Abstrakt

První esej p°ichází s my²lenkou, ºe nefundamentální £ást ceny aktiv je jedním ze spou²t¥£·
úv¥rového cyklu. Navrhovaný model staví na literatu°e na£ního akcelerátoru a p°idává
k ní akciový trh, kde investo°i provád¥jí pákové obchody s akciemi produktivních rem
se stochastickými výnosy. Tito investo°i vyuºívají úv¥ry od bankovního sektoru a mohou
zbankrotovat. Jejich omezené ru£ení vede k morálnímu hazardu, který zvy²uje poptávku
po riziku a nafukuje cenu rizikových aktiv nad jejich fundamentální úrove¬. Tento kontrakt zapojuji do nov¥ keynesiánského modelu obecné rovnováhy a ukazuji, ºe uvoln¥ná
m¥nová politika vede k r·stu jak fundamentální, tak i nefundamentální £ásti cen aktiv.
Cenový ²ok do nefundamentální £ásti cen aktiv spou²tí úv¥rový cyklus: r·st hodnoty
zástavy umoº¬uje vy²²í úv¥rování p°i niº²ích úrokových sazbách. úv¥rová expanze v²ak
trvá jen dokud je r·st aktiv dostate£n¥ rychlý. Neukazuje se ale, ºe by m¥nová politika
zmen²ila výkyvy v meze°e výstupu £i inaci pokud by explicitn¥ reagovala na ceny aktiv.
Druhý esej p°edstavuje nový informa£ní kanál transmise m¥nové politiky, který m·ºe
být významný v p°ípadech kdy má centrální banka k dispozici lep²í informace neº ve°ejnost. P°i informa£ní výhod¥ centrální banky m·ºe její politika signalizovat tyto informace vn¥j²ím agent·m. Jejich následné p°ehodnocení situace pak p·sobí nezamý²leným
sm¥rem, a p·sobí proti standartnímu p·sobení úrokových sazeb na inaci a mezeru výstupu.

P°edstavujeme jednoduchý model pokládající teoretické základy tohoto mecha-

nismu, a nacházíme pro n¥j empirickou ilustraci v dynamice prognóz inace ve vzorku
vybraných zemí OECD.
T°etí esej ukazuje nelineární reakci malých, satelitních m¥n na zm¥nu nan£ního stresu
ve velké, jádrové ekonomice.

Navrhujeme, ºe statut m¥ny jako "bezpe£ného p°ístavu"

m·ºe platit v klidných dobách, to se ale m¥ní se zvy²ující se averzí v·£i riziku.

Styl-

izovaný model alokace portfolia sloºeného z eurových aktiv a aktiv denominovaných v
satelitní m¥n¥ ilustruje, ºe reakce na zvý²ený stres m·ºe být v r·zných reºimech odli²ná.
V reºimu "diverzikace" satelitní m¥na v reakci na zvý²enou nejistotu výnos· v eurozón¥
zhodnocuje, naopak v reºimu "út¥k do bezpe£í" satelitní m¥na reaguje na zvý²enou nejistotu znehodnocením. Pomocí bayesovského Markov-switching VAR modelu ukazujeme,
ºe v t¥chto reºimech se pohybuje £eská koruna, ma¤arský forint i polský zlotý.
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