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1 Úvod 

Krize doprovázejí lidskou společnosti jiţ velmi dlouhou dobu. Kaţdá krize je něčím 

specifická ať jiţ se jedná o její původ, průběh či dopad. Je tedy velmi důleţité dané krize 

popsat a následně se z jejich vývoje poučit do budoucna, čímţ bude mnohem snadnější tyto 

krize předvídat nebo alespoň lépe reagovat na jejich průběh. 

Finanční krize nejsou novým jevem, přesto se krize dvacátého prvního století od těch 

minulých liší. Finanční inovace a rostoucí globalizace finančních trhů s sebou přinesly nové 

prvky krize, těmito prvky jsou především šíření „nákaz“ ze země původu do dalších 

ekonomik a přenos těchto „nákaz“ z finančního sektoru do reálné ekonomiky. V novodobé 

historii krizí (posledních 20 let) proběhla jiţ velká řada krizí, z nichţ nejrozsáhlejší  

a nejzávaţnější krizí je probíhající světová finanční krize. Ta během několika let zasáhla 

nejen Ameriku, místo jejího vzniku, ale rozšířila se do celého světa. V Evropě postihla 

všechny země za zejména jiţní státy jako je Řecko. 

Cílem práce je popsat vznik finančních krizí a jejich důsledky, s podrobnějším 

zaměřením na finanční krizi 2008-2010 a jejím dopadem na řeckou ekonomiku. 

Bakalářskou práci tvoří úvod, závěr a tři stěţejní kapitoly.  

Druhá kapitola bude zaměřena na klasifikaci finančních krizí, příčiny vzniku a jejich 

důsledky, přičemţ největší pozornost bude věnována krizi systemické a dluhové. Dále budou 

definovány související pojmy, charakterizovaný modely a indikátory finančních krizí. 

Závěrem kapitoly budou stručně představeny vybrané krize novodobé historie. 

Třetí kapitola bude věnována světové finanční krizi let 2008-2010, příčinám jejího 

vzniku, jejímu průběhem a následkům. Nejprve budou zdůrazněny významné události, které 

umoţnily vznik krize a bude popsán vývoj krize v jednotlivých letech. Následky budou pouze 

nastíněny, jelikoţ krize v dnešních dnech stále doznívá a není zcela moţné přesně zaznamenat 

všechny dopady. 

Čtvrtá kapitola bude věnována problematice dopadu finanční krize na řeckou 

ekonomiku. Na počátku kapitoly budou zmíněny základní informace o Řecku, politická 

situace, demografie, ekonomika a vztah Řecka k Evropské unii. Dále bude popsán vývoj 

řecké ekonomiky v letech 2000-2011 s důrazem na vliv finanční krize na tento vývoj. 

Poslední část této kapitoly bude zaměřena na prognózu budoucích moţností vývoje řecké 

ekonomiky. 
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2 Teorie finančních krizí 

Krize jsou s námi jiţ od počátku času a doprovázejí lidskou společnost, s globalizací 

planety se tento pojem stále častěji skloňuje a má rozsáhlejší dopady. Dříve se tento pojem 

pouţíval spíše jako synonymum pro negativní vývoj v bankovnictví. S přelomem 20. a 30. let 

20. století začaly bankovní krize ovlivňovat také vývoj reálné ekonomiky. Proto začali 

ekonomové tyto krize analyzovat, aby bylo moţné krizi pochopit a takto získané poznatky 

aplikovat při dalších podobných krizích.  

Z věcného hlediska spolu veřejné finance a finanční krize velmi těsně souvisí.  

Jedná se o kritické situace, které vyţadují zásadní řešení. Teorie finančních krizí je daleko 

mladší disciplínou neţ teorie veřejných financí, která nastoupila prudký rozvoj v posledních 

dvaceti letech, jak uvádí Dvořák (2008). 

2.1 Definice krize 

V odborné literatuře je finanční krize definována z různých hledisek, zde uvedu 

některé z nich: 

Krizi lze definovat, jako nebezpečný stav vývoje, který v rozhodné chvíli vyvrcholí 

 a znemoţní další řádné fungovaní v určité oblasti. Na krizi můţe navázat těţká situace  

a zmatek, jak uvádí Kohout (2010). 

Krizi lze definovat jako nahromadění jevů znemoţňujících řádné fungování určité 

oblasti, jak uvádí Huerta (2009). 

Krizí také rozumíme klesající fázi hospodářského cyklu a kolísaní ekonomické 

činnosti, jak uvádí Kotlan (2008). 

Mezinárodní měnový fond vysvětluje systémické finanční krize jako silné rozpady 

finančních trhů, které zamezují schopnosti efektivně fungovat a tím mají nepříznivé efekty na 

reálnou ekonomiku dané země. Tyto finanční poruchy nemají vliv na ekonomickou aktivitu 

 a platební mechanismus. 

Mishkin (1996) ve své publikaci uvádí, ţe finanční krize „… je nelineární rozvrat 

finančních trhů zvyšující problém informační asymetrie v důsledku výskytu nepříznivého 

výběru a morálního hazardu a projevující se poklesem alokační efektivnosti finančních 

trhů…“. 

Bordo (1987) definuje finanční krizi jako „…změnu v očekávání z důvodu obavy 

úpadku finančních institucí, směřující ke konverzi reálných a nelikvidních aktiv do peněţní 

formy…“. 
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Finanční krize je definována dle Goldsmitha (1982) jako „prudké, okamţité, 

ultracyklické zhoršení všech nebo velké většiny finančních indikátorů - krátkodobé úrokové 

sazby, ceny aktiv (akcie, nemovitosti, půdy), insolventností firem a úpadku finančních 

institucí….“. 

Je důleţité porozumět pojmu finanční krize a sjednotit pohled na něj, aby tak bylo 

moţno jednoznačně určit, zda krize nastala, či nikoliv. Tento problém se dá definovat  

na příkladu konkrétní studie. Jestliţe studie uvádí např. dvacet krizových případů v daném 

časovém období, neznamená to dvacet případů, jeţ byly ve světě zaznamenány jako finanční 

krize, ale dvacet případů, které odpovídaly autorově definici, jak uvádí Dvořák (2008). 

 

Identifikace momentu vzniku krize  

Pro identifikaci momentu vzniku krize je důleţitým faktorem volba analyzovaného 

období.  

Ve většině studií je okamţik vzniku krize definován jako překročení určité prahové 

hodnoty. Hodnota této hranice je odvozena od středních hodnot minulého vývoje. 

 

Tradiční typologie finančních krizí  

Podle definice Dvořáka (2008) je typologie finančních krizí rozdělena takto: 

 Měnová krize 

 Bankovní krize 

 Úvěrová krize 

 Systemická krize  

2.2 Měnová krize  

Takto označujeme situaci, kdy dochází k prudkému a neočekávanému oslabení kurzu 

domácí měny. Měnová rizika v čisté podobě tedy bez dluhových a bankovních potíţí, jsou 

poměrně vzácná.  

V reţimu pohyblivých kurzů se projeví depreciací, v reţimu pevného kurzu se projeví 

spekulativními útoky na směnný kurz, čímţ donutí centrální banku k obraně měny nebo k její 

devalvaci (skokovou devalvaci se povaţuje změna kurzu o 25 %, meziroční o 10 %). V tomto 

případě bývá pouţíván pojem curency crashes (měnové krachy). Obrana měny centrální 

bankou muţe mít za následek značné ztráty části devizových rezerv. 
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Druhým případem, jak uţ bylo výše naznačeno, je situace, kdy centrální banka pomocí 

zvyšování úrokových sazeb nebo devizových rezerv zabrání devalvaci kurzu. 

Předvídání měnových krizí je velmi sloţité a i reakce na ně mohou být problematické. 

Pro jednoznačné určení příčin se vyuţívají indexy spekulativních tlaků. 

 

Příkladem měnové krize můţe být Brazílie v roce 1999, nebo rozpad evropského 

měnového systému v letech 1992-1993. Krize evropského měnového systému zasáhla řadu 

evropských zemí, které směřovaly k měnové integraci. Některé zasaţené země uplatnily 

pevnou vazbu domácí měny k European Currency Unit (Evropská zúčtovací jednotce), ostatní 

země vyuţili systém kolektivního pegu. Tato krize měla mnoho společných znaků s krizí  

v jihovýchodní Asii v létech 1997 – 1998 nebo s mexickou krizí. V těchto případech nebyla 

měnová krize doprovázena bankovní ani dluhovou krizí. 

Hlavní příčinnou krize byl vývoj fundamentálních veličin se vztahem k běţnému účtu 

postiţených zemí a ve spekulativních operacích se vztahem k finančnímu účtu, jak uvádí 

Dvořák (2008). 

 

Příčiny vzniku měnové krize 

Mezi nejčastější příčiny související s měnovou krizí patří zejména: 

 kurzový reţim (fixní kurz, který oslabuje kurzové riziko a stimuluje měnu), 

 příliv krátkodobého kapitálu ze zahraničí, 

 vysoká inflace, 

 nedostatek devizové likvidity, 

 insolvence, 

 neočekávaná depreciace majetkové pozice podniků a bank, 

 slabý hospodářský růst, 

 pokles měnových rezerv, 

 nadměrná úvěrová expanze, která má za následek nestabilitu reálné ekonomiky. 
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2.2.1 Důsledky měnové krize 

Měnová krize můţe mít mnoho různých důsledku: 

 růst inflace,  

 platební neschopnost, 

 masivní devalvace měny, 

 masivní devizová intervence (boj proti devalvaci měny), 

 sníţení devizových rezerv (boj proti devalvaci měny), 

 nárůst zahraničního dluhu, 

 kolaps některých komerčních bank, 

 odliv zahraničního kapitálu (hlavně krátkodobý kapitál), 

 otřes na politické scéně, 

 znehodnocení měny,  

 prohloubení zahraničního dluhu,  

 odliv zahraničního kapitálu,  

 pokles HDP, 

 rostoucí nezaměstnanost, 

 růst deficitu běţného účtu platební bilance. 

 

2.3 Bankovní krize 

Obecně lze říci, ţe bankovní krizí označujeme okamţik, kdy bance vznikají „problémy 

spojené s nedostatečnou likviditou, především však s insolvencí“ jak uvádí Dvořák ve své 

knize (2008 str. 169). Bankovní krize není charakterizována pouze úpadky bank, ale také 

situací kdy banky zachraňují vládní intervence. Nejčastější příčinnou bankovní krize  

v rozvojových zemích je náhlá ztráta důvěry vkladatelů. Bankovní krize můţe také vzniknout 

důsledkem krize dluhové, tzn. neschopností dluţníků splácet úvěry, nebo v důsledku krize 

měnové, je-li domácí banka v dluţnické pozici k bance zahraniční. 

Příkladem bankovní krize je krize ve Španělsku počátkem 90. let 20. století. 
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2.3.1 Příčiny vzniku bankovní krize 

Některé z moţných příčin vzniku bankovní krize jsou: 

 nadměrné poskytování úvěrů, které nejsou spláceny ve lhůtě splatnosti, 

 panika a hromadné výběry vkladů z bank (run na banku), 

 dluhové krize nebo krize měnové, 

 vyčerpání kapitálu v bankovním sektoru nadměrnými klasifikovanými úvěry ve výši 

     nad 20% celkového objemu úvěrů, 

 makroekonomická nestabilita, 

 významné změny v cenách akcií a nemovitostí, 

 nedostatečná regulace a bankovní dohled. 

