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Liběna Černohorská, Vladimír Klejzar 

Abstract: The aim of this paper is to analyze the influence of monetary policy on 
economic indicators – if monetary aggregate M3 has influence on consumer price 
index (CPI) and gross domestic product (GDP) in the Czech Republic, the USA, the 
Eurozone and Switzerland. Cointegration this selected indicator M3 is demonstrated 
in relation to the development of CPI and GDP using the Engle - Granger 
cointegration test. Data from the years 2007–2016 are included in the analysis. We 
determine the optimum delay using inforamtion criterion for all-time series analyzed. 
Then we analyzed the presence of a unit root using the Dickey - Fuller test and we 
excluded time series which appear to be stationary. If the conditions are met, testing 
then continued with the Engle - Granger test to detect cointegration relations, which 
would determine a relationship between selected indicators. Based on Engle-Granger 
test, we found that doesn´t exist cointegration relationship between M3 and CPI and 
GDP in the Czech Republic and the Eurozene ((un)conventional monetary policies are 
ineffective). On the contrary, in the case of the USA and Switzerland, the impact of the 
M3 monetary aggregate on GDP and CPI was confirmed ((un)conventional monetary 
policies are effective). 
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Úvod 

V případě, že centrální banky již použily své standardní nástroje měnové politiky 
k dosažení stanovených cílů (např. inflačního cíle) a tyto použité nástroje nevedly 
k jejich dosažení, uchylují se centrální banky k tzv. nekonvenční měnové politice. 
Nekonvenční měnovou politiku mohou centrální banky provádět pomocí záporných 
úrokových sazeb, devizových intervencí či kvantitativního uvolňování. Vybrané 
centrální banky v České republice, Švýcarsku, USA a zemích Eurozóny stanovily 
úrokové sazby velmi blízko nule, přesto nedosáhly požadovaného účinku měnových 
politik v jednotlivých zemích. Za účelem minimalizace dopadů finanční krize či 
odvrácení rizika deflace provedly nezvyklá opatření měnové politiky (tzv. 
nekonvenční měnovou politiku) (Borio a Disyatat, 2010). Federální rezervní systém 
(FED) a Evropská centrální banka (ECB) přistoupily ke kvantitativnímu uvolňování, 
které vede k monetární expanzi (a tím pádem dochází k růstu peněžního agregátu M3) 
(Černohorská a Kula, 2017). 

FED prováděl kvantitativní uvolňování v letech 2008-2014 v celkové výši cca 
3 940 mld. USD formou nákupu vládních dluhopisů a ostatních soukromých aktiv. 
ECB se naopak v roce 2015 zaměřila na nákup krytých dluhopisů (doposud provedla 
kvantitativní uvolňování ve výši cca 1677 mld. USD). Obě sledované centrální banky 
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přibližně v srpnu až říjnu 2008 navýšily objem dodávaných repo operací (nebo jím 
podobných nástrojů) ve snaze zmírnit napětí na mezibankovních trzích a ulehčit 
finančním institucím přístup ke zdrojům likvidity. Česká národní banka, spolu se 
Švýcarskou národní bankou, začala intervenovat na devizovém trhu s cílem zabránit 
posilování kurzu příslušné měny nebo odvrátit možnou deflaci (Černohorská a 
Flosová, 2014). Devizové intervence byly z hlediska jednotlivých zemí specifické. 
Švýcarská centrální banka prováděla devizové intervence v letech 2009-2015. 
Důvodem pro zahájení intervencí Švýcarskou centrální bankou (SNB) byla nízká 
inflace, snaha podpořit konkurenceschopnost exportu a silné tlaky na zhodnocení 
měny. SNB používá mechanismus cílování cenové hladiny. Jelikož inflace dlouhodobě 
klesala, s výjimkou roku 2008, kdy se inflace dostala nad úroveň 2 %, SNB se snažila 
této skutečnosti čelit podobně jako jiné centrální banky snižování úrokových sazeb. 
Ani s touto strategií ale neuspěla a trend klesající míry inflace přetrval. Výsledkem 
byly jen nulové úrokové sazby a přechod k nekonvenčnímu nástroji, devizovým 
intervencím. V září 2009 se SNB rozhodla vstoupit do intervenčního režimu s pevně 
definovaným kurzovým závazkem 1,2 CHF/EUR, pod který měnový kurz neměl 
klesnout (Gambacorta et al., 2014). Špatná hospodářská situace v roce 2008 se 
projevila i na ekonomice České republiky. Kromě velkého propadu HPD došlo i k 
nárůstu nezaměstnanosti a snížení inflace, která navíc dle předpovědí z roku 2012 
měla i nadále klesat. Pro zamezení těchto tlaků Česká národní banka (ČNB) stále 
snižovala úrokové sazby, které se koncem roku 2012 dostaly až na 0,05 %, tedy 
technickou nulu. ČNB intervenovala na devizových trzích v letech 2013-2017 
z důvodu hrozící deflace. V listopadu 2013 se bankovní rada rozhodla využít devizový 
kurz a intervenovat proti posílení CZK. Šlo o jednostranný kurzový závazek v 
konkrétní hodnotě 27 CZK/EUR, přičemž pod tuto hodnotu neměla koruna klesnout. 
ČNB zvolila, stejně jako SNB, formu kvantitativně neomezených intervencí, a to 
zejména z důvodu malého očekávání likviditního dopadu intervencí a nemožnosti 
přesného určení objemu prostředků, které bude nutné na intervence vynaložit v zájmu 
splnění inflačního cíle (Franta et al., 2014). 

