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Jak funguje měnová politika v praxi
• Centrální banka kontroluje – prostřednictvím
svých měnověpolitických operací – krátkodobé
úrokové sazby.
• Ty jsou jejím hlavním měnověpolitickým
nástrojem v normálních dobách.
• Výše úrokových sazeb se mění tak, aby
zajišťovala dosahování cenové stability
v budoucnu.

• Peníze (oběživo i vklady) jsou endogenní a
centrální banka jejich výši nekontroluje.
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Sazba O/N úvěry (lombard)

Hlavní MP sazba (2T repo)
Depozitní O/N sazba (diskont)
Poptávka po relevantní
formě peněz

peníze
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Transmisní kanály měnové politiky
• Úrokový a úvěrový kanál fungují díky vlivu
měnověpolitických sazeb ČNB na tržní a
klientské úrokové sazby skrze měnověpolitické
operace ČNB.
• Nárůst měnověpolitických sazeb ČNB zvyšuje
cenu peněz, což vede k preferenci budoucí
spotřeby před současnou.
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Vývoj peněz v ekonomice je
endogenní

Úrokové sazby

Vývoj úvěrů odráží:
• na jedné straně poptávku
ekonomických subjektů po finančních
zdrojích – při dané úrovni úrokových
sazeb – k pružnému profinancování
ekonomické aktivity
• na druhé straně nabídku úvěrů od bank.
Vývoj úvěrů pak ovlivňuje poptávku po
oběživu a rezervách.

11.10.2022

Poptávka
v ekonomice

Úvěry 
Peněžní zásoba

Inflace

„Měnová báze“
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Rezervy bank nejsou peníze v pravém
slova smyslu
• Zjednodušeně řečeno: peníze jsou prostředky,
kterými mohou platit domácnosti a firmy (hotově či
elektronicky).
• Rezervy bank vstupují do
hry při mezibankovním
platebním styku (ale
neopouštějí bankovní
systém).
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Kdo vytváří peníze?
• Peníze vytvářejí dominantně komerční
banky, a to „tahem pera“, resp. „klepnutím
na klávesnici“, při poskytování úvěrů.
• Při poskytnutí úvěru banka připíše nové
peníze klientovi na účet a simultánně
zaúčtuje úvěrovou pohledávku vůči
klientovi.
• Banka poskytuje úvěr na základě
posouzení bonity klienta, jeho schopnosti
splácet při dané úrokové sazbě, ne na
základě dostupnosti vkladů, rezerv či
kapitálové přiměřenosti.
• Peníze však vznikají i v případě, že vláda
emituje státní dluhopisy a tyto příjmy
transferuje domácnostem a firmám.
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Při emisi úvěrů se bilance CB nemění
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Co se následně děje s novými penězi
• Nově vytvořené peníze obvykle nezůstanou v té samé bance: část z nich
může být vybrána ve formě oběživa, část je převedena ve formě platby
do jiné banky.
• Ze systému však peníze převody mezi bankami nemizí, banka převod či
výběr peněz klientů realizuje na úkor svých rezerv u centrální banky.
• Centrální banka tak neřídí ani množství hotovostních peněz v oběhu,
i když je sama vydává.
• Banka si v případě potřeby tyto rezervy opatří na mezibankovním trhu či
přímo „refinančním“ úvěrem od centrální banky.
• Důležitá je pro ni cena zdrojů, které si takto může opatřit. Ta se odvíjí od
úrokových sazeb centrální banky.
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Co se děje při FX intervencích
• Mění se pouze velikost bilance
komerčních bank a centrální banky,
ale nikoli v položkách, které jsou
součástí peněžní zásoby.
• Dopady FX intervencí do M3 jsou
pouze nepřímé.
• V období kurzového závazku
(2013-2017) byl nárůst M3
ovlivněn oživeným růstem
ekonomiky i nárůstem vkladů
nebankovních finančních
institucí.
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Přebytek likvidity v českém
bankovním sektoru
• Strukturální přebytek likvidity
narostl během kurzového závazku.
• Přebytečnou likviditu ČNB stahuje
prostřednictvím repo operací.
• Transmise měnové politiky není
strukturálním přebytkem likvidity
ovlivněna.
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Likvidita a peníze v ČR
• Bilance ČNB se od podzimu 2013 do dubna
2017 v poměru k HDP ztrojnásobila z 22 % na
67 %.
• Oběživo ve stejném období pokračovalo v
trendovém růstu. Jeho poměr k HDP se zvýšil
jen nepatrně, a to z 10 % na 11 %.
• Ani u M3 nenastal žádný zlom ve vývoji v
souvislosti s nárůstem bilance ČNB.
K výraznému nárůstu M3/HDP došlo až v
souvislosti s dluhovým financováním covidové
vládní pomoci na pozadí hlubokého poklesu
HDP v době pandemie.

Kurzový závazek  „tištění peněz“
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Rezervy bank, peníze a inflace
• Změny M3 ani oběživa
nesouvisí se změnami
rezerv komerčních bank.
• S velikostí rezerv
komerčních bank nesouvisí
ani inflace.
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Zrychlení růstu peněz během
koronavirové pandemie
• Dominantním zdrojem tvorby peněz
jsou úvěry soukromému sektoru.
• K růstu peněz během koronavirové
pandemie však významně přispívalo
i dluhové financování vládní pomoci.