 

2.3.2 Důsledky bankovní krize 

Důsledkem bankovní krize bývají runy na banku, v jejich důsledku bankroty 

komerčních bank, ztráty rezerv Centrální banky nebo zpřísnění podmínek pro poskytování 

úvěrů „credit crunch“ (firmy dostávají méně moţností čerpat úvěr, podmínky pro úvěry  

se zpřísní a úroky za takto poskytnuté úvěry se zvyšují). Dále můţe docházet ke ztrátě 

hodnoty některých bankovních aktiv např. nemovitostí.  

Významným příkladem bankovních krizí můţe být bankovní krize v USA, ke které 

došlo v 80. letech 20. století nebo Španělská krize ke které došlo v 90. letech 20. století. 

 

2.4 Úvěrová krize 

Uvěrová krize je také někdy označovaná jako dluhová krize. Častým projevem 

úvěrové krize je neschopnost země splácet zahraniční dluh. Dělíme ji na externí krizi  

a interní. Při externí krizi nejsou schopné zadluţení soukromé firmy a banky splácet své dluhy 

u zahraničních subjektů, příkladem muţe být jihoamerická krize v 80. letech 20. století.  

Při interní krizi se jedná o vnitřní předluţenost celé ekonomiky, kdy podniky nejsou schopny 

splácet dluh u domácích subjektů, coţ často vede k zamrznutí uvěrového trhu (credit crunch). 

Příkladem uvěrové krize je latinskoamerická krize 1982-1989, která vypukla v Mexiku 

důsledkem ropného šoku v roce 1979, druhá mexická krize 1994-1995 a japonská krize  

1989-2004. Japonskou krizi zde popíšu podrobněji. 
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Japonská krize v letech 1989-2004 

Japonsko bylo na vrcholu hospodářského cyklu a bylo povaţováno za světovou 

technologickou a ekonomickou velmoc. V ekonomice se však začala rozvíjet akciová  

a nemovitostní „bublina“, kterou zapříčinila centrální banka svými nízkými úrokovými 

sazbami. V roce 1990 Bank of Japan dramaticky zasáhla do hospodářství, a to zvýšením 

diskontních sazeb z 2,5 % na 6 %. Tímto zásahem došlo k útlumu ekonomiky, pádu cen 

nemovitostí a akcií, coţ odstartovalo sérii recesí a deflací. Během jednoho desetiletí se do 

japonského bankovního sektoru vlily stovky miliard dolarů, které měly zamezit bankrotu. 

Úrokové sazby japonské centrální banky dopadly během několika let aţ na 0 %, čímţ tato 

centrální banka přišla o jeden z měnových nástrojů [33]. 

 

2.4.1 Příčiny úvěrové krize 

Mezi nejčastěji vyskytující se příčiny úvěrové krize můţeme zařadit zejména: 

 nadměrné zadluţení, 

 znehodnocení domácí měny, 

 růst úrokových sazeb. 

2.4.2 Důsledky úvěrové krize 

Důsledky úvěrové krize bývají hlavně v oblasti nedůvěry na finančních trzích. 

Banky se bojí si vzájemně půjčovat a úrokové sazby na mezibankovním peněţním trhu jsou 

velmi vysoké. Banky, které mají dostatečný kapitál, se obávají případné platební neschopnosti 

potencionálních klientů, proto dochází ke zpřísnění úvěrových podmínek rizikovějším 

klientům. I přesto není část dluhů splácena. 

2.5 Systemická finanční krize 

Protoţe všechny výše definované krize (měnová, bankovní, dluhová) se v novějších 

finančních krizích prolínají, jsou stále zřetelnější snahy definovat obecnější pojem pro tyto 

dosud samostatně popisované typy krizí. Proto se začaly objevovat pojmy jako „full-fledged 

financial crisis“ dále pak „systemic financial crisisi“ nebo „general financial crisis“. V češtině 

se spíše pouţívá pojem systemická finanční krize, jak uvádí Dvořák (2008). 
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2.4.2 Příčiny vzniku systemické finanční krize 

Moţnými příčinami vzniku systemické krize jsou: 

 nadměrný příliv kapitálu ve formě krátkodobých úvěrů, 

 nadměrná úvěrová expanze, 

 vnitřní či vnější dluhový problém jako reakce na úvěrovou expanzi. 

 

2.5.1 Možný průběh systemické finanční krize 

Schéma 2.1 Dluhový problém jako příčina vzniku systemické finanční krize 

 

Zdroj: Dvořák (2008), strana 213 

Tento řetězec můţeme bohuţel popsat aţ ex post. Vţdy se však jedná o řetězce 

měnových, bankovních a dluhových projevů. 
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Schéma 2.2 Nadměrná úvěrová expanze, dluhový problém jako hlavní příčina vzniku 

systemické krize. 

 

Zdroj: Dvořák (2008), str. 219. 

Odborníci se nejvíce zabývají analýzou nadměrné úvěrové expanze, protoţe ta bývá 

hlavní příčinou vzniku systemické krize. Při analýze uvěrové expanze jsou vyuţívaný úvahy 

rakouské školy vycházející z  Wicksellovych hypotéz, jak uvádí Dvořák (2008). 

 

2.6 Prevence 

Vznik finančních krizí dosud není moţno spolehlivě predikovat a jejich výskyt  

je i nadále nepředvídatelný. Tato skutečnost také komplikuje hospodářsko-politické reakce  

a jejich účinnost. Existují proto mnohá doporučení preventivní povahy, jako je např. opatření 

ve vztahu k pohybu mezinárodního kapitálu, prohloubení a zkvalitnění bankovního dohledu, 

jak uvádí Brunnermeier (2010). 

Jedním z moţných preventivních řešení jsou opatření regulující pohyb mezinárodního 

kapitálu. Ta je moţno rozdělit na několik částí, jako je kapitálová kontrola, správné časovaní 

finanční liberalizace, zastavení odlivu kapitálu, kontrola a management externích závazků  

a pohledávek a měnová opatření k obnovení důvěry. 

Názory na vhodnou regulaci kapitálového pohybu se různí. Pravidla regulace 

kapitálových operací sice sniţují riziko krize, ale jsou doprovázeny i negativními 

skutečnostmi. Jsou jimi například předpisy, v jakých měnách mohou být denominována aktiva 

a pasiva zahraničních firem. Ta často sniţují ochotu investovat na domácích kapitálových 

trzích, jak uvádí Helísek (2004). 
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Jako další opatření se nejčastěji uplatňuje pomoc nadnárodních věřitelů.  

Pomoc nadnárodního věřitele poslední instance, je zřízení speciální nadnárodní instituce. 

Vzhledem k situaci, ţe taková instituce ještě neexistuje, při většině finančních krizí tuto 

funkci částečně plní IMF. Nevystupoval sice jako věřitel poslední instance, avšak poskytoval 

pomoc po skončení akutní fáze krize, jak uvádí Jonáš (1998). 

Další důleţitý krok prevence vzniku finanční krize je prohloubení a zkvalitnění 

bankovního dohledu, zejména řízení v případě insolvence, jak uvádí Brunnermeier (2010). 

 

2.7 Příklady dopadů hypotéční krize 

Hypoteční krize můţe mít dopad na mnoho subjektů, jako například na finanční trhy, 

domácnosti, banky, stát a firmy.  

Dopad na finanční trhy můţe být například při „splasknutí bubliny“ u nemovitostí, 

 kdy nastává rychlý pokles cen těchto nemovitostí a finanční trhy začínají klesat, ceny akcií  

se propadají. Můţe vznikat panika na dalších trzích.  

U domácností, klesne-li cena jejich nemovitostí, nemohou na tyto nemovitosti dostat 

nové bankovní úvěry a nemohou dále investovat. Případně při neschopnosti splácet jiţ dříve 

půjčené úvěry se zástavou nemovitostí, cena těchto nemovitostí při prodeji nepokryje celý 

dluh. Lidé potom méně investují a více šetří, coţ zpomaluje ekonomiku.  

Banky se při prudkém poklesu cen nemovitostí strachují o své půjčky, které jsou 

zaručeny zástavou nemovitosti a začínají těmto půjčkám a jejich splácení věnovat zvýšenou 

pozornost, coţ se projeví častějšími exekucemi těchto nemovitostí. Banky však díky 

prudkému poklesu cen nedostanou zpět celou částku půjčky a jsou na těchto transakcích 

ztratné. Proto se zdráhají poskytovat další půjčky, aby se nedostaly do dalších finančních 

ztrát. Coţ vede opět k omezení ekonomické aktivity na trzích. Pro banky, které se rozhodly 

většinu svých aktiv investovat pomocí úvěru do nemovitostí (hlavně pak do rizikových)  

můţe být takovéto splasknutí bubliny likvidační. 

Pro stát můţe splasknutí bubliny na finančních trzích znamenat znehodnocení měny, 

coţ má za následek růst zahraničního dluhu. Oslabení ekonomické aktivity vede k výběru 

menších daní a většinou k zadluţování. Zvýšení státního dluhu mívá za následek menší státní 

výdaje. 
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Pokud mají firmy horší přístup k půjčkám, podstatně méně investují, coţ přináší menší 

zisk, oslabení ekonomické aktivity ze strany domácností přináší i oslabení trţeb a slabší firmy 

se dostávají do finančních problémů popřípadě i do úpadku. Pro silnější firmy je to signál ke 

zhodnocení svých výdajů a opatrnému obchodování jen se stabilními partnery, coţ můţe vést 

ke krachu dalších společností. 

Takto bychom mohli pokračovat dále a viděli bychom, jak se problémy jednoho 

sektoru přelévají do jiného a následně do celé ekonomiky a roztáčejí spirálu ekonomické 

krize. 

 

2.8 Modely finančních krizí  

Z důvodu obtíţného určení příčin vzniku krize, rozdělil Dvořák (2008) modely dle 

doby jejich vzniku. Modely finančních krizí jsou rozděleny do tzv. „generací“. Tyto modely 

jsou zejména věnovány měnovým krizím. Následující rozdělení vychází z textu  

Dvořák (2008). 

 

2.8.1 Modely první generace 

Tento pojem pouţili poprvé v 90. letech 20.století Eichengreen, Rose a Wyplosz 

(1996) Mezi modely první generace lze zahrnout studie datované od roku 1979. Hlavními 

tvůrci těchto modelů na přelomu 70. a 80 let byli Krugman, Flood a Gerber nebo Obstfeld. 

Původní Krugmanův model vysvětluje vznik měnové krize v případě pevného kurzu.  

Za hlavní příčinu označil dlouhodobou nadměrnou měnovou expanzi, spojenou se snahou 

udrţet pevný kurz. Dlouhodobější neudrţitelnost tohoto kurzu je pak příčinou spekulačních 

útoku na měnu.  Centrální banka je pak nucena opustit pevný kurz a přejít na floating, měna 

proto velmi prudce oslabí. 

Vzniklá krize je důsledkem celkové chybné vládní hospodářské politiky, a to jak 

fiskální, tak monetární a samozřejmě i kurzové. Krugmanův model nastiňuje také moţnost, 

 ţe vznik finančních krizí lze předvídat. 

 

K opuštění modelu první generace vedla aţ měnová krize Evropského měnového 

systému.  
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2.8.2 Modely druhé generace 

Modely druhé generace vznikaly v letech 1994-1997. Představiteli byli Obstfeld, 

Eichengeen a Wyplosz, případně Ozkan a Sutherland. Měnová krize v modelu druhé generace 

není důsledkem špatné vládní politiky, ale pouze důsledkem spekulace proti pevnému kurzu. 