ČNB intervenovala na devizovém trhu ve výši 51,4 mld. USD, zatímco SNB 
vynaložila přibližně 556,6 mld. USD. Způsob ukončení devizových intervencí se 
v obou zemích lišil. V České republice nedošlo k výraznějšímu posílení koruny, 
zatímco švýcarský frank posílil o 15 %.  

Cílem příspěvku je analyzovat účinnost nekonvenční měnové politiky na inflaci a 
HDP v České republice, zemích Eurozóny, Švýcarska a USA. Centrální banky ve 
zvolených zemích provádí nebo prováděly nekonvenční měnovou politiku s cílem 
dosáhnout požadovaného inflačního cíle či hospodářského růstu. Budeme se snažit o 
nalezení kointegračního vztahu mezi nekonvenční měnovou politikou 
(reprezentovanou peněžním agregátem M3) a vybranými ekonomickými ukazateli 
(HDP a inflaci).  

1 Formulace problematiky 

Problematice účinnosti měnové politiky na makroekonomické agregáty se věnuje 
celá řada vědeckých studií. Baltensperger (2001) zkoumá vztah mezi širokým 
peněžním agregátem M3 a inflací ve Švýcarsku. Z analýzy vyplývá, že existuje vztah 
mezi širokým peněžním agregátem M3 a inflací ve Švýcarsku. M3 je indikátorem 
budoucího vývoje inflace ve Švýcarsku. Prediktivní síla tohoto agregátu je vyšší v 
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dlouhodobém horizontu než v tom krátkodobém. Pokud dochází k nízkému růstu 
peněz v ekonomice, neznamená to, že v budoucnu nebude žádná inflace. Výsledkem 
je, že tento peněžní agregát je důležitým ukazatelem pro měnovou politiku. V této 
analýze je zkoumána kointegrace časových řád.  

 Dalšími autory, kteří se zabývali vztahem M3 a inflace byli Lütkepohl a Wolters 
(1999) či Černohorský a Knězáčková (2013). Lütkepohl a Wolters (1999) dochází k 
závěru, že peněžní agregát M3 je důležitým indikátorem pro kontrolu inflace. 
Kaufmann a Kugler (2008) se zabývali měnovou politikou v eurozóně. V jejich 
analýze byl prokázán vztah mezi peněžním agregátem M3 a inflací pomocí 
jednotkového kořene a stacionarity časových řad. Vztah mezi zmíněným peněžním 
agregátem a inflací je stabilní, až na období konce 70. a počátek 80. let, kdy změny 
měnové politiky Federálního rezervního systému měly vliv na eurozónu (v tomto 
období došlo v USA ke zvýšení volatility úrokových sazeb). V Evropě ve zmiňovaném 
období roste míra inflace a klesá růst peněz v ekonomice. Kaufmann a Kugler (2008) 
zkoumali data za období od roku 1977 do roku 2006. 

