TRH PENĚZ

DEFINICE A FUNKCE PENĚZ
Forma aktiva, ve kterém může subjekt držet své bohatství
2 přístupy: teoretická+empirická teorie peněz
Teoretická definice peněz
Funkce zprostředkovatele směny
(cokoliv je přijímáno jako obecný hodnotový ekvivalent)

Empirická definice peněz
Případný vliv na ekonomickou aktivitu
Souvisí s peněžními agregáty(M1, M2)
Z empirického přístupu plyne, že peníze nejsou v jednotlivých ekonomikách totéž

„quasi“ peníze

Peněžní agregáty
Typ aktiva

M1

M2

M3

Oběživo

X

X

X

Jednodenní vklady

X

X

X

Vklady se splatností do 2 let

X

X

Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců

X

X

Repo operace

X

X

Podílové listy fondů peněžného trhu

X

X

Dluhové cenné papíry do dvou let

X

Měnový přehled – konsolidovaná bilance bankovního sektoru
Centrální banky + komerční banky

CB
ČZA
DL
SCP
OA

KB

CU
RE
BHSR
JM
OP

RE
Ú
OA

BD
TD
DL
JM
OP

Měnový přehled
ČZA
Ú
OČP
ČZA – čistá zah. Aktiva
DL- diskontní půjčky
SCP – státní CP.
OA- ostatní aktiva
CU – oběživo
RE – rezervy bank
BHSR – běžné
hospodaření státního roz.
JM – jmění
OP – ostatní pasiva

CU
BD
TD

OČP – ostatní čisté položky
=SCP-BHSR-OA-JM-OP
M1=CU+BD
M2=M1+TD
ČZA+Ú+OČP = M2

RE-rezervy bank
Ú – úvěry
OA- ostatní aktiva
BD – vklady na viděnou
TD – quasi peníze
DL – diskontní půjčky
JM – jmění
OP – ostatní pasiva

Rozlišujeme tři funkce peněz:
1. Prostředek směny
2. Účetní jednotka
3. Uchovatel hodnoty
Prostředek směny
Barterová směna-vysoké transakční náklady

Zúčtovací jednotka
Nástroj k vyjádření relativních cen
Uchovatel hodnoty
Aktivum ve kterém můžeme držet své bohatství
Jiná finanční aktiva(akcie, dluhopisy)
Hmotná aktiva(nemovitost, obrazy)
Nehmotná aktiva(lidský kapitál)
Aktivum hodnotíme podle
1. Výnosnosti
2. Rizikovosti
3. Likvidity

Hodnocení peněz jako aktiva
Mají peníze nějakou očekávanou výnosnost?
Inflace x deflace
Předpoklad nulové očekávané výnosnosti

Bezrizikové aktivum
Vysoká likvidita

POPTÁVKA PO PENĚZÍCH
Více teorií(podle školy)
Typy a přístupy:
1. Transakční model poptávky po penězích(prostředkovatel směny)
2. Portfoliový model poptávky po penězích
Portfoliový přístup
Peníze jsou aktivum, lze v nich držet bohatství
Funkce uchovatele hodnoty
Čistě transakční model
Kvantitativní teorie peněz, Baumolův-Tobinův model
Čistě portfoliový přístup
Friedmanova teorie poptávky po penězích
Tobinův model

Kombinace obou-Keynesova teorie poptávky po penězích
Rozlišujte!
Poptávku po nominálních peněžních zůstatcích
Poptávku po reálných peněžních zůstatcích

Kvantitativní teorie peněz
Pamatujte jedná se o typ poptávky po penězích
Dvě verze:
1. Fisherova
2. Cambridgeská
Fisherova verze
Hodnota všech
nákupů

Hodnota všech
prodejů

M-nominální peněžní zásoba(peníze v oběhu)
VT-transakční rychlost peněz
P-průměrná cenová hladina všech transakcí za období
T-počet transakcí za určité období
Jedná se o identitu=rovnost je vždy splněna
M.VT-kolikrát se „koruny“ obrátily v oběhu, kolika transakcí se účastnily
P.T- průměrný obchod x množství těchto obchodů
(HODNOTA VŠECH TRANSAKCÍ)

M je plně pod kontrolou centrální banky(M je exogenní proměnná)
Transakční rychlost peněz je považována za krátkodobě stabilní
Fisher:ovlivněna institucionálními faktory-technologie platebního styku
(čím vyšší platba kartami, tím vyšší bude transakční rychlost peněz)

Počet transakcí-uvažujeme ekonomiku na potenciálním produktu
→maximální objem transakcí( v krátkém období fixní)

VT a T je stabilní k čemu vede změna M?
K růstu P!!!

