů sloužících 

k hospodářko-politické analýze. Aditivní nejistotu reprezentuje složka ut+1. Když 

centrální banka nastavuje svůj instrument v čase t, neví, jaký šok ut+1 zasáhne 

ekonomiku. Modelová nejistota vzniká proto, že centrální banka nezná skutečné 

parametry matic A, B, C, D, které charakterizují model. Parametry odhadu 
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podléhají chybám a tvůrci politiky mohou věřit, že některé parametry jsou rovny 

nule, i když tomu tak ve skutečnosti není. Nedokonalé informace se objevují 

z důvodu, že aktuální hodnota yt může být nepozorovatelná nebo pozorovatelná 

pouze s chybou, v důsledku chyby měření nebo zpoždění v datech. Tento jev 

může způsobit, že nejlepší odhad tvůrce hospodářské politiky yt/t veličiny yt, 

nemusí být správný.  

 

3.5.2 Aditivní nejistota 
 

Většina studií zabývajících se nejistotou se zaměřuje právě na aditivní 

nejistotu. Ve výše uvedeném modelovém případě by aditivní nejistota byla 

reprezentována částí Dut+1. V době, kdy centrální banka činí svá rozhodnutí, 

ovšem tuto složku nezná. Nejistota ohledně hodnoty této složky bývá často 

jedinou nejistotou zahrnutou v modelu. Vliv aditivní nejistoty na optimální 

politiku je nejlépe patrný, pokud bude uvažována kvadratická funkce různých 

cílových proměnných. Standardní předpoklad, že se centrální banka snaží 

minimalizovat volatilitu inflace vzhledem ke svému cíli a hodnotu reálného 

výstupu vůči svému potenciálu, vede přirozeně ke kvadratické ztrátové funkci, ve 

které jsou penalizovány odchylky inflace od svého cíle a reálného výstupu od 

potenciálu. S výše zmíněnou problematikou bývá také spojován pojem „princip 

jistotní ekvivalence“ (principle of certainty equivalence), který říká, že vše, na 

čem záleží v případě optimální hospodářské politiky, jsou očekávané hodnoty 

neznámých. Jednoduše se nahradí neznámé poruchy nejlepším odhadem jejich 

hodnot a poté jsou tyto hodnoty brány, jako by byly jisté. V rovnici (3.9) by tedy 

centrální banka nahradila Dut+1 očekávanou hodnotou této složky DEut+1 a poté 

zvolila svou politiku tak, jako by skutečný model byl znán s jistotou: 

1/1 ++ Ε+++= tttttt uDCiByAyy
   3. 10 

V tomto případě volba optimální politiky nevyžaduje znalost variance 

poruch nebo kovariance mezi různými typy poruch. Přesto je třeba, aby měli 

tvůrci hospodářské politiky znalost persistence šoků. Podle práce Gannoni a 
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Woodford (2002)  se lze s aditivní nejistotou vypořádat navržením „robustní“ 

optimální politiky, která popisuje, jak by měla být politika stanovena pouze 

pomocí makroekonomických proměnných definujících cíl centrální banky. Pokud 

jsou hlavními cíli centrální banky udržení nízké a stabilní inflace, stabilizace 

výstupu vzhledem k potenciálu (mezery výstupu) a stabilizace volatility 

úrokových měr, potom robustní optimální monetární politika bude stanovovat 

úrokovou sazbu jako funkci inflace, mezery výstupu a zpožděných hodnot 

úrokových sazeb. Není tedy potřebná znalost vlastností exogenních poruch, 

problémem ovšem může být již zmiňovaná persistence exogenních ekonomických 

poruch. Jednoduché hospodářsko-politické pravidlo může být specifikováno např. 

jako udržovat určitou lineární kombinaci inflace (vzhledem k cíli) a mezery 

výstupu na nulové hodnotě. Pokud by tedy inflace přesahovala inflační cíl, měla 

by být mezera výstupu negativní. Přizpůsobování úrokové sazby centrální bankou 

tak, aby byl udržován tento cíl, bývá označováno jako pravidlo cílování (targeting 

rule), protože ovlivňuje proměnné, které jsou přímo součástí cílů centrální banky. 

Centrální banka bohužel musí činit předpoklady ohledně vývoje inflace a mezery 

výstupu.  Monetární politika ovlivňuje ekonomiku s významným zpožděním, což 

nutí centrální banku k tomu, aby hleděla dopředu a spoléhala se na své 

předpovědi. Pro správnou předpověď je třeba rozlišit charakter šoků, tedy to, zda 

se jedná o trvalý nebo dočasný výkyv.  

Robustní optimální pravidlo, popisující chování centrální banky, bývá často 

reprezentováno jednoduchým úrokovým pravidlem, jakým je Taylorovo pravidlo. 

Toto pravidlo běžně předpokládá, že monetární politika je systematicky 

přizpůsobována změnám v inflaci a výstupní mezeře. Občas bývají do tohoto 

pravidla zahrnovány i jiné proměnné, např. devizový kurz. Na základě specifikace 

cílů centrální banky mohou být zvoleny optimální hodnoty parametrů v daném 

pravidle. Návrh „jednoduchého“ optimálního pravidla měnové politiky vyžaduje 

řadu znalostí ohledně aditivních šoků, které zasahují danou ekonomiku. 
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3.5.3 Modelová nejistota 
 

Modelová nejistota zahrnuje široké spektrum potenciálních zdrojů chyb, 

mezi něž lze zařadit špatnou specifikaci modelu, nejistotu ohledně parametrů, a 

chybu vzniklou při odhadu. Nejistota ohledně hodnot koeficientů matic A, B, C, D 

může např. vzniknout, protože centrální banka nezná skutečné hodnoty parametrů 

modelu a musí je odhadnout, nebo může vyplývat z faktu, že model, z něhož 

centrální banka vychází, obsahuje nesprávné předpoklady o vztahu 

makroekonomických proměnných. Navíc se vzhledem k neustálému vlivu 

technologických inovací může skutečný model měnit. Pro ilustraci vlivu 

modelové nejistoty na hospodářsko-politické problémy bude použit předpoklad, 

že lze ignorovat nedokonalé informace, takže yt = yt/t. Nechť A + B = H a pouze 

složky matic A a B nejsou známy s jistotou. Model lze tedy zapsat takto: 

11
ˆ

++ ++= tttt vCiyHy     3. 11 

kde ( ) ttt yHHDuv ˆ
11 −+= ++   a Ĥ  je odhad centrální banky pro H. Chyby 

při odhadu H se nyní stávají součástí chybové složky rovnice, ale hlavním 

rozdílem oproti aditivní nejistotě je to, že chyby reprezentované vt+1 jsou nyní 

korelovány s endogenní proměnnou yt.  

Chybová složka již tedy není exogenní a její špatná specifikace je 

korelována s makroekonomickými výsledky, což má důležité dopady na volbu 

politiky.  Typ nejistoty reprezentovaný rovnicí (3.11) je nazýván multiplikativní 

nejistotou, protože nejistota spojená s parametry v matici H násobí endogenní 

proměnné. Brainard (1967) ve své práci ukázal, že multiplikativní nejistota činí 

optimální politiku méně aktivistickou. Známé je také pravidlo uveřejněné v práci 

Blinder (1998), doporučující centrální bance pro kontrolu inflace, aby odhadla, o 

kolik je třeba zpřísnit nebo uvolnit monetární politiku a poté to udělala v menší 

míře. V pozdějším výzkumu argumentovali např. Giannoni (2002) či Söderström 

(2002), že obezřetnost nemusí být nejlepší volbou pro optimální měnovou politiku 

a naopak může být vhodná větší agresivita.  
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Multiplikativní nejistota ovšem není jedinou nebo nejvýznamnější formou 

modelové nejistoty. Spíše zde existují konkurenční modely popisující, jak se 

ekonomika chová a jak monetární politika ovlivňuje ekonomickou aktivitu a 

inflaci. V souvislosti se současnými ekonomickými výkyvy používají někteří 

ekonomové modely, ve kterých může mít monetární politika výrazný reálný 

krátkodobý efekt, protože považují ceny a mzdy za strnulé. Jiní ekonomové 

naopak považují monetární politiku za impotentní, protože uvažují pružné mzdy a 

ceny.  

Je tedy jasné, že pokud jsou předpoklady tvůrců hospodářské politiky 

ohledně ekonomiky nesprávné, nemůže monetární politika přispívat 

k makroekonomické stabilitě. Příklad modelové nejistoty, který poskytuje rovnice 

(3.11), ukazuje, jak chyby centrální banky při odhadu parametrů v H budou 

reagovat s endogenními proměnnými representovanými yt. Přesto platí, že pokud 

HH ˆ− odpovídá chybě odhadu nebo čistě náhodným fluktuacím v částech matice 

H, nemusí být matice H systematicky vztažena k ekonomickému vývoji. Walsh 

(2004) ukazuje nejhorší scénář pro centrální banku, při kterém je ekonomika 

v recesi a vyskytne se v ní navíc inflační šok. V tomto případě se ekonomika ještě 

více vzdaluje svým cílů v podobě nízké inflace a plné zaměstnanosti.  

Optimální monetární politika bude vzhledem k existenci této špatné 

specifikace vyžadovat od centrální banky zapojení takového modelu ekonomiky, 

který bude úmyslně zdeformovaný v tom smyslu, že centrální banka bude 

předpokládat větší persistenci inflačních šoků než jaká se obecně očekává. 

Nejhoršími scénáři, jak vyplývá z jejich definice, jsou události s malou 

pravděpodobností výskytu. Přesto může být v určitých situacích pro tvůrce 

politiky žádoucí využít pro konstrukci měnové politiky „zdeformovaný“ model.  

V praxi se často centrální banky vypořádávají s modelovou nejistotou 

zapojením různých modelů ekonomiky, aby prověřily předpovědi a ujistily se, že 

politiky nejsou nadměrně citlivé na předpoklad správnosti daného modelu.  

Rozumným postupem může být vyhodnotit alternativní měnové politiky 

v několika modelech a přiřadit jednotlivým modelům váhy podle jejich 
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pravděpodobnosti. I přesto nelze, jak uvádějí ve své práci Cogley, Colacito a 

Sargent (2007), zcela eliminovat možnost přijetí špatné politiky. 

 

3.5.4 Nedokonalé informace 
 

Poslední zmiňovaný typ nejistoty vyplývá z nedokonalých informací. 

V podstatě jakákoliv forma nejistoty vyplývá z nedokonalých informací, ale zde je 

tento termín používán pro specifický druh nejistoty. Takto označovaná nejistota 

vyplývá z neschopnosti dokonale pozorovat současný stav ekonomiky nebo 

makroekonomické proměnné, které jsou klíčové pro návrh politiky. Hospodářsko-

politická rozhodnutí vycházejí z dat, která jsou nedokonalá a poruchová (noisy). 

Nejistota v datech ovlivňuje optimální hospodářskou politiku. Existence poruch 

v makroekonomických datech bude vyžadovat slabší reakce na nová data. Příliš 

silná reakce může vnést do systému volatilitu, pokud je poměr signálu 

k poruchám (signal-to-noise ratio) nízký.  

Dalším problémem v této oblasti je, že mnoho proměnných hrajících 

klíčovou roli v teoretických modelech nelze přímo pozorovat. Toto lze nejlépe 

ilustrovat na příkladu výstupní mezery. V terminologii nového keynesovství bývá 

mezera výstupu definována jako procentní rozdíl mezi skutečným výstupem a 

velikostí výstupu, který by ekonomika produkovala, pokud by byly ceny a mzdy 

pružné. Zatímco data o skutečném produktu jsou, byť s určitou chybou, měřitelná, 

totéž nelze říci o měření produktu při existenci pružných cen a mezd. Odhad 

velikosti výstupu při existenci pružných cen a mezd bude vždy záviset na 

příslušném teoretickém modelu chování ekonomiky při flexibilních cenách. 

 Podobný problém se vyskytuje i u starší definice mezery výstupu měřící 

výstup relativně k potenciálnímu výstupu. Potenciální výstup je opět odhadován a 

standardní techniky vycházející ze statistických metod ztotožňují potenciální 

výstup s trendovou složkou výstupu vycházející ze zpětného pohledu. Vzhledem 

k problémům spojeným s měřením mezery výstupu doporučuje McCallum (2001), 

aby na něj centrální banky nereagovaly příliš silně. Alternativní pohled zaujímají 



45 
 

Orphanides a Williams (2002), podle nichž hospodářsko-politická pravidla často 

reagující na změny v odhadované mezeře výstupu, dosahují dobrých výsledků a 

jsou schopna vyhnout se problémům spojeným s měřením, ztěžujícím odhad 

potenciálního produktu. Nedokonalé informace tedy představují jeden z hlavních 

problémů, kterým musí tvůrci hospodářské politiky čelit.  

 

3.5.5 Schopnost učit se a formování očekávání 
 

Nejistota, které musí čelit centrální banky, dopadá na ekonomy a tvůrce 

hospodářské politiky, a proto se musí být schopni neustále učit. Také dopadá na 

veřejnost, jež formuje svá očekávání ohledně vývoje ekonomiky a chování tvůrců 

politiky. Proces učení se proniká do všech oblastí, modely jsou neustále 

vylepšovány, znovu odhadovány, jsou vymýšleny nové modely, aby byly schopny 

zachytit nejnovější poznatky ekonomického výzkumu, dříve opomíjené faktory se 

stávají klíčovými a musí být zakomponovány do modelů. Zároveň musí veřejnost 

odhadovat hospodářsko-politická rozhodnutí, rozpoznávat cíle centrální banky a 

způsob, jakým bude monetární politika prováděna.  

Díky zahrnutí procesu učení se do modelu lze studovat dvě základní 

hospodářsko-politické otázky. Zaprvé, zda bude ekonomika konvergovat 

k rovnováze konsistentní s racionálními očekáváními, a zadruhé, jak proces učení 

se ovlivňuje makroekonomickou dynamiku. Pokud se veřejnost postupně učí 

různé monetární politiky, které může centrální banka použít, ekonomika nebude 

konvergovat k rovnováze vyplývající z racionálních očekávání, což se 

v příslušných modelech může projevovat jejich nestabilitou. Přesto je v práci 

Bullard a Mitra (2002) dokázáno, že pokud centrální banka uplatňuje jednoduché 

Taylorovo pravidlo pro stanovování nominálních úrokových měr, stejná 

podmínka, která zajišťuje rovnováhu při předpokladu racionálních očekávání, také 

zabezpečuje dosažení rovnováhy při existenci procesu učení se. 
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3.6 Strategie modelování 
 

Tato subkapitola se zabývá, v odborných kruzích často diskutovaným, 

tématem návrhů modelu a jeho formy, zejména volbou stupně empirické a 

teoretické koherence. Ukazuje, jaký typ modelů je obecně oblíbený mezi 

akademickými ekonomy a jaký mezi tvůrci hospodářské politiky, a z jakých 

důvodů.  Volba charakteru modelu může hrát důležitou roli při snaze věrohodně 

zachytit modelované vztahy. 

 
Jak uvádí ve své práci Pagan (2003), z jehož klasifikace tato subkapitola 

vychází, princip postupu při navrhování modelu se podobá způsobu plánování 

cesty. Buďto se lze pouze s určitou vágní ideou toulat po krajině a náhodně 

dorazit do dané destinace, nebo mít přesnou představu, kam je třeba dorazit, a řídit 

se přesně podle ukazatelů podél cest. Větší preciznosti lze docílit upřesněním cíle 

a předchozím naplánováním cesty. Také u plánování modelu se vychází ze dvou 

základních elementů – specifikace cíle a výběru metody. Primárním zájmem je 

tedy konstrukce modelu, který bude dobře reprezentovat rysy, jež jsou podstatné 

pro tvůrce hospodářské politiky. Z tohoto pohledu je velmi důležitou proměnnou 

inflace, ale významnou roli hraje také ekonomická aktivita.  

U prvních modelů se vycházelo z makroekonomických identit propojujících 

proměnné, jakými jsou HDP, spotřeba, investice či obchodní bilance. V otázce 

cen existuje poměrně dlouhá tradice ve využívání aplikované mikroekonomie, kdy 

cena domácího zboží může být určována pomocí přirážky nad výši mezních 

nákladů, zatímco u importovaných výrobků se vychází z mezinárodních cen a 

devizového kurzu. Postupně tak přibývaly další proměnné, které bylo potřeba 

vysvětlit. Tento přístup přinesl zvyšování počtu rovnic v systému, přičemž 

koncem 60. let 20. století se objevovaly modelové systémy obsahující řádově 

stovky, někdy i tisíce, rovnic (analogicky bylo zmiňován přístup „toulání se 

krajinou“). V 70. letech 20. století ovšem vykazovaly modely tohoto typu špatné 

výsledky a pro tento stav se objevovala řada vysvětlení. Jedním z nich byly i 

dopady ropných šoků.  
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Příčinou bylo, že se modely zaměřovaly zejména na poptávkovou stranu 

ekonomiky a nabídková strana v nich buďto nebyla obsažena vůbec, nebo byla 

uvažována velmi omezeně.  Zastánci tohoto modelového přístupu reagovali na 

vzniklou situaci snahou rozšířit tyto již tehdy velké modely tak, aby zahrnovaly 

také nabídkovou stranu ekonomiky. Nejjednodušším přístupem bylo stanovit 

určitá omezení na výstup pomocí kvantity výrobních faktorů v ekonomice, tím 

pádem růst poptávky nevedl k růstu výstupu, dokud nebyly nalezeny a 

mobilizovány dodatečné výrobní faktory. Pokud to nebylo možné, docházelo buď 

k růstu cen, nebo k deficitu běžného účtu. Omezení tohoto typu přetrvala až do 

současnosti.    

Zcela opačná interpretace selhání modelů vycházela z názoru, že jejich 

nefunkčnost byla způsobena změnami v parametrech modelu jako důsledku změn 

v chování soukromého sektoru, které ovlivnily formování očekávání ohledně 

budoucího vývoje. Modely, které ignorovaly tento vývoj, se jevily jako nestabilní 

a jejich predikční schopnosti byly špatné.  

Konkrétněji se jednalo o ty složky ekonometrických modelů reprezentující 

dynamické reakce na události, jejichž změna byla očekávána v budoucnosti 

(Lucasova kritika). Podle doporučení reagujících na Lucasovu kritiku bylo 

potřeba mikroekonomických základů k vysvětlení volby výdajů a chování cen 

v makroekonomii, modely tedy měly zdůrazňovat optimální volby ekonomických 

agentů. Dynamika ekonomiky tedy záležela na strukturálních parametrech („deep 

parameters“) a modelových parametrech „starého stylu“, kde specifikace modelu 

závisí na tom, v jakém charakteru režimu si agenti myslí, že činí svá rozhodnutí. 