V 90. letech prokázal Weber (1994), že peněžní agregáty ovlivňují HDP. Analýza 
se nezabývala pouze jednou zemí, ale hned sedmi, a to nejvyspělejšími zeměmi světa 
(tzv. G7). Do této skupiny patří: Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Spojené 
státy a Velká Británie. Dalšími autory, kteří se také zabývali existencí vztahu 
peněžního agregátu M3 a HDP byly King a Levine (1993a, 1993b). King a Levine 
prokázali v letech 1960 až 1989 u 80 zemí světa, že peněžní agregát má vliv na 
ekonomický růst.  

Wu a Xia (2016) se zabývají makroekonomickými dopady měnové politiky FEDu, 
kdy se hlavní úroková sazba (federal funds rate) nacházela na technické nule, a tudíž 
klasická měnová politika nefungovala a musela přijít ta nekonvenční. Autoři prokázali, 
že nekonvenční měnová politika FEDu, realizovaná prostřednictvím kvantitativního 
uvolňování, uspěla a přispěla ke stimulaci ekonomiky a udržení nižší míry 
nezaměstnanosti. 

Barro (1977) tvrdí, že pouze neočekávaný růst peněz v ekonomice má vliv na 
ekonomickou aktivitu, respektive na nezaměstnanost. Tato analýza byla provedena pro 
Spojené státy v období od vstupu do druhé světové války (1941) do roku 1973. 
Naopak v jiných zemích vliv peněžního agregátu na nezaměstnanost nemusí být 
prokázána, protože velká část centrálních bank se zajímá primárně o cílování inflace, 
na druhou stranu pokud peněžní agregát působí pozitivně na ekonomický růst země, 
může sekundárně dojít i k pozitivnímu vlivu na nezaměstnanost.  

S devizovými intervencemi má poměrně velké zkušenosti Japonsko, které je kromě 
jiných nekonvenčních nástrojů, použilo již na počátku tohoto tisíciletí. Japonsko je 
zemí, která se potýká s deflací s menšími přestávkami již od roku 1999. Devizové 
intervence primárně ovlivňují měnový kurz a sekundárně působí na ekonomické 
veličiny, jako je např. často zmiňovaná inflace. McCallum (2000) tvrdí, že pokud 
úrokové sazby v otevřené ekonomice se pohybují blízko nuly, může centrální banka 
použít devizové intervence ke znehodnocení domácí měny k tomu, aby zajistila růst či 
stabilizaci inflace a reálné ekonomiky. 

Na základě provedené rešerše odborné literatury byl při analýze účinnosti 
nekonvenční měnové politiky vybrán peněžní agregát M3 a sledován jeho vliv na 
makroekonomické agregáty (inflace, HDP).   
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2 Použité metody a data 

Vzhledem ke stanovenému cíli příspěvku je využito ke zkoumání vlivu peněžního 
agregátu M3 na inflaci a HDP v USA, Eurozóně, Švýcarsku a České republiky 
konceptu kointegrace, kterým se zabývali zejména autoři Engle a Granger (1987), či z 
českých autorů např. Arlt (1997).   

Použitá data jsou čtvrtletního charakteru a jsou sezónně očištěna. Časové řady, 
které využíváme, zahrnují období prvního čtvrtletí roku 2007 až čtvrté čtvrtletí roku 
2016. Jako zdroj dat byl využit FRED (Federal Reserve Economic Data – ekonomická 
data z The Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis) a OECD 
(Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Pouze hrubý domácí produkt byl 
získán ze statistik FRED (2017a; 2017b; 2017c; 2017d), ostatní veličiny (M3 a inflace) 
byly získány ze statistik OECD (2016a; 2016b; 2016c).  

Pro analýzu časových řad provedeme Engle-Grangerův test, pomocí kterého 
stanovíme, zda mezi zkoumanými časovými řadami existuje kointegrační vztah  nebo 
nikoli. Před začátkem tohoto testu musí být splněny předpoklady modelu: musíme 
zjistit optimální řád zpoždění a zkoumaná data musí být stacionární. Optimální řád 
zpoždění zjistíme pomocí informačních kritérií. Vždy hledáme nejnižší hodnotu 
informačního kritéria, které jsou poté dále využity v dalším postupu. Stacionaritu 
časových řad zjistíme provedením ADF testu. Pokud nezamítneme nulovou hypotézu, 
jsou časové řady nestacionarní. Poté provedeme úpravu časových řad pomocí 
diferencování a provedeme opět ADF test. Pokud diference takto upravených 
časových řad jsou stacionární, přistoupíme k provedení samotného Engle-Grangerova 
testu. 