Cenová hladina je plně určena peněžní zásobou

Neutralita peněz
Peníze nemají schopnost ani krátkodobě ovlivnit reálné veličiny(Y)

Důchodová verze Fisherovi kvantitativní teorie

M-nominální peněžní zásoba
VY-důchodová rychlost peněz
P- index cenové hladiny
Y-reálný produkt
Místo transakční rychlosti peněz-důchodová rychlost peněz
Místo objemu reálných transakcí-reálný produkt

Plyne opět neutralita peněz
Pokud je na trhu peněz rovnováha M=MD

MD závisí přímo úměrně na P, Y
Nepřímo úměrně na VY

Poptávka po
penězích

Cambridgeská verze kvantitativní teorie

Jedná se přímo o teorii poptávky po penězích
MD=k.P.Y*
MD-poptávka po penězích
k-cambridgeský koeficient
P-cenová hladina
Y-potenciální produkt
Cambridgeský koeficient závisí na institucionálních faktorech
( proto krátkodobě stabilní)

Faktory ovlivňující důchodovou rychlost peněz ovlivňují cambridgeský koeficient
INVERZNĚ!
Roste cenová hladina roste poptávka po penězích – k, Y stabilní
Cambridgeský efekt
M1P1→↑M→↑M2/P1→↑Poptávka po zboží+služby
→ jsme na potenciálním produktu → ↑P→dokud M1/P1=M2/P2

Keynesova teorie poptávky po penězích (teorie preference likvidity)
Čtyři důvody držby peněz:
1. Důchodový motiv
2. Motiv podnikání
3. Opatrnostní motiv
4. Spekulační motiv

Důchodový+podnikání
Domácnosti a firmy mají časový nesoulad v příjmech a výdajích
Musí mít prostředky pro zaplacení
Transakční motiv
Opatrnostní
Z titulu neplánovaných výdajů(nová pračka, nečekaná úhrada závazků)
Transakční motiv
Závisí na velikosti důchodu-přímo úměrně
Vyšší důchod-roste poptávka po penězích
Závisí na úrokové míře!!! To kvantitativní teorie peněz nepředpokládala

Spekulační motiv
Peníze jsou aktivum-portfoliový přístup
Aktiva pouze peníze, NEBO dluhopisy
Dluhopis přináší vyšší výnos a vyšší riziko, méně likvidní
Spekulační motiv souvisí s očekáváním budoucí ceny dluhopisů(úrokové míry)
Vztah mezi cenou dluhopisu a velikostí úrokové míry

P-cena dluhopisu
C-kupón
M-maturity price
i- nominální úroková míra
Inverzní vztah mezi cenou dluhopisu a úrokovou mírou!
Roste cena dluhopisu-klesá úroková míra/klesá úroková míra roste-cena dluhopisu
Klesá cena dluhopisu-roste úroková míra/roste úroková míra-klesá cena dluhopisu

U spekulačního motivu nás bude zajímat dopad změny úrokové míry na
cenu dluhopisů

Subjekty mají určitou představu o tzv. normální výši úrokové míry
Když je úrok. míra pod touto výší-očekává se její růst(návrat)
Co to znamená pro cenu dluhopisů?
Bude růst úroková míra-bude klesat cena dluhopisů
Pokles ceny držených dluhopisů znamená kapitálovou ztrátu
Držíme pouze peníze!
Vysoká spekulační poptávka po penězích
Když je úrok. míra nad normální výši i-očekává se její pokles
Pokles úrokové míry-růst ceny dluhopisů
Subjekty budou preferovat držbu dluhopisů před penězi
Nízká spekulační poptávka po penězích

Musíme všechny 4 důvody spojit dohromady!
Důchodový+podnikání+opatrnostní+spekulační
=poptávka po penězích

Keynesova poptávka je poptávkou po REÁLNÝCH peněžních zůstatcích
+ -

MD/P-poptávka po reálných peněžních zůstatcích
MD/P=L=k.Y-h.i
k- citlivost poptávky po penězích na změně reálného důchodu

h- citlivost poptávky po penězích na změny NOMINÁLNÍ úrokové míry

Transakční+opatrnostní poptávka
po penězích

i
„celková“ poptávka po penězích

Spekulační poptávka po penězích

MD/P
MD/P

Držené množství peněz se vždy musí rovnat peněžní zásobě
ALE
Poptávané množství se nemusí rovnat peněžní zásobě/drženému množství
Změna reálného důchodu(roste)
Více nakupujeme-roste transakční část poptávky po penězích
NABÍDKA PENĚZ JE DANÁ
Lidé poptávají více peněz než drží
Roste úroková míra, aby se nastolila rovnováha
Dochází k omezení spekulační poptávky(část je přeměněna na transakční účely)
Mění se struktura poptávky po penězích
Při poklesu reálného důchodu naopak
Důchodová rychlost není konstantní
Spor s „klasikami“ – problém s měnovou politikou
Jeden z důvodů proč preferují fiskální politiku
i