Mohou ji způsobit i vnější vlivy, například kapitálový odliv, vyvolaný vysokou úrokovou 

sazbou.  

Modely první a druhé generace jsou klasifikovány jako modely měnových krizí. 

Rozdíl oproti první generaci spočívá také v tom, ţe tyto modely, jiţ očekávají spekulativní 

útok na měnu za příznivého stavu ekonomiky, vyţadují pouze nepatrné zásahy. Tyto zásahy 

však mohou znamenat určitý útok spekulantů na měnu, budou očekávat, ţe centrální banka 

změní paritu kupní síly z důvodu ochrany ekonomiky. Někdy opravdu můţe dojít  

ke skutečné devalvaci. 

Druhá situace můţe nastat, neočekávají-li spekulanti útok na měnu, spekulativní útok 

tímto není zahájen a stav ekonomiky se tak nemění. 

Druhá generace také poukazovala na fakt, ţe finanční krize můţe vlivem spekulace, 

nebo jinými cestami, postihnout i zcela zdravé ekonomiky. Modely druhé generace se dále  

od modelů první generace liší dalšími aspekty, jako jsou např. výše veřejného dluhu,  

stav bankovního sektoru, mezera výstupu, míra nezaměstnanosti aj. 

 

2.8.3 Modely třetí generace 

Na tomto modelu se Krugman pokouší vysvětlit asijskou finanční krizi a věnuje 

pozornost i souvisejícím bankovním a dluhovým problémům. Podle své první hypotézy vidí 

příčinu vzniku v nedostatku devizové likvidity. Hypotézu opírá o fakt, ţe Hongkong, 

který měl dostatek devizových rezerv, svůj kurz měny uhájil. 

Druhou hypotézu rozvíjí na základě insolvence a spekulativních investičních aktivit 

soukromých bank a podniků. Pro tento model je hlavním doporučením zkvalitnění řízení 

bank, regulace bankovního sektoru, vypracovaní protikrizového opatření a vládní garance 

bankovního dohledu. Pokud dojde k negativní úloze vládních garancí za poskytované úvěry, 

jde o morální hazard. 

Třetí hypotéza nás upozorňuje na mikroekonomické důsledky. 
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2.8.4 Modely čtvrté generace 

Mezi představitele modelů čtvrté generace patří např. Calvo a Mendoza nebo Edwards 

a Savastano. Model čtvrté generace také nazýváme modelem paniky. 

Jejich typickým rysem je, snaha nevidět krizi jenom jako měnovou, ale jako 

systemickou finanční krizi, a proto oslabení měnového kurzu je vnímáno jako jeden  

z projevů krize a ne jako podstata problému. Model uţívá bilanční přístup jako analýzu 

makroekonomických faktorů k faktorům mikroekonomickým. V této souvislosti roste význam 

stavových veličin. 

Krizovým faktorem je zde nerovnováha mezi zásobou devizových rezerv a likvidních 

finančních aktiv. 

 

2.9 Přehled vybraných krizí od 80. let 20. století  

Krize jsou častým jevem provázejícím naši společnost, proto uvádím příklad 

významných krizí ve světě za posledních třicet let, úplný přehled viz. Příloha 1. 

V následujícím textu budou rozvedeny některé z těchto krizí. 

2.9.1 Latinskoamerická dluhová krize 1982-1989 

Za oficiální datum vypuknutí Latinskoamerické dluhové krize je povaţován  

12. srpen 1982, kdy tato krize vypukla v Mexiku oznámením, ţe Mexiko nebude schopno 

dostát svým závazkům při splacení dluhu ve výši 80 mld. USD.  

Krize se poté rozšířila do Jiţní Ameriky a během jediného roku i do dalších 

rozvojových zemí. Celkem krize postihla 27 států s celkovým zahraničním dluhem 239 mld. 

USD. Název Latinskoamerická krize je odvozen od čtyř nejpostiţenějších států Argentiny, 

Brazílie, Venezuely a Mexika. 

Mnoho pozornosti bylo věnováno analýzám příčin a důsledkům této krize například 

Clinem, Dooleym. Příčiny této krize musíme hledat jiţ mnohem dříve, a to v letech  

1973-1978 kdy proběhlo zvýšení nabídky zahraničního kapitálu, nadhodnocení reálného 

směnného kurzu, zvýšení zahraničního dluhu a hlavně změna struktury tohoto dluhu. 

Bezprostřední příčinou však bylo prudké zvýšení světových úrokových sazeb, zlom ve vývoji 

cen ropy a posilování amerického dolaru. Vlivem uvedených faktorů byl posílen pokles 

úrokového diferenciálu, který vedl k úniku domácího soukromého kapitálu do zahraničí,  

coţ činilo v některých státech aţ 67 %. 
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V Mexiku vláda nesníţila ihned veřejné výdaje a nezavedla kontrolu importu, proto 

byla vynucena devalvace pesa. Mexické devizové rezervy byly téměř vyčerpané. Poskytnutý 

úvěr od OECD a IMF defaultu jiţ nezabránil. 

Nepříznivý ekonomický vývoj vyvolal řadu negativních důsledků, mezi nimi byla 

např. vynucena aktivizace obchodní bilance, vyvolaná recese a inflace, fiskalizace nákladů 

finanční krize (mexická banka po vyhlášení insolvence znárodnila 58 z 60 soukromých bank, 

a ty následně restrukturalizovala), jak uvádí Dvořák (2008). 

 

2.9.2 Krize evropského měnového systému 1992-1993 

Krize v západní Evropě bývá označována jako krize Evropského měnového systému. 

ERM zaznamenal otřes hned na počátku 90. let (konkrétně v letech 1992-1993), kdy byly 

francouzský frank, irská libra a švédská koruna oběti spekulačních tlaků. 

Za jednu z příčin krize Evropského měnového systému se označují ekonomické 

problémy tehdejšího Německa. Na vysokou inflaci Bundesbank nestandardně zareagovala 

restriktivní měnovou politikou, coţ vedlo k nárůstům úrokových sazeb u vkladů.  

Tento výsledek zapříčinil odliv investorů z ostatních zemí Evropy do Německa. Zasaţené 

státy se snaţili tomuto odlivu bránit prováděním monetární restrikce, která byla ovšem pro 

řadu zemí dlouhodobě neudrţitelná postupem. Jako první musela k devalvaci přistoupit  

Velká Británie, následně také jiţ zmíněná Itálie. Devalvace, neboli znehodnocení domácí 

měny vůči zahraničním, znamená zdraţení cizích peněz, coţ vede k oslabení importu  

(ten se stává draţším) a naopak k podpoře exportu, a tím vylepšení salda obchodní bilance. 

Spekulace s kurzy měn pokračovaly i v ostatních evropských zemích, krize si vyţádala 

masivní intervence státních centrálních bank a konečným důsledkem bylo rozšíření 

oscilačního pásma v rámci ERM z původních 2,25 % na 15 %, jak uvádí Dvořák (2008). 

 

2.9.3 Mexická krize 1994-1995 

Mexická krize začala odchodem zahraničních investorů v důsledku růstu úrokových 

sazeb v USA a také díky poklesu úrokových sazeb a nízké inflaci v Mexiku. Vznik 

Severoamerické zóny volného obchodu vyvolal vlnu protestů v mexickém Chiapasu a tím  

i politickou nestabilitu v Mexiku, coţ přispělo k dalšímu odchodu zahraničních investorů. 

Nerovnováhu platební bilanci měla řešit 15 % devalvace mexické měny. 
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Ta naopak podpořila investory k dalšímu odchodu ze země a způsobila aţ 120 % 

devalvaci mexické měny, tedy pesa, a přechod k volně flexibilnímu kurzu. Masivní odliv 

zahraničního kapitálu způsobil v Mexiku bankovní krizi a následnou hospodářskou recesi. 

USA poskytly Mexiku stabilizační půjčku s řadou podmínek, zejména pro přímé investice. 

V souvislosti s mexickou měnovou krizí se poprvé objevil pojem „tequilla efekt“, který 

označuje hromadný odliv zahraničního kapitálu, jak uvádí Dvořák (2008). 

 

2.9.4 Asijská finanční krize 1997-1998 

Problémem Asijské finanční krize bylo financování rozvoje zemí Jihovýchodní Asie 

zahraničním kapitálem, s čímţ souvisely vysoké úrokové sazby a státní bankovní garance. 

Problém těchto zemí byl rovněţ ve velkém zadluţení podniků a rozsáhlé korupci.  

Rostoucí schodek běţného účtu platební bilance vedl k tlakům na devalvaci měny. 

Znehodnocení měny pak spustilo neschopnost států plnit bankovní garance. 

Následný rychlý odchod zahraničního kapitálu vedl k hluboké devalvaci národních 

měn a vynutil si přechod k flexibilním kurzům devalvovaných měn. Rychlému odchodu 

zahraničního kapitálu mělo zabránit zvyšování domácích úrokových sazeb, to však vedlo  

k hospodářským recesím a sociálním nepokojům. Mezi postiţené země patřilo Thajsko, 

Malajsie, Indonésie, Singapur a Jiţní Korea. Mezinárodní měnový fond přišel s plánem  

na obnovu asijských ekonomik, který byl postaven na základě reformy a restrukturalizaci 

ekonomik postiţených zemí. Hrozba „domino efektu“, který by vedl k rozšíření krize byla 

uklidněna hlavně díky tehdejšímu úspěšnému vývoji americké ekonomiky. Nicméně Asijská 

měnová krize negativně ovlivnila situaci v jiných regionech světa, jak uvádí Dvořák (2008). 

 

2.9.5 Argentinská krize 1999-2002 

Argentinská krize byla tvořena celou sérií událostí. Začala jako následek Asijské  

a Ruské finanční krize, které destabilizovaly světové hospodářství. Příčiny Argentinské krize 

však počínají jiţ v letech 1976-1983 kdy vojenské diktatury zadluţily Argentinu špatnými 

stáními zárukami a investicemi. Po roce 1983 se demokratická vláda pokusila o stabilizaci 

hospodaření i zavedením nové měny, to však zemi zcela nepomohlo a koncem  

80. let 20. století jiţ nebyla schopna splácet úroky ze svých půjček. V roce 1991 byla 

zavedena fixní hodnota měny vůči americkému dolaru.  
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Argentina se vrátila ke své původní měně pesu. Peso mělo stále fixní kurz k dolaru 

1:1, coţ pomohlo stabilizovat hyperinflaci. Problémem však zůstal vysoký dluh Argentiny, 

který dosáhl v roce 1998 50 % HDP, coţ vyvolalo zvyšující se nezaměstnanost.  

Na počátku roku 2002 se Argentina ocitla na pokraji ekonomického kolapsu 

nevídaných rozměrů, reálný růst HDP byl -10,4 % a nezaměstnanost činila 17 %. 

Jako řešení argentinská vláda zvolila devalvaci pesa k americkému dolaru na kurz 

1,4:1. Prioritou byla restrukturalizace dluhu, vydaní pesificacion, tedy přeměna vkladu USD  

na pesa, a dodrţovaní striktního fiskálního řádu, jak uvádí Dvořák (2008). 

2.9.6 Finanční krize a hospodářský cyklus 

Příčinou finanční krize bývá hospodářský cyklus, změna hospodářského cyklu bývá 

také průvodním jevem finanční krize. Teorie hospodářského cyklu se zabývá kolísáním 

reálného produktu kolem jeho potenciální úrovně, jak uvádí Kotlán (2006), coţ zahrnuje jak 

vzestupné tak sestupné fáze ekonomické aktivity. Tyto výkyvy se opakují v nepravidelných 

cyklech a intenzitách. Mezi oblasti ovlivňované těmito cykly řadíme také finanční odvětví. 