Tyto myšlenky zaujaly zejména akademické ekonomy, kteří se od té doby stále 

více snažili budovat empirické makroekonomické modely, které by odrážely 

pokroky v teoretické oblasti.  

Rozhodování ohledně výdajů jednotlivých agentů vycházelo z jejich 

optimálního rozhodování při zakomponování omezení, jimž čelí, pokud se dívají 

do budoucnosti. Hledaly se také modely schopné popsat pozorované mechanismy 

stanovování cen jako optimální reakci. Do centra zájmu se dostalo mezičasové 

rozhodování a snaha o přesnou specifikaci problému, jakým způsobem jsou 
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formována očekávání ohledně budoucnosti. Očekávání byla převážně formována 

jako racionální, přesněji modelově konsistentní. Toto uvažování položilo základ 

pro aplikaci nejistoty ohledně budoucího rozhodování v rámci ekonometrických 

modelů, pomocí zahrnutí různých stochastických šoků do modelu, které nebylo 

možno zcela předvídat. Modely tohoto typu jsou známy jako modely DSGE a 

v současné době jsou dominantní technikou makroekonomického modelování 

v akademické obci.   

Tvůrci modelů, kteří byli zapojeni do procesu tvorby hospodářské politiky, 

reagovali na Lucasovu kritiku odlišně. I přes potvrzení významnosti teorie jí 

v praxi víceméně ignorovali zejména z důvodu, že pozorovaná nestabilita 

parametrů by mohla vyplývat také ze špatné specifikace modelu. Nicméně 

vnímali hlavní myšlenky přicházející z akademické obce. Po určité době začínali 

být znepokojeni, že jejich opačná strategie budování modelu, způsobem „equation 

by equation“, často vedla ke špatné výkonnosti těchto modelů. Začali tedy ve 

zvýšené míře využívat simulačních metod a zátěžových (stress) testů, aby odhalili 

slabiny svých modelů, ovšem i po jejich odhalení bylo řešení těchto slabin 

mnohdy problematické. Proto se i u modelů používaných v hospodářsko-

politickém procesu začalo uvažovat o modelování seshora (top-down), což se 

časem stalo největším přínosem akademických ekonomů v této oblasti výzkumu. 

Na rozdíl od „akademiků“ museli hospodářsko-političtí analytici stále 

pracovat s rozsáhlými modely. Hlavním důvodem bylo to, že malé modely 

obsahující výstup, inflaci, úrokové sazby a devizový kurz, nebyly považovány za 

dostatečné pro politickou analýzu, přesto že tyto modely mohou být užitečné při 

zkoumání hospodářsko-politických problémů. Větší míru rozčlenění si vyžadovala 

zejména potřeba vysvětlit hospodářsko-politické akce veřejnosti. 

Formování takto velkých modelů bylo při postupu seshora (top-down) 

značně komplikované, navíc v 80. letech měly dostatečnou výpočetní kapacitu 

pouze tzv. superpočítače. Reakcí na tento vývoj byly modely vypočitatelné 

všeobecné rovnováhy, zkráceně označované jako CGE (computable general 

equilibrium), které byly sice velké, ale jejich výstupy byly relativně snadno 

pochopitelné. Vycházely totiž z několika trhů (multiple markets), jejichž 
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nabídkové a poptávkové křivky měly různou elasticitu, záležící na parametrizaci 

modelu. Existovaly však stále problémy např. s dynamickými reakcemi modelu, 

proto se postupně prosazovaly tendence, směřující ke kompromisu – zmenšování 

modelu, sestavování modelu seshora (top-down), ale také zapojování různých 

strategií při hledání shody mezi modelem a daty.  

Tyto principy vedly ke vzniku tzv. hybridních modelů jejichž tvorba byla 

rozdělena do dvou fází. V první fázi se předpokládala existence rovnovážné 

trajektorie, kolem níž se ekonomika vyvíjí, přičemž ta mohla být implicitní nebo 

explicitní. V druhé fázi bylo řešeno přizpůsobování se této trajektorii.  Díky této 

segmentaci bylo možno vypořádat se odděleně s některými problémy a navíc byly 

položeny základy tzv. mezer (gaps), které jsou vnímány jako odchylky od 

rovnovážné trajektorie. Pagan (2003) rozlišuje mezi dvěma typy hybridních 

modelů v závislosti na tom, zda je rovnovážná trajektorie v modelu brána jako 

implicitní (modely typu I), nebo jako explicitní (modely typu II). 

V rámci duálního přístupu charakterizujícího hybridní modely typu I je 

dlouhodobý vztah rovnovážného růstu konstruován na základě poměrně volných 

úvah. Proto lze předpokládat, že určitá skupina proměnných byla v konstantním 

dlouhodobém vztahu, takže např. spotřeba může být vnímána jako k násobek 

příjmu či bohatství. Tyto dlouhodobé vztahy jsou poté využívány pro konstrukci 

uvedených mezer.  

Tvůrci modelů typu I museli čelit problému, jak popsat přizpůsobovací 

proces k rovnovážnému stavu. Využili k tomu výhod plynoucích z pokroku 

v ekonometrii a použili mechanismus korekce rovnováhy, zkráceně EqCM 

(equilibrium correction mechanism), tzn. rovnice specifikující rychlost, při níž 

bude nerovnovážná mezera uzavřena. Neznámé parametry modelu EqCM 

popisující dynamiku přizpůsobovacího procesu, typicky určovala data, přičemž 

odchylky aktuálních hodnot od rovnovážných hodnot reprezentovaly 

nerovnováhu, tj. mezeru, která měla být uzavřena. V modelech typu I nebyla 

počítána dlouhodobá rovnovážná trajektorie pro žádnou z proměnných. Byl zde 

pouze popisován vztah mezi zkoumanými proměnnými, jenž měl být stálý. 
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Další fází vývoje, jež se objevila v modelech typu II, byla práce 

s explicitním popisem rovnovážné trajektorie proměnných pomocí teoretické 

specifikace. Tím se dotčené modely se přiblížily k povaze modelů DSGE, zatímco 

dynamika přizpůsobování stále odpovídala formě EqCM. Zásadní odlišností proti 

modelům typu I bylo, že rozhodování agentů bylo ovlivňováno očekáváním 

ohledně budoucnosti, neboli modely obsahovaly vpředhledící chování (forward-

looking behavior). To vyžadovalo propočet rovnovážné růstové trajektorie, ke 

které budou očekávané budoucí hodnoty proměnných eventuálně konvergovat. 

Díky silným základům v ekonomické teorii byly hybridní modely typu II poměrně 

snadno pochopitelné, podobně jako tomu bylo u modelů CGE. Jedním 

z nejzajímavějších rysů modelů typu II bylo, že reflektovaly akademické modely 

ve způsobu určení rovnovážné trajektorie, ale přitom zachovávaly tradici 

separátních rovnic u řady proměnných, které byly v popředí zájmu tvůrců 

hospodářské politiky. 

Své největší popularity dosáhly hybridní modely v 80. a počátkem 90. let. 

20. století.  V  tomto období začala řada institucí i jednotlivců argumentovat, že 

ekonomická teorie využívaná při stanovování růstové trajektorie by měla být také 

používána k popisu přizpůsobování, spíše než aby bylo toto přizpůsobování 

určováno pouze daty. První centrální bankou, která přijala tuto filozofii, byla 

kanadská centrální banka, brzy následována novozélandskou. Na rozdíl od většiny 

akademických prací existovaly v nových hospodářsko-politických modelech jisté 

úlevy ohledně vnímání ekonomických odezev. Jak ukázal empirický výzkum, ne 

všechna rozhodování spotřebitelů a firem mohou být vnímána jako optimální 

reakce vzhledem k nejisté budoucnosti. Akademické modely, které obsahovaly 

takovéto předpoklady, nebyly schopny zachytit dynamiku jasně pozorovatelnou 

v datech. Proto se v hospodářsko-politických modelech vždy objevovala také 

určitá strnulost v rozhodování. Ta byla často reprezentovaná pomocí tzv. rule-of-

thumb, což mohlo být odůvodněno řádným nastavením optimalizačního 

problému. Dalším rozdílem bylo, že hospodářsko-politické modely měly daleko 

restriktivnější pohled na povahu šoků, než tomu bylo u pozdějších akademických 

modelů. Šoky byly vnímány jako trvalé nebo dočasné na rozdíl od DSGE modelů, 

kde lze zcela specifikovat průběh šoku, takže tento šok může obsahovat jak 
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permanentní tak přechodnou složku. Protože jsou tyto modely do jisté míry 

podobné modelům DSGE, avšak jejich šoky nejsou zcela specifikované, nazývá je 

Pagan (2003) nekompletní dynamické stochastické modely všeobecné rovnováhy 

(IDSGE). Tyto modely také svědčí o změně postoje k datům. Ačkoliv historická 

data stále formovala tyto modely, trajektorie přizpůsobení k rovnováze byla často 

řízena domněnkami tvůrců modelů a politiky. Důvodem byla obava, že data 

nejsou přesným měřením sledovaných veličin a toto selhání při propojení 

teoretické konstrukce a dat může vést k častým změnám v modelu.  

Jak uvádí Pagan (2003), historie ekonomického modelování je vnímána jako 

pokus o vyřešení konfliktu mezi rozdílnými tužbami, aby byl model zároveň 

teoreticky a empiricky koherentní (soudržný).  Teoretická koherence znamená 

schopnost modelu zahrnout koncepci fungování ekonomiky jako funkci, zatímco 

empirická koherence vyjadřuje schopnost modelu vysvětlit historická data 

vztažená k této ekonomice. Z řady důvodů nebylo historicky možné dosáhnout 

zároveň obou těchto požadavků, a proto vždy existoval určitý substituční vztah 

(trade-off) mezi těmito požadavky. Jak bylo uvedeno v práci Pagan (2003), lze 

tento substituční vztah znázornit graficky. Na jednom konci zde stojí modely 

teoretické, které nebyly nikdy vystaveny historickým datům, a na druhém konci 

modely vycházející zcela z empirie. Tyto modely skvěle vysvětlují historická 

data, ale jejich výstupy není možné interpretovat. Ani jeden z těchto extrémů 

samozřejmě není atraktivní pro tvůrce hospodářské politiky, a proto modely, které 

byly používány, vždy ležely někde mezi těmito extrémy. 
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Graf 3. 1 : Substituční vztah mezi teoretickou a empirickou koherencí 

 

Zdroj: Pagan (2003), vlastní úprava 

 

Jak ukazuje graf 3.1, z dříve zmiňovaných modelů jsou nejblíže levému 

konci modely DSGE. Ty se vyznačují velkou mírou teoretické koherence, zatímco 

např. VAR modely jsou se svým vysokým stupněm empirické koherence při 

pravém okraji grafu. Všechny modely, které leží na vyznačené hranici, lze 

považovat za efektivní kombinace empirické a teoretické koherence.  Ale např. o 

hybridních modelech typu I to říci nelze, protože stejné empirické koherence je 

možno dosáhnou při vyšším stupni teoretické koherence, pokud bude použito 

modelu typu II. Zatímco modely akademických ekonomů jsou tradičně 

lokalizovány blíže levému okraji křivky, modely ekonomů pracujících pro tvůrce 

hospodářské politiky, kteří prosazující empirickou koherenci, se nalézají spíše při 

pravém okraji. Avšak s přijetím hybridních modelů se i ekonomové mající blízko 

k praxi posunuli blíže ke středu křivky. Navíc platí, že modely IDSGE používané 

některými centrálními bankami leží ještě více směrem k levému konci křivky. 

Postupem času, často vlivem zvýšené výpočetní kapacity, docházelo k posunování 
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křivky dále od počátku a bylo tak možné dosáhnout stejného stupně empirické 

koherence s lepší teoretickou konstrukcí. 

 

3.7 Shrnutí kapitoly 
 

V 50. a 60. letech 20. století vycházela formulace monetární politiky 

z předpokladu substitučního vztahu mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti. 

Na základě pokroku v monetární teorii však dospěli mnozí ekonomové k 

poznatku, že vyšší míra inflace může snížit míru nezaměstnanosti pouze 

krátkodobě a dlouhodobá expanzivní monetární politika povede pouze k vyšší 

míře inflace. V roce 1979 proto John Taylor přišel s existencí permanentního 

substitučního vztahu mezi variabilitou inflace a variabilitou výstupu, z něhož 

odvodil pravidlo pro realizaci monetární politiky. Postupem času se vyvinula řada 

verzí tohoto pravidla, ale jeho princip zůstává stejný.  

Důležitou proměnnou v soudobých modelech zkoumajících monetární 

politiku je mezera výstupu, často definovaná jako rozdíl mezi skutečným a 

potenciálním výstupem. Podle rozsahu, v jakém z důvodů nominálních rigidit 

monetární politika působí prostřednictvím krátkodobých reálných úrokových 

sazeb, ovlivňují očekávané i současné hospodářsko-politické akce agregátní 

poptávku.  

Rozhodnutí jednotlivých firem ohledně stanovení cen, které je základem pro 

agregátní vztah, je odvozeno z explicitního optimalizačního problému. Každá 

firma volí svou nominální cenu tak, aby maximalizovala zisk vzhledem k omezení 

frekvence budoucích cenových přizpůsobení. Při existenci nominálních cenových 

a mzdových rigidit  je monetární politika krátkodobě schopna změnou nominální 

sazby efektivně ovlivnit krátkodobou reálnou sazbu a tím reálnou ekonomiku. 

Vzhledem k očekáváním jednotlivých subjektů však není jednoduché říci, jak má 

centrální banka reagovat na krátkodobé výkyvy. 
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Předpokládá se, že účelem monetární politiky je minimalizovat druhé 

mocniny odchylek výstupu a inflace od jejich příslušných cílových úrovní. Pokud 

je centrální banka schopna důvěryhodně signalizovat svůj záměr udržovat inflaci 

na nízké úrovni, může svých cílů dosáhnou s menšími náklady.  

Pro návrh hospodářské politiky je důležité identifikovat, zda by nebylo 

vhodné přijmout nějaký závazek, který by mohl kredibilitu posílit (diskuze 

pravidla vs. diskrece. V případě diskrečních opatření volí centrální banka 

současnou úrokovou sazbu opětovnou optimalizací v každém období, u pravidel 

je zvolen plán pro vývoj úrokových sazeb, který je navždy platný. Jsou-li tvůrci 

hospodářské politiky důvěryhodní, vypadá na první pohled diskreční politika lépe, 

než používání fixních pravidel v hospodářské politice. V praxi se však objevuje 

problém spojený s časovou nekonsistencí. 

Omezení ekonomické teorie a dat, strukturální změny v ekonomice, 

nemožnost pozorovat důležité makroekonomické proměnné jako je potenciální 

produkt, neshody ohledně správnosti modelu ekonomiky nebo transmisní procesy 

ekonomiky jsou některé z důvodů, proč centrální banky operují v podmínkách 

nejistoty. Výzkum v oblasti nejistoty a optimální hospodářské politiky se 

soustředil zejména na tyto tři typy nejistoty: aditivní nejistota (souvisí 

s neznámým charakterem a velikostí poruch vstupujících do odhadované rovnice), 

modelová nejistota (zahrnuje problémy se špatnou specifikací modelu, nejistotu 

ohledně parametrů a chybu vzniklou při odhadu) a nedokonalé informace 

(označují nejistotu vyplývající z neschopnosti dokonale pozorovat současný stav 

ekonomiky nebo makroekonomické proměnné).  

Proces učení se proniká do všech oblastí, modely jsou neustále vylepšovány, 

znovu odhadovány, jsou vymýšleny nové modely, aby byly schopny zachytit 

nejnovější poznatky ekonomického výzkumu, dříve opomíjené faktory se stávají 

klíčovými a musí být zakomponovány do modelů. Pokud centrální banka 

uplatňuje jednoduché Taylorovo pravidlo pro stanovování nominálních úrokových 

měr, stejná podmínka zajišťující rovnováhu při předpokladu racionálních 

očekávání zabezpečuje dosažení rovnováhy při existenci procesu učení se. 
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Postupem času se makroekonomické modely vyvíjely od prvotních 

makroekonomických identit po rozsáhlé modely v 60. tých letech. Ty byly po 

svém selhání v 70. tých letech mnohdy ještě zvětšovány přidáváním, dříve 

zanedbávané, nabídkové strany. Lucasova kritika přinesla změnu tendencí 

směrem k mikroekonomickým základům a modely začaly zdůrazňovat optimální 

volby ekonomických agentů. Do centra zájmu se dostalo mezičasové rozhodování 

a snaha o přesnou specifikaci problému, jakým způsobem jsou formována 

očekávání ohledně budoucnosti. Očekávání byla převážně formována jako 

racionální, přesněji modelově konsistentní. Toto uvažování položilo základ pro 

aplikaci nejistoty ohledně budoucího rozhodování v rámci ekonometrických 

modelů, a to zahrnutím různých stochastických šoků do modelu, které nebylo 

možno zcela předvídat. Modely tohoto typu jsou známy jako modely DSGE.  Na 

rozdíl od „akademiků“ museli hospodářsko-političtí analytici stále pracovat 

s rozsáhlými modely. Větší míru rozčlenění si vyžadovala zejména potřeba 

vysvětlit hospodářsko-politické akce veřejnosti. Postupně se prosazovaly tendence 

směřující ke kompromisu – zmenšování modelu, sestavování modelu seshora 

(top-down) a zapojování různých strategií při hledání shody mezi modelem a daty.  

Historie ekonomického modelování je vnímána jako pokus o vyřešení 

konfliktu mezi teoretickou a empirickou koherencí modelu. Teoretická koherence 

znamená schopnost modelu zahrnout koncepci fungování ekonomiky jako funkci, 

zatímco empirická koherence vyjadřuje schopnost modelu vysvětlit historická 

data vztažená k modelované ekonomice. Postupem času, často vlivem zvýšené 

výpočetní kapacity, bylo možné dosáhnout stejného stupně empirické koherence 

s lepší teoretickou konstrukcí. 
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4 Aplikace makroekonomického modelu na Českou 
republiku 

 

4.1 Návrh modelu 
 

Na základě získaných poznatků bylo možné sestavit model ekonomiky, 

který lze charakterizovat jako model DSGE vycházející z myšlenek nového 

keynesovství. Tento, jehož podrobnému popisu se věnuje tato kapitola, se skládá 

ze dvou bloků – domácího a zahraničního. 

