
Vliv centrálních bank na ekonomiku 

Abstrakt 

Cílem následující práce je analýza vlivu centrálních bank na světové ekonomiky a je především 

reakcí na uvolněnou monetární politiku, která byla po hypoteční krizi adoptována většinou světových 

centrálních institucí. V první části této práce se zaměřuji na přednesení některých historických poznatků 

přítomných vzniku centrálního bankovnictví a následné shrnutí institucionálního vývoje bank v České 

republice, Spojených státech a Japonsku. 

Druhá část této práce se pak zaměřuje na objasnění teoretických východisek, na kterých staví 

následná kritika centrálního bankovnictví. Jde především o vyjasnění subjektivní teorie hodnoty, 

časových preferencí a úroku, který je nevyhnutelným důsledkem existence produkční struktury. Druhá 

polovina této části se pak věnuje samotné činnosti centrálních bank, především monetární expansí, která 

má ničivý důsledek na koordinaci v rámci trhu, zastírá cenové signály a vede k systematickým 

podnikatelským omylům, jež stojí na počátcích opakujících se ekonomických krizí. 

Třetí část je pak částí praktickou, rozdělenou na tři pododdíly. V prvním se věnuji fenoménu 

japonských ztracených dekád a poukazuji na skutečnost, že stagnace devadesátých let má počátek 

v manipulaci s úrokovými sazbami a nekontrolovatelném navyšování monetární báze. Ve druhém 

pododdílu se zaměřuji na Českou republiku a boj proti deflaci, který se stal důvodem pro devizové 

intervence a velmi pravděpodobně byl příčinou současné nemovitostní bubliny. Třetí díl pak dává do 

kontextu události z konce devadesátých let ve Spojených státech a krach takzvané internetové horečky, 

jejíž příčiny nalezneme v Plaza akordu a manipulaci se světovými měnami, ke kterému došlo o dekádu 

dříve. Následná vlna nízkých úrokových sazeb vedla ke vzniku hypoteční bubliny ve Spojených státech, 

dluhové krize v EU a skončila bezprecedentním navýšením účetních bilancí jednotlivých centrálních 

bank a vyčerpání monetárních nástrojů před případnou další krizí.  

Závěrem práce je predikce další krize, které se dočkáme nejspíše společně s ukončením 

kvantitativního uvolňování ECB a navýšení úrokových sazeb centrálních bank, a jež pravděpodobně 

zasáhne enormně zadlužené rozpočty jednotlivých států. 
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