Stát se proto snaţí ovlivnit oscilaci pomocí nástrojů stabilizační politiky a dlouhodobé trendy 

vývoje produktu pomocí nástrojů prorůstové politiky. 

2.9.7 Souvislost hospodářského cyklu a nadměrné úvěrové expanze 

V situaci, kdy ekonomika začne sestupovat na ekonomické dno, tedy recese, dostává 

se i finanční systém do značných problémů. Pokles produkce ekonomiky vede k poklesu 

finančních systémů, v těchto okamţicích se mohou objevovat bankovní, dluhové, měnové 

krize či systémické krizí. Vznik systemických krizí vyvolává reakce vlády, které mají pomocí 

stimulace ekonomiky zabránit dalšímu propadu ekonomiky, finančních systémů a krachu 

bank.  

Pokud je provedena monetární expanze, poklesnou úrokové sazby, coţ se odrazí 

 v růstu investic. Takové opatření má za následek v krátkém období růst produktu,  

ale v dlouhém období růst cen, vede tedy k inflaci. Tím se úroková míra vrací na svoji 

rovnováţnou úroveň a ekonomika se opět vrací k recesní situaci ekonomiky a finančního 

systému.Takto vyvolaná nová recese můţe být nazvaná nadměrným úvěrovým expanzem,  

jak uvádí Kotlan (2008). 
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2.10 Shrnutí kapitoly 

V této kapitole byly vysvětleny pojmy související s finanční krizí, dále byly 

charakterizovány mnohé teoretické přístupy ke krizím a indikátory předesílající vznik krizí. 

Byly zde také popsány jednotlivé krize měnová, bankovní, uvěrová a systemická, jak 

 z hlediska vzniku, příčin a také důsledků. Pozornost byla také věnována jednotlivým 

modelům krizí a byl stručně charakterizován význam hospodářského cyklu v ekonomice. 

Neméně důleţitou část práce tvoří kapitola 2.6 Prevence.  

 

Názory odborníku na vhodnou regulaci se však liší. Domnívám se, ţe vhodná 

prevence by mohla zabránit budoucím krizím. Všechny typy krizí mají mnoho společných 

příčin, jako neudrţitelnou ekonomickou rovnováhu, nadhodnocení cen, náhlou ztrátou důvěry 

v bankovní sektor nebo nadhodnocení devizového kurzu.  

Je třeba sledovat případné signály nastávající krize, aby mohly být včas odhaleny 

 a řešeny. Při včasném odhalení krize existuje moţnosti jí zabránit, nebo alespoň zmírnit její 

dopad. Jsem přesvědčena, ţe prevence je vţdy lepší neţ represe. 

 

Vysvětlení těchto přístupů a specifik jednotlivých krizí je pak důleţité pro lepší 

pochopení následujících kapitol. 
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3 Vývoj finanční krize v letech 2008 - 2010 

„První pravidlo centrálního bankovnictví“ zní: “Kdyţ jde loď ke dnu, centrální bankéři 

musí pumpovat do systému peníze o sto šest“, jak uvádí James K. Galbraith (2008). 

 

Současná světová finanční krize je nejhlubší poválečnou krizi. „Podle všech znaků  

se jedná o globální systemickou finanční krizi, jejíţ příčinou je dluhový problém“  

(Dvořák, 2008, str. 295). 

S jistotou nelze určit, kdy tato krize přesně vznikla. První příznaky se objevují  

na přelomu let 2006-2007, počátkem roku 2008 jiţ americká hypoteční krize přerůstá  

ve světovou finanční krizi. Mezi nejčastější příčiny se uvádí především nadměrná úvěrová 

expanze a obrovské mnoţství nezdravých úvěrů. Z finančních trhů se tato krize přenesla do 

reálné ekonomiky. 

Následující text se bude věnovat vývoji této krize. 

3.1 Historie vedoucí k finanční krizi 2008-2010 

Pokud není uvedeno jinak je text čerpán ze zdroje [64]. 

Z historického hlediska má většina krizí podobný, ne-li stejný, průběh.  

Na počátku bývá změna hospodářské situace. Stejně tak jako většina krizí, má i tato krize své 

počátky v minulosti. 

Po velké depresi z počátku 30. let 20. století se měl rozvinout sekundární trh hypoték, 

mělo tomu napomoci zaloţení Federal Home Load Bank, která se stala vládní bankou.  

Dále byla zaloţena Federal Housing Administration, která poskytovala záruky za dlouhodobé 

hypoteční úvěry s pevnou úrokovou sazbou. V roce 1934 je pro podporu tohoto sekundárního 

trhu zaloţena vládní korporace Federal National Mortgage Association (FNMA). Díky těmto 

institucím se staly hypotéky snadněji dostupné.  

Koncem 60. let 20. století se pak začíná počet garancí sniţovat a sekundární trh 

hypoték se zpomaluje. Vláda se proto rozhodla tento trh znovu oţivit zavedením pravidel 

ochrany spotřebitelů proti lichvě a zřízením agentur, které pomáhaly získávat hypotéky 

rodinám s nízkými příjmy, které by na ně jinak vůbec nedosáhly. Zároveň tyto agentury 

poskytovaly záruky na splnění závazků z nahých papíru zajištěných hypotečními úvěry. 

V roce 1977 za vlády prezidenta Jimmyho Cartera byl přijat zákon Community 

Reinvestment Act (CRA). Tento zákon bankám v podstatě ukládal povinnost půjčovat 

nezávisle na tom, jak bonitní jsou dluţníci. 



 

- 21 - 

Mělo se tím zamezit praktice, kdy banky poskytovaly úvěry a jiné sluţby spíše 

bohatším vrstvám obyvatelstva, nikoliv chudým, nebo lidem se špatnými záznamy o splácení 

předchozích půjček. Zákon se podařilo prosadit hlavně proto, ţe banky v interních pravidlech 

pro poskytování úvěrů postupovaly na základě statistických údajů a tudíţ vylučovaly  

pro půjčky obyvatele celých regionů či městských částí (přistěhovalce, etnické menšiny). 

Obhájcům zákona se pak podařilo vzbudit dojem, ţe banky o poskytnutí úvěru rozhodují 

výhradně na základě rasy či etnické příslušnosti. Tito lidé měli velmi malé nebo dokonce 

ţádné úspory a hypotéky na sto procent ceny nemovitosti se staly běţnou praxí. Pokud se pak 

chtěly banky slučovat, musely prokázat, ţe jiţ daný zákon dodrţují, jak uvádí [33]. 

Tento CRA, nutil banky, poskytovat hypotéky a úvěry nízkopříjmovým skupinám 

obyvatel, kteří  by na ně za normálních okolností nikdy nedosáhly. Právě z těchto hypoték 

dnes pocházejí tři čtvrtiny všech nesplacených hypoték.  

V roce 1993 začala nová iniciativa CRA. 

V roce 1995 president Bill Clinton radikálně uvolnil poskytování úvěru. V této době 

bylo moţné získat v USA úvěr bez osobních dokladů dokonce i bez doloţení příjmu.  

V rozmezí let 1993 -1998 vzrostlo mnoţství půjček o 39 %, jak uvádí [33]. 

Graf 3.1 srovnává objemy hypotečních úvěrů mezi lety 1980 aţ 2008.  

 

Graf 3.1 Objem hypotečních úvěrů v roku 1980 a 2. čtvrtletí roku 2008 

Zdroj: Board of Governors of the Federal Reserve System; [50] 

 

 

1         rok 1980 
1         rok 2008 
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S výše zmíněným uvolněním poskytování úvěru banky začaly nabízet nové druhy 

hypotéčních úvěru, například úvěry se splatností 40 let, s flexibilní výši splátek,  

a další. Makléři vyuţívali nepříznivé situace klientů, aby jim poskytli hypoteční úvěr i přesto, 

ţe od počátku bylo jasné, ţe klienti tento úvěr nebudou schopni splácet.  

Makléři totiţ měli za kaţdý takto zprostředkovaný úvěr provizi, proto poskytovali 

úvěry i takto nebonitním klientům. 

Výši poskytnutých úvěrů nepřímo signalizuje i počet hypotečních zprostředkovatelů, 

vývoj počtu těchto zprostředkovatelů je moţno vidět v Grafu 3.2. 

 

Graf 3.2 Počet hypotečních zprostředkovatelů (fyzických osob) od roku 1987 aţ 2006. 

 
Zdroj: Wholesale Access, [48] 

Všechny hypoteční zástavní listy byly zajištěny nemovitostí, ceny nemovitostí na trhu 

v té době rostly a jevily se jako velmi bezpečné. Zákonem o sekuritizaci bylo moţno sdruţit 

bankovní pohledávky za hypotéky do balíčků, na které byly vystaveny bankovní obligace. 

Obligace se nabízely po celém světě, tím banky poskytující tyto hypotéční zástavní listy, 

rozptýlily rizika případného negativního vývoje cen nemovitostí. V roce 1999 Clinton 

podepsal deregulační zákon, čímţ otevřel cestu k dnešní finanční krizi. [65] 

Na počátku nového tisíciletí se ekonomika USA nacházela v sestupu způsobeném 

splasknutím technologické bubliny a teroristickými útoky. Aby vláda obnovila ekonomický 

růst, sníţila úrokové sazby a ještě víc zpřístupnila úvěrové produkty domácnostem.  

Toto byla další z příčin finanční krize. Počet prodaných nemovitostí rostl v letech 2001-2005  

o 9 % ročně. V této době začíná stoupat i celková míra zadluţení jak lze vidět v Grafu 3.3. 
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Graf 3.3 Celková míra zadluţení ve Spojených státech jako procentuální podíl z HDP do roku 

2005 

 

Zdroj: [37] 

Situace se začala vymykat kontrole, začaly se zadluţovat všechny sektory,  

například stavební firmy si braly úvěry od bank na stavbu nemovitostí, klienti si brali 

hypotéky na platby stavebním firmám a banky byly nuceny si půjčovat státní peníze.  

Tehdy jiţ nebyly americké peníze kryty zlatem a aktivy federální banky,  

ale jen nemovitostmi, u kterých se cena vyhoupla na dlouhodobé maximum. 

Od roku 2004 americká centrální banka začala navyšovat úrokové sazby,  

z 1 % na 2,25 %. V dalších letech toto navyšovaní pokračovalo, aţ se v roce 2006 sazby 

dostaly na hodnotu 5,25 %. Kvůli rostoucím sazbám hypotečních úvěru se málo bonitní 

klienti dostali do problému se splácením. Klesl také počet ţádostí o hypotéční úvěry, 

 coţ vedlo k poklesu zájmu o koupi nemovitostí a k pádu cen. V této chvíli můţeme hovořit  

o „prasknutí“ hypoteční bubliny. To mělo za následek, ţe jiţ v polovině března roku 2007 

zkrachovalo, nebo se, dostalo do úpadku 8 hypotečních společností. Ostatní hypoteční 

společnosti zakázaly svým makléřům uzavírat smlouvy z nebonitními klienty. Potíţe s 

nesplácenými hypotečními úvěru měly snad všechny finanční instituce.  