Nejdříve je formulována „hybridní“ Phillipsova křivka. Označuje-li Etxt+1 

prognózu proměnné v čase t+1 na základě veškerých dostupných informací v čase 

t, pak agregátní nabídková (AS) funkce, tj. rovnice popisující inflační dynamiku v 

domácí ekonomice, může být popsána prostřednictvím „hybridní“ Phillipsovy 

křivky:   

 

tAStqttytytttt qyEy ,1111 )1( ελλλπρπρπ ππ +∆+∆++−+Ε= −+∆−+   4. 1 

 

kde tπ  označuje míru inflace měřenou pomocí indexu CPI, ty  výstupní 

mezeru v domácí ekonomice a 1+∆ ty  diferenci očekávané změny výstupu, 1−∆ tq  je 

zpožděná změna reálného devizového kurzu a tAS ,ε  je stacionární sériově 

korelovaný nabídkový šok. Zbylá řecká písmena zde (i v následujících rovnicích) 

označují váhu přikládanou jednotlivým proměnným. Phillipsova křivka je 

nazývána hybridní kvůli tomu, že zahrnuje jak minulou inflaci, tak inflační 

očekávání. Váha minulé inflace 1−tπ  by měla nabývat nenulových hodnot, neboť 

při tvorbě cen vychází určité procento firem při předpovědi budoucích hodnot 

inflace naivně z minulých hodnot inflace. Druhou možností pro firmy je 

důvěřovat inflačnímu cíli v podobě předpovídané inflace 1+Ε ttπ . První transmisní 
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kanál dopadů zahraničních šoků na domácí ekonomiku je zde reprezentován 

vlivem reálného devizového kurzu na inflaci v domácí ekonomice. 

Výstupní mezera je popsána pomocí rovnice IS: 

 

tIStytqtttrtyttyt yqryyy ,
*

11111 *)()1( εδδπδρρ +++Ε−−−+Ε= −−−−+  4. 2 

 

kde nominální úroková sazba 1−tr  je instrumentem monetární politiky, *
ty  

označuje velikost výstupní mezery v zahraničí, v tomto případě aproximovanou 

ekonomikou eurozóny, a tIS ,ε  je sériově korelovaný poptávkový šok. Výstupní 

mezera v domácí ekonomice tudíž závisí na předpovídané hodnotě výstupní 

mezery v příštím období, jež vyplývá z tendencí domácností k mezičasové 

optimalizaci, a na své minulé hodnotě v čase t-1 , která může vyplývat ze 

spotřebních zvyklostí, anebo problematické změny kapitálové zásoby. Váhu 

jednotlivých období určuje velikost parametru yρ . 

Druhý transmisní kanál je v tomto modelu zajištěn přítomností zpožděné 

hodnoty reálného kurzu 1−tq  a třetí transmisní kanál pro vliv zahraniční šoků na 

domácí ekonomiku reprezentuje složka zahraniční výstupní mezery *
ty . Oba tyto 

kanály ovlivňují velikost domácí výstupní mezery. Je vhodné ještě poznamenat, 

že efekt reálné úrokové míry )( 11 tttr π−− Ε−  na domácí poptávku je o jedno období 

zpožděný.  Různí autoři ovšem uvádí rozdílné načasování, např. Cho a Moreno 

(2006) předpokládají souběžný efekt, ale objevují se i zpoždění větší. Proto je 

vhodné určit optimální velikost zpoždění na základě empirických zjištění podle 

nejlepší sladěnosti modelu s daty.  

Při specifikaci reakční funkce monetární politiky se vychází z pojetí, které 

využívají Svensson (2000) či Clarida et al. (2001), že Taylorovo pravidlo je 

optimální i pro otevřené ekonomiky. 
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tMPtyttrtrt yrr ,11 ))(1( εψπψρρ π ++Ε−+= +−    4. 3 

 

 kde tMP ,ε  je monetární šok, u něhož se v odborné literatuře předpokládá 

nezávislé a identické rozdělení (i.i.d.). Jak lze vyčíst z rovnice (4.3), monetární 

instrument v podobě úrokových sazeb závisí na své hodnotě zpožděné o jedno 

období. Monetární autorita reaguje na předpovídanou inflaci v příštím období 

1+Ε ttπ a zároveň současnou velikost výstupní mezery ty . 

Poslední částí tohoto modelu je specifikace vývoje reálného kurzu za 

podmínky reálné nekryté úrokové parity. Podmínka nekryté úrokové parity je 

obecně stanovena jako rovnost logaritmů reálného devizového kurzu a úrokových 

měr, s kurzem vyjádřeným jako poměr domácích a zahraničních měnových 

jednotek. Protože se model stává stochasticky singulární, je podmínka nekryté 

úrokové parity vyjádřena pomocí rovnice (4.4). Je tedy třeba přidat šok nebo 

případně spočítat logaritmickou pravděpodobnost vyloučení rovnice reálného 

devizového kurzu. V tomto modelu je preferováno vyjádření se zahrnutím šoku: 

 

tRERtttttttt rrq ,
*

1
*

11 )()( εππ +Ε−−Ε−=∆Ε +++     4. 4 

 

 Předpokládáme, že složka tRER ,ε  obsahující šok může být sériově 

korelovaná, neboť podmínka nekryté úrokové parity může platit pro delší období. 

Analogicky lze charakterizovat i ekonomiku eurozóny, jež je v tomto 

případě považována za uzavřenou a lze jí aproximovat pomocí následujících 

rovnic. 

Zahraniční „hybridní“ Phillipsova křivka: 

( ) *
.

***
1

**
1

** 1 tAStytttt y ελπρπρπ ππ ++−+Ε= −+    4. 5 
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Zahraniční křivka IS: 

( ) ( ) *
,

*
56

*
6

*
1

**
1

** 1 tIStttrtyttyt ryyy επδρρ +Ε−−−+Ε= −−−−+   4. 6 

 

Zahraniční monetární pravidlo:  

( )( ) *
,

***
1

***
1

** 1 tMPtyttrtrt yrr εψπψρρ π ++Ε−+= +−    4. 7 

 

Opět i v tomto případě rovnice (4.5) vyjadřuje „hybridní“ Phillipsovu 

křivku, rovnice (4.6) křivku IS s empiricky motivovanou délkou zpoždění a 

rovnice (4.7) monetární pravidlo Taylorova typu. Délka zpoždění vlivu reálné 

úrokové míry na mezeru výstupu je empiricky motivována a je určena na základě 

Baesovského informačního kritéria (BIC). Existence strukturálního modelu 

zahraniční ekonomiky umožňuje strukturální identifikaci zahraničních šoků, což 

je lepší, než pracovat pouze s redukovanými formami zahraničních šoků. Celkový 

model se tedy skládá ze dvou bloků (domácího a exogenního, zahraničního), které 

jsou popsány pomocí rovnic (4.1) až (4.7). 

 

4.2 Metoda odhadu a vstupní data modelu 2007 
 

V literatuře je popsáno několik metod odhadu, které lze použít pro modely 

nového keynesovství. V poslední době je velmi populární Bayesovský odhad 

(Bayesian estimation), ale protože se vyskytuje vyšší nejistota u modelů 

tranzitivních ekonomik a systémový estimátor může být rozporuplný, pokud je 

jedna z rovnic systému nesprávně specifikována, je pro odhad modelu použita 

zobecněná metoda momentů (GMM), viz např. Gali a Gertler (1999). Základní 

principy fungování této metody jsou uvedeny níže v subkapitole 4.2.1.  

U systémových instrumentů je použito zpoždění v délce až tří čtvrtletí, pokud je to 
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zapotřebí. Dlouhodobá heteroskedastická a autokorelační soudržnost (HAC) 

kovarianční matice, zajišťující vážení momentů v estimátoru GMM, je odhadnuta 

pomocí Bartlett kornel, se selekcí šíře pásma proměnných New-West. U 

momentových podmínek je rovněž použita procedura pre-whitening. 

 

4.2.1 Zobecněná metoda momentů  
 

Následující odvození vychází z pojetí použitém v Hamilton (1994). Je 

předpokládána určitá sada pozorování proměnné y, jejíž pravděpodobnost záleží 

na neznámém vektoru parametrů θ . Jeden z obecných přístupů k odhadu θ  je 

založen na principu maximalizace pravděpodobnosti (maximum likelihood). Je 

vybrán odhad θ̂ , hodnota, pro kterou budou data s největší pravděpodobností 

pozorována. Při odhadech v této práci je ale používán alternativní princip pro 

odhad parametrů, známý jako zobecněná metoda momentů, zkráceně GMM 

(generalized method of moments). Ačkoliv určité verze tohoto přístupu jsou 

používány už delší dobu, níže prezentovaný přístup vychází z práce Hansen 

(1982). Hlavní výhodou GMM je, že vyžaduje pouze specifikaci určitých 

momentových podmínek, spíše než celé hustoty. V následujících dvou částech 

jsou představeny myšlenky, z nichž vychází odhad GMM a jsou odvozeny určité 

klíčové výsledky.  

4.2.2 Odhad pomocí zobecněné metody momentů 
 

Klasická metoda momentů 

Nejdříve jsou představeny myšlenky, z nichž vychází odhad GMM. Je 

uvažována náhodná proměnná tY , která je vybírána ze standardního t rozdělení 

s v stupni volnosti, takže hustota je 

( )[ ]
( ) ( )

( )[ ] ( ) 2/12
2/1

/1
2/

2/1
);(

+−
+

Γ

+Γ
=

v

ttY vy
vv

v
vyf

t π
    4. 8 
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kde ( )⋅Γ  je funkce gama. Jsou předpokládány nezávislé a identicky 

rozdělené náhodné proměnné, dále jen i.i.d., vzorek velikosti ),,( 21 tyyyT K , a je 

třeba odhadnout stupně volnosti parametru v. Jeden z přístupů by znamenal 

odhadnout v pomocí metody maximalizace pravděpodobnosti. Tento přístup 

počítá logaritmickou pravděpodobnost vzorku 

∑
=

=℘
T

t
tY vyfv

t
1

);(log)(
      

4. 9 

a vybírá odhad v̂ , hodnotu pro kterou je )(v℘ největší. 

Alternativní princip, na kterém může být založen odhad v, vychází 

z následujícího. Za předpokladu, že 2>v  a standardní t proměnná má střední 

hodnotu populace (population mean) rovnu nule a varianci danou vztahem 

( ) ( )2/2
2 −=Ε≡ vvYtµ .  4. 10 

S tím jak se stupně volnosti parametru v blíží k nekonečnu, variance daná 

rovnicí (4.10) dosahuje jedné a hustota definovaná v rovnici (4.8) nabývá 

standardního rozdělení N (0,1). Nechť T,2µ̂  označuje průměrnou hodnotu 

kvadrátu y pozorovaného v aktuálním vzorku: 

∑
=

≡
T

t
tT yT

1

2
,2 )/1(µ̂

   

4. 11 

Pokud bude T dostatečně velké, moment vzorku (sample momet), T,2µ̂ , by 

se měl blížit populačnímu momentu (population moment) 2µ : 

2,2ˆ µµ →p
T . 

Pokud se vrátíme k rovnici (4.10), toto znamená, že konsistentní odhad 

v může být získán nalezením řešení k 

Tvv ,2ˆ)2/( µ=−
  

 4. 12 

nebo 
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1ˆ

ˆ2
ˆ

,2

,2

−
=

T

T
Tv

µ

µ
.    4. 13 

Existence tohoto odhadu zajišťuje, že 1ˆ ,2 >Tµ , tj. zajišťuje, že vzorek, zdá 

se, vykazuje větší variabilitu než N(0,1) a rozdělení. Pokud místo toho bude 

pozorováno 1ˆ ,2 ≤Tµ , odhad stupňů volnosti bude nekonečno - N(0,1) rozdělení 

přilne k druhému momentu vzorku lépe, než jakýkoliv jiný člen z rodiny t.  

Estimátor odvozený z (4.12) bývá nazýván estimátorem klasické metody 

momentů (classical method of moments estimator). Obecný popis tohoto přístupu 

je následující. Je dán neznámý (a x 1) vektor parametrů θ , který charakterizuje 

hustotu pozorované proměnné ty , a předpokládá se, že a rozdílné momenty 

populace náhodné proměnné mohou být vypočteny jako funkce θ , takže: 

( ) )(θµi
i

tY =Ε   pro aiiii ,, 21 K= .  4. 14 

Odhad θ  klasickou metodou momentů je hodnota Tθ̂ , pro kterou jsou tyto 

populační momenty rovny pozorovaným momentům vzorku; tj. Tθ̂  je hodnota, 

pro kterou platí 

∑
=

=
T

t

i
tTi yT

1

)/1()ˆ(θµ  pro aiiii ,, 21 K= .   4. 15 

Dávný příklad tohoto přístupu byl použit v práci Pearson (1894). 

 

Zobecněná metoda momentů 

Ve výše diskutovaném příkladu t rozdělení byl k odhadu jednoho parametru 

populace (v) použit jediný moment vzorku T,2µ̂ . Lze však využít i další momenty. 

Například, pokud 4>v , čtvrtý moment populace standardní t proměnné je 

( )( )42

3
)(
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4

4
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=Ε≡
vv

v
Ytµ ,     4. 16 
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a lze očekávat, že bude blízko čtvrtého momentu vzorku, 

∑
=

≡
T

t
tT yT

1

4
,4 )/1(µ̂ .      4. 17 

Není možné vybrat jeden parametr v, tak aby splňoval jak vztah pro druhý 

moment vzorku, tak pro čtvrtý moment vzorku. Přesto lze minimalizací kritéria 

funkce zvolit v tak, že bude co nejblíže oběma, takže 

WggyyyvQ TT ´),,,;( 11 ≡− K ,    4. 18 

kde 
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.    4. 19 

 

kde W je (2 x 2) pozitivně definovaná symetricky vážící matice, odrážející 

důležitost přikládanou přilnutí k jednotlivým momentům. Čím větší je prvek (1,1) 

v matici W, tím důležitější je být co nejblíže splnění podmínky (4.12). 

Odhad založený na minimalizaci výrazu jako je (4.18) bývá nazýván 

minimální chi kvadrát estimátor (minimum chi-square estimator), např. Cramer 

(1946) nebo Rothenberg (1973), či estimátor minimální vzdálenosti (minimum 

distance estimator), např. Malinvaud (1970). Hansen (1982) ve své práci poskytl 

nejobecnější charakteristiku tohoto přístupu, odvodil asymptotické vlastnosti pro 

sériově závislé procesy a popsal estimaci jako zobecněnou metodu momentů 

(generalized method of moments). 

Hansenova formulace problému odhadu je následující. Nechť wt je (h x 1) 

vektor proměnných, které jsou pozorovány v čase t, nechť θ  označuje neznámý   

(a x 1) vektor koeficientů a nechť ),( twh θ je (r x 1) vektorově hodnocená funkce 

(vector-valued function), 
rha RRRh →× )(: . Protože wt je náhodná proměnná, 
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platí to i o ),( twh θ . Nechť 0θ  označuje skutečnou hodnotu θ  a předpokládá se, 

že tyto skutečné hodnoty jsou charakterizovány vlastností 

( ){ } 0,0 =Ε twh θ
     

4. 20 

potom je r řad vektorové rovnice (4.20) někdy nazýváno ortogonální 

podmínky (orthogonality conditions). Nechť )´,,,( 11 wwwy TTT ′′′≡ − K  je  

(Th x 1) vektor obsahující všechna pozorování ve vzorku velikosti T a nechť  

(r x 1) vektorově hodnocená funkce (vector-valued function) );( Tyg θ označuje 

průměr vzorku ),( twh θ : 

∑
=

≡
T

t
tT whTyg

1

),()/1();( θθ .    4. 21 

Lze poznamenat, že ra RRg →: . Myšlenkou v pozadí GMM je vybrat θ  

tak, aby byl moment vzorku, );( Tyg θ , co nejblíže je to možné populačnímu 

momentu nula; tj. GMM estimátor Tθ̂  je hodnota θ , která minimalizuje skalár 

( ) [ ] ( )[ ]TTTT ygWygyQ ;´);(; θθθ = ,   4. 22 

kde { }∞

=1TTW  je sekvence (r x r) pozitivně definovaných vážících matic, které 

mohou být funkcí dat Ty . Estimátor klasické metody momentů v, daný v rovnici 

(4.13), je speciálním případem této formulace s tt yw = , v=θ , 1=TW , a 

 

)2/(),( 2 −−= vvywh ttθ      4. 23 

∑
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Zde 1== ar a účelová funkce (4.22)  má tvar 
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Nejmenší hodnota, která může být dosažena pro )(⋅Q , je nula, čehož je 

docíleno, pokud v je veličina daná v rovnici (4.13). 

Odhad v získaný minimalizací (4.18) je rovněž GMM estimátorem s 2=r  a 
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4. 26 

Zde by byly );( Tyg θ a tW  popsány stejně jako v (4.18) a (4.19). Řada 

dalších estimátorů může být vnímána jako speciální případy GMM, včetně 

metody nejmenších čtverců, odhadu pomocí instrumentálních proměnných, 

dvoustupňové metody nejmenších čtverců atd. Tyto metody jsou podrobněji 

popsány např. v knize Hamiltona (1994). 

Pokud je počet parametrů, které mají být odhadnuty, stejný jako počet 

ortogonálních podmínek (r), pak bude účelová funkce (4.22) minimalizována 

nastavením  

0);ˆ( =TT yg θ       4. 27 

Pokud ra = , pak je GMM estimátor hodnoty Tθ̂ , což uspokojuje těchto r 

rovnic. Pokud ale existuje více ortogonálních podmínek, než parametrů k odhadu 

)( ar > , pak (4.27) nebude platit zcela správně. Jak blízko je i-tý prvek );ˆ( TT yg θ  

nule závisí na tom, jak velká váha je přikládána i-té ortogonální podmínce 

vážením v matici Wt. 

Pro jakoukoliv hodnotu θ  je velikost (r x 1) vektoru );ˆ( TT yg θ  střední 

hodnota vzorku o T realizacích (r x 1) náhodného vektoru ),( twh θ . Pokud wt je 

striktně stacionární a )(⋅h spojitý (continuous), pak je rozumné předpokládat, že 

platí zákon velkých čísel: 

( ){ }t
p

T whyg ,);( θθ Ε→ . 
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Výraz ( ){ }twh ,θΕ  označuje velikost populace, která závisí na hodnotě θ  a 

na zákonu pravděpodobnosti pro wt. Za předpokladu, že je tato funkce spojitá v θ  

a že 0θ  je jedinou hodnotou θ , která splňuje (4.20), pak při obstojných obecných 

stacionárních, spojitých a momentových podmínkách hodnota Tθ̂ minimalizující 

(4.22) poskytuje konsistentní odhad 0θ ; podrobněji např. Hansen (1982). 

