
Tato disertační práce se zabývá pravidly měnové a fiskální politiky. Zaměřuje se především na 

malé a otevřené ekonomiky. Politické interakce přitahují nový výzkumný zájem – obzvláště od 

krize v roce 2008 a to zejména v důsledku globálního nárůstu objemu dluhu. První kapitola 

rozšiřuje standardní nový keynesiánský model malého otevřeného hospodářství s relevantními 

strukturálními specifikacemi pro země se vznikajícími trhy. Zde existují dva nástroje měnové 

politiky - úroková sazba a devizové intervence. Předpokládá se nedostatečná mobilita kapitálu, 

jelikož zahraniční výpůjčky jsou omezené a mezi nimi existuje pozitivní rovnovážný rozdíl.  

 

Šok měnové politiky jako náhlý nárůst domácí úrokové sazby ovlivňuje hlavní proměnné v 

souladu s novou keynesiánskou predikcí nominálních tuhostí dynamiky zahraničního dluhu závisí 

na tom, zda je zástavní záruka v platnosti nebo ne. Zásahy kolaterálu činí model nestálý kvůli jeho 

Lagrangeově násobci vstupování do nekrytého paritu úrokové sazby a provádění směnného kurzu. 

Druhá kapitola dále rozšiřuje model tím, že se soustředí na podmnožinu vývoje země, které 

vyvážejí ropu. Tedy sektor výroby ropy, Fond státního bohatství (SWF) a světový cenový šok 

ropy.  

 

Třetí kapitola této disertační práce představuje optimální cestu pro veřejné investice jako zdroj 

bohatých zemí s nízkými příjmy změnou dokonalé všeobecné rovnováhy předvídatelnosti (model 

Berg, Portillo, Yang a Zanna, 2013). Akumulace veřejného kapitálu zahrnuje efektivní veřejnost 

investice s náklady na omezení absorpční kapacity zachycené jediným parametrem.  

Externí úspora je další nástroj, který vyčistí vládní rozpočet. Existuje proměnlivý podíl výnosů z 

prostředků, které se hromadí SWF, a přírodní sektor zdrojů má svůj skutečný šok z PZI. Na základě 

kalibrace pro africké země studie naznačuje, že prioritní cesta veřejných investic je optimální 

vzhledem k počátečnímu jednorázovému období neočekávaných zdrojů, omezení absorpční 

kapacity v ekonomice a kapitálového nedostatku. Tento výsledek se také nachází pod méně 

efektivním veřejným kapitálem, zatímco scénář neočekávaný zdroj způsobuje ztrátu dobrých 

životních podmínek v důsledku stálého nárůstu spotřební daně na podporu veřejných investic. 
 