V důsledku nesplácení hypotéčních úvěru se v roce 2007 urychlil pád cen nemovitosti  

ve většině oblastí USA. Lidé neschopní splácet své hypotéční půjčky se snaţili prodat  

co nejdříve své nemovitosti. Trh nemovitostí také výrazně ovlivnil spotřebitelskou náladu, coţ 

vedlo k poklesu zisku podniků a tím i poklesu HDP. To vedlo k propadu všech světových trhů 

a k panice na akciových trzích. Investoři se začali zbavovat svých akcií. 
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Za prvních osm měsíců roku 2007 proběhlo 1,7 milionu exekucí z důvodu 

neschopnosti splácet hypoteční úvěr. Banky, které chtěly prodat zabavené nemovitosti musely 

stlačit jejich cenu co nejníţe a tím docházelo k dalším velkým cenovým propadům. 

Počet takto vynucených prodejů domu znázorňuje Graf 3.4. 

 

Graf 3.4 Nucené prodeje domů od 2. čtvrtletí roku 1999 do 2. čtvrtletí roku 2008 

 

Zdroj: Mortgage Bankers Association, [51] 

Dalším problémem bylo, ţe domácnosti v USA často vyuţívají „americkou hypotéku“, 

tedy hypotéku nikoliv na financování svého bydlení, ale na běţné výdaje domácnosti. 

V srpnu 2007 obchodní banky Citigroup, Bank of America, Wachovia a JPMorgan 

Chase poţádaly FED o poskytnutí likvidity, ten jim půjčil 100 mld. dolarů. [50] 

Jednalo se o velmi neobvyklý krok. Pokud si obchodní banky půjčují od FEDu,  

jsou povaţovaný za problematické. Takovým bankám totiţ nechtějí půjčit jiné banky. To 

indikuje zhoršené podmínky na mezibankovním trhu. Vzhledem ke sloţité struktuře cenných 

papíru navázaných na hypoteční úvěry nebylo praktický moţné zjistit, do jaké míry je která 

banka zasaţena, banky si navzájem přestaly důvěřovat a půjčovat si likviditu. 

V srpnu 2007 zmrazily své vklady v podílových fondech největší francouzská banka 

BNP Paribas a německá banka Sal Oppenheim. Dále americká úvěrová krize způsobila rychlý 

odliv kapitálu z USA, celkový odliv kapitálu za srpen 2007 činil 163 mld. dolarů,  

coţ představuje 1 % amerického HDP. Aktiva v této době prodávaly i velké zahraniční 

instituce jako např. centrální banka Číny a Japonska. To vedlo nevyhnutelně k oslabení 

dolaru. 

V září 2007 FED sníţil úrokové sazby, ty klesly na 4,75 %. Z trhu kvůli vysoké ztrátě 

odešla americká NetBank, která obchodovala v hypotečním internetovém bankovnictví. 

Podobně ji následovala největší britská hypoteční banka Northern Rock. 
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V říjnu opět klesly úrokové sazby a to na 4,5 %, problémy hlásila americká banka 

Merrill Lynch, která měla ztrátu 8 mld. dolarů. [24] 

Na začátku prosince 2007 se krizí na trhu bydlení zabývala federální vláda USA. 

Prezident George Bush předloţil plán státního zásahu do americké ekonomiky.  

Plán měl ochránit statisíce insolventních Američanů před ztrátou domova, vzniklou jejich 

neschopnosti splácet hypoteční úvěry. Propadnutí domu hrozilo asi 500 tisícům Američanů 

s hypotéčními úvěry v celkové částce 400 mld. dolarů. Hlavní částí plánu bylo zmrazení 

úroků u hypoték sjednaných od 1. ledna 2005 do 31. července 2007, dále měli insolventní 

dluţníci, bydlící v zadluţených nemovitostech obdrţet finanční pomoc na splacení úvěrů, 

nebo dostat moţnost přejít k hypotečním úvěrům zajištěným FHA (Federální administrací 

bydlení). 

Koncem roku se hypoteční krize rozšířila za hranice USA, jelikoţ do amerických 

hypotečních zástavních listů a obligací investovalo i mnoho evropských finančních institucí. 

Největší obětí se v roce 2007 stala švýcarská bankovní skupina UBS. Ta odepsala za rok 2007 

hypotéční úvěry ve výši 18,4 mld. dolarů. 

Podle amerických národních účtů činil objem hypotečních trhů ke konci roku 2007 

hodnotu 14 557 mld. dolarů. Z toho připadlo na domácnosti 10 766 mld. dolarů,  

na podnikatele 972 mld. dolarů a zbytek připadal na nemovitostní investiční trusty, 

zemědělské farmy a ostatní jednotky. Ke stejnému datu činila hodnota nemovitostí, kterou 

vlastnily domácnostmi 20 154 mld. dolarů, coţ znamená, ţe poměr hypotečních úvěru 

domácností k ceně nemovitostí dosáhl 53%. [50] 

3.2 Světová finanční krize v roce 2008 

Jak jsem jiţ zmínila, tato krize byla vyvolána americkou hypoteční krizí. 

Začátkem roku poklesly akciové trhy a kurz dolaru. Na hrozící sestup ekonomiky FED 

zareagoval sníţením úrokových sazeb na 3,5 %, coţ ovšem stabilizovalo ekonomiku  

jen krátkodobě. 

V únoru 2008 akcie začaly znovu společně s dolarem oslabovat, na to reagoval FED 

ohlášením nového sniţování úrokových sazeb. Pro podporu ekonomiky také americký 

Kongres schválil plán daňových úlev a investičních pobídek v celkové hodnotě 168 mld. 

dolarů. 
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V březnu 2008 americká investiční banka, specializující se na obchody s cennými 

papíry, Bear Stearns poţádala FED o úvěr. Bylo to poprvé v historii USA, kdy FED úvěrem 

pomáhal investiční bance. To byl signál pro ostatní investiční banky, aby začaly riskovat. 

Pokud by to nevyšlo, banky byly přesvědčeny, ţe dopadnou důsledky na americké daňové 

poplatníky, kteří případný neúspěch zaplatí prostřednictvím FEDu. Jak FED oznámil, došlo 

k opětovnému sníţení úrokových sazeb, a to na hodnotu 2,25 %. Dále v březnu dochází  

k realizaci programu, který má nabídnou výhodné půjčky jak bankovním, tak také 

nebankovním institucím. Ve spolupráci s centrálními bankami Eurozóny byla na tento 

program poskytnuta částka 230 mld. dolarů. Dolar díky tomu společně s akciovými trhy 

konečně zaznamenal posun směrem vzhůru, jak uvádí [33]. 

V dubnu se konala schůzky G7 (sedm nejvyspělejších zemí světa). Banky těchto zemí 

byly pověřeny zveřejněním moţných finančních ztrát vzniklých hypoteční krizí. 

Také byla schválena reforma na posílení světového finančního systému. Vzhledem k vývoj 

ekonomiky přikročil FED k dalšímu sníţení úrokových sazeb na 2 %. 

Na začátku května FED oznamuje zvýšený dozor nad hypotéčními agenturami 

Fennnie Mae a Fredie Mac, z důvodu vykazovaných vysokých ztrát. Americký trh akcií, 

společně s dolarem, po několikáté v tomto roce začal opět stagnovat. V květnu 2008 začíná 

finanční krize dopadat a projevovat se také v Evropě. 

Ani v červnu se situace dolaru a akciových trhů nezlepšila, naopak pokles pokračoval. 

11. července 2008 se zhroutila jiţ pátá banka v tomto roce, a to americká IndyMac. 

Její pád byl zapříčiněn nejen finanční krizí, ale i runem na banku kdy občané vybírali  

přes 100 mil. dolarů denně. Run na banku způsobilo zveřejnění dopisu demokratického 

senátora Charlese Schumera, v němţ vyjádřil obavy z úpadku banky IndyMac.  

Na konci měsíce podepsal prezident George Bush zákon The Housing and Economic 

Recovery Act, který měl za úkol zajistit občanům postiţeným špatnými hypotékami  

300 mld. dolarů. Zákon však vstoupil v platnost aţ v říjnu uvedeného roku. [65] 

Srpen znovu ukazuje, ţe krize je stále přítomna a akciové trhy opět zamířily směrem 

dolů. 

15. září 2008 se stává obětí hypoteční krize v USA další banka, a to Lehnam Brothers, 

které se nepodařilo získat investory. Vrcholí také problémy pojišťovny AIG, která nakonec 

podlehne bankovnímu runu. 
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V říjnu se americké vládě podařil důleţitý krok, kdy schválila vytvoření fondu ve výši 

700 mld. dolarů na odkup nedobytných pohledávek, neboli toxických aktiv. Projekt byl 

pojmenován TARP. FED v této době navíc slibuje bankám krátkodobé půjčky ve výši  

900 mld. dolarů a mimo finančnímu sektoru 400 mld. dolarů. Ve snaze oţivit ekonomiku  

se FED připojuje k světovým bankám a sniţuje úrokové sazby. V této chvíli činí úroková 

sazba USA 1,5 %. 

V listopadu 2008 jiţ probíhá výplata z projektu TARP a této pomoci vyuţívá 21 bank. 

Na začátku prosince bylo oficiálně potvrzeno, ţe hospodářská recese svírá ekonomiku 

jiţ od prosince minulého roku. Do oblasti zájmu se dostávaly problémy automobilek. Velké 

americké automobilky hlásíly milionové ztráty. Americká vláda schválila zavedení levných 

úvěrů pro tento průmysl. Celkem se do tohoto odvětví „nalilo“ asi 17,5 mld. dolarů. To však 

oţivení nepřineslo a FED sniţuje sazby na 0,25 %, coţ představuje zatím historické 

minimum. [50] 

V roce 2008 jsou finanční krizi zasaţeny téměř všechny státy Evropy. Česko mělo  

ve čtvrtém čtvrtletí pokles HDP o 0,6 % a navíc se sníţila průmyslová produkce o 17,4 %  

a hodnota nových zakázek klesla o 30,2 %. Dánsko má stejný pokles jako Česká republika, 

ale jiţ v prvním čtvrtletí roku 2008. Vývoj ve Francii byl ve 2. čtvrtletí - 0,3 %, ale jiţ ve 

 3. čtvrtletí zaznamenala růst o 0,1 %, dále pak ve 4. čtvrtletí opětovný pokles o 1,2%. 

Maďarský HDP klesl ve 4. čtvrtletí o celé 1 %. V Evropě klesl HDP nejvíce v Německu, a to 

ve čtvrtém čtvrtletí pokles o 2,1 %. Spojené království zaznamenává pokles ve 4. čtvrtletí  

o 1,5 %. [30] 

 

3.3 Světová finanční krize v roce 2009  

Veškerá data byla čerpána z The finacial crisis [36]. 

 

V lednu 2009 Amerika očekávala v naději činy právě nastupujícího prezidenta 

Baracka Obamy. Na jeho ţádost se uvolňuje 350 mld. dolarů z programu TARP. Ministerstvo 

financí USA zahajuje odkup akcií od amerických bank, které dostávají tolik pro ně potřebný 

kapitál. 

Dne 17. února byl prezidentem Bareckem Obamou podepsán balíček z názvem 

Recovery and Reinvestment Act o celkové výši 787 mld. dolarů. Tato částka zahrnuje 

 500 mld. na vládní výdaje a také 250 mld. na daňové úlevy. 
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Dále obsahuje plán na refinancování hypoték zaručených státními institucemi. 

Pokračoval odkup akcii finančních subjektů z programu TARP. 

I v měsíci březnu 2009 vláda pokračovala ve snaze o růstovou tendenci ekonomiky. 