 

4.2.3 Vstupní data 
 

Vzhledem k dostupnosti a historickému vývoji byly v modelu použity 

čtvrtletní časové řady z období od prvního čtvrtletí 1995 do čtvrtého čtvrtletí 2007 

pro Českou republiku a od prvního čtvrtletí 1981 do čtvrtého čtvrtletí 2007 pro 

oblast eurozóny. 

Výstupní mezera je vypočtena jako logaritmus odchylky reálného hrubého 

domácího produktu od jeho trendu, přičemž použitou metodou k odstranění trendu 

byl Hodrickův-Prescottův filtr. Získaný výsledek byl vynásoben 100, aby byl 

zachován stejný rozměr odchylek výstupní mezery jako u inflace a úrokové míry, 

viz Buncic a Melecky (2008) a Cho a Moreno (2006). Datové řady pocházejí z 

databáze Datastream a pro oblast eurozóny byly navíc extrapolovány zpět k roku 

1981 pomocí míry růstu HDP, vypočtené z datové sady použité ve Fagan et al. 

(2001). 

Míra inflace je vypočtena jako anualizovaná procentní změna národního 

indexu spotřebitelských cen CPI u České republiky a harmonizovaného indexu 

CPI v případě eurozóny. Data opět pocházejí z databáze Datastream. 

Jako veličina charakterizující vývoj úrokové míry byla pro českou 

ekonomiku použita tříměsíční úroková sazba PRIBOR ze statistik publikovaných 

ČNB a pro oblast eurozóny byla využita tříměsíční úroková sazba EURIBOR z 

databáze Datastream. Stejně, jako tomu bylo v případě inflace, tak i v rámci 
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úrokových měr byla data extrapolována zpět k roku 1981 pomocí míry růstu 

příslušných ukazatelů, získaných z datové sady použité ve Fagan et al. (2001). 

Reálný devizový kurz mezi českou korunou a eurem (CZK/EUR) byl 

vypočten jako křížový kurz pomocí kurzu české koruny k dolaru (CZK/USD), 

syntetického kurzu dolaru k euru (USD/EUR) a výše popsaných domácích a 

zahraničních cenových indexů CPI. Takto získaná data jsou zlogaritmována a 

před samotným odhadem lineárně detrendována. Datové sady upravené tímto 

způsobem se mohou lépe vypořádat s nestabilitou parametrů a strukturálními 

šoky, které by jinak významně ovlivňovaly výsledky odhadu, viz např. Giordani 

(2004).  

V příloze č.1 jsou v grafech zobrazeny časové řady vstupních veličin po 

příslušných úpravách, a to jak jednotlivě, tak ve společném grafu. Jednotlivé 

vstupní veličiny jsou v následujících výstupech značeny takto: Y – česká mezera 

výstupu, YF – zahraniční mezera výstupu, RF – zahraniční úroková sazba, 

R_ORIG – česká úroková sazba, PIF – zahraniční inflace, Q – reálný devizový 

kurz, PI_SA – domácí inflace. 

K zachycení vazeb mezi jednotlivými vstupními proměnnými je využito 

jednoduchých párových korelací, jež je možno najít v tabulce v příloze č.1. 

Kompletní upravené časové řady vstupující do modelu jsou k dispozici na 

přiloženém CD. 
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4.3 Výsledky odhadu modelu 2007 
 

V této části jsou presentovány výsledky dosažené při odhadu modelových 

parametrů. Tyto výsledky jsou pro lepší orientaci shrnuty v tabulkové formě a 

následně jsou podrobně interpretovány. 

Tabulka 4. 1 Výsledky odhadu modelových parametrů 

 
Česká republika 

Parametr Odhadnutá hodnota Směrodatná odchylka 
ρπ 0,5961 (0,0650)*** 
λy 0,0976 (0,0366)*** 
λ∆y 0,1005 (0,0382)** 
λq 0,1292 (0,0634)** 
ρy 0,4895 (0,0381)*** 
δr 0,0320 (0,0085)*** 
δq 0,0250 (0,0133)* 
δy* 0,0399 (0,0157)** 
ρr 0,8259 (0,0310)*** 
ψπ 1,6880 (0,1065)*** 
ψy 0,3964 (0,1339)*** 
σAS 3,5273  
σIS 1,5710  
σMP 2,1926  
σRER 5,8557  
ρεRER  0,4265 (0,1314)*** 

 
eurozóna 

Parametr Odhadnutá hodnota Směrodatná odchylka 
ρπ* 0,7606 (0,1068)*** 
λy* 0,0316 (0,0171)* 
ρy* 0,4721 (0,0403)*** 
δr* 0,0257 (0,0118)** 
ρr* 0,9215 (0,0364)*** 
ψπ* 1,7352 (0,3083)*** 
ψy* 0,1264 (0,0670)* 
σ*

AS 0,9780  
σ*

IS 1,4720  
σ*

MP 0,4703  
   

 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Tabulka (4.1) shrnuje výsledky odhadu parametrů modelu s využitím 

techniky zobecněné metody momentů (GMM). Při odhadu byla využita čtvrtletní 

data pro Českou republiku i eurozónu, která byla podrobně popsána výše.  

V první části tabulky jsou zachyceny velikosti odhadnutých parametrů 

modelu pro Českou republiku, v kulatých závorkách jsou pak uvedeny 

směrodatné odchylky. Symboly hvězdiček udávají statistickou významnost 

jednotlivých koeficientů odvozenou z dílčích t-testů, a to takto: * parametr je 

významný na 10%, ** 5% a *** 1% hladině významnosti.  Shodně jsou v druhé 

části tabulky uspořádány odhadnuté výsledky pro ekonomiku eurozóny. 

Nejdříve budou interpretovány odhadnuté parametry Phillipsovy křivky pro 

obě zkoumané ekonomiky. 

Hodnota odhadnutého parametru ρπ = 0,6 naznačuje, že inflační proces 

v České republice je determinován spíše inflačním očekáváním než minulými 

hodnotami inflace. Podobnou situaci lze pozorovat i v případě eurozóny, kde je 

důraz na inflační očekávání ještě vyšší, jak napovídá odhadnutá velikost 

příslušného parametru ρπ
*. Příčinou tohoto stavu může být relativní konkurence a 

s ní spojené tlaky na změny cen v eurozóně, nebo možná také fakt, že v minulosti 

existovala v České republice vyšší nejistota ohledně budoucích hodnot inflace. 

Proto měli čeští agenti, ve zkoumaném období 1996 až 2007 tendenci indexovat 

více k minulé inflaci. Citlivost inflace na poptávkové tlaky, měřená pomocí 

výstupní mezery, (λy) je dle odhadu téměř třikrát vyšší v České republice (0,10), 

než v eurozóně (0,03). Z tohoto odhadu dále vyplývá, že pokud dojde ke zvýšení 

přebytku poptávky v těchto dvou zemích, dojde následně k téměř trojnásobnému 

zvýšení marginálních nákladů produkce v České republice ve srovnání 

s eurozónou. Příčinou tohoto jevu může být to, že se české firmy více přibližují 

plnému využívání výrobních kapacit, nebo čelí relativně větším omezením 

v možnostech rozvoje své produkce v krátkém období, např. kvůli většímu 

omezení možnosti úvěrování. Signifikantní a pozitivní hodnota odhadnutého 

parametru λ∆y naznačuje, že pokud mohou české firmy očekávat (predikovat) 

zvýšení přebytku poptávky po své produkci v následujícím období, promítnou 

z 10% toto zvýšení do současných cen. Odhad Phillipsovy křivky pro otevřenou 
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ekonomiku České republiky odhaluje při 5% hladině významnosti pozitivní vliv 

reálného devizového kurzu na domácí inflaci. Konkrétně pozitivní hodnota 

λq = 0,12 znamená, že 10% zvýšení reálného devizového kurzu (CZK/EUR) bude 

mít za následek 1,2% zvýšení české inflace měřené pomocí indexu CPI. Tento 

odhad se může časem snížit, pokud vzroste podíl prodávaných služeb v rámci 

importu (zvláště konečným spotřebitelům). Konkurence mezi importéry může ale 

také zesílit, nebo může vzrůst podíl obchodovatelného zboží ve spotřebním koši 

CPI, pokud se bude malá česká ekonomika dále specializovat. Obé způsobí 

zvýšení tzv. exchange rate pass-through (působení depreciačního vývoje 

měnového kurzu na cenový vývoj).  

Kvůli menšímu počtu pozorování a transitivní povaze české ekonomiky je 

přilnavost k datům měřená koeficientem determinace poměrně nízká a upravený 

koeficient determinace dosahuje hodnoty 0,25, naopak při odhadu pro ekonomiku 

eurozóny dosahuje uspokojivé hodnoty 0,83. Tento fakt se odráží také ve velikosti 

odhadnutých standardních odchylek šoků agregátní nabídky (šoků AS)  

zkoumaných zemí, kde Česká republika čelí podle odhadu více než třikrát větším 

nabídkovým šokům v porovnání s eurozónou (σAS = 3,53;  σAS
* = 0,98).  

Z odhadu parametrů křivky IS je možné vyvodit následující závěry. Váhy 

minulých hodnot výstupní mezery řídících proces formování výstupní mezery 

jsou v obou zemích větší než váhy přikládané budoucímu vývoji výstupní mezery 

(ρy = 0,49; ρy
* = 0,47). To naznačuje, že v obou zkoumaných ekonomikách 

způsobují formování spotřebních návyků a nákladné přizpůsobování kapitálové 

zásoby významnou perzistenci výstupní mezery. Dopad reálné úrokové sazby na 

velikost výstupní mezery je podobně velký v obou ekonomikách, přičemž 

odhadnutá velikost koeficientů je δr = 0,032 pro Českou republiku a δr
* = 0,026 

pro eurozónu.  

Maximální efekt působení reálné úrokové míry na výstupní mezeru je 

odhadnut s využitím selektivního přístupu k délce zpoždění (lag-length selection 

approach). Délka zpoždění v tomto případě činí tři období pro Českou ekonomiku 

a šest období pro oblast eurozóny. Délka úrokového transmisního kanálu je tedy 

v eurozóně větší. Efekt změn reálného devizového kurzu na čistý export, a tedy i 
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na výstup ekonomiky, je podle výsledků odhadu v případě České republiky o dvě 

období zpožděný, takže transmisní kanál devizového kurzu se zdá být rychlejší 

než úrokový transmisní kanál. To je, v případě malých otevřených ekonomik, 

běžný jev, viz Buncic a Melecký (2008). Velikost efektu reálného devizového 

kurzu na výstup je ovšem dle odhadu o něco menší (δq = 0,025), než velikost 

efektu úrokové míry na výstup, což je u malé otevřené ekonomiky poněkud 

nezvyklé.  

Dopady změny zahraniční poptávky, změn v zahraničním výstupu 

(eurozóny), dané velikosti parametru δy
*, jsou souběžné a odhadnuté na úrovni 

0,04. Z tohoto vyplývá, že 10% zvýšení výstupu eurozóny způsobí dle odhadu 

0,4% zvýšení Českého výstupu. Spolu se zesilující reálnou konvergencí České 

republiky k Evropské unii a eurozóně bude, vlivem vyšší integrace obchodu mezi 

těmito ekonomikami, pravděpodobně tento efekt zesilovat. Přilnavost k datům 

křivky IS pro otevřenou ekonomiku České republiky je mírně lepší (upravený 

koeficient determinace 0,89), než pro uzavřenou ekonomiku eurozóny, kde 

upravený koeficient determinace dosahuje hodnoty 0,83. Přesto standardní 

odchylka šoku IS v České republice σIS = 1,57, vykazuje marginálně vyšší 

hodnoty než standardní odchylka IS šoku eurozóny σIS
* = 1,47. 

Odhad monetární reakční funkce vycházející z Taylorova pravidla ukazuje, 

že obě centrální banky (ČNB i ECB), do značné míry vyhlazují své úrokové 

sazby, přičemž v případě sazby stanovované ECB (ρr
* = 0,92) je patrná vyšší 

strnulost než u sazby stanovované ČNB (ρr = 0,83). Reakce ECB na inflační 

očekávání se zdá být v průměru vyšší než reakce ČNB (ψπ
* = 1,74; ψπ = 1,69). Na 

druhou stranu se podle výsledků odhadu zdá, že ECB přikládá ve své reakční 

funkci menší váhu výstupní mezeře, než je tomu v případě ČNB (ψy
* = 0,13;  

ψy = 0,40). Podle klasifikace použité v článku Svensson (2000) lze konstatovat, že 

se ECB projevuje konzervativněji než ČNB. Navíc lze usuzovat na základě 

odhadu standardních odchylek MP šoků pro Českou republiku a eurozónu  

(σMP = 2,19 a σMP
* = 0,47), že diskrece v kontextu předpokládaného monetárního 

pravidla, používaná ECB, se zdá být mnohem menší než diskrece aplikovaná 
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ČNB. Přilnavost k datům dosahuje u obou zkoumaných reakčních funkcí 

příznivých hodnot, v případě České republiky 0,84 a u eurozóny 0,98.  

Z podmínky nekryté úrokové parity vyplývá, že standardní odchylka šoku 

reálného devizového kurzu σRER = 5,86. Tento šok se zdá být signifikantně 

pozitivně korelovaný v čase, kde autokorelační koeficient dosahuje hodnoty 0,43. 

  

4.4 Analýza impulsních odezev v modelu 2007 
 

V rámci analýzy impulsní odezvy je zkoumáno, jak domácí (české) 

ekonomické proměnné reagují na jednotlivé strukturální šoky, a to domácí i 

zahraniční. V rámci této analýzy je řešen systém rovnic s předpokladem 

racionálních očekávání ve formě VAR, a to s využitím algoritmu QZ použitého 

v práci Sims (2002). Jakmile je získána redukovaná forma systému, lze ji snadno 

využít ke generování impulsních odezev endogenních proměnných na jednotlivé 

šoky. V první fázi jsou podrobně zkoumány odezvy české výstupní mezery, 

inflace, úrokových sazeb a devizového kurzu CZK/EUR na domácí šoky. Ty jsou 

zobrazeny v níže uvedeném grafu (4.1), odezvy externích šoků jsou pak 

zobrazeny v grafu (4.2). Na horizontálních osách je uváděn počet období 

(čtvrtletí) a na vertikální ose velikost a směr reakce (pozitivní, negativní). Pro 

lepší orientaci je zde zvýrazněna nulová hodnota formou konstantní funkce.    
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Graf 4. 1: Impulsní odezva základních proměnných na domácí šoky  

 
Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Nejprve bude interpretován první řádek v grafu (4.1). Jakmile je česká 

ekonomika zasažena domácím šokem IS, dojde následně ke zvýšení výstupní 

mezery, které je následováno růstem inflace. ČNB reaguje na zvýšenou inflaci a 
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růst výstupní mezery tím, že zvýší své úrokové sazby. Reálný úrokový diferenciál 

vzhledem k eurozóně se stává pozitivním a v důsledku toho česká koruna, ve 

srovnání s eurem, v souladu s podmínkou nekryté úrokové parity zhodnocuje. 

Zvýšení úrokových měr, spolu s posilující korunou, potlačují poptávkové tlaky a 

inflaci, takže se výstupní mezera a inflace postupně přibližují svým rovnovážným 

hodnotám.   

V druhém řádku grafu (4.1) je zachycena reakce české ekonomiky na 

domácí šok AS. V reakci dochází ke prudkému zvýšení inflace a ČNB reaguje 

v souladu s pravidlem monetární politiky na tento vývoj zvýšením svých 

úrokových sazeb v poměru větším než jedna k jedné, takže česká koruna ve 

vztahu k euru reálně zhodnocuje. Zvýšené reálné úrokové sazby a zhodnocená 

koruna usměrňují výstupní mezeru do výrazně negativních hodnot. Spolu s tím, 

jak se domácí úrokové sazby stávají negativními během přizpůsobování inflace, 

úrokových sazeb a výstupní mezery směrem k jejich stálým hodnotám, dochází 

k reálnému znehodnocování koruny k euru a brzkému návratu ke stabilním 

hodnotám.    

Třetí řádek grafu (4.1) ukazuje impulsní reakce domácích ekonomických 

proměnných na monetárně politický šok. Idiosynkratické zvýšení úrokových 

sazeb ČNB (monetárně politický diskreční šok) následně a priori způsobuje výkyv 

v domácí úrokové sazbě, což vede k poklesu inflace do negativních hodnot. Toto 

vede k signifikantně pozitivnímu reálnému úrokovému diferenciálu ve vztahu 

k eurozóně a reálný kurz české koruny k euru prudce zhodnocuje. Zvýšení 

reálných úrokových sazeb a prudká apreciace koruny vedou vlivem snižující se 

domácí a zahraniční poptávky po českých výrobcích, k významné kontrakci 

výstupní mezery, což je důsledkem nižší vnější konkurenceschopnosti. 
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Graf 4. 2: Impulsní odezva základních proměnných na externí šoky 

 
Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Nyní budou interpretovány reakce domácích ekonomických proměnných na 

zahraniční (vnější) šoky. V prvním řádku grafu (4.2) je zachycena reakce na 

zahraniční šok IS, který zasáhne ekonomiku eurozóny. Následně dojde ke zvýšení 
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zahraniční poptávky a česká výstupní mezera se otevře do pozitivních hodnot. 

Poté dojde ke zvýšení inflace a ČNB na tuto situaci reaguje zvýšením své úrokové 

míry opět v poměru vyšším než jedna ku jedné vzhledem k inflaci, takže dochází 

ke zvýšení reálné úrokové sazby. Také ECB zvyšuje své úrokové sazby, neboť 

šok IS, který zasáhl ekonomiku eurozóny, způsobil v eurozóně vyšší inflaci. 

Přesto dochází ke vzniku pozitivního úrokového diferenciálu ve prospěch České 

republiky, a proto česká koruna ve vztahu k euru reálně zhodnocuje. Pozitivní 

reálný úrokový diferenciál vzniká z toho důvodu, že ČNB reaguje relativně více 

na výstupní mezeru (srovnej ψy a ψy* v tabulce (4.1)), a proto, že úvěrový kanál 

monetární politiky v eurozóně funguje s delším zpožděním než úvěrový kanál 

v České republice. Inflace se tedy v České republice začíná snižovat rychleji a 

reálné úrokové sazby dosahují svého vrcholu dříve. Když celkový efekt 

úrokových měr dopadne na eurozónu, reálný devizový kurz nabere opačný směr, 

takže euro reálně zhodnotí ve vztahu ke koruně (koruna znehodnotí ve vztahu 

k euru) než se kurz ustálí u své rovnovážné hodnoty. Rozdíly v reakcích 

monetární politiky a v délce transmisních mechanismů v eurozóně a České 

republice způsobují velké výkyvy ve funkcích impulsní odezvy českých 

proměnných, než tyto dosáhnou svých stabilních hodnot. 

