
Existuje podstatné kolísání inflace jak v časovém horizontu, tak mezi zeměmi. Jak je dobře 

známo, existuje mezi inflací a její kolísavostí pozoruhodná robustní empirická pravidelnost. 

Existuje silný pozitivní vztah mezi průměrnou úrovní a kolísavostí inflace mezi zeměmi. 

Tento paper ukazuje, že tento vztah může být vysvětlen překvapivě jednoduchým modelem. 

Navíc model poskytuje vysvětlení kolísavosti inflace taktéž v čase. Hlavní teoretický přínos 

této studie je uvedení nutnosti nezávislé funkce tvůrců monetární politiky, která ukazuje 

související obezřetnost potřebnou pro její správné nastavení

A tak nezávislá centrální banka a racionální jednání subjektů může ekonomiku udržovat 

v rovnováze, neboť ekonomické subjekty vědí, jak centrální banka bude reagovat a očekávají 

související důsledky a dle toho se přizpůsobí, čímž nemůže dojít k vychýlení produktu mimo

produkt potenciální..

 Nutná je dále nezávislost CB k zamezení politických vlivů v případě přechodných problémů, 

vychýlení se od rovnováhy, kdy je úlohou nezávislosti centrální banky nechat trh přirozeně 

nastavit rovnováhu při splnění svých deklarovaných cílů, zejména pak cenové stability jako 

jednoho ze základních prvků zdravého ekonomického vývoje.

 A tak, když ekonomika čelí období nepříznivých ekonomických šoků, pak se centrální banka 

nachází na nebezpečně klouzavé hraně, kde může zvýšit a rozkolísat inflaci.

 Konvexnost inflační odezvy umožňuje ukázat mechanismus indukující pozitivní vztah mezi 

průměrnou mírou a variabilitou inflace. Růst rozptylu reálných šoků způsobuje růst jak 

střední hodnoty, tak rozptylu inflace. Pozitivní souvislost mezi inflací a její kolísavostí se 

ukazuje být extrémně robustní. Pokud existuje asymetrická informace o úrovni nabídkového 

šoku, tak růst rozptylu šoku neovlivňuje pouze průměrnou inflaci, ale zvyšuje také míru 

inflace s každým nabídkovým šokem. Tato úroveň je zabudována do inflačních očekávání. 

Když si lidé uvědomí větší kolísavost nabídkových šoků, tak zvýší svá inflační očekávání, a 

tak se zvyšuje míra inflace. To může být vysvětlením, proč ropné šoky v sedmdesátých letech 

přinesly vytrvalou vysokou inflaci. Trochu to také ukazuje, že stabilizace směnného kurzu by 

mohla snížit průměrnou míru inflace skrz redukci rozptylu importovaných nabídkových šoků.

 Existuje jeden zajímavý závěr v případě asymetrické informace o nabídkovém šoku. Ten 

umožňuje centrální bance stabilizovat výstup. Také vede ke snížení průměrné inflace 

s dokonalými informacemi. A to informační výhoda centrální banky mající dopad na její 

pověst, čímž může výrazně ovlivnit inflační očekávání a tím tedy i celkovou inflaci, tedy i 

splnění měnověpolitického cíle.



 Ranější vysvětlení pozitivní korelace inflace a její kolísavosti, která již byla zaznamenána 

Okunem (1971), zahrnují ve svých pracích i  Cukierman a Meltzer (1986). Jejich klíčovými 

prvky jsou (1)nedokonalý systém peněžní kontroly a (2)asymetrické informace o nestabilních

záměrech centrálních bank. Relativní nestabilita cílů vyvolává snížení optimálního stupně 

peněžní kontroly, protože chyby v kontrole zakrývají posun preferencí, a tak umožňují CB 

sklízet úspěchy z peněžních překvapení. Vyšší rozptyl v chybách kontroly zvyšuje kolísavost 

inflace. Další příčinou je racionální očekávání lidí ohledně vyšších motivací centrálních bank 

k inflaci.

 Řídícími silami jsou mzdové indexace a reálné výkyvy a nepokoje. Vyšší kolísavost 

reálných šoků zvyšuje kolísavost samotné inflace. Nakonec také snižuje optimální stupeň 

mzdové indexace soukromého sektoru, což umožňuje CB těžit z nečekané (překvapivé) 

inflace. Takže rozdíly kolísavosti skutečných reálných šoků generují pozitivní korelaci mezi 

inflací a její kolísavostí.

 Monetární politika je určena interakcí mezi centrální bankou a soukromým sektorem. 

Centrální banka není schopna dokonale šoky předpovídat. Zavedením chyb v předpovědích 

CB do mechanismu asymetrických informací přináší další řadu závěrů. Jednak lepší 

předpovědi CB dávají možnost snížení inflace na danou úroveň inflačních očekávání. Při 

racionálních inflačních očekávání snížení inflace bude podpořeno pozitivním efektem 

reputace banky. To může být vysvětlením, proč se CB snaží investovat velké množství do 

kvalitnějších ekonomických předpovědí. Tento model bude podpořen, pokud předpovědi 

budou sdíleny se soukromým sektorem a zabudovány do inflačních očekávání. Proto je lepší 

udržet dané předpovědi v tajnosti!!! To je také důvod, proč mnoho CB nepublikuje své 

předpovědi.

 Přínosný efekt přesnějších předpovědí centrálních bank může také přinést vysvětlení 

stupňování monetární politiky. Postupování po malých krocích umožňuje CB získat přesnější 

předpovědi a vyladit svou politiku.

 Jiná implikace modelu je, že pro symetrické rozdělení nabídkových šoků, inflace bude mít 

rozdělení pozitivně zešikmené. To má důležitý význam pro tvorbu cílů monetární politiky. 

Centrální banky, které zvolí cíl symetrické inflace pohybující se blízko kolem střední 

hodnoty s větší pravděpodobností cíl přestřelí než podstřelí.

 To může mít negativní dopad na důvěryhodnost cíle, a tak na reputaci CB. Namísto toho, 

asymetrický interval s větším prostorem pro pohyb nahoru by mohl překonat tento problém.

Využitím mediánu místo střední hodnoty jako cílového bodu má výhodu větší přesnosti 

splnění cíle výše inflace při nepřítomnosti nabídkových šoků a neočekávaných poptávkových 



šoků. Pokud je cíl symetrické inflace soustředěn kolem inflace očekávané, pak centrální 

banka pravděpodobněji cíl podstřelí. To může vytvořit dojem, že monetární politika je příliš 

restriktivní. Proto nejvhodnějším řešením může být interval s mediánem inflace jako 

středního bodu.