Bylo rozhodnuto o navýšení programu TARP. Počet prodaných nemovitostí v USA byl nízký 

a se stále klesajícími tendencemi. K měsíci březnu FED sečetl jiţ vynaloţené náklady, které 

byly ve výši 3 biliony dolarů. Na trhu komodit výrazně stoupají ceny a to především drahých 

kovů, coţ bylo způsobeno strachem z hrozící inflace. 

V dubnu 2009 se situace uklidnila a dolar rostl. Dne 10. dubna 2009 Ministerstvo 

financí USA nakoupilo za celkovou hodnotu 22,8 milionu dolarů prioritní akcie  

od 5 amerických bank. Jiţ za týden se objevují zprávy o nákupu prioritních akcií za celkovou 

sumu 40,9 milionu dolarů  od 6 amerických bank. 

V květnu se počet bank s problémy vyšplhal na neuvěřitelné číslo 305 a bank,  

které zkrachovaly, jiţ bylo 21. Stále přetrvávalo napětí i na akciových trzích.  

V polovině května Freddie Mac hlásil, ztrátu 9,9 mld. dolarů za první čtvrtletí roku 2009. 

Dále pak Americké ministerstvo financí navrhlo změny zákona o komoditních burzách a 

cenných papírech. 

Ministerstvo financí USA v červnu oznámilo, ţe jiţ 10 finančních institucí, u kterých 

bylo pouţitu programu TARP, je v takové finanční situaci, kdy je schopno vrátit vloţené 

finanční prostředky (pomocí odkupu akcii) a to v celkové hodnotě 68 mld. dolarů.  

Vláda se snaţila o docílení tohoto stavu i u dalších institucí. 

Červenec byl důleţitým z hlediska důvěry a stabilizace ve finančním sektoru,  

kdy se po dlouhé době projevila jak stabilizace, tak i růst ekonomiky. FED proto společně 

s ministerstvem financí a agenturou FDIC podpořil další odkup cenných papírů (tzv. toxická 

aktiva), a to částkou 30 mld. dolarů. 

V srpnu se počet problémových bank opět zvýšil, a to na 416 bankovních subjektů. 

Fannie Mae hlásí ztrátu 14,8 mld. dolarů ve druhém čtvrtletí roku 2009. 

Podzim roku 2009 můţeme hodnotit jako vyvrcholení finanční krize.  

Počet "problémových bank" se zvýšil na 552 ke konci třetího čtvrtletí 2009. 

V prosinci jiţ většina institucí splatila FEDU a státu půjčky. To mělo za následek 

pozastavení většiny podpůrných programů. Vláda USA předloţila zákon o zmírnění dozoru 

ve finančním sektoru. V prosinci bylo také oznámeno prodlouţení programu TARP,  

a to do 3. 10. 2010. Počet problémových bank i nadále stoupá na 702 institucí. 
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3.4 Světová finanční krize v roce 2010 

21. ledna prezident Barac Obama navrhnul nová omezení týkající se obchodní činnosti 

s podíly na trhu komerčních bank. FED také oznamuje zvýšení úvěrové sazby na 0,75 %. 

V únoru 2010 schválila Evropská komise plán Irska na zřízení „špatné banky“.  

Ta má pomoci vyjmout z finančního sektoru „špatné úvěry“, činnost této banky má být 

zajištěna vládními penězi. Banka pod oficiálním názvem Úřad pro správu národního majetku 

(NAMA) má začít s odkupem těchto „špatných úvěru“ v březnu 2010. Irsko od bank 

odkoupilo špatné úvěry v celkové výši 77 mld. eur, vyplatilo za ně však o celých 

 30 mld. eur méně. 

Dne 10. března uvedl francouzský deník Libération  článek o ratingovém hodnocení 

státu Evropské unie, ve kterém uvedl, ţe některé přední státy EU by mohly v důsledku 

vysokého zadluţení a hrozbě bankrotu přijít o své dobré ratingové hodnocení. Jak dále tento 

deník uvedl, bylo ohroţeno sníţení ratingového hodnocení hned trojce významných zemí EU, 

a to Francii, Španělsku a Velké Británii. Všechny tyto země měly dosud nejlepší moţný rating 

AAA. Deník Libértion dále cituje analýzu ratingové agentury Fitch "Jmenované země musí 

 v letošním roce přijít s důvěryhodnějšími plány na nápravu nadměrných rozpočtových 

schodků“. [66]  

Přehled vývoje zadluţení vybraných zemí ukazuje Tabulka 3.1. 

 

Tabulka 3.1 Hrubý státní dluh vybraných zemí, 2006 - 2010 a prognóza pro rok 2014 

Tab. č. 11 

ZEMĚ/ROK  

2006  2007  2008  2009  2010  2014  

Japonsko  171,99  170,6  173,0  174,1  177,0  217,2  

Island  30,1  24,0  24,8  122,4  126,7  79,7  

Průměr OECD  76,0  75,0  79,7  82,8  85,5  -  

USA  61,7  62,9  73,2  78,1  82,5  106,7  

Francie  71,5  70,1  72,5  75,9  79,0  89,7  

Británie  46,0  46,9  58,7  63,6  69,4  87,8  

Kanada  68,0  64,1  63,0  65,6  66,9  66,2  

Německo  69,4  65,5  64,8  66,3  66,3  91,0  

Švýcarsko  50,6  48,6  48,1  47,5  47,3  -  

Austrálie  16,1  15,4  14,2  13,4  13,3  16,6  

 

Zdroj: KOHOUT P.: Finance po krizi, důsledky hospodářské recese a co bude dál, str. 181 
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V dubnu 2010 Barac Obama vyzval Wall Street, aby přijala chystanou reformu. 

Reforma měla tří pilíře, omezit velikost bank, regulovat finanční deriváty a zvýšit práva 

akcionářů na úkor práv manaţerů, coţ by mělo zamezit opakování finanční krize. 

Začátkem měsíce května Evropská unie oznámila, ţe vytvoří úvěrový balíček  

na pomoc svým členům s platebními problémy a k obraně měny euro. V souvislosti s tím 

Evropská centrální banka oznámila řadu opatření s cílem přispět ke stabilizaci Eurozóny. 

V průběhu tohoto měsíce také ministerstvo financí USA oznámilo prodej akcii společnosti 

Citigroup v hodnotě 1.5 mld. dolarů [56]. 

Dle červnového oznámení Banky pro mezinárodní vyrovnávání plateb by měly banky 

začít zvyšovat ceny půjček, jelikoţ mezinárodní banka předpokládá, ţe opatření na podporu 

ekonomiky by mohla opět vyvolat novou krizi. Dalším krizím se podle BIS dá zabránit 

reformami finančního systému, který ještě není ani zdaleka zdravý. 

Dále v červnu 2010 proběhl summit skupiny zemi G20 v Kanadě, na kterém se země 

zavázaly, do roku 2013 sníţit své rozpočtové deficity na polovinu současné hodnoty. Tempo 

sníţení deficitu zůstalo v kompetenci jednotlivých státu. Skupina dále doporučila zemím 

zavedení bankovní daně, ze které by v případě další finanční krize byly čerpány finanční 

prostředky. 

V USA bylo za první polovinu roku 2010 ze státního sektoru propuštěno  

95 tisíc zaměstnanců, naopak soukromé podniky ve stejném období vytvořily téměř 600 tisíc 

pracovních příleţitosti. 

Počátkem září vzrostly rizikové přiráţky dluhopisů Řecka, Irska a Portugalska,  

jak uvádí odborný tisk, je to moţný signál dalšího pokračování evropské finanční krize. [55] 
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3.5 Shrnutí kapitoly 

V třetí kapitole byly popsány souvislosti světové finanční krize 2008-2010. 

Dnešní světová finanční krize je velmi podobná Velké hospodářské krizí 20. let  

20. století. Započala v USA, ale díky globalizaci ekonomických systémů se rozšířila  

i do ostatních zemí světa a stala se rozsáhlejší neţ kterákoliv dřívější krize. K hlavním 

příčinám vzniku této krize patří splasknutí technologické bubliny, nevhodné zásahy FEDu, 

volná morálka při poskytování hypotéčních úvěrů, nízké úrokové sazby, sekuritizace,  

vznik nemovitostní bubliny a finanční panika. 

Do řešení krize se zásadně zapojil FED tím, ţe sníţil úrokové sazby a uvolnil 

měnovou politiku, coţ vedlo ke zvýšení monetární báze a k záchraně bankovního sektoru. 

Přestoţe důsledky krize se dostavují postupně, můţeme jiţ dnes s jistotou říci,  

ţe světová finanční krize přinesla zpomalení ekonomického růstu, růst počtu exekucí domů, 

pokles cen nemovitostí, krach velkého počtu bank zejména v USA, depreciaci dolaru, pokles 

finančních trhů, zvýšení počtu nesplacených úvěrů a významně byla ovlivněna také 

zaměstnanost, začala se zkracovat pracovní doba a došlo k masivnímu propouštění. 

Krize zasáhla především finanční sektor. Konec této finanční krize není stále znám, 

 ale s jistotou lze říci, ţe svět se z ní bude vyrovnávat ještě řadu měsíců či let. 
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4 Dopady finanční krize na Řeckou ekonomiku 

Bankovnictví v Řecku se datuje jiţ do období před naším letopočtem. V antickém 

Řecku vystupovaly jako banky chrámy, které jiţ v této době poskytovaly půjčky  

jak jednotlivcům, tak také monarchům. Tyto půjčky byly financovány z termínovaných 

vkladů. Za první bankéře pak můţeme označit Trapeziti kolem roku 393 př.n.l. V této době 

vládne naprostá důvěra bankovnímu systému. Jiţ kolem roku 371 př.n.l. se lze však dočíst  

o periodických krizích, které postihovaly bankovnictví v antickém Řecku, kdy při těchto 

krizích nebyly výjimkou krachy bank. Jak se můţeme dočíst v knize od Huerta (2009). 

Z tohoto vyplývá, ţe finančnictví v Řecku je velmi stará disciplína. Dalo by se tedy 

předpokládat, ţe tak dlouhý historický vývoj se přenese do velmi stabilního bankovnictví  

a vyrovnaného státního hospodaření.  Jak nás ale poslední doba přesvědčila, ani dlouhá 

historie nemusí být zárukou stability. 

4.1 Charakteristika Řecka 

Oficiálně Helénská republika, je stát leţící v jiţní Evropě, na jihu Balkánského 

poloostrova. Hlavním městem jsou Athény. Úředním jazykem je řečtina. 

4.1.1 Vláda a politika 

Řekové mají od roku 1975 zajištěna svá práva a svobody Ústavou. Prezident je zde 

volen parlamentem na dobu 5 let. Od roku 2005 je hlavou státu Karolos Papoulias. Hlavní roli 

ve vedení státu však představují premiér a vláda. Premiérem je od roku 2009  

Jorgos Papandreu. 

Parlament je volen v přímých volbách na 4 roky.  

Řecko je rozděleno na 13 krajů a 51 prefektur a 1 autonomní region. Je členem 

několika významných mezinárodních organizací EBRD, IBRD, MMF, NATO, OECD, 

OBSE, OSN, WTO. 

Do vypuknutí dluhové krize v Řecku bylo Řecko označováno za balkánského tygra 

tedy rychle se rozvíjející ekonomiku. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Balk%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Balk%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9ny
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karolos_Papoulias
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4.1.2 Demografie 

Počet obyvatel je 11,5 milionů, z čehoţ na hlavní město Atény připadají 4 miliony 

obyvatel. Obyvatelé jsou rozděleni v poměru 58,8 % v městech, 28,4 % na venkově a zbylá 

procenta neţijí v Řecku trvale. Maximální přírůstek obyvatel byl v roce 1978, a to 1,54 %. 