Druhý řádek grafu (4.2) zachycuje reakci českých proměnných na 

nabídkový šok eurozóny (šok AS). Poté, co ekonomiku eurozóny zasáhne šok AS, 

ECB zvýší své úrokové sazby, čím vyvolá zvýšení reálné úrokové sazby eurozóny 

a depreciaci české koruny vzhledem k euru. Tato depreciace má pozitivní efekt na 

český čistý export a způsobuje zvýšení české výstupní mezery. Pozitivní česká 

výstupní mezera a vliv depreciace české koruny na českou cenovou hladinu, 

měřenou CPI, způsobí zvýšení inflace. ČNB reaguje na positivní růst inflace a 

výstupní mezery zvyšováním své úrokové sazby, čímž dochází ke snížení 

diferenciálu reálných úrokových sazeb ve vztahu k euru a depreciace koruny se 

zpomaluje. Různá intenzita reakce ČNB a ECB na inflaci a positivní výstupní 

mezera, spolu s různou délkou monetárních transmisních kanálů, opět vedou 

k významným výkyvům českých proměnných v reakčních funkcích analýzy 

impulsní odezvy v reakci na šok AS v eurozóně. 
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Nyní bude interpretován třetí řádek grafu (4.2). Diskreční šok monetární 

politiky, šok MP, který zasáhne eurozónu, zvýší v této ekonomice reálné úrokové 

sazby a způsobí reálnou depreciaci koruny vzhledem k euru. Tato depreciace 

pomalu vyprchá zhruba za 18 období (čtvrtletí). Tím, jak se zvyšuje externí 

cenová konkurenceschopnost českého exportu a importy se stávají stále dražšími, 

dochází k růstu čistého exportu a výstupní mezera v České republice se otevírá 

v pozitivním směru v důsledku pozitivních hodnot výstupní mezery a depreciace 

české koruny, zpočátku roste inflace v české ekonomice. Pozitivní dopad 

depreciace české koruny na výstupní mezeru vrcholí zhruba po 4 obdobích a poté 

se rychle vrací zpět ke svým stálým hodnotám. Očekávání tohoto rapidního 

přizpůsobení poklesem výstupní mezery způsobuje období deflace (jak ukazuje 

výskyt členu Εt∆yt+1 v rovnici (4.1)), na kterou ČNB reaguje snižováním své 

úrokové sazby, aby přiměla inflaci k návratu ke své stabilní hodnotě. 

V posledním řádku grafu (4.2) je zachycena reakce českých proměnných na 

pozitivní šok způsobený změnou devizového kurzu. Pozitivní šok způsobený 

devizovým kursem způsobí krátkodobou apreciaci (zhodnocení) české koruny 

vzhledem k euru, která vyvolá negativní hodnotu české výstupní mezery a pokles 

inflace. Protože bylo pozorována pouze krátkodobá apreciace koruny, očekává se 

rychlé přizpůsobení výstupní mezery a očekávané pozitivní hodnoty výstupní 

mezery způsobí krátkodobé zvýšení inflace po uplynutí dvou čtvrtletí, na které 

ČNB reaguje zvýšením své úrokové sazby. Po několika čtvrtletích ČNB sníží 

svou sazbu s cílem vyhladit reakci devizového kurzu, který se vrací k nule během 

13 období (čtvrtletí).  

V tabulce (4.2) jsou shrnuty výsledky asymptotické dekompozice variance 

domácích proměnných, jež jsou uvedeny v procentech. Je zde ukázáno, jak 

jednotlivé šoky, uvedené v legendě sloupů, přispívají k vysvětlení variance 

základních domácích proměnných uvedených v řádcích.  
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Tabulka 4.2: Asymptotická dekompozice variance české výstupní mezery, 
inflace, úrokové sazby a reálného devizového kurzu 

 
 εIS,t εAS,t εMP,t εRER,t ε*

IS,t ε*
AS,t ε*

MP,t 

yt 28,2 10,6 35,6 12,3 7,8 0,1 5,7 

πt 1,1 34 4,9 1,6 50,6 0,1 7,7 

rt 2,12 3,23 7,0 0,35 77,1 0,1 10,1 

∆qt 6,0 3,1 14,3 18,5 45,5 0,1 12,6 
 

       

        

Zdroj: Vlastní výpočty 
       

 

Podle těchto výsledků se zdá, že domácí diskreční monetární šok má 

největší dopad na fluktuaci výstupní mezery v České republice, následuje jej 

domácí šok IS a šok způsobený reálným devizovým kursem. Signifikantní jsou i 

podíly ostatních strukturálních šoků. Na druhou stranu je variance inflace zhruba 

z 50% přičítána působení zahraničního šoku IS a přibližně ze 34% domácímu 

šoku AS, zatímco zbylé šoky jsou, ve srovnání s těmito, relativně malé. Domácí 

úroková sazba je nejvíce ovlivněna zahraničním šokem IS v důsledku vlivu tohoto 

šoku na varianci inflace v České republice a dále se významně podílí i diskreční 

šok ČNB a domácí šok AS. Variabilita devizového kurzu je nejvíce ovlivněna 

zahraničním šokem IS, který je následován šokem reálného devizového kurzu, 

diskrečním šokem ČNB a diskrečním šokem ECB. 

 

4.5 Vstupní data a metoda odhadu 2009 

 

Vzhledem k určité možnosti pozorování vlivů „krizových let“ (spojených 

s prudkým zpomalením české ekonomiky v letech 2008 a 2009) na výsledky 

modelu bylo využito časových řad popsaných v dříve uvedené části „vstupní data 

a metoda odhadu“. Tyto časové řady byly prodlouženy s využitím měr růstu 

příslušných ukazatelů. V tomto případě byly pro odhad využity čtvrtletní časové 

řady v rozsahu od prvního čtvrtletí 1995 do čtvrtého čtvrtletí 2009 v případě 
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České republiky a od prvního čtvrtletí 1981 do čtvrtého čtvrtletí 2009 pro oblast 

eurozóny.  

Také v tomto případě jsou v příloze č. 2 zobrazeny časové řady vstupních 

veličin po příslušných úpravách, a to jak jednotlivě, tak ve společném grafu. 

Jednotlivé vstupní veličiny jsou v následujících výstupech značeny takto: Y – 

česká mezera výstupu, YF – zahraniční mezera výstupu, RF – zahraniční úroková 

sazba, R_ORIG – česká úroková sazba, PIF – zahraniční inflace, Q – reálný 

devizový kurz, PI_SA – domácí inflace. V příloze č. 2 jsou v tabulce uvedeny 

vypočtené hodnoty párových korelací a na přiloženém CD kompletní časové řady 

vstupující do modelu. 

Pro odhad modelu je opět, z výše uvedených důvodů,  použita zobecněná 

metoda momentů (GMM) viz např. Gali a Gertler (1999). U systémových 

instrumentů je použito zpoždění v délce až tří čtvrtletí, pokud je to zapotřebí. 

Dlouhodobá heteroskedastická a autokorelační soudržnost (HAC) kovarianční 

matice zajišťující vážení momentů v GMM estimátoru je odhadnuta pomocí 

Bartlett kernel, se selekcí šíře pásma proměnných New-West či Andrews. U 

momentových podmínek je rovněž využíváno procedury pre-whitening. 
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4.6 Výsledky odhadu modelu 2009 
 

Tabulka 4.3: Výsledky odhadu parametrů modelu 

 
Česká republika 

Parametr Odhadnutá hodnota Směrodatná odchylka 
ρπ 0,5593 (0,0704)*** 
λy 0,0281 (0,0242) 
λq 0,5743 (0,2180)*** 
ρy 0,4136 (0,0394)*** 
δr 0,0355 (0,0178)** 
δq 0,2850 (0,1600)* 
δy* 0,1009 (0,0198)*** 
ρr 0,8598 (0,0708)*** 
ψπ 1,3211 (0,1725)*** 
ψy 0,3234 (0,2991) 
σAS 3,5185  
σIS 1,3460  
σMP 2,1763  
σRER 3,8748  
ρεRER 0,5000 (0,1184)*** 

 
eurozóna 

Parametr Odhadnutá hodnota Směrodatná odchylka 
ρπ* 0,4799 (0,0134)*** 
λy* 0,0048 (0,0018)*** 
ρy* 0,5509 (0,0517)*** 
δr* 0,0102 (0,0010) 
ρr* 0,9520 (0,0352)*** 
ψπ* 1,8361 (0,3679)*** 
ψy* 0,0510 (0,0648) 
σ*

AS 0,9333  
σ*

IS 2,0223  
σ*

MP 0,5035  
   

 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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V tabulce (4.3) jsou zachyceny výsledky odhadu parametrů modelu 

při použití techniky GMM. Při odhadu byla využita čtvrtletní data pro Českou 

republiku i eurozónu, která byla podrobně popsána výše.  

V první části tabulky jsou zachyceny velikosti odhadnutých parametrů 

modelu pro Českou republiku, v kulatých závorkách jsou uvedeny směrodatné 

odchylky. Symboly hvězdiček udávají statistickou významnost jednotlivých 

koeficientů odvozenou z dílčích t- testů, a to takto: * parametr je významný na 

10%, ** 5% a *** 1% hladině významnosti.  Shodně jsou v druhé části tabulky 

uspořádány odhadnuté výsledky pro ekonomiku eurozóny. 

Nejdříve stručná interpretace k odhadnutým parametrům Phillipsovy křivky. 

Stejně jako v modelu, který obsahoval data do roku 2007, se i při odhadu 

parametrů modelu založených na datech zahrnujících období globální finanční 

krize do roku 2009 v případě odhadu Phillipsovy křivky ukazuje, že v domácí 

ekonomice je inflační proces determinován spíše inflačními očekáváním než 

minulými hodnotami inflace (ρπ=0,56). Naopak v případě eurozóny při zahrnutí 

krizových let převládl při determinaci inflace vliv minulých hodnot inflace nad 

inflačními očekáváními (ρπ
*=0,48). Příčinou tohoto stavu může být růst nejistoty 

ohledně budoucího vývoje inflace a tudíž větší míra indexace k minulým 

hodnotám inflace.  

Citlivost inflace na poptávkové tlaky zůstává i při použití delších časových 

řad výrazně vyšší v případě České republiky oproti eurozóně (λy=0,028; 

λy
*=0,005). Tudíž v případě zvýšení přebytku poptávky v zemích eurozóny, by 

v České republice došlo následně k téměř dvojnásobnému zvýšení nákladů 

produkce oproti eurozóně. Avšak ve srovnání s odhady na základě kratší časové 

řady se tento poměr snížil. Příčinou by mohl být pokles ve využívání výrobních 

kapacit. V případě prodloužení časové řady již v modelu nebylo potřeba do 

Phillipsovy křivky zahrnovat diferenci očekávané změny výstupu. Vliv změny 

devizového kurzu na domácí inflaci při zahrnutí krizových let vzrostl na hodnotu 

λq=0,57, což znamená, že 10% zvýšení reálného devizového kurzu (CZK/EUR) 

bude mít za následek 5,7% zvýšení české inflace měřené pomocí indexu CPI. 
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V případě České republiky, zůstává v důsledku tranzitivní povahy této 

ekonomiky, přilnavost k datům nízká, kdy upravený koeficient determinace 

dosahuje hodnoty 0,22. Naopak při odhadu pro ekonomiku eurozóny dosahuje 

tento koeficient uspokojivé hodnoty 0,83. To se odráží také ve velikosti 

odhadnutých standardních odchylek šoků AS zkoumaných zemí, kde Česká 

republika podle odhadu čelí více než třikrát větším nabídkovým šokům 

v porovnání s eurozónou (σAS = 3,53; σAS
* = 0,93). 

Nyní budou interpretovány výsledky odhadnutých parametrů křivky IS. 

Váhy přikládané minulým hodnotám výstupní mezery řídící proces 

formování výstupní mezery se při použití delší časové řady mezi zkoumanými 

ekonomikami liší. Zatímco v České republice je přikládaná větší hodnota 

minulému vývoji výstupní mezery (ρy = 0,41), v případě eurozóny je větší váha 

přisuzovaná budoucímu vývoji (ρy
* = 0,55). To může být způsobenou např. 

rozdílností spotřebních návyků či nižšími náklady na přizpůsobování kapitálové 

zásoby v případě eurozóny. Dopad reálné úrokové sazby na velikost výstupní 

mezery byl dle odhadu v případě České republiky vyšší než v případě eurozóny  

( δr = 0,035 a δr
* = 0,010).  

Maximální efekt působení reálné úrokové míry na výstupní mezeru je 

odhadnut s využitím selektivního přístupu k délce zpoždění (lag-length selection 

approach). Potvrdila se větší délka zpoždění v případě eurozóny (pozorovaná i na 

kratších časových řadách), když tato délka činila 5 období pro Českou republiku a 

9 období pro oblast eurozóny. Naopak se na nových datech ukázalo rychlejší 

působení změn reálného devizového kurzu na čistý export a tedy i výstup 

ekonomiky. Stále tedy platí předchozí závěry, že transmisní kanál devizového 

kurzu působí rychleji než úrokový transmisní kanál, což je časté v případě malých 

otevřených ekonomik, viz např. Buncic a Melecký (2008). Na delších časových 

řadách se ukazuje, že velikost efektu reálného devizového kurzu na výstup  

(δq = 0,285) je, dle odhadu, větší než velikost efektu úrokové míry na výstup, což 

bývá časté u malých otevřených ekonomik. Z odhadu dopadů změn zahraniční 

poptávky - změn v zahraničním výstupu (eurozóny) - daných velikostí parametru  

δy
* = 0,10 vyplývá, že 10% zvýšení výstupu eurozóny způsobí dle odhadu 1% 
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zvýšení českého výstupu. Nárůst v této hodnotě oproti odhadu na základě kratších 

časových řad může být způsoben postupující reálnou konvergencí České 

republiky k eurozóně a může se časem i nadále zvyšovat. Přilnavost k datům je 

v případě křivky IS pro otevřenou ekonomiku České republiky lepší (upravený 

koeficient determinace 0,97) než u uzavřené ekonomiky eurozóny (0,74). 

Standardní odchylka šoku IS je v České republice nižší (σis = 1,35) než v případě 

eurozóny (σis
* = 2,02). 

Výsledky odhadů reakční funkce centrální banky vycházející z Taylorova 

pravidla ukazují, že obě centrální banky, ČNB i ECB, do značné míry vyhlazují 

své úrokové sazby, přičemž v případě sazby stanovované ECB je patrná vyšší 

strnulost než u sazby stanovované ČNB (ρr
* =  0,95 a ρr = 0,86). Reakce ECB na 

inflační očekávání se zdá být, na základě odhadů, v průměru výraznější než reakce 

ČNB (ψπ
* = 1,83; ψπ = 1,32). Naopak z výsledků odhadu vyplývá, že ECB ve své 

reakční funkci přikládá menší váhu mezeře výstupu, než je tomu v případě ČNB 

(ψy
* = 0,05; ψy = 0,32). Na základě klasifikace použité v práci Svensson (2000) 

lze konstatovat, že ECB je konzervativnější centrální bankéř než ČNB. Odhad 

standardních odchylek šoků MP pro Českou republiku a eurozónu (σMP
 = 2,18 a 

σMP
* = 0,50) naznačuje, že diskrece v kontextu předpokládaného monetárního 

pravidla, používaná ECB, se jeví mnohem menší, než diskrece aplikovaná ČNB. 

Přilnavost k datům u obou zkoumaných reakčních funkcí, měřená pomocí 

upraveného koeficientu determinace, dosahuje uspokojivých hodnot 0,98 pro 

eurozónu a 0,83 pro českou ekonomiku. 

Z podmínky nekryté úrokové parity vyplývá, že standardní odchylka 

reálného devizového kurzu σRER
 = 3,88. Tento šok se zdá být signifikantně 

pozitivně korelovaný v čase, kde autokorelační koeficient dosahuje hodnoty 0,5.   
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4.7 Analýza impulsních odezev v modelu 2009 

 

Graf (4.3) zobrazuje odhadnuté impulsní odezvy základních 

makroekonomických proměnných na domácí šoky. Graf (4.4) pak zobrazuje 

odhadnuté impulsní odezvy základních makroekonomických proměnných na šoky 

vnější, zahrnující také šok reálného měnového kurzu.  

První řada obrázků v Grafu (4.3) zachycuje odezvy na pozitivní domácí 

poptávkový šok. Tyto ukazují větší citlivost reakce výstupu na uvedený šok oproti 

odhadům jen do roku 2007. To může být způsobeno zahrnutím období recese, 

zapříčiněné globální finanční krizí do odhadovaného vzorku dat. Na druhé straně 

jsou reakce inflace, krátkodobé úrokové sazby a měnového kurzu znatelně slabší, 

což může být částečně připsáno spíše zdráhavě akomodativní měnové politice 

ČNB v počátku recese a menší odhadnuté standardní odchylce daného šoku.  

Druhá řada obrázků popisuje reakce na agregátní nabídkový šok. I v tomto 

případě ukazuje agregátní výstup větší citlivost na volatilitu v reakci na nabídkový 

šok, ale také inflace se jeví jako citlivější na daný šok. Reakce úrokových sazeb a 

kurzu se zdá i v tomto případě méně citlivá oproti odhadům končících 

rokem 2007, i když v případě reakce kurzu okamžitá reakce na nabídkový šok 

poněkud vzrostla.  

Třetí řada obrázků popisuje reakce na domácí šok měnové politiky. Reakce 

výstupu, inflace a úrokových sazeb na šok měnové politiky se v důsledku 

aplikované diskrece jeví znatelně citlivější než na základě odhadů do roku 2007, a 

to i přes to, že ČNB aplikovala přibližně stejnou diskreci vzhledem ke svému 

měnovému pravidlu. Tato větší citlivost domácích makroekonomických veličin se 

však neprojevila ve zvýšené citlivosti reálného kurzu na šok měnové politiky.  
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Graf 4.3: Impulsní odezva základních proměnných na domácí šoky 

 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Graf 4.4: Impulsní odezva základních proměnných na externí šoky 

 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Souhrnně lze konstatovat, že reakce domácích makroekonomických veličin 

na vnější šoky vykazují znatelně větší citlivost, jsou-li odhady parametrů modelu 
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založeny na datech zahrnující období globální finanční krize, než když jsou tyto 

parametry odhadnuty na vzorku dat jen do roku 2007. A není to zejména kvůli 

velikosti vnějších šoků, které v případě všech vnějších šoků podle nových odhadů 

klesly (viz tabulka 4.3). Pozorovaná zvýšená citlivosti domácí ekonomiky na 

vnější šoky může být tedy z naprosté většiny připsána citlivějšímu transmisnímu 

mechanismu, který vyvolal větší volatilitu domácí ekonomiky, kterou se měnová 

politika snažila utlumit. Nově odhadnuté reakce se také v některých případech 

dosti lišily, a to i směrem prvotní reakce. To je příklad reakce reálného kurzu na 

zahraniční poptávkový a nabídkový šok či reakce domácí úrokové sazby, a tudíž 

měnové politiky, na diskreční změny v úrokových sazbách a tedy měnové politice 

eurozóny. Otázkou zůstává, jestli se transmisní mechanismus v budoucích letech 

vrátí ke své nižší citlivosti, anebo zůstane již nadále citlivější a tak potencionálně 

náročnější pro makroekonomický management. 