MS

L2

L1
M/P

Shrnutí

Explicitní vyjádření závislosti poptávky po penězích na úrokové míře
(Předpoklad citlivosti poptávky po penězích na úrokové míře)
Zpochybnění stabilní důchodové rychlosti peněz
(problém v teorii o neutralitě peněz, alespoň v krátkém období))

Růst peněžní zásoby(M) nemusí být plně promítnut do změny cenové hladiny P
Část může být absorbována ve změně důchodové rychlosti peněz(V Y)

Friedmanova teorie poptávky po penězích

Portfoliová teorie
Reformulace kvantitativní teorie peněz
Optimalizační princip
Alokovat(rozdělit) bohatství mezi různá aktiva
Máme užitkovou funkci a cílem je její maximalizace
Aktiva spojená s rizikem, očekávanou výnosností, likviditou
Rozpočtové omezení je dáno velikostí bohatství
Bohatství je charakterizováno jako současná hodnota budoucích toků
permanentního důchodu

Bohatství alokujeme(poptáváme) mezi:
a) Peníze
b) Obligace
c) Akcie
d) Fyzický kapitál
e) Lidský kapitál – diskontované pracovní důchody (vzdělání, zdraví)

MD=f(W, iB, iE, P,π, h, u)

W-bohatství
+
+ - +
iB-výnos obligací
iE-výnos akcií
P-cenová hladina
Poptávka po nominálních penězích
Π- míra inflace
zůstatcích
h - poměr lidského kapitálu ku fyzickému kapitálu
u – ostatní faktory

Roste bohatství roste poptávka po všech aktivech i po penězích
Roste výnosnost obligací, konkurenční aktivum akcie
Prodej akcií a nákup obligací
Dluhopis „úvěr“ – KB musí zvýšit (i) z depozit
Roste výnosnost akcií, konkurenční aktivum – prodej dluhopisů
Klesá cena dluhopisů – roste jejich výnos
Roste cenová hladina, potřebujeme více peněz, roste poptávka po penězích
Roste inflace, peníze ztrácejí svoji hodnotu – závisí na velikosti!!!
Nižší tempo – přesuny mezi jinými aktivy
Při vyšší míře inflace klesá poptávka po penězích
Roste poměr lidský kapitál ku fyzickému kapitálu
Lidský málo likvidní, roste poptávka po penězích

Předpoklad homogenní funkce prvního stupně k cenové hladině a bohatství
Vynásobíme W a P konstantou k(třeba 3) vzroste MD také o k( 3x)
k.MD=f(k.W, iB, iE, k.P,π, h, u)
Za k dosadíme 1/P
MD/P=f(W/P, iB, iE, π, h, u)
Poptávka po REÁLNÝCH peněžních zůstatcích
Bohatství je ovlivněno současnou hodnotou toků permanentního důchodu
Permanentní důchod stabilní (předpoklad Friedmana)
Keynes bral běžný důchod(nestabilní)

Úroková míra koreluje s výnosnostmi z obligací a akcií(depozita)
Poptávka není přiliž citlivá na úrokovou míru
Keynes považoval vysokou citlivost
Podle Friedmana je poptávka po penězích stabilní
Z toho odvozujeme přístup k fiskální a monetární politice
Monetarista – prosazuje měnovou politiku

Baumolův-Tobinův model

Transakční model – teorie zásob
Předpokládáme-domácnosti spotřebovávají peněžní důchod lineárně v čase
Y

Pokud nebudeme měnit peníze za obligace
Nebo ukládat do banky
Bude průměrná držba peněz = Y/2

Y/2

1 rok

Předpokládejme dvě transakce(výběr z automatu, přeměna dluhopisů)
YN

Pokud provedu za rok n transakcí
Průměrná držba peněz bude
Y/2n

YN/2

YN/4

1 rok

Y

Závislost transakční poptávky po penězích na:
a) důchodu
b) úrokové míře
c) transakčních nákladech