2.1 Optimální řád zpoždění 

Než přistoupíme ke kointegraci časových řad, určíme si nejprve optimální řád 
zpoždění u závislé proměnné. Pro určení optimálního řádu zpoždění využijeme 
informační kritéria: Akaikeho informační kritérium (AIC), Bayesovské informační 
kritérium (BIC) a Hannan-Quinnovo informační kritérium (HQC). 

Akaikeho informační kritérium bylo představeno v 70. letech 20. století japonským 
statistikem Hirotugu Akaikem (1981).  

(1) 

kde: RSS je reziduální součet čtverců; 

 k je počet parametrů; 

 n je počet měření; 

 RSS/n je reziduální rozptyl. 

V případě Bayesovského informačního kritéria se můžeme setkat také s 
pojmenováním Schwarzovo informační kritérium, protože s tímto informačním 
kritériem přišel v roce 1978 Gideon Schwarz (1978). 

(2) 

kde: RSS je reziduální součet čtverců; 
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 k je počet parametrů; 

 n je počet měření; 

 RSS/n je reziduální rozptyl. 

 V roce 1979 přišli dva australští statistici s dalším informačním kritériem (Hannan, 
Quinn, 1979). Toto kritérium nese příjmení těchto australských statistiků (E. J. Hannan 
a B. Q. Quinn). 

(3) 

kde: RSS je reziduální součet čtverců; 

 k je počet parametrů; 

 n je počet měření; 

 c je přidaná konstanta; 

 RSS/n je reziduální rozptyl. 

V analýze časových řad hledáme nejnižší hodnotu u vybraných informačních 
kritérií. Řád zpoždění se určí podle toho, kde je nejnižší hodnota informačního kritéria. 
Určený řád zpoždění se využije při následném výpočtu. 

2.2 Dickey-Fullerův test 

Po zjištění optimálního řádu zpoždění následuje provedení rozšířeného Dickey-
Fullerova testu (dále ADF test). Při ověřování hypotéz v ADF testu se zpravidla 
využívají tři základní druhy testů a to: bez konstanty, s konstantou, a s konstantou a 
trendem. Pro testování se využívá následující vzorec č. 4, který zkoumá, jestli 
proměnná obsahuje jednotkový kořen, tedy jestli 𝜙 =0. 

 (4) 

kde: yt  je závislá proměnná; 

 p  je zpoždění; 

 je reziduální složka. 

Závěr o stacionaritě dat vyjadřujeme na základě p-hodnoty, kterou porovnáváme s 
α (hladinou významnosti). Obvykle se využívá hladina významnosti 0,05. Hypotézy v 
případě ADF testu jsou stanoveny následovně: 

• H0: časové řady jsou nestacionární

• H1: časové řady jsou stacionární

Pokud p-hodnota je větší jak hladina významnosti, nulovou hypotézu nezamítáme. 
Ale pokud p-hodnota je menší než hladina významnosti, nulovou hypotézu zamítáme a 
můžeme tvrdit, že časové řady jsou stacionární. V případě, že časové řady jsou 
nestacionární, musíme původní časové řady upravit pomocí diferencování (vytvoříme 
první diferenci) a nová data opět testujeme na stacionaritu. 
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2.3 Engle-Grangerův test 

Po prokázání stacionarity ADF testem, pokračujeme kointegrační analýzou. 
Kointegrační analýza se provádí pomocí Engle-Grangerova testu. Jedná se o metodu, 
kterou navrhli Engle a Granger (1987). Autoři metody vycházejí z toho, že pokud 
sestavíme model z proměnných, které jsou kointegrované, rezidua tohoto modelu 
budou stacionární. Stačí tedy otestovat tyto rezidua na stacionaritu. Testujeme rovnici 
5, kde předmětem našeho zájmu je opět parametr 𝜙.  