 

4.8 Shrnutí kapitoly 
 

V této kapitole byl formulován makroekonomický model ČR s přihlédnutím 

k charakteru české ekonomiky. Modelový rámec se skládal ze dvou bloků – 

domácího bloku tvořeného otevřenou ekonomikou, a zahraničního 

reprezentovaného uzavřenou ekonomikou eurozóny. Domácí blok obsahoval 4 

rovnice charakterizující otevřenou ekonomiku České republiky - Phillipsovu 

křivku, křivku IS, monetární pravidlo Taylorova typu a rovnici specifikující vývoj 

reálného kurzu za podmínky nekryté úrokové parity. V rámci těchto rovnic byly 

také specifikovány transmisní kanály dopadů zahraničních šoků na domácí 

ekonomiku prostřednictvím vlivu reálného devizového kurzu na inflaci, dále pak 

působením zpožděné hodnoty reálného devizového kurzu, a zahraniční výstupní 

mezery na domácí mezeru výstupu. Zahraniční ekonomika byla modelována jako 

uzavřená s využitím Phillipsovy křivky, IS křivky a monetárního pravidla 

Taylorova typu. Vzhledem k charakteru ekonomiky byla pro odhad zvolena 

modelu zobecněná metoda momentů, u níž stačí pro odhad parametrů modelu 

specifikovat pouze momentové podmínky.  
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Model byl odhadován na dvou délkách časových řad do roku 2007 a 

následně do roku 2009, aby tak bylo možnost pozorovat vliv zahrnutí „krizových 

let“ na velikosti odhadnutých parametrů modelu. S pomocí odhadnutých 

koeficientů byla získána redukovaná forma modelu, která byla následně využita 

pro zkoumání impulsních odezev. Bylo zkoumáno jak jednotlivé šoky, domácí i 

zahraniční, ovlivňují domácí ekonomické proměnné.   

V obou případech byl inflační proces v domácí ekonomice determinován 

spíše inflačními očekáváními, než minulými hodnotami inflace, v případě 

eurozóny v delší časové řadě převládala indexace k minulým hodnotám. Citlivost 

inflace na poptávkové tlaky byla v ČR výrazně vyšší než v eurozóně. Transitivní 

povaha české ekonomiky pravděpodobně způsobila u domácí ekonomiky horší 

přilnavost k datům v případě Phillipsovy křivky. Výstupní mezera se, dle 

výsledků, v ČR řídí spíše podle svého minulého vývoje, na rozdíl od eurozóny. 

Délku působení reálné úrokové míry bylo potřeba volit na základě selektivního 

přístupu. Podle odhadu působí transmisní kanál devizového kurzu rychleji než 

úrokový transmisní kanál. Výsledky Taylorova pravidla ukazují, že obě centrální 

banky značně vyhlazují své úrokové míry. Souhrnně lze konstatovat, že ECB je 

konzervativnější centrální bankéř než ČNB. 

Analýza impulsní odezvy odhalila větší citlivost výstupu na domácí 

poptávkový i nabídkový šok v případě použití delší časové řady a naopak reakce 

ostatních proměnných se jevily méně citlivé. Reakce proměnných na měnový šok 

byly v delším období citlivější. Domácí proměnné pak v případě externích šoků 

vykazovaly větší citlivost při prodloužené časové řadě zahrnující i krizová léta 

2008 a 2009.  
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5 Od cílování inflace k cílování měnového kurzu 
 

V předchozích kapitolách prezentovaný a odhadnutý model může být využit 

při řešení řady otázek z oblasti hospodářské politiky, jak tomu je i v této kapitole. 

V rámci této části je zkoumáno, do jaké míry ovlivní případný přechod od 

cílování inflace k cílování měnového kurzu schopnost monetární politiky 

stabilizovat ekonomiku. Zkoumání této problematiky je provedeno na příkladu 

České republiky, a to s využitím výše popsaného nového keynesovského modelu.  

Postup je rozdělen do několika fází. Nejdříve je uvažována reprezentativní 

ztrátová funkce monetární autority. Aby bylo možno posoudit citlivost daných 

výstupů, jsou uvažovány různé alternativy, které pomůžou při zobecňování 

závěrů. V druhé fázi je vypočteno optimalizované jednoduché pravidlo v kontextu 

odhadovaného modelu pro Českou republiku s využitím předpokládané ztrátové 

funkce centrální banky (několika pravděpodobných ztrátových funkcí). Zatřetí se 

předpokládá, že s případnou pokračující integrací bude částí strategie České 

republiky také přijetí eura a centrální banka přejde do určité míry z cílování 

inflace na cílování měnového kurzu. Tento přechod může vyústit v situaci, kdy 

ČNB bude používat devizový kurz jako svou nominální kotvu a změní svou 

měnově politickou reakční funkci na úrokové pravidlo pro režim fixních kurzů. 

Předpokládá se, že centrální banka se snaží stabilizovat inflaci (kolem svého 

inflačního cíle), mezeru výstupu a úrokovou sazbu minimalizací následující 

ztrátové funkce. 

( ) )var()var(var
*

tityt iyL ααππ ++−=
   5. 1 

 

Kde tπ  označuje inflaci, 
*

π  inflační cíl, ty  mezeru výstupu a ti  

anualizovanou formu nominální úrokové sazby. Takto definovaná účelová funkce 

je konzistentní s mandátem většiny centrálních bank. V základním scénáři se 

předpokládají hodnoty preferenčních parametrů centrální banky  

αy = 0,5 a αi = 0,1, takže centrální banka přikládá větší váhu stabilitě inflace než 
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stabilitě mezery výstupu, malou váhu pak přikládá stabilitě úrokové sazby. Cíl 

stabilizace úrokové sazby, může být vnímán jako zástupce preferencí stability 

finančních trhů.  

Tinsley (1999) např. argumentuje, že volatilita úrokových sazeb může zvýšit 

likviditní prémii (term premia), což povede k vyšším dlouhodobým úrokovým 

sazbám. Z teoretického pohledu Woodford (2003) ukazuje, že politika 

maximalizující blahobyt by se měla zaměřit na snížení volatility úrokových sazeb, 

pokud v ekonomice existují frikce spojené s transakcí peněz, nebo pokud se 

centrální banka chce vyhnout nulové spodní hranici úrokových měr. Pro 

zkoumání citlivosti výsledků na různé preference centrální banky budou 

uvažována i tři alternativní nastavení parametrů ztrátové funkce centrální banky. 

Konktrétně, v případě Ly (αy = 0,9) centrální banka věnuje větší pozornost 

stabilizaci mezery výstupu, v alternativě Li (αi = 0,4) se centrální banka více 

soustředí na vyhlazování úrokových sazeb a při ztrátové funkci Lπ (αy = 0 a αi = 

0,4) se centrální banka stará pouze o stabilizaci inflace kolem inflačního cíle.  

Optimalizace neprobíhá prostřednictvím σMP, tj. parametru pravidla 

monetární politiky charakterizujícího stupeň diskrece monetární politiky 

v kontextu předpokládaného pravidla, protože tento problém je triviální. Platí 

totiž, že každá hodnota σMP > 0 produkuje suboptimální hodnoty ztrátové funkce 

centrální banky. Přesto budou uvažovány následující dva případy. Zaprvé, 

1926,2ˆMP == MPσσ , kdy monetární politika bude opakovat historický stupeň 

diskrece předpokládaný pravidlem monetární politiky (inflační cílování nebo 

cílování měnového kurzu). Zadruhé, 0MP =σ , kdy se monetární politika řídí 

striktně předpokládaným monetárním pravidlem a nejsou povolena žádná 

diskreční opatření. V tomto modelovém rámci se v daném případě stávají úrokové 

sazby výhradně endogenní.  

Aby byly výsledné ztráty, případně zisky, odhadnuté ztrátové funkce lépe 

interpretovatelné a pochopitelné, jsou převedeny ztráty nebo zisky ekonomické 

stabilizace vlivem přechodu od cílování inflace k cílování devizového kurzu 

pomocí následující rovnice: 
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( )ITERT LLg −=∆ β
    5. 2 

 
kde g je růst HDP a β je koeficient převádějící změny odmocniny hodnoty 

ztrátové funkce jako výsledku přechodu od cílování inflace k cílování devizového 

kurzu na procentní body růstu HDP. Pro kalibraci parametru β nebyla nalezena 

žádná literatura, která by obsahovala odhad společného vlivu volatility inflace, 

volatility mezery výstupu a volatility úrokových sazeb na růst produktu, proto 

bylo k nastavení rozpětí β využito výsledků odhadu z prací Judson a Orphanides 

(1999) a Hnatkovska a Loyaza (2003). S přihlédnutím k těmto pracím byl 

stanoven rozsah parametru β = [-0,135; -0,551], jelikož je volatilita inflace vždy 

v uvažované ztrátové funkci centrální banky dominantní. 

 

5.1 Zhodnocení ztrátové funkce centrální banky v rámci 
optimalizovaného, jednoduchého pravidla inflačního cílování 
 

V následující tabulce jsou shrnuty odhadnuté koeficienty vpřed hledícího 

Taylorova pravidla (popsaného v rovnici (4.3)) odhadnutého pomocí metody 

GMM (podrobněji také v tabulce (4.1)) a optimalizovaných koeficientů pro vpřed 

hledící Taylorovo pravidlo v rámci uvažované základní verze ztrátové funkce 

centrální banky, rovněž jsou zde shrnuty výsledky pro alternativní ztrátové 

funkce, viz sloupce označené ψπ, ψy, ρr. Je třeba poznamenat, že ostatní 

koeficienty z křivky IS a Phillipsovy křivky, rovnice reálné nekryté úrokové 

parity a bloku věnovaného eurozóně jsou fixovány během výpočtu 

optimalizovaných koeficientů Taylorova pravidla. Tabulka (5.1) také ukazuje 

hodnoty předpokládané ztrátové funkce odhadnuté v rámci optimalizovaných 

koeficientů Taylorova pravidla ve sloupečku, který je označen LIT. Předposlední 

sloupec tabulky (5.1) ukazuje procentní změnu ve ztrátové funkci, o kterou by 

měla ČNB změnit existující váhy přisuzované budoucí inflaci, výstupu a 

zpožděným úrokovým sazbám, aby tyto váhy optimalizovala.  Poslední sloupec 

této tabulky se pokouší převést procentní změnu uvedenou v předposledním 
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sloupci na procentní změnu růstu HDP, což je ukazatel explicitnější a pro 

rozhodování tvůrců politiky též relevantnější.  

 

Tabulka 5.1: Zhodnocení ztrátové funkce centrální banky při 
optimalizovaném, jednoduchém pravidlu inflačního cílování 

Ztrátová funkce 
 

ψπ 
 

ψy 
 

ρr LIT 
 

(%)
GMM

ITGMM

L

LL −  GDP 

Historická diskrece, σMP=2,1926 
Ztrátová funkce 

GMM 
1,688 0,396 0,826 NA 0 0 

L(αy=0,5, αi=0,1) 4,963 0,298 0,856 72,114 -45,94% [0,41;1,68] 
Ly(αy=0,9, 
αi=0,1) 

3,345 0,205 0,807 99,195 -34,13% [0,31;1,27] 

Li(αy=0,5, αi=0,4) 6,1695 -0,240 0,890 92,000 -44,77% [0,45;1,83] 
Lπ(αy=0, αi=0) 24,415 -1,557 0,193 2,240 -97,72% [1,14;4,64] 

 
 

Bez diskrece, σMP=0 
Ztrátová funkce 

GMM 
1,688 0,396 0,826 NA 0 0 

L(αy=0,5, αi=0,1) 7,623 0,434 0,939 60,256 -49,37% [0,42;1,73] 
Ly(αy=0,9, 
αi=0,1) 

3,519 0,230 0,863 84,097 -36,03% [0,31;1,26] 

Li(αy=0,5, αi=0,4) 4,045 -0,103 0,893 80,894 -47,15% [0,46;1,86] 
Lπ(αy=0, αi=0) 9,232 -0,197 0,218 6,133 -93,54% [0,98;4,01] 

 
Zdroj: Vlastní výpočty 

 
 

Případ s historickou diskrecí 

Při použití základní verze ztrátové funkce, L(αy=0,5, αi=0,1), a předpokladu, 

že ČNB udrží historický pozorovaný stupeň diskrece, je optimalizovaná váha na 

očekávanou budoucí inflaci, ψπ
* = 4,063, signifikantně vyšší než odhadovaná 

historická váha, πψ̂  = 1,688, kterou přisuzuje centrální banka očekávané budoucí 

inflaci při přizpůsobování své úrokové sazby. Naopak optimalizovaná váha na 

mezeru výstupu, ψy
* = 0,298, se zdá býti menší než váha odhadnutá na 

historických datech, yψ̂
 = 0,396. Odhadnutý stupeň vyhlazování úrokových měr, 
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historicky aplikovaný ČNB, rρ̂  = 0,826, se svou hodnotou 

blíží optimalizovanému stupni vyhlazování úrokových měr, ρr
* = 0,856, při 

předpokládaném užití základní verze ztrátové funkce. Hodnota ztrátové funkce při 

optimalizovaných koeficientech Taylorova pravidla, tj.  ψπ
*, ψy

* a ρr
*, je 72,114, 

což je zhruba o 45,9% méně než hodnota ztrátové funkce s koeficienty 

odhadnutými pomocí metody GMM. Pokud by základní tvar ztrátové funkce 

L(αy=0,5, αi=0,1) charakterizoval preference centrální banky, pak by ČNB mohla 

lépe naplnit své cíle, kdyby více reagovala na očekávanou budoucí inflaci a snížila 

své reakce na současnou mezeru výstupu při svém přizpůsobování úrokových 

měr. Podle odhadů by tento postup způsobil zvýšení růstu HDP v rozmezí 0,41 a 

1,68% bodů. 

Přesto se preference ČNB ohledně stabilizace inflace oproti stabilizaci 

mezery výstupu a úrokových sazeb mohou lišit od výše uvažovaného případu. 

Jsou proto uvažovány další tři alternativní ztrátové funkce, aby bylo možno 

zachytit změny optimalizovaných koeficientů Taylorova pravidla a potenciálních 

ztrát centrální banky při těchto alternativách. Bude-li centrální banka přikládat 

relativně větší váhu stabilizaci mezery výstupu, tj. bude předpokládáno Ly (αy=0,9, 

αi=0,1), optimalizovaná váha přikládaná stabilizaci inflace ve vpřed hledícím 

Taylorově pravidle se ve srovnání se základní ztrátovou funkcí sníží na hodnotu 

ψπ
* = 3,345. Na druhou stranu může centrální banka přikládat větší váhu snaze 

vyhladit úrokové sazby, což zachycuje případ Li, nebo se zajímat pouze o 

stabilizaci inflace v případě Lπ. Optimalizovaná reakce ČNB na očekávanou 

inflaci je v obou těchto případech vyšší ve srovnání se základní ztrátovou funkci 

na hodnoty 6,170 a 24,415. Optimalizovaná váha přikládaná mezeře výstupu ve 

vpřed hledícím Taylorově pravidle se jeví u všech tří alternativ (Ly, Li a Lπ) nižší, 

než tomu bylo u základní specifikace ztrátové funkce. Je třeba poznamenat, že se 

negativní váhy u výstupní mezery v případech Li a Lπ objevují, protože pozitivní 

nabídkový šok zvyšuje inflaci a snižuje mezeru výstupu a nabídkový šok je po 

šoku devizového kurzu druhým největším šokem v systému. Zdá se, že změny ve 

specifikaci ztrátové funkce nemají žádné signifikantní dopady na optimalizovaný 

stupeň vyhlazování úrokových měr, pokud je αi > 0. K prudkému propadu dochází 
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pouze, je-li αi = 0, a to až na hodnotu, která je nekonzistentní s historickými 

odhady získanými z dat. 

Hodnoty ztrátových funkcí Ly, Li a Lπ jsou při použití příslušných 

optimalizovaných koeficientů Taylorova pravidla ψπ
*, ψy

* a ρr
* 99,195, 92,000 a 

2,240, přičemž změny vzhledem ke ztrátové funkci, vyhodnocené na základě 

odhadnutých koeficientů pomocí GMM, jsou 34,13%, 44,77% a 97,72%. To 

znamená, že pokud lze preference ČNB charakterizovat pomocí Ly, Li a Lπ, posun 

od historických vah πψ̂ , yψ̂
 a rρ̂  k příslušným optimalizovaným hodnotám sníží 

ztrátovou funkci o 34,13%, 44,77% a 97,72%. Výsledný efekt na růst HDP poté 

činí 0,31% až 1,27% u varianty Ly, 0,45% až 1,83% při Li, a 1,14% až 4,64% 

v případě Lπ.  

 

Případ bez diskrece 

Při použití základní ztrátové funkce L(αy=0,5, αi=0,1) a za předpokladu, že 

ČNB nebude využívat žádných diskrečních opatření a bude při stanovování svých 

úrokových sazeb striktně lpět na vpřed hledícím Taylorově pravidle, bude 

optimalizovaná reakce na očekávánou budoucí inflaci ψπ
* = 7,623. Tato hodnota je 

signifikantně vyšší než odhadnutá historická reakce ČNB a také vyšší než 

optimalizovaná reakce v případě, když by ČNB udržovala svůj historický stupeň 

diskrece. Také optimalizované váhy přikládané mezeře výstupu a úrokovým 

sazbám jsou o něco vyšší než jejich odhadnuté protějšky. Zatímco toto se týkalo 

váhy úrokové sazby v optimalizovaném pravidle s historickou diskrecí, stejně tak 

je optimalizovaná váha přikládaná mezeře výstupu, pokud je ve srovnání 

s případem historické diskrece uvažována neexistence diskrečních opatření. 