Y/2n

1 rok

-

+

+

Cíl: minimalizovat náklady plynoucí z držby peněz
Náklady:
1) příležitostí(i)
2) transakční náklady(výběr z bankomatu)

Rozdělení nákladů

YN

Náklady příležitosti i.Y/2n
YN/2

Transakční náklady n.tc
YN/2n

Celkové náklady:
i.Y/2n+n.tc

Cílem je minimalizovat náklady na držbu peněz-optimalizační problém
Hledáme optimální množství transakcí(n)
které budou minimalizovat celkové náklady

Množství transakcí minimalizující náklady pak vypočítáme jako
Optimální průměrná držba peněz (M=Y/2n) je pak dána vtahem:

1 rok

NABÍDKA PENĚZ
Jednoduchý depozitní multiplikátor

Rozvinutý peněžní multiplikátor
Stabilita nabídky peněz a kontrola v rukou centrální banky
Transmisní mechanismus

Jednoduchý depozitní multiplikátor
Jak vnikají peníze

S vklady se nic neděje proto
KB A nemusí poslat 10% do CB

Zjednodušující předpoklady:
1. Neexistuje oběživo, pouze depozitní peníze
2. Povinné bankovní rezervy jsou 10%, z každého vkladu musí komerční banka z
něj uložit 10% do centrální banky
3. Neexistují dobrovolné rezervy
4. Existuje pouze jedna komerční banka KB A
Peníze vznikají MULTIPLIKACÍ DEPOZIT
1. CB nakoupí cenné papíry od komerční banky A ve výší 1mil.

aktiva

CB

Vládní CP (+1mil)
Úvěry komerčním bankám
Devizové rezervy
ostatní

aktiva

pasiva

Oběživo
Rezervy komerčních bank (+1mil)
(povinné bankovní rezervy)
ostatní

KB A

Rezervy u CB (+1mil)
Úvěry
Cenné papíry (-1mil)
ostatní

Měnová báze MB

pasiva

Depozita(vklady)
Úvěry od CB
ostatní

2. KB A drží 1mil. „navíc“ a proto se rozhodně že jej půjčí firmě Ekofun 

KB A

aktiva

pasiva

Rezervy u CB (-1mil.) Depozita(vklady)
Úvěry
(+1mil.) Úvěry od CB
Cenné papíry
ostatní
ostatní
Hodnota aktiv ani pasiv se nemění, mění se pouze struktura aktiv
3. Firma Ekofun však ihned peníze nepoužije a uloží je u KB A
Bance se tak zvýší vklady ze kterých odvede 100tis. do CB
zbytek 900tis. půjčí panu Novákovi „PENÍZE NIKDY NESPÍ ;) „

aktiva

KB A

Rezervy u CB (+100tis.)
(+900tis.)
Úvěry
Cenné papíry
ostatní

pasiva

Depozita(vklady) (+1mil.)
Úvěry od CB
ostatní

Pan Novák však také hned peníze nepoužije a uloží peníze na svůj účet
Banka musí z 900tis. odvést do CB 10% tedy 90tis.
zbytek opět půjčí 810tis.

aktiva

KB A

Rezervy u CB(+90tis.)
Úvěry
(+810tis.)
Cenné papíry
ostatní

pasiva

Depozita(vklady) (+900tis.)
Úvěry od CB
ostatní

Částka kterou banka může půjčovat snižuje vlivem povinných minimálních rezerv
Celý proces bude pokračovat dál a dál, než se dodatečná depozita se nebudou rovnat nule

Zlomek představuje jednoduchý depozitní multiplikátor
Když centrální banka nakoupí CP za 1mil. vzrostou depozita o 1mil/0,1=10mil.
Peněžní zásoba(nabídka peněz)=oběživo+depozita
Tím, že CB nakoupila CP ve výší 1mil. zvýšila množství depozit o 10mil. a tím tedy i
peněžní zásobu, neboli nabídku peněz o 10mil.

Rozvinutý peněžní multiplikátor

Vztah mezi měnovou bází a měnovým(peněžním) agregátem M2
M2=C+D+T
M2-měnový agregát
C-oběživo
D-běžné vklady
T-termínované vklady
MB=C+RD+RT+RO
MB-měnová báze
C-oběživo
RD-povinné rezervy z běžných depozit
RT-povinné rezervy z termínovaných vkladů
RO-dobrovolné rezervy