 (5) 

 kde:  jsou odhadnutá rezidua; 

 p  je zpoždění; 

 je reziduální složka. 

  Engle-Grangerův test zkoumá existenci jednotkového kořene. Pro tento test jsou 
stanoveny následující hypotézy: 

• H0: časové řady nejsou kointegrované

• H1: časové řady jsou kointegrované

Pokud nemůžeme zamítnout nulovou hypotézu o přítomnosti jednotkového kořene, 
musíme konstatovat, že zde neexistuje kointegrační vztah. Pokud ale nulovou 
hypotézu zamítáme, znamená to, že rezidua z kointegrační rovnice jsou stacionární a 
můžeme tak vyvodit závěr, že sledované časové řady jsou kointegrované. 

Blíže analyzovat můžeme jen vztah časových řad, které jsou kointegrované. 
Naopak v případě nekointegrace se časové řady vyvíjí opačně a tudíž neexistujeme 
mezi nimi žádný vztah. 

Tak jako u posuzování stacionarity je pro nás i zde důležitá p-hodnota, kterou opět 
porovnáváme s hladinou významnosti, abychom nezamítli či naopak zamítli nulovou 
hypotézu. Nekointegrované časové řady obsahují jednotkový kořen a kointegrované 
časové řady nikoli. 

3 Předpoklady a testování stacionarity časových řad 

3.1 Testování optimálního řádu zpoždění 

Na základě vymezené teorie nejprve musíme zjistit optimální řád zpoždění. 
Nezávislou proměnou je v našem případě peněžní agregát M3 a závislými 
proměnnými je inflace a HDP. V tabulkách č. 1 a 2 jsou uvedeny hodnoty AIC pro 
jednotlivé proměnné a státy na 8 řádů zpoždění. Nejnižší hodnota je vždy zvýrazněna. 
U všech sledovaných proměnných se nejnižší hodnota vyskytovala vždy u AIC. 
V tabulkách 1 a 2 jsou tedy znázorněny pouze hodnoty pro AIC, a to pro testy buď 
s konstantou, s trendem nebo pro testy s konstantou a trendem, podle toho u jakého 
testu byla nejnižší hodnota. 
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Tab. 1: Optimální řády zpoždění pro jednotlivé proměnné pro USA a EU 
Řád 

zpoždění 
CPIUSA HDPUSA CPIEU HDPEU 

AIC, 
s konstantou a 

trendem 

AIC, 
s konstantou a 

trendem 

AIC, 
s konstantou a 

trendem 

AIC, 
s konstantou a 

trendem 
1 1,879392 24,792718 2,225738 22,122352 
2 1,825874 24,815552 1,947394 21,601306 
3 1,483648 24,870207 1,837767 21,632539 
4 1,509566 24,929259 1,756898 21,523559 
5 1,514922 24,970037 0,775843 21,518684 
6 1,577258 24,976773 0,833809 21,443793 
7 1,634397 25,006918 0,857580 21,280992 
8 1,500574 25,029436 0,862177 21,252773 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků z programu Gretl 1.9.4 
Tab. 2: Optimální řády zpoždění pro jednotlivé proměnné pro Švýcarsko a Českou 

republiku 
Řád 

zpoždění 
CPICH HDPCH CPICZ HDPCZ 

AIC, 
s konstantou a 

trendem 

AIC, 
s konstantou a 

trendem 

AIC, 
s konstantou a 

trendem 

AIC, 
s konstantou 

1 1,630658 16,011486 2,052734 21,073145 
2 1,567208 15,782427 2,110379 20,700177 
3 1,538928 15,689862 2,079294 20,757982 
4 1,172395 15,621279 2,140598 20,806931 
5 1,104165 15,611005 1,345781 20,793777 
6 0,701918 15,557249 1,404504 20,811825 
7 0,740802 15,436265 1,465500 20,861444 
8 0,670561 15,486821 1,515684 20,923773 

  Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků z programu Gretl 1.9.4 

3.2 Testování stacionarity 

Pro další postup musíme provést test na stacionaritu časových řad. Pro ověření, 
jestli časové řady jsou či nejsou stacionární, musíme použít ADF test. V našem 
případě byl použit model s konstantou a trendem. Pro ADF test je stanovena H0 
(časová řada je nestacionární), v případě zamítnutí nulové hypotézy můžeme tvrdit, že 
zkoumaná časová řada je stacionární (platí alternativní hypotéza – H1). Výsledky ADF 
testu pro všechny analyzované proměnné zachycuje tabulka č. 3. 