Hodnota ztrátové funkce při optimalizovaných koeficientech je 60,256, tj. nižší 

než v případě existence historické diskrece (72,114). Pokud by ČNB přizpůsobila 

své reakce z historicky odhadnutých vah směrem k optimálním při funkci L a 

neexistenci diskrečních opatření v monetární politice, došlo by ke snížení hodnoty 

ztrátové funkce o 49,37%. Pokud by byla tato změna přepočtena, jednalo by se 

zvýšení růstu HDP v rozsahu 0,42 až 1,73% bodů.  
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V případě tří alternativních ztrátových funkcí a neexistence monetárně 

politických diskrecí se optimalizované váhy očekávané budoucí inflace snižují 

v případech, kde se předpokládá, že ČNB více preferuje výstup a stabilizaci 

úrokových sazeb. V případě čistého preferování stabilizace inflace se tato váha 

naopak zvyšuje. Celkově optimalizované váhy přisuzované inflaci mají tendenci 

býti nižší než tytéž váhy při aplikaci historické diskrece monetární politiky. 

Příčinou tohoto jevu může být, že v systému je o jeden šok méně (šok MP), a 

proto je i celkově nižší volatilita proměnných.  

Optimalizované váhy výstupní mezery jsou obecně vyšší, než v případě 

s historickou diskrecí, ačkoliv negativní znaménka u optimalizovaných vah 

výstupní mezery u variant Li a Lπ převládají. Také optimalizované váhy minulých 

úrokových sazeb jsou obecně vyšší, než v případě s historickou diskrecí, a v tomto 

případě i dále od odhadu založeného na datech, s vyjímkou případu Li. Kvůli 

absenci úrokového šoku v systému jsou hodnoty alternativních ztrátových funkcí 

nižší (84,097, 80,894 a 6,133) než v analogických případech s historickou 

diskrecí. Pouze hodnoty optimalizovaných koeficientů u varianty Lπ jsou nižší, 

než základní případ bez diskrece. Pokud by se centrální banka musela posunout 

od odhadnutých vah směrem k optimalizovaným vahám v rámci případů Ly, Li 

nebo Lπ, byl by výsledný pokles ztrátové funkce 36,00%, 47,15% a 93,54%. 

Použití optimálních vah dle odhadů způsobí zvýšení růstu HDP o 0,31 až 1,26% 

bodů u varianty Ly, 0,46 až 1,86% bodů u Li, a 0,98 až 4,01% bodů u Lπ. 

 

5.2 Zhodnocení ztrátové funkce centrální banky v rámci 
optimalizovaného, jednoduchého pravidla cílování 
devizového kurzu 
 

Pokud bude Česká republika v budoucnu postupovat v rámci evropské 

Hospodářské a měnové unie (EMU) směrem k přijetí eura, bude pravděpodobně 

ČNB potřebovat v určitém čase pozměnit svou nominální kotvu a přijmout před 

finálním zavedením eura cílování devizového kurzu. Protože není jisté, kdy 
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v systému ERMII tato změna nastane, není zde zkoumáno přesné načasování, ale 

je uvažován určitý mezník, ve kterém je měřena případná ztráta 

v makroekonomické stabilizaci vzniklá změnou monetárního režimu od cílování 

inflace k cílování devizového kurzu. Změna monetární kotvy bude mít za 

následek, že ČNB bude přizpůsobovat svou úrokovou sazbu podle nového 

úrokového pravidla. Pro účely zkoumání této problematiky je pro případ cílování 

měnového kurzu předpokládáno následující úrokové pravidlo: 

tMPttstt sii ,1
* εψ +∆Ε+= +     

5. 3 

 
Tato verze je konzistentní s úrokovým pravidlem navrhovaným v práci 

Beningo et al. (2007). Předpokládá se tedy, že ČNB bude vzhledem k úrokové 

sazbě v eurozóně přizpůsobovat svou úrokovou sazbu v poměru jedna ku jedné it
* 

a reagovat na očekávané změny nominálního devizového kurzu CZK/EUR, zde 

značeného st, přičemž může případně používat určitý stupeň diskrece k tomuto 

pravidlu. Toto je reprezentováno složkou εMP,t. Koeficient ψs může, dle 

stanovených omezení, nabývat pouze kladných hodnot. V práci Beningo et al. 

(2007) je dále argumentováno, že z důvodu stability modelu by měla být hodnota 

tohoto koeficientu dvě a více. Změna v nominálním devizovém kurzu je v modelu 

nepozorovatelná a je definována jako změna v reálném devizovém kurzu 

přizpůsobeném inflačnímu diferenciálu: 

( )*
tttt qs ππ −+∆≡∆

     
5. 4 

 
Následující tabulka ukazuje výsledky pro základní a alternativní ztrátové 

funkce v případě aplikace historické diskrece, tj. pokud se předpokládá, že ČNB 

bude udržovat stejnou míru diskrece jako bylo naměřeno u σMP. Znamená to, 

v kontextu úrokového pravidla pro cílování devizového kurzu a pro případ bez 

diskrece, tj. když ČNB bude striktně lpět na systematické části rovnice (5.3), 

neboli εMP,t vypadne a úroková sazba se stane v rámci modelu striktně endogenní. 

Sloupeček označený ψs ukazuje optimalizované váhy přikládané očekávané 

budoucí změně kurzu CZK/EUR v příslušné ztrátové funkci.  Sloupeček označený 

LERT ukazuje hodnotu ztrátové funkce, vyhodnocené při použití koeficientu ψs
* a 
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rovnice (5.3) použité jako reakční funkce MP v simulaci volatility inflace, mezery 

výstupu a úrokové míry. Sloupec označený (LERT – LIT)/ LIT ukazuje vypočtené 

procentní změny hodnot ztrátové funkce, pokud by musela ČNB přejít 

z optimalizovaného pravidla inflačního cílování k optimalizovanému pravidlu 

cílování devizového kurzu.  V pořadí pátý sloupec poté ukazuje přepočet této 

změny na bodovou změnu procentního růstu HDP. Analogicky, sloupec 

s označením (LERT - LGMM)/ LGMM zachycuje vypočtené procentní změny hodnot 

ztrátové funkce, pokud by ČNB přecházela z pravidla inflačního cílování 

odhadnutého na historických datech k optimalizovanému pravidlu cílování 

devizového kurzu pro jednotlivé typy ztrátové funkce. Poslední sloupec opět 

převádí tuto změnu v hodnotě ztrátové funkce na bodovou změnu procentního 

růstu HDP.  

 

Tabulka 5.2: Zhodnocení ztrátové funkce centrální banky při 
optimalizovaném, jednoduchém pravidlu cílování devizového kurzu 

Ztrátová funkce 
 

ψs 
 

LERT 
 

(%)
L

L

IT

ERT ITL−

 

GDP 
(%)

L

L

GMM

ERT GMML−

 

GDP 

Historická diskrece, σMP = 2,1926 
L(αy=0,5, αi=0,1) 2,325 129,48

9 
79,56% [-0,39;-

1,59] 
-2,93% [0,02;0,0

9] 
Ly(αy=0,9, 
αi=0,1) 

2,325 137,65
1 

38,77% [-0,24;-
0,98] 

-8,59% [0,07;0,3
0] 

Li(αy=0,5, αi=0,4) 2,756 213,13
5 

131,67% [-0,68;-
2,76] 

27,92% [-0,23;-
0,93] 

Lπ(αy=0, αi=0) 2,025 85,629 3723,13% [-1,05;-
4,27] 

-13,04% [0,09;0,3
7] 

       
Bez diskrece, σMP = 0 

L(αy=0,5, αi=0,1) 2,429 129,32
8 

114,63% [-0,49;-
1,99] 

8,67% [-0,06;-
0,26] 

Ly(αy=0,9, 
αi=0,1) 

2,395 137,56
5 

63,57% [-0,35;-
1,41] 

4,64% [-0,04;-
0,14] 

Li(αy=0,5, αi=0,4) 2,400 211,87
7 

161,91% [-0,75;-
3,06] 

38,41% [-0,29;-
1,20] 

Lπ(αy=0, αi=0) 2,100 86,621 1312,16% [-0,92;-
3,76] 

-8,82% [0,06;0,2
4] 

                                           Zdroj: Vlastní výpočty 
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Případ s historickou diskrecí 

Pokud bude uvažována základní ztrátová funkce a zachován historicky 

pozorovaný stupeň diskrece v monetární politice, optimalizovaný koeficient 

očekávané budoucí změny devizového kurzu v rovnici (5.3), ψs bude nabývat 

hodnoty 2,325. Hodnota ztrátové funkce při použití tohoto koeficientu produkuje 

hodnotu LERT = 129,489, což představuje 79,56% zvýšení ztráty ve srovnání 

s případem, pokud by ČNB používala optimalizované pravidlo inflačního cílování 

pro přizpůsobování své úrokové sazby (tj. v případě LIT). Pokud tento údaj 

převedeme do ekonomické reality, jedná se o snížení růstu HDP o 0,39 až 1,59% 

bodů. Pokud ale bude uvažováno odhadnuté pravidlo inflačního cílování jako 

základ pro následné výpočty případné ztráty v makroekonomické stabilizaci, 

přesun směrem k optimalizovanému pravidlu cílování devizového kurzu nevyvolá 

žádné významné ztráty, ale naopak bude přinášet mírné zisky. Toto zlepšení 

ekonomické stabilizace zvýší dle odhadů růst HDP o 0,02 až 0,09% bodů. 

Při použití alternativních ztrátových funkcí a předpokladu historického 

stupně diskrece jsou v rámci odhadu ztrát v makroekonomické stabilizaci 

dosaženy odlišné výsledky. Při použití ztrátové funkce Ly, s vyšším důrazem na 

výstup, dosahuje koeficient ψs
* 2,325, což je stejné jako v případě ztrátové funkce 

L. Ztráta v makroekonomické stabilizaci z důvodu přechodu od optimalizovaného 

pravidla inflačního cílování k optimalizovanému pravidlu cílování devizového 

kurzu je 38,77, čili zhruba poloviční než v základním případě a lze jí vyjádřit jako 

pokles růstu HDP o 0,24 až 0,98% bodů. Je-li přesto bráno za základ odhadnuté 

pravidlo inflačního cílování, pak přechod směrem k optimalizovanému pravidlu 

cílování devizového kurzu produkuje mírné zisky v ekonomické stabilizaci 

v rozsahu 8,59%, což lze převést na zvýšení růstu HDP o 0,07 až 0,30% bodů. 

Pokud je ve ztrátové funkci použita větší preference pro vyhlazování 

úrokových měr, ψs
* nabývá hodnoty 2,756 tj. vyšší než v základním případě. 

Totéž se děje s odhadovanou ztrátou, je-li uvažován posun od optimalizovaného 

pravidla inflačního cílování k optimalizovanému pravidlu cílování devizového 

kurzu, konkrétně ve výši 131,67% (po převedení jde o pravděpodobné snížení 

růstu HDP o 0,68 až 2,76% bodů). Přesun od odhadnutého pravidla inflačního 
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cílování k optimalizovanému pravidlu cílování devizového kurzu produkuje 

odhadovanou ztrátu v makroekonomické stabilizaci, která činí 27,92%, čili po 

přepočtu pokles růstu HDP o 0,23 až 0,93% bodů. 

Bude-li jediným zájmem ČNB snaha o stabilizaci inflace, tzn. v případě Lπ, 

bude ztráta v makroekonomické stabilizaci při přechodu od optimalizovaného 

pravidla cílování inflace k optimalizovanému pravidlu cílování devizového kurzu 

dosahovat enormních 1,05 až 4,27% bodů v růstu HDP. Naopak při přechodu od 

odhadnutého pravidla inflačního cílování k optimalizovanému pravidlu cílování 

devizového kurzu bude naopak produkován zisk v makroekonomické stabilizaci 

ve výši 13,04%, neboli zvýšení růstu HDP o 0,09 až 0,37% bodů.  

 

Případ bez diskrece 

 Nyní je uvažována základní ztrátová funkce a nemožnost centrální banky 

provádět diskreční opatření v rámci pravidla cílování devizového kurzu. 

V takovémto případě koeficient ψs
* nabývá hodnoty 2,429, což je hodnota o něco 

vyšší než v případě, když by ČNB udržovala historicky pozorovaný stupeň 

diskrece. Vyšší nejistota nutí ČNB reagovat při vyhlazování devizového kurzu 

CZK/EUR méně agresivně. Pokud je základní ztrátová funkce vyhodnocena při 

zmíněném parametru ψs
*, dosahuje hodnoty 129,328, což indikuje ztrátu 114,63% 

oproti případu, když by ČNB používala optimalizované pravidlo cílování inflace. 

Po transformaci tato hodnota představuje pokles růstu HDP o 0,49 až 1,99% bodů. 

Také ve srovnání se ztrátou při použití odhadnutého pravidla inflačního cílování 

zůstává indikovaná ztráta pozitivní 8,67%, po transformaci se tedy jedná o pokles 

růstu HDP o 0,06 až 0,26% bodů. 

Budou-li předpokládány tři alternativní ztrátové funkce při neexistenci 

diskreční opatření ze strany ČNB, optimalizované koeficienty devizového kurzu 

v rámci ztrátových funkcí Ly a Li jsou podobné jako v případě základní ztrátové 

funkce. Pouze u ztrátové funkce Lπ se optimalizovaný koeficient devizového 

kurzu, ψs
*, výrazněji snižuje. Odhadovaná ztráta v makroekonomické stabilizaci 
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se má tendenci snižovat, Preferuje-li ČNB více stabilizaci mezery výstupu, a 

naopak zvyšovat, pokud ČNB ve svých preferencích zdůrazňuje vyhlazování 

úrokové míry nebo je orientována pouze na stabilizaci inflace. Konkrétně platí, že 

při použití ztrátové funkce Ly je vypočtená ztráta v makroekonomické stabilizaci 

vlivem přechodu z optimalizovaného pravidla cílování inflace 

k optimalizovanému pravidlu cílování devizového kurzu 63,57%, po převedení se 

jedná o snížení růstu HDP o 0,35 až 1,41% bodů. Obdobně, použijeme-li funkci 

Li, vyvolá, dle odhadů, přechod od optimalizovaného pravidla inflačního cílování 

směrem k optimalizovanému pravidlu cílování devizového kurzu ztrátu 

v makroekonomické stabilizaci ve výši 161,91%, což zhruba odpovídá 0,75 až 

3,06% bodovému poklesu v růstu HDP. Analogicky tentýž přechod při aplikaci 

funkce Lπ indikuje obrovské ztráty, stejně jako tomu bylo v případě historické 

diskrece, jež jsou odhadovány na 0,92 až 3,76% bodů v růstu HDP.  

Pokud bude uvažován přechod ČNB od odhadnutého pravidla cílování 

inflace k optimalizovanému pravidlu cílování devizového kurzu při použití tří 

zmíněných alternativních ztrátových funkcí, zůstávají ztráty pozitivní. U Ly činí 

ztráty 4,64% a u Li 38,41%, což přibližně odpovídá poklesu růstu HDP 0,04 až 

0,14% bodů, resp. poklesu 0,29 až 1,20%.  Naopak v posledním případě, kdy jsou 

preference ČNB zaměřeny pouze na stabilizaci inflace, je dosahováno 

v makroekonomické stabilizaci zisku, po přepočtu se jedná o zvýšení růstu HDP o 

0,06 až 0,24% bodů.  

 

5.3 Shrnutí kapitoly 

 
Tato kapitola byla věnována využití navrhnutého modelu pro potřebu 

analýzy problému potenciálního přechodu z cílování inflace na cílování 

devizového kurzu a zkoumání dopadů takovéto změny na hodnotu ztrátové funkce 

centrální banky. Kromě základního scénáře byla uvažována i tři alternativní 

nastavení ztrátové funkce. Jednotlivé případy byly zkoumány v případech, kdy by 

centrální banka uplatňovala historicky pozorovaný stupeň diskrece, anebo se řídila 
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striktně předpokládaným monetárním pravidlem. Výsledné ztráty (či zisky) byly 

pro lepší interpretovatelnost převedeny na procentní změny růstu HDP. 

Na základě předpokládané ztrátové funkce bylo odhadnuto optimalizované 

pravidlo cílování inflace pro Českou republiku, z něhož vyplývá, že ČNB může 

dosáhnout zlepšení v makroekonomické stabilizaci, pokud zvýší své reakce na 

očekávanou budoucí inflaci a sníží váhu současné mezery výstupu. Výsledné 

zlepšení v makroekonomické stabilizaci je odhadováno na 0,41 až 1,73 

procentních bodů růstu HDP. Toto zjištění je konzistentní se závěry práce 

Šmídková (2008), která tvrdí, že suboptimální implementace inflačního cílování 

v České republice může být připisována zejména (i) neočekávaným, globálním 

antiinflačním šokům, (ii) strnulosti expertního systému předpovědí ČNB, a (iii) 

oportunistické dezinflaci řízené ČNB.  

Pokud bude Česká republika při svém vstupu do eurozóny přecházet na 

cílování devizového kurzu, bylo odhadnuto optimalizované, jednoduché pravidlo 

cílování devizového kurzu pro základní sazbu monetární politiky. Na základě 

těchto poznatků bylo zjištěno, že při přechodu ze současného pravidla inflačního 

cílování směrem k optimálnímu pravidlu cílování devizového kurzu by nemělo 

dojít k žádným významným ztrátám v makroekonomické stabilizaci. Pokud ale 

bude uvažován přechod z optimalizovaného pravidla cílování inflace jako 

výchozího pravidla směrem k optimalizovanému pravidlu měnového kurzu, 

významně se projeví následná ztráta v makroekonomické stabilizaci, dle 

základního scénáře v rozsahu 0,4 až 2 procentních bodů růstu HDP. 
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Závěr 
 

Malé modely DSGE jsou tvůrci makroekonomické politiky vyzdvihovány 

jako velmi užitečný nástroj, jak intuitivně a disciplinovaně promýšlet a analyzovat 

dopady hospodářské politiky na danou ekonomiku. Za největší přínos těchto 

modelů je mnohdy označována především schopnost poskytovat jasný rámec pro 

diskusi dopadů měnové politiky, ale také ostatních makroekonomických politik a 

intervencí. Modely DSGE bývají spojovány nejčastěji se soudobou neoklasickou 

ekonomickou školou a novým keynesovstvím. Přes řadu společných rysů existuje 

mezi těmito směry několik významných odlišností. Ačkoliv mají neoklasikové 

řadu výhrad vůči novému keynesovskému pojetí, nejsou v současné době schopni 

poskytnout plnohodnotnou alternativu, která by obstála jejich vlastní kritice. 