Rozvinutý peněžní multiplikátor(η)
M2= η.MB

ɳ=

𝑀2
𝐶+𝐷+𝑇
=
𝑀𝐵 𝐶 + 𝑅𝐷 + 𝑅𝑇 + 𝑅𝑂

1 + 𝑘𝑐 + 𝑘 𝑇
ɳ=
𝑘𝑐 + 𝑟𝐷 + 𝑘 𝑇 . 𝑟𝑇 + 𝑟𝑂
kC- oběživo/depozitům
kT- termínované vklady/depozitům
rD-míra povinných rezerv z depozit
rT-míra povinných rezerv z termínovaných vkladů
rO-míra dobrovolných rezerv

Peněžní multiplikátor

D

Sazba povinných
minimálních rezerv z
depozit(2%)

1 + 𝑘𝑐 + 𝑘 𝑇
ɳ=
𝑘𝑐 + 𝑟𝐷 + 𝑘 𝑇 . 𝑟𝑇 + 𝑟𝑂
𝜕ɳ
<0
𝜕𝑘𝑐

𝜕ɳ
>0
𝜕𝑘 𝑇

Velikost peněžního multiplikátoru bude záviset na:
• Úrokových mírách

C, T, D

• Fázi hospodářského cyklu

Dobrovolné rezervy

• Míře rezerv
kC- oběživo/depozitům
kT- termínované
vklady/depozitům
rD-míra povinných rezerv z
depozit
rT-míra povinných rezerv z
termínovaných vkladů
rO-míra dobrovolných rezerv

Co ovlivňuje multiplikátor

Povinné minimální rezervy-růst-pokles multiplikátoru
Úroková míra z depozit-růst-snižuje se C/D-multiplikátor stoupá
Bohatství-růst-roste poptávka po depozitech(luxus)-C/D klesá-multiplikátor stoupá
Ilegální aktivity-platby v hotovosti-C/D roste-multiplikátor klesá
Krize v bankovnictví-preferuje se „jistá“ hotovost-C/D roste-multiplikátor klesá
Co ovlivňuje nabídku peněz?
Faktory ovlivňující peněžní multiplikátor
Faktory ovlivňující měnovou bázi

M2= η.MB

𝑀2
𝐶+𝐷+𝑇
ɳ=
=
𝑀𝐵 𝐶 + 𝑅𝐷 + 𝑅𝑇 + 𝑅𝑂
1 + 𝑘𝑐 + 𝑘 𝑇
ɳ=
𝑘𝑐 + 𝑟𝐷 + 𝑘 𝑇 . 𝑟𝑇 + 𝑟𝑂

kC- C/D
kT- T/D
rx-Rx/D

Pokročilejší analýza

aktiva
Vládní CP (CP)
Úvěry komerčním bankám (L)
Čistá zahraniční aktiva (ČZA)
ostatní

CB

pasiva

Oběživo (CU)
Rezervy komerčních bank (RE)
Běžné hospodaření státního rozpočtu
(BHSR)
Jmění (JM)
ostatní

MB=CU+RE
MB=ČZA+L+CP-BHSR-JM

Nestabilita

M2= η.MB
Je peněžní peněžní/depozitní multiplikátor stabilní?
Má CB měnovou bázi plně v rukou?
MB=CU+RE
MB=ČZA+L+CP-BHSR-JM
„už jenom“ problém s dobrovolnými rezervami
CB nemůže nutit
Fixní kurz
Nabídka peněz plně pod kontrolou
i

ɳ=

𝑀2
𝐶+𝐷+𝑇
=
𝑀𝐵 𝐶 + 𝑅𝐷 + 𝑅 𝑇 + 𝑅𝑂

Nabídka peněz není plně pod kontrolou
i

M/P

M/P

Transmisní mechanismus
1)
2)
3)
4)
5)
6)

CB zvýší peněžní zásobu na M2 (není M2 jako měnový agregát!!!)
Při i1 MD<MS
Nerovnováha se přelije na trh dluhopisů – roste poptávka po dluhopisech
Roste jejich cena – klesá úroková míra
Rovnováha se na trhu peněz ustanoví při i2
Trh dluhopisů je také v rovnováze
i

Kč

S

i1

D2

i2

M1/P1

M2/P1

MD

D1

M/P

Q

To není ale vše 
Existuje více možností, více transmisních mechanismů
Keynesiánský
Klesla úroková míra:
• Odliv kapitálu – depreciace měny – růst exportu
• Růst investic – multiplikační efekt – růst HDP

Poptávka po penězích Md=f(YR,iN) – reálných peněžních zůstatcích
Vzroste poptávka po penězích – roste úroková míra (trh dluhopisů)
Pokud byla ekonomika na potenciálním produktu – poroste cenová hladina
Reálné peněžní zůstatky se vrací na původní úroveň – MD také
i

i
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