Tab. 3: Výsledky ADF testu pro jednotlivé proměnné 
Proměnná p-hodnota H0 

M3USA 0,7888 nezamítáme 
M3EU 0,6872 nezamítáme 
M3CH 0,7049 nezamítáme 
M3CZ 0,9434 nezamítáme 

CPIUSA 0,55 nezamítáme 
CPIEU 0,6625 nezamítáme 
CPICH 0,3744 nezamítáme 
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Proměnná p-hodnota H0 
CPICZ 0,6926 nezamítáme 

GDPUSA 0,4824 nezamítáme 
GDPEU 0,303 nezamítáme 
GDPCH 0,09848 nezamítáme 
HDPCZ 0,8601 nezamítáme 

  Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků z programu Gretl 1.9.4 

Jak je z tabulky patrné, všechny p-hodnoty jsou větší než hladina významnosti 
(α=0,05), tudíž můžeme tvrdit, že časové řady jsou nestacionární, protože nezamítáme 
nulové hypotézy. Nestacionarita časových řad může znamenat pro případnou korelační 
analýzu, že by výsledky mohly být zavádějící a mohla by se zde vyskytnout zdánlivá 
korelace. Abychom docílili stacionarity časových řad, provedeme jejich diference. 
Výsledky provedených ADF testů pro diferencované proměnné znázorňuje tabulka č. 4. 

Tab. 4: Výsledky ADF testu pro jednotlivé diferencované proměnné 
Proměnná p-hodnota H0 

M3USA 0,01041 zamítáme 
M3EU 0,04487 zamítáme 
M3CH 0,04854 zamítáme 
M3CZ 0,3547 nezamítáme 

CPIUSA 3,118E-09 zamítáme 
CPIEU 0,301 nezamítáme 
CPICH 0,0002203 zamítáme 
CPICZ 0,1379 nezamítáme 

HDPUSA 0,008955 zamítáme 
HDPEU 0,1005 nezamítáme 
HDPCH 0,01606 zamítáme 
HDPCZ 0,02225 zamítáme 

  Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků z programu Gretl 1.9.4 

Po provedeném ADF testu pro diferencované proměnné jsme zjistili, že u pěti 
časových řad nezamítáme nulovou hypotézu, tudíž tyto časové řady jsou nestacionární. 
Proto, abychom mohli přistoupit k dalšímu kroku – provedení Engle-Grangerova testu, 
musí být časové řady stacionární. Nestacionární časové řady nejsou tedy zahrnuty do 
dalších testů, těmito časovými řadami jsou: peněžní agregát M3 (Česká republika), 
inflace (Eurozóna), inflace (Česká republika), HDP (Eurozóna). 

4 Vyhodnocení závislosti časových řad pomocí Engle-Grangerova testu 

Pomocí Engle-Grangerova testu zjišťujeme, zda mezi zkoumanými časovými 
řadami existuje vztah. Porovnáním p-hodnoty s hladinou významnosti můžeme poté 
rozhodnout, zda jsou časové řady kointegované či nikoli. Pro Engle-Grangerův test je 
stanovena H0 (časové řady jsou nekointegrované), v případě zamítnutí nulové 
hypotézy můžeme tvrdit, že zkoumané časové řady jsou kointegrované (platí 
alternativní hypotéza – H1). Výsledky Engle-Grangerova testu znázorňuje tabulka č. 5. 
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Tab. 5: Výsledky Engle-Grangerova testu 
Testované vztahy Řád zpoždění p-hodnota H0 

M3USA-CPIUSA 3 8,131E-08 zamítáme 
M3USA-HDPUSA 1 0,008612 zamítáme 
M3CH-CPICH 8 0,001953 zamítáme 
M3CH-HDPCH 7 0,01251 zamítáme 

  Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků z programu Gretl 1.9.4 

Engle-Grangerův test nabízí tři modely pro testování kointegrace, a to model bez 
konstanty, s konstantou nebo model s konstantou a trendem. Pro zajištění výběru 
správného modelu je vždy vybrán ten model, u kterého je AIC nejnižší.  