V Řecku od roku 2002 pokračuje růst počtu obyvatel o 0,5 % ročně. Sloţení obyvatelstva je 

poměrně vyrovnané, a to 50,4 % ţen; 49,6 % muţů. Průměrná délka ţivota je v Řecku  

79,75 let (muţi 77,2, ţeny 81,9 let). V posledních 12 letech reálný HDP na hlavu vzrostl  

o (kumulativních) 51%. I přes silný růst je 13% zaměstnaných osob, 25% důchodců a 33% 

nezaměstnaných stále pod hranicí chudoby [59]. Řecko má dlouhé historické tradice,  

ale zajímavosti v jeho historickém vývoje nemusíme hledat jen před naším letopočtem,  

ale také v nedávné minulosti, jak lze vidět v Příloze č. 2. 

Řecko má mnoho kulturních a jazykových menšin, proto zde existuje velké mnoţství 

náboţenství. [34] 

4.1.3 Ekonomika 

Veškera data pokud není uvedeno jinak byla čerpána z [59]. 

Řeckou měnou je od roku 2002 společná evropská měna euro, do této doby Řekové 

pouţívali jako svou měnu drachmu.  

Ekonomika Řecka byla 27 největší ekonomikou ve světě na základě nominálního 

hrubého domácího produktu (HDP) a 33 největší na základě parity kupní síly. Základem řecké 

ekonomiky je rozvinuté hospodářství. Veřejný sektor tvoří asi 40 % HDP.  

Sektor sluţeb přispívá 75,8 % z celkového HDP, průmysl 20,8 % a zemědělství 3,4 % jak 

uvádí MMF 2008 [67]. 

Řecko je velmi silně otevřenou ekonomikou, kde tvoří důleţitou sloţku HDP tvoří 

cestovní ruch a příjmy ze směnárenství a lodní přepravy. Řecko je čistý příjemce z rozpočtu 

EU (rovnající se 2,4  % aţ 3,3 % jeho HDP). [59] 

Podstatnou část exportu Řecka tvoří telefony, potraviny a palivo, které je také 

významným příjmem státního rozpočtu. Řecký export směřuje hlavně do Itálie, Německa, 

Kypru, USA, Bulharska, Rumunska a Ukrajiny. [54] 

Do Řecka se nejvíce dováţí stroje, dopravní prostředky a chemické látky, a to zejména 

z Německa, Itálie, Ruska, Francie, Číny a ze zemí jihovýchodní Evropy. [39] 
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Dovoz dlouhodobě převyšuje vývoz coţ vzbuzuje obavy o ekonomiku Řecka.  

Tato nevyrovnanost naznačuje náchylnost ekonomiky na světové nepříznivé situace jako je 

kupříkladu ekonomická krize. I kdyţ došlo k poklesu výše dovozu v průběhu recese, zůstal 

objem dovozu mnohem vyšší neţ vývozy. Proto se vláda plně spoléhala na cestovní ruch, 

který ji přináší okolo 15 % HDP ročně a na financování úvěry. Dovoz za rok 2009 činil  

61,47 miliardy dolarů (za rok 2008 pak 93,91 miliardy dolarů). Celková výše exportu  

v roce 2009 činila 21,34 miliardy amerických dolarů (v roce 2008, byl 29,14 miliardy dolarů.) 

Níţe uvedena data byla čerpaná z [57]. 

Saldo běţného účtu je znárodněno v Grafu 4.1. Je zde dobře patrné, jak převis dovozu 

nad vývozem zadluţil Řecko, působí totiţ negativně na saldo běţného účtu platební bilance. 

 

Graf 4.1: Saldo běţného účtu platební bilance 

 

Zdroj:[47]  

Vývoj HDP na obyvatele se v posledních letech v Řecku sniţoval a to takto: rok 2008 

32.200 dolarů, rok 2009 31,500 dolarů a v roce 2010 jiţ se sníţil na 30.200 dolarů. 

Při porovnání s jinými státy na světě za rok 2010 je o 44. místo. 

Pracovní sílu v Řecku pro rok 2009 tvoří 5,05 milionů obyvatel, coţ v celosvětovém 

měřítku představuje 73. místo. 

Míra nezaměstnanosti obyvatel Řecka tvořila pro rok 2009 míru 9,4 %, pro rok 2010 

pak jiţ 12%. Při porovnání z jinými státy světa se jedná o 127. místo. 

Plánovaný Řecký rozpočet pro rok 2009 počítal s příjmy ve výši 114,5 mld. dolarů  a 

výdaje ve výši 142,9 mld. dolarů. 

Vládní výdaje jsou velmi vysoké. V posledním roce se celkové vládní výdaje zvýšily 

na 46,8 % HDP. 

http://www.theodora.com/wfb/wfb2000/definitions.html#gdp_per_capita
http://www.theodora.com/wfb/wfb2000/definitions.html#unemployment_rate
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Veřejný dluh Řecké republiky se pro rok 2009 dostal na úroveň 126,8 % HDP a pro 

rok 2010 pak na úroveň 144 % HDP. Veřejný dluh země v porovnání s ostatními zeměmi 

světa se nachází na nemilém 5 místě. Tím, ţe Řecký dluh dosahuje takto vysokých hodnot je 

velmi důleţité, aby řecká vláda sledovala nejen částky splátek, ale i náklady na úroky. 

Výnos vládních desetiletých dluhopisů je moţno pozorovat v Grafu 4.2.  

V květnu 2008 investoři věřili, ţe euro zajistí stejnou ekonomickou sílu všech státu Eurozóny, 

proto poţadovali u všech státu relativně stejnou úrokovou sazbu i přes náznaky špatné 

ekonomické situace Řecka. 

V září 2008 investoři začali rozpoznávat, ţe všechny země Eurozóny nejsou stejně 

stabilní, a ţe v Řecku mohou nastat reálné potíţe, proto se poţadovaná výnosnost z drţení 

Řeckých dluhopisů začala zvyšovat. V květnu 2010 jiţ výnosnost vládních dluhopisů dosáhla 

extrémní hodnoty 10 % p.a. 

Graf 4.2 Výnos 10letých vládních dluhopisů 

 

Zdroj:[47] 

Míra inflace měřená ve spotřebitelský cenách dosáhla pro rok 2009 1,2%,  

v roce 2010 4,5% a prognóza pro rok 2011 hovoří o 4,3 %. 

Korupce v Řecku je velmi rozšířeným a negativním jevem. Řecku patří 71. místo  

z celkového počtu 180 zemí dle Transparency International Index [68] vnímání pro rok 2009, 

coţ je významný pokles oproti roku 2008. Úplatkářství je definováno jako trestný čin, 

 a zákon stanovuje přísné tresty za tento čin, nicméně při provádění a prosazování zůstává stát 

laxní. Tento problém je nejaktuálnější v rámci veřejných zakázek, ve kterých tyto vlivy 

hrávaly a bohuţel stále hrají významnou roli při posuzování jednotlivých nabídek.  

Dle Transparency International je započítáno jen vnímání míry úplatkářství ve státě nikoliv 

skutečný počet úplatků. 

http://www.theodora.com/wfb/wfb2000/definitions.html#public_debt
http://www.theodora.com/wfb/wfb2000/definitions.html#inflation_rate_consumer_prices
http://www.theodora.com/wfb/wfb2000/definitions.html#inflation_rate_consumer_prices
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4.2 Řecko ve vztahu s Evropskou unií 

V této kapitole budou pouţity převáţně informace ze zdroje. [60] 

Řecko má celkem 22 poslanců v evropském parlamentu a eurokomisařem za Řecko  

je Maria Damanaki (komisařka pro rybolov a námořní záleţitosti). 

Svou první ţádost o vstup do Evropského společenství podali Řekové jiţ v roce 1961. 

Ţádosti nebylo vyhověno, jelikoţ v roce 1967 byla v Řecku nastolena vojenská diktatura. 

S obnovením demokracie v roce 1974 byly opět diskuze o vstup obnoveny. Proto jiţ v roce 

1975 podalo Řecko novou přihlášku do Evropského společenství.  

O šest let později (1981) pak Řecko přistoupilo k EU. 

V roce 2001 je Řeckem (spolu z 12 dalšími státy unie) přijata jednotná měna euro, 

 i přes problémy, které mělo Řecko se splněním Maastrichtských kritérií. 

Při hlasování o Lisabonské smlouvě stáli Řekové na straně podpory této smlouvy  

a 11. června. 2008 ji ratifikovali. 

Řecko jiţ také mělo moţnost vyzkoušet si předsednictví v radě EU, a to naposledy 

v roce 2003, další takovou moţnost bude mít v polovině roku 2014. 

4.3 Vývoj Řecké ekonomiky od roku 2000 až 2009 

Na začátku roku 2000 ekonomika Řecka údajně stoupala i přesto, ţe vláda zpřísňovala 

svou rozpočtovou politiku před plánovaným vstupem do Eurozóny k počátku roku 2001. 

Na počátku 21. století ekonomika Řecka ve srovnání s ostatními zeměmi výrazně 

rostla. Mezi roky 2003-2007 byl odhadovaný růst ekonomiky ve výši 4 aţ 4,5 %, k tomuto 

růstu také částečně pomohlo zvýšené dostupnosti spotřebitelských úvěrů a velké vládní výdaje 

spojené s olympijskými hrami v Aténách v roce 2004. Náklady na pořádání her byly  

v částce 8.954 mld. eur a pro zvýšení bezpečnosti v zemi dalších 970 mld. eur.  

V této době také nově nastupující vláda přiznává, ţe data, která byla uváděna před vstupem  

do Eurozóny byla neúplná a nepravdivá, hlavní zkreslení nastalo v důsledku nezahrnutí všech 

částí dluhu (jako například všech státních garancí). Evropská unie proto stanovila Řecku 

moţnost nápravy, a to v rozpočtech let 2005 a 2006. [61] 

Řecko bylo v této době dovozcem pracovní síly ze zahraničí, a to hlavně z východní 

 a střední Evropy a Afriky. Pracovníky lákal průměrný příjem 46 tisíc korun měsíčně.  

Tito lidé tvoří v dnešním Řecku 10% celkového počtu obyvatel země, jsou zaměstnáni 

zejména v zemědělství a v jiných odvětvích vykonávají nekvalifikované práce. 
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V roce 2008, kdy jiţ většina zemí pociťovala negativní dopady globální krize. 

 V Řecku pokračovalo období hospodářského růstu, meziroční nárůst HDP byl o 2,0 %.  

První náznaky počínající krize se projevily teprve v čtvrtém čtvrtletí roku. Tehdejší vláda 

přijala několik protikrizových opatření, z nichţ jako první byly schváleny balíčky opatření  

na ochranu bankovních úvěrů a vkladů a balíček opatření na podporu bankovního sektoru  

v celkové hodnotě 28 mld. eur. [52] 

 

V roce 2009 se plně projevil dopad globální krize umocněný chronickými 

strukturálními nedostatky řecké ekonomiky. Růst HDP poprvé od roku 1993, pokles činil 

 -2,3 % HDP, průmyslová výroba klesla o 9,4 %, zpracovatelský průmysl dokonce o 11,2 %, 

objem stavební výroby o 25,9 %, trţby z cestovního ruchu o 18,5 % a maloobchodní obrat 

meziročně o 10,7 %. Prohlubující se recesi provázelo razantní zhoršení stavu řeckých 

veřejných financí. Protikrizová opatření vlády se však ukázala jako nedostatečná.  