Poznámka: Údaje ke konci daného čtvrtletí, poslední údaj je za srpen 2022.
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Sektor vládních institucí
• Během koronavirové pandemie v
letech 2020 a 2021 deficitní
hospodaření vládních institucí
výrazně přispělo k nárůstu vládního
zadlužení.
• Zpomalující nárůst zadlužení v
letošním roce je při výrazném
schodku hospodaření vládních
institucí ovlivněn očekávaným
vysokým růstem nominálního HDP.
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Zrychlení růstu peněz během
koronavirové pandemie
• Zatímco tvorbu peněz skrz úvěry
soukromému sektoru ovlivňuje
měnová politika předvídatelným
způsobem, na emisi vládního dluhu
nemá měnová politika velký vliv.
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Vládní dluh by expandoval i při
řádově nižším převisu likvidity
• Nakupovaný státní dluh nevedl ke zmenšení rezerv komerčních
bank ukládaných v ČNB (MP dlouhodobě implementována skrze
operace na stahování likvidity).
• Existence převisu likvidity nebyla ani podmínkou pro expanzi
vládního dluhu, k tomu by došlo, i kdyby byl převis likvidity
řádově menší či nulový.
• V mnoha zemích zadlužení státu a držba státního dluhu bankami
rostly i přes systematický nedostatek likvidity v bankovním
sektoru, kterou standardně dodávala centrální banka (MP
implementována skrze operace na dodávání likvidity).
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• Nejen úroveň, ale ani průměrné
roční změny rezerv komerčních
bank u centrální banky nemají
vztah k peněžnímu agregátu M3.

Průměrná roční změna M3 v 2004 - 2021

Rezervy bank vs. M3

Průměrná roční změna rezerv komerčních bank v letech 2004 - 2021
Zdroj dat: IMF
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• Taktéž průměrné roční změny
rezerv komerčních bank u
centrální banky nemají vztah k
inflaci.

Průměrná inflace v letech 2004 - 2021

Rezervy bank vs. inflace

Průměrná roční změna rezerv komerčních bank v letech 2004 - 2021
Zdroj dat: IMF, OECD
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Poznatky z výzkumu (měnová báze, peníze a inflace)
Výsledky zkoumání v rozvinutých zemích: Objem nové literatury zabývající se vztahy měnové báze, peněz a
inflace za využití dat z vyspělých ekonomik je omezený. Hlavním důvodem je již dostatečné zmapování
zmíněných vztahů:
•

Cao (2015) ukazuje, že vztah M3 a CPI inflace se od 90. let výrazně rozvolnil.

•

Baumann, Rossi a Volkmann (SNB, 2021) ukazují, že inflace je tažena/vysvětlena zejména cenami energií, demografickým vývojem a
dalšími faktory. Také ukazují, že důležitějším vysvětlujícím faktorem než růst M2 agregátů je růst úvěrů.

•

Altimari (ECB, 2001) ukazuje, že pro nowcast inflace lze využít měnové a úvěrové agregáty, které v sobě obsahují dostatek užitečných
informací ohledně krátkodobého vývoje inflace. Nejedná se však o identifikovaný kauzální vztah.

Rozvojové země: Výrazně více literatury se zaměřuje na vztah měnových agregátů a inflace v rozvojových

zemích. Tyto země historicky využívaly měnovou politiku v podobě cílování objemu peněz v ekonomice.
11.10.2022
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Shrnutí
• Centrální banka kontroluje – prostřednictvím svých měnověpolitických operací – krátkodobé úrokové sazby.
• Peníze (oběživo i vklady) jsou endogenní, přizpůsobují se poptávce a centrální banka jejich výši
nekontroluje. Ve vyspělých nízkoinflačních zemích jsou peníze z hlediska vývoje inflace a nastavování
měnové politiky kontextovou informací.
• V období kurzového závazku narostly rezervy komerčních bank ukládané v ČNB, ty však nemají přímý
dopad na objem peněz v ekonomice. Výše rezerv je vedlejším produktem/okolností provádění MP.
• Měnovou politiku ČNB výše přebytku likvidity v českém bankovním sektoru neovlivňuje.
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Děkuji za pozornost

ředitel sekce měnové

Petr Král
petr.kral@cnb.cz

21

Zdroje
Altimari, S. N. (2001). Does Money Lead Inflation in the Euro Area? (No. 63; European Central Bank Working Paper
Series). https://www.ecb.europa.eu/
Baumann, P. F. M., Rossi, E., & Volkmann, A. (2021). What drives inflation and how? Evidence from additive mixed models
selected by cAIC; What drives inflation and how? Evidence from additive mixed models selected by cAIC (No. 12/2021;
SNB Working Papers).
Cao, T. (2015). Paradox of Inflation: The Study on Correlation between Money Supply and Inflation in New Era.

11.10.2022

22

Záložní snímky
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Mýtus kontroly množství peněz
i

Operace CB
MS
„Měnová
báze“
„Peněžní multiplikátor“

Peněžní
zásoba

MD
Inflace
M/P

• Tento „monetaristický“ mechanismus v učebnicích studovaly celé generace ekonomů, ale
prakticky nikdy a nikde to tak nefungovalo.
(s dílčí výjimkou Fedu v letech 1979-1982).
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