Porovnáme-li výsledné p-hodnoty u provedených Engle-Grangerových testů s 
hladinou významnosti, zjistíme, že ve všech zkoumaných případech zamítáme nulovou 
hypotézu. Na základě zamítnutí veškerých nulových hypotéz můžeme tvrdit, že jsme 
nalezli kointegraci mezi danými časovými řadami (Tabulka č. 5).  

Tabulka č. 6 shrnuje zjištěné výsledky statistické analýzy zkoumaného vlivu 
peněžního agregátu M3 na zvolené proměnné (inflace a HDP). Jelikož nebyly splněny 
podmínky pro Engle-Grangerův test pro Eurozónu a ČR, konstatujeme, že neexistuje 
vztah mezi peněžním agregátem M3 a zvolenými ekonomickými ukazateli a tím lze 
považovat měnovou politiku v těchto zemích za neúčinnou. Naopak v případě USA a 
Švýcarska byl prokázán vliv peněžního agregátu M3 na HDP a inflaci. 

Tab. 6: Vliv peněžního agregátu M3 na zvolené proměnné 
Proměnná USA Eurozóna Švýcarsko ČR 

CPI ANO nesplnění požadavků 
pro test kointegrace 

ANO nesplnění 
požadavků pro test 

kointegrace 
HDP ANO ANO 

  Zdroj: vlastní zpracování na základě zjištěných výsledků

Závěr 

V prostředí nulových úrokových sazeb přestaly být měnové politiky účinné v 
měnovépolitickém režimu cílování inflace. Jelikož centrální banky již nebyly schopné 
více snižovat klíčové úrokové sazby, musely aplikovat další nástroje měnové politiky. 
Proto centrální banky přistoupily k tzv. nekonvenční měnové politice, kterou centrální 
banky realizovaly v různých formách. Jednalo se o kvantitativní uvolňování v případě 
ECB a Fed a o devizové intervence u ČNB a SNB. Zvolené nekonvenční nástroje 
měnových politik lze ve všech sledovaných zemích považovat za adekvátní nástroj v 
situaci, kdy bylo zapotřebí oživit jednotlivé ekonomiky a odvrátit hrozící deflaci. 
Deflace ohrožující plnění inflačního cíle SNB neměla původ v domácí ekonomice. 
Zároveň se SNB snažila podpořit konkurenceschopnost exportu a odvrátit silné tlaky 
na zhodnocení měny. Švýcarský frank byl vždy vnímán jako bezpečná měna. Toto se 
potvrdilo i během finanční krize, kdy investoři dávali přednost právě švýcarskému 
franku, což se odrazilo na jeho posilování. Ihned po ukončení intervencí SNB došlo k 
citelnému posílení švýcarského franku. Deflace v ČR nebyla zapříčiněna celosvětovou 
finanční krizí, ale pozvolným poklesem cenové hladiny v důsledku narůstající 
konkurence na trhu mobilních operátorů, který stlačil ceny výrazným způsobem dolů a 
poklesem cen elektřiny, zemního plynu a vody od druhé poloviny roku 2012. 
Devizové intervence v ČR podpořily další růst exportu a to okamžitě po oslabení 
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kurzu v listopadu 2013. Export v ČR však rostl už před devizovými intervencemi a 
nelze tedy přesně určit příčinu jeho růstu ve vztahu k oslabení kurzu české koruny vůči 
euru. V obou případech lze přesto považovat dopady oslabení měnového kurzu jako 
velmi vhodnou alternativou měnové politiky. V Eurozóně je problematické zhodnotit 
působení nástrojů nekonvenční měnové politiky, jelikož došlo k jejich asymetrickému 
působení mezi jednotlivými členskými státy. Fed ukončil nekonvenční měnovou 
politiku v roce 2014, jelikož v tomto roce nastalo v USA oživení ekonomiky.  Nákupy 
cenných papírů ze strany Fedu také pomáhaly snížit náklady na úvěry a tím došlo k 
opětovnému růstu americké ekonomiky. Kvantitativní uvolňování zároveň vedlo i k 
oslabení dolaru, což vedlo k podpoře exportu. Inflace v USA byla ovlivněna nízkými 
ceny energií, ale riziko toho, že by se nacházela dlouhodobě pod dvěma procenty, je 
mizivá. V roce 2014 došlo také k zlepšení situace, vlivem růstu ekonomiky, na trhu 
práce, jehož zdraví je pro Fed jeden z dalších klíčových ukazatelů. 