Z tohoto důvodu byl v této práci při konstrukci modelu využit nový keynesovský 

přístup, který je z pohledu autora vhodnější, což potvrzuje i řada aplikací modelu 

tohoto typu v centrálních bankách a nadnárodních institucích. V těchto modelech 

hraje významnou roli specifikace monetárního pravidla. Jednoduché monetární 

pravidlo Taylorova typu pro stanovování nominální úrokové míry se ukazuje jako 

vhodná alternativa, neboť stejná podmínka, která zajišťuje rovnováhu při 

předpokladu racionálních očekávání, také zabezpečuje dosažení rovnováhy, pokud 

se mohou jednotliví agenti učit.   

Při aplikaci a identifikaci vhodného modelu pro analýzu hospodářské 

politiky jsou její tvůrci nuceni aplikovat určitý kompromis mezi teoretickou 

konzistencí modelu a jeho schopností popsat makroekonomická data dané 

ekonomiky. Historicky tíhli k preferenci teoretické konzistence spíše tvůrci 

modelů z řad akademických ekonomů, avšak postupně tato konzistence nabývala 

významu i u tvůrců hospodářské politiky. V současné době je k dispozici široká 

škála modelů, např. relativně ateoretické modely typu strukturálních modelů VAR 

či naopak zmiňované modely DSGE vyžadující značnou teoretickou konzistenci. 

Tato práce se tak soustředila na odhad určitého druhu hybridního modelu 

DSGE, který vykazuje dostatečnou teoretickou strukturu k identifikaci 

strukturálních šoků a specifických transmisních mechanismů, jimiž je 
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makroekonomická obec zainteresována. Dále však vykazuje dostatečnou 

schopnost modelovat makroekonomická data s relativně vysokou popisnou 

přesností. Model využitý v této práci se skládal z dvou bloků. Domácí blok 

otevřené ekonomiky České republiky byl složen ze čtyř základních rovnic. 

Zahraničí (rezentované eurozónou) bylo modelováno pomocí tří rovnic jakožto 

uzavřená ekonomika. Následně se tato práce soustředila na analýzu změn 

transmisního mechanismu popisujícího přenos a dynamiku strukturálních šoků 

(domácích i zahraničních), a odhad změn velikosti strukturálních šoků v důsledku 

globální finanční krize, jež zasáhla českou ekonomiku v podobě krize 

ekonomické, zejména v důsledku negativních vnějších poptávkových šoků. 

Provedená analýza v této práci naznačuje, že ačkoli se velikosti šoků, v porovnání 

s obdobím předkrizovým, v průběhu ekonomické krize nezvětšily, citlivost 

transmisního mechanismu (a tak dopad domácích i vnějších šoků na českou 

ekonomiku), podstatně vzrostla. Budoucnost ukáže, zda i tato citlivost přetrvá a 

bude představovat novou výzvu pro efektivnost měnové politiky a dalších 

stabilizačních politik, nebo se tato citlivost zmírní a vrátí k normálu 

předkrizových let. 

Poslední část práce byla věnována odhadu dopadů možné budoucí změny 

monetárního režimu na ztrátovou funkci centrální banky a vyjádření této změny 

jako procentní změny v růstu HDP. Z odhadů vyplynulo, že pokud by ČNB chtěla 

snížit případné ztráty plynoucí z makroekonomické stabilizace, bylo by vhodné, 

aby optimalizovala svůj režim cílování inflace, výrazněji reagovala na 

očekávanou budoucí inflaci a naopak snížila váhu současné mezery výstupu. 

Pokud by se ale ČNB rozhodla následně změnit svůj monetární režim z cílování 

inflace na cílování devizového kurzu, mohl by být tento přechod spojen 

s poměrně velkými ztrátami v růstu HDP. Naopak bez optimalizace inflačního 

cílování by tento přechod znamenal snížení hodnot ztrátové funkce a tedy 

pozitivní vliv na růst HDP. Zlepšení makroekonomické stabilizace může, dle 

odhadu, zvýšit růst HDP o 0,41 až 1,73 procentních bodů. 

Souhrnně lze tedy konstatovat, že model použitý v této práci se ukázal být 

vhodnou alternativou pro potřeby popisu ekonomiky i jejího dynamického 
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chování při dosažení uspokojivé vysvětlovací schopnosti (obtížnější bylo, stejně 

jako u jiných modelů, pouze zachycení inflační dynamiky v rámci Phillipsovy 

křivky). Na základě analýzy odhadnutých časových řad s různou délkou, kratší do 

roku 2007, a delší (zahrnující i „krizová“ léta 2008 a 2009), bylo možno upřesnit 

reakce ekonomiky a pozorovat změny v jejím chování, zejména v transmisních 

mechanismech. Model je možno dále využívat pro zkoumání jednoduchých 

otázek hospodářské politiky a může být vhodným doplňkem komplexních modelů 

zkoumajících národní hospodářství. Tento modelový rámec lze po drobných 

úpravách aplikovat i na jiné země než Českou republiku. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
  

 
  

ČNB Česká národní banka 
AS Agregátní nabídka 
BIC Bayesovské informační kritérium 
CPI Index spotřebitelských cen 
CZK Česká koruna 
ECB Evropská centrální banka 
EMU Evropská hospodářská a měnová unie 
EqCM Rovnovážný korekční mechanismus 
EUR Euro 
EURIBOR Mezibankovní nabídková sazba eurozóny 
GMM Zobecněná metoda momentů 
HAC matice Heteroskedastická a autokorelační matice 
HDP Hrubý domácí produkt 
i.i.d. Nezávislé a identické rozdělení 
Modely ACE Multiagentní výpočetní modely 
Modely CGE Modely spočítatelné všeobecné rovnováhy 
Modely 
DSGE Modely dynamické stochastické všeobecné rovnováhy 
Modely 
IDSGE 

Modely nekompletní dynamické stochastické všeobecné 
rovnováhy 

Modely RBC Modely reálného hospodářského cyklu 
Modely VAR Modely vektorové autoregrese 
MP Monetární politika 
PRIBOR Pražská mezibankovní nabídková sazba 
R2 Koeficient determinace 
USA Spojené státy americké 
USD Americký dolar 
  
Symboly použité v matematických výrazech jsou vysvětleny při jejich použití 
v práci. 
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Přílohy 
 

Příloha č.1: Vstupní data pro model 2007 

Jednotlivá vstupní data (model 2007) 
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Zdroj: Vlastní výpočty 

Společný graf vstupních veličin (model 2007) 
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Zdroj:Vlastní výpočty 

Párové korelace vstupních veličin (model 2007) 

 PI_SA PIF Q R_ORIG RF Y YF 

PI_SA  1,0000  0,1671  0,0689  0,6432  0,2725  0,1738  0,0877 

PIF  0,1671  1,0000  0,0936 -0,1726  0,3432  0,1070  0,2080 

Q  0,0689  0,0936  1,0000 -0,0862 -0,1908 -0,0648  0,0641 

R_ORIG  0,6432 -0,1726 -0,0862  1,0000  0,0556  0,1690 -0,1085 

RF  0,2725  0,3432 -0,1908  0,0556  1,0000  0,2624  0,5051 

Y  0,1738  0,1070 -0,0648  0,1690  0,2624  1,0000  0,0214 

YF  0,0877  0,2080  0,0641 -0,1085  0,5051  0,0214  1,0000 
 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Příloha č.2: Vstupní data pro model 2009 

Jednotlivá vstupní data (model 2009) 
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Zdroj: Vlastní výpočty 
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Společný graf vstupních veličin (model 2009) 
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 Zdroj:Vlastní výpočty 

 

K zachycení vazeb mezi jednotlivými vstupními proměnnými bylo využito 

jednoduchých párových korelací, jež je možno najít v následující tabulce. 
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Párové korelace vstupních veličin 

 Y YF RF R_ORIG PIF Q PI_SA 

Y  1,0000  0,6777  0,6273  0,1325  0,3496 -0,0035  0,1524 

YF  0,6777  1,0000  0,7571 -0,0156  0,4988  0,0020  0,0458 

RF  0,6273  0,7571  1,0000  0,0736  0,3627 -0,1044  0,2552 

R_ORIG  0,1325 -0,0156  0,0736  1,0000 -0,1860 -0,1091  0,5861 

PIF  0,3496  0,4988  0,3627 -0,1860  1,0000  0,1072 -0,0895 

Q -0,0035  0,0020 -0,1044 -0,1091  0,1072  1,0000  0,0741 

PI_SA  0,1524  0,0458  0,2552  0,5861 -0,0895  0,0741  1,0000 
 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Příloha č.3: Testy stacionarity časových řad 

 
test Aug.D.F. D.F.GLS P.P. K.P.S.S. ERS-PO NG-P 

 t-stat t-stat Adj. t-stat LM_Stat P-Stat MPT 

pi_sa -2,12** -2,31** -2,74*** 0,18** 1,70*** 3,10** 

pi_f -4,61*** -5,00*** -5,46*** 0,08 0,037*** 1,00*** 

q -4,07*** -3,99*** -4,07*** 0,064 1,22*** 1,22*** 

r_orig 1,59 -2,13 -1,40 0,12** 3,93*** 2,33*** 

rf -3,20*** -2,37** -2,34** 0,19*** 3,64** 2,64** 

y -1,83* -1,77* -2,02** 0,066 4,05 4,2* 

yf -2,62*** -2,36** -2,39** 0,054 2,75** 2,34** 

 
 

Aug.D.F., D.F.GLS, P.P., ERS-PO, NG-P – Při těchto testech byla pro časové 
řady stanovena nulová hypotéza existence jednotkového kořene. 

 
K.P.S.S. – Při tomto testu byla pro časové řady stanovena nulová hypotéza 
stacionarity časové řady. 

 
Symboly hvězdiček označují hladinu významnosti: *10%, **5%, ***1%. 
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Příloha č.4: Výstup z programu Matlab (model 2007) 
 
MODEL SUMMARY 
  
  Number of variables:         14 
  Number of stochastic shocks: 7 
  Number of state variables:   22 
  Number of jumpers:           5 
  Number of static variables:  0 
 
STEADY-STATE RESULTS: 
  
ee_pi     0 
ee_piF   0 
ee_q      0 
ee_y      0 
ee_yF     0 
Er        0 
ErF       0 
pi        0 
piF       0 
q         0 
r         0 
rF        0 
y         0 
yF        0 

 

MATRIX OF COVARIANCE OF EXOGENOUS SHOCKS 
 
 
Variables e_pi_n e_piF_n   e_q_n e_r_n e_rF_n e_y_n e_yF_n 

e_pi_n 12,442 0 0 0 0 0 0 

e_piF_n 0 0,956 0 0 0 0 0 

e_q_n 0 0 34,289 0 0 0 0 

e_r_n 0 0 0 4,807 0 0 0 

e_rF_n 0 0 0 0 0,221 0 0 

e_y_n 0 0 0 0 0 2,468 0 

e_yF_n 0 0 0 0 0 0 2,167 
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POLICY AND TRANSITION FUNCTIONS 
 

 y pi r q 

ee_q  (-1) -0,027342 -0,062181 0,010498 -0,632879 

Er    (-1) -0,026312 -0,010351 -0,010538 0,098034 

ErF   (-1) -0,003859 -0,003714 -0,025192 0,366783 

r     (-1) -0,196412 -0,498390 0,733818 -2,316970 

rF    (-1) 0,428793 1,268028 0,081750 8,313850 

pi    (-1) -0,016184 0,571631 0,082817 0,005865 

piF   (-1) 0,004045 0,016044 0,008628 -0,013200 

q     (-1) 0,034555 -0,174955 -0,019629 -0,062666 

y     (-1) 0,808424 0,058990 0,102535 -0,732557 

yF    (-1) 0,156026 0,107196 0,161003 -1,709898 

Er    (-2) -0,037603 -0,010111 -0,008784 0,077811 

ErF   (-2) -0,007243 -0,007468 -0,024593 0,329770 

q     (-2) 0,039590 0,002889 0,005021 -0,035874 

Er    (-3) -0,050675 -0,003698 -0,006427 0,045919 

ErF   (-3) -0,010006 -0,009865 -0,022723 0,282967 

ErF   (-4) -0,011541 -0,010445 -0,019351 0,226041 

ErF   (-5) -0,011062 -0,008893 -0,014359 0,159174 

ErF   (-6) -0,007596 -0,005219 -0,007838 0,083244 

e_pi -0,040070 1,415279 0,205043 0,014520 

e_piF 0,016895 0,067019 0,036039 -0,055136 

e_q -0,064108 -0,145793 0,024614 -1,483890 

e_r -0,237816 -0,603451 0,888507 -2,805388 

e_rF 0,465321 1,376048 0,088714 9,022084 

e_y 1,583593 0,115553 0,200853 -1,434979 

e_yF 0,295559 0,203061 0,304988 -3,239056 
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THEORETICAL MOMENTS 
 
VARIABLE MEAN STD. 

DEV. 
VARIANCE 

y 0,0000 6,65 47,5620 

pi 0,0000 9,93 98,5901 

r 0,0000 10,95 114,2660 

q 0,0000 22,1009 488,4481 

 

MATRIX OF CORRELATIONS 
 
Variables y pi r q 

y 1,0000 0,1991 0,0028 -0,1243 

pi 0,1991 1,0000 0,7055 -0,4951 

r 0,0028 0,7055 1,0000 -0,6358 

q -0,1243 -0,4951 -0,6358 1,0000 

 

COEFFICIENTS OF AUTOCORRELATION 
 
Order 1 2 3 4 5 

y 0,8809 0,7052 0,5027 0,2999 0,1175 

pi 0,7850 0,6489 0,5408 0,4430 0,3506 

r 0,9614 0,8968 0,8131 0,7168 0,6139 

q 0,7720 0,6141 0,4828 0,3659 0,2616 

 

VARIANCE DECOMPOSITION (in percent) 
 

 e_y e_pi e_r e_q e_yF e_piF e_rF 

y 28,15 10,60 35,56 12,26 7,71 0,06 5,66 

pi 1,9 33,96 4,92 1,61 50,64 0,08 7,70 

r 2,12 3,23 7,3 0,35 77,10 0,09 10,9 

q 6,1 3,9 14,30 18,54 45,45 0,06 12,56 

 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Příloha č.5: Výstup z programu Matlab (model 2009) 
 

MODEL SUMMARY 
 
  Number of variables:         14 
  Number of stochastic shocks: 7 
  Number of state variables:   23 
  Number of jumpers:           5 
  Number of static variables:  0 
 

STEADY-STATE RESULTS: 
 
ee_pi    0 
ee_piF   0 
ee_q     0 
ee_y     0 
ee_yF    0 
Er       0 
ErF      0 
pi       0 
piF      0 
q        0 
r        0 
rF       0 
y        0 
yF       0 

 

MATRIX OF COVARIANCE OF EXOGENOUS SHOCKS 
 
Variables e_pi_n e_piF_n    e_q_n e_r_n e_rF_n e_y_n e_yF_n 

e_pi_n 12,071 0 0 0 0 0 0 

e_piF_n 0 0,880 0 0 0 0 0 

e_q_n 0 0 15,013 0 0 0 0 

e_r_n 0 0 0 4,7367 0 0 0 

e_rF_n 0 0 0 0 0,2566 0 0 

e_y_n 0 0 0 0 0 4,223 0 

e_yF_n 0 0 0 0 0 0 3,986 
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POLICY AND TRANSITION FUNCTIONS 
 

 y pi r q 

ee_q  (-1) -0,26484 -0,12213 0,031298 -0,42741 

Er    (-1) 0,000138 0,003926 0,000055 0,006572 

ErF   (-1) -0,01475 -0,00901 -0,00256 -0,00503 

r     (-1) -1,16792 -0,73432 0,848653 -1,44131 

rF    (-1) 2,107842 1,554237 0,098397 2,588322 

pi    (-1) 0,077304 0,722212 0,053345 0,224339 

piF   (-1) -0,53327 -0,0891 0,084549 -0,70074 

q     (-1) -0,10074 -0,94115 -0,06952 -0,29235 

y     (-1) 0,794556 -0,01738 0,046339 -0,12336 

yF    (-1) 0,28986 0,096499 0,030087 0,064753 

Er    (-2) -0,00388 0,003658 -0,00036 0,007502 

ErF   (-2) -0,01444 -0,00806 -0,00235 -0,00443 

Er    (-3) -0,01141 0,00312 -0,00099 0,008492 

ErF   (-3) -0,01381 -0,00695 -0,00208 -0,0038 

Er    (-4) -0,02492 0,002237 -0,00187 0,009 

ErF   (-4) -0,01261 -0,00563 -0,00172 -0,00313 

Er    (-5) -0,0481 0,001052 -0,00281 0,007468 

ErF   (-5) -0,01044 -0,00406 -0,00127 -0,00239 

ErF   (-6) -0,00658 -0,00219 -0,00068 -0,00147 

e_pi_n 0,175411 1,638784 0,121047 0,50905 

e_piF_n -1,02532 -0,17131 0,162562 -1,34733 

e_q_n -0,52969 -0,24427 0,062595 -0,85482 

e_r_n -1,35836 -0,85406 0,987036 -1,67634 

e_rF_n 2,214119 1,632602 0,103358 2,718825 

e_y_n 1,354974 -0,02963 0,079022 -0,21037 

e_yF_n 0,645424 0,214871 0,066993 0,144184 
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THEORETICAL MOMENTS 
 

VARIABLE MEAN 
STD. 
DEV. 

VARIANCE 

y 0 21,3862 457,3701 

pi 0 10,1344 102,7068 

r 0 7,947 63,1542 

q 0 7,3906 54,6209 

 

MATRIX OF CORRELATIONS 
 

Variables y pi r q 

y 1 -0,234 -0,2886 0,3369 

pi -0,234 1 0,6103 0,0809 

r -0,2886 0,6103 1 -0,327 

q 0,3369 0,0809 -0,327 1 

 

COEFFICIENTS OF AUTOCORRELATION 
 
Order 1 2 3 4 5 

y 0,9503 0,8507 0,7186 0,568 0,4108 

pi 0,6616 0,5265 0,4524 0,3965 0,3463 

r 0,9477 0,8788 0,798 0,7103 0,6201 

q 0,5872 0,4063 0,2885 0,1907 0,1044 

 

VARIANCE DECOMPOSITION (in percent) 
 
 e_y_n e_pi_n e_r_n e_q_n e_yF_n e_piF_n e_rF_n 

y 5,64 4,28 56,14 11,78 9,68 4,66 7,82 

pi 1,21 38,4 9,34 9,71 9,01 30,06 2,27 

r 2,43 3,47 24,96 1,73 20,8 43,04 3,58 

q 3,38 7,83 43,79 23,13 4,72 10,54 6,63 

 
Zdroj: Vlastní výpočty 