Na základě zjištěných výsledků můžeme konstatovat, že všechny testované časové 
řady jsou podle ADF testu nestacionární a bylo je nutné upravit diferencováním. 
K Engle-Grangerově testu bylo přistoupeno pouze u těch časových řad, které byly i po 
diferencování časových řad stacionární. Na základě Engle-Grangerového testu 
kointegrace lze uvést, že časové řady jsou kointegrované a že existuje vztah mezi 
peněžním agregátem M3 a inflací i HDP v USA. Dále byl prokázán vztah mezi M3 ve 
Švýcarsku a inflací i HDP.  Na základě zjištěných skutečností můžeme hodnotit 
měnovou politiku FEDu a SNB ve sledovaném období jako účinnou. K obdobným 
závěrům dochází i autoři Wu a Xia (2016), Barro (1977) či King a Levine (1993a, 
1993b). Uvedené výsledky pro USA a Švýcarsko korespondují také s výsledky analýz 
od autorů jako je např. Baltensperger (2001) a Nelson (2003), kteří prokázali vliv 
peněžního agregátu M3 na inflaci. Vliv M3 na HDP prokázal Weber (1994), který 
mimo jiné prokázal vliv M3 právě na HDP v USA, stejně jako námi provedená 
statistická analýza. V případě Eurozóny a České republiky nebyl prokázán žádný vliv 
peněžního agregátu M3 na ekonomické ukazatele inflaci či HDP. V případě Evropské 
centrální banky a ČNB se jeví jejich měnová politika ve sledovaném období jako 
neúčinná. Autoři Kaufman a Kugler (2008) sice prokázali vliv peněžního agregátu M3 
na inflaci v zemích Eurozóny, ale v jiném časovém období, kdy ECB ještě 
neprováděla nekonvenční měnovou politiku.  

Po realizaci nekonvenční měnové politiky došlo ve všech sledovaných zemích k 
růstu HDP i CPI. Otázkou ovšem zůstává, zda byl růst ekonomických veličin způsoben 
skutečně daným nekonvenčním nástrojem nebo jiným opatřením, které centrální banky 
přijaly, či dalšími faktory specifickými pro jednotlivé ekonomiky. Bohužel není 
možné, z důvodu krátké časové řady, kdy byly vybrané nekonvenční měnové politiky 
realizovány, provést samostatnou analýzu časových řad v daných obdobích. Vybrané 
centrální banky přistoupily k nekonvenční měnové politice v různých dobách a 
s různou délkou, např. v České republice byla prováděna pouze necelé čtyři roky, 
v USA 7 let, zatímco ECB ji stále provádí od roku 2015. Příčiny rozdílných dopadů 
sledovaných měnových politik je důsledkem mnoha dalších faktorů, které současně 
působí v jednotlivých ekonomikách. Proto nelze jednoznačně prokázat kauzalitu mezi 
vlivem M3 na HDP a CPI ve sledovaných zemích. Zároveň tedy nelze jednoznačně 
hodnotit účinnosti měnových politik vybraných centrálních bank. Není možné zjistit a 
následně komparovat ekonomické dopady v případě použití jiných konvenčních či 
nekonvenčních nástrojů měnových politik. Zjištěné závěry budou dále rozpracovány v 
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rámci dalších analýz s časovými řadami, neboť bude jistě zajímavé sledovat 
ekonomické dopady (ne)konvenční měnové politiky centrálních bank v 
dlouhodobějším časovém horizontu. Dalším předmětem zkoumání nebude pouze 
testování vlivu peněžního agregátu M3 na ekonomické veličiny, ale snaha o nalezení 
dalších exogenních proměnných, které mohou působit na ekonomické veličiny (např. 
úrokové sazby či komoditního indexu). 
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