Za rok 2009 Řecko vykazovalo schodek 15,5 %, coţ představuje více neţ pětinásobek 

povolených 3 % stanovených v Maastrichtskými kritérii. V únoru 2009 provádělo Řecko 

masivní emisi dluhopisů, coţ signalizovalo platební problémy Řecka. Dále pak v  listopadu 

2009 řecká vláda přiznala, ţe stav veřejných financí v zemi je daleko horší, neţ doposud 

oficiální data ukazovala. V této době nově zvolená řecká vláda revidovala odhad deficitu 

státního rozpočtu pro rok 2009 z 6,7 % hrubého domácího produktu (HDP) na 12,7 % HDP. 

Řecko bylo proto vyzváno Evropskou komisí k okamţité konsolidaci veřejných financí  

a ke zkvalitnění zpracování statistických údajů. 

Koncem roku 2009 se situace řeckých veřejných financí vyhrotila natolik, ţe se Řecko 

dostalo v Eurozóně do role outsidera. Na mezinárodních finančních trzích nastaly silné 

spekulační tlaky na řecké státní obligace a přes ně dokonce na společnou evropskou měnu. 

Nastaly oprávněné obavy z bankrotu řecké státní pokladny. [62] 

Za prapůvod problémů Řecka (a nejen Řecka) lze označit fakt, ţe během posledních 

více neţ deseti let si Řecko půjčovalo na mezinárodních kapitálových trzích 

 k financování deficitu státního rozpočtu a deficitu běţného účtu platební bilance. Spoléhalo 

se na financování z mezinárodních kapitálových trhů, čímţ se Řecko stalo velmi zranitelné  

na posuny důvěry investorů. Takový posun nastává oznámením o finanční situaci Řecka  

v listopadu 2009. 
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Za další problém lze označit příliš rychlý růst bankovního sektoru, a rovněţ politicky 

nestabilní prostředí, kde politické stany chtějí získat přízeň sociálně slabé skupiny voličů, tím 

pádem jsou generačně nezodpovědní, jak uvádí Dvořák (2008, stran 113) 

“ …..bude veřejný dluh tím vyšší čím je vyšší míra sociální nerovnosti mezi lidmi a čím 

menší je podíl lidí pro které je mzda jediným příjmem“. 

V politicky nestabilní situaci schopnost vlády prosadit zvýšení daní klesá a vede 

k vyššímu veřejnému dluhu, jak dále uvádí Dvořák (2008). 

Domácí analytici pak poukazují na velmi vysoké vládní výdaje, nízký výběr daní,  

a malou pruţnost řeckého hospodářství,[54]. Kombinace těchto faktoru odstartovala Řeckou 

dluhovou krizi. 

Následující Tabulka 4.1 ukazuje, jak se zrychlil vývoj státního dluhu Řecka 

s počátkem propuknutí řecké krize. 

Tabulka 4.1 Vývoje státního dluhu Řecka 

Rok  Dluh v % na HDP 

1977 18 

1987 53 

2006 97.8 

2007 95,7 

2008 99,2 

2009 115,1 

2010- prognóza  124,9 

2011- prognóza 133,9 aţ 135 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat Janáčková 2010 a Kohout 2010 

V odborných publikacích je moţno se často setkat s názorem, ţe takovéto dluhové 

zatíţení pomohlo Řecku dosáhnout na přijetí eura, při kterém se Řecku naskytla příleţitost 

levných úrokových sazeb, coţ nepodporovalo zlepšení finanční morálky Řecka, ale naopak 

další zadluţovaní. Zadluţování Řecka přineslo dále v zemi zvýšení inflace a tím omezení 

konkurenceschopnosti Řecka na světových trzích, coţ dále vedlo k prohlubování obchodního 

deficitu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ecko#Ekonomika
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Podobné nečekané propady od úspěšných ekonomik do kritické situace se jiţ 

v nedávné historii přihodily několika zemím. Zmiňme například Maďarsko, Island, Litvu  

a Španělsko. 

 

Průzkum uskutečněný v Eurobarometru, [69] který probíhal ve 3. čtvrtletí roku 

2009 v Řecku, přinesl zajímavé informace, například v této době jen 8 % Řeků věřilo,  

ţe současná hospodářská situace jejich země je dobrá. Dále pak 24 % obyvatel Řecka  

si myslí, ţe v následujících 12 měsících bude ekonomická situace lepší, 38 % očekává její 

zhoršení a 37 % předpokládá, ţe situace zůstane nezměněna. 

Za nejdůleţitější problémy Řekové povaţují z 60 % ekonomickou situaci země z 46 % 

nezaměstnanost a 23 % rostoucí ceny/inflaci. U hospodářské krize se 40 % Řeků domnívá,  

ţe dosáhla svého vrcholu a dále se země začne postupně oţivovat a 57 % se domnívá,  

ţe nejhorší teprve přijde. 

 

4.4 Řecko 2010 

Na konci ledna se i přes vysokou nervozitu investorů nad řeckou ekonomikou povedlo 

řecké vládě úspěšně prodat dluhopisy v hodnotě 8 mld. eur.  

Graf 4.3 Výnosnost Řeckých dluhopisů v roce 2010 

 

Zdroj:[47]  

Na grafu je dobře patrná rostoucí nedůvěra (důvěra) investorů v Řecké státní 

dluhopisy, poţadovaný výnos jak znázorňuje Graf 4.3 stále stoupal. 
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Počátkem roku probíhala intenzivní jednání, jejichţ hlavní náplní byly úsporné 

balíčky, které měly dopomoci ke sníţení státního dluhu, mělo dojít aţ k 25 % sníţení vládní 

spotřeby a redukci počtu pracovníku státní správy. To přineslo počátkem února roku 2010 

v Řecku první protestní stávky. Se stávkami začali krátce (48 hodin) po schválení těchto škrtů 

EU (na jeho plnění bude Evropská unie dohlíţet a to pomocí permanentního monitorovacího 

systému) zaměstnanci finančních úřadů a celnic, a také zemědělci, kteří v této době stávkovali 

jiţ více neţ dva týdny. Řecký premiér Jargos Papandereu vyzval všechny občany, aby tento 

balíček úspor podpořili, tato prosba však nebyla vyslyšena a spustila se lavina stávek.  

Na stávku byli připraveni i všichni státní zaměstnanci. Výkonný ředitel Mezinárodního 

měnového fondu 4.února oznámil, ţe jsou připraveni v případě zájmu poskytnout pomoc,  

věří však ţe této pomoci nebude třeba, a ţe vláda tuto fiskální krizi sama zvládne. [47] 

 

Nejvíc diskutovanou částí těchto úsporných balíčku je důchodová reforma a nový 

daňový zákon. Podle nového daňového zákona přijdou státní zaměstnanci o desítky eur, 

dále Řeky čeká zvýšení daně z benzínu, nafty a dalších paliv. Dalším problémem je jiţ 

zmíněna důchodová reforma, která má zvýšit hranici odchodu do důchodu. Do této doby 

mohli státní zaměstnanci odcházet do důchodu v 50 letech a ţeny ještě o něco dříve. 

Plánované zvýšení má ulevit velmi zatíţenému pojišťovacímu systému. 

 

Později však Mezinárodní měnový fond opět potvrdil, ţe Řecká situace je váţná, ale 

ne natolik, ţe by země stála na pokraji bankrotu. Komisař pro hospodářské a měnové 

záleţitosti Joaquín Almunia přiznal, ţe vyřešit situaci bude pro Řeky velmi těţké a zdlouhavé 

[37]. Ratingové agentury stále sledovaly nepříznivý vývoj a následně Řecku sniţovaly 

hodnocení, jak ukazuje Graf 4.4. Vládě se tak ztíţil přístup k úvěrům, jelikoţ čím niţší je 

rating hodnocení tím klesá poptávka po těchto dluhopisech a investoři poţadují vyšší 

výnosnost. 
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Graf 4.4 Rating Řecka 

 

Zdroj:[47]  

Na konci března prodalo Řecko dluhopisy v hodnotě  5 mld. eur avšak za vysokou 

rizikovou přiráţku. 

V prvním čtvrtletí roku 2010 byl státní dluh Řecka 300 mld. eur, coţ je větší suma neţ 

HDP celé země. Pokud budeme porovnávat výdaje státního rozpočtu a příjmy státního 

rozpočtu, pak tyto výdaje převyšují příjmy o 12,7 %. [46] 

V dubnu znovu řecká vláda prodávala své dluhopisy v hodnotě 1.56 mld. eur  

a opět s nemalou rizikovou přiráţkou. 

Tuto situaci se podařilo dočasně zklidnit aţ v květnu 2010 pomocí „Záchranné akce“ 

kterou sjednalo s Řeckem MMF a EU. 

2. května 2010 poté co řecká vláda poţádala o finanční pomoc 16 členských států 

Eurozóny a Mezinárodní měnový fond (ţádost byla přednesena dne 23. dubna), byl schválen 

Řecku balíček 110 mld. eur. Podmínky tohoto balíčku byly na tři roky a to úroková sazba  

5,2 %, hluboké škrty všech výdajů a zvýšení daní. Uţ v roce 2010 má schodek klesnout na  

8,1 % HDP, do roku 2014 pak sníţit kumulativně deficit o 17 % HDP. [58] 

Tento balíček měl ochránit Řecko před nucenou restrukturalizací dluhu (krachem)  

a před rozšířením „nákazy“ do dalších zemí Eurozóny. Panují však obavy, ţe i přes velký 

objem finančních prostředků nebude tato částka Řecku stačit a Řecko se dostane opravdu  

do bodu, kdy bude muset buď restrukturalizovat svůj dluh, nebo dokonce opustit Eurozónu. 

Řecká dluhová krize hrozí rozšířením po celé Evropě. Řecko také výrazně přispělo 

k oslabování eura.  

 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/rozhodni-se-dnes-nebo-nikdy/10836475?rtype=V&rmain=7817485&ritem=10836475&rclanek=7828102&rslovo=430425&showdirect=1
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9. května 2010 Rada EU oznámila, ţe připraví dalších 500 mld. eur jako, finanční 

pomoc pro zranitelné evropské země a MMF přispěje dalších 220 mld. eur. Ve stejný den 

Evropská centrální banka (ECB) oznámila, ţe by mohla začít odkupovat evropské dluhopisy. 

Na základě tohoto oznámení a dalších okolností se začaly od pondělí 10. 5. dluhopisy na 

trzích v Evropě propadat a euro začalo posilovat, coţ naznačovalo, ţe balíček byl úspěšný  

a zastavil šíření krize Řecka. Zprávy z května vycházejí z [45]. 

7. července 2010 řecký parlament projednal důchodovou reformu, a hlavně 

projednával věk odchodu do důchodu. Nakonec dospěl ke konsenzu, ţe hranice pro odchod do 

důchodu bude zvýšena pro ţeny na 60 let a u muţů na 65 let. 

Počátkem září začaly znovu růst rizikové přiráţky u dluhopisů Řecka,stejně jako  

u dluhopisu Irska a Portugalska, tato sazba se pro Řecko v některých chvílích blíţila hodnotě 

20 %. 

4. října Řecko předloţilo návrh rozpočtu pro rok 2011 a parlament se zavázal sníţit 

rozpočtový deficit ve výši -7 % HDP na tento rok rychleji neţ bylo dohodnuto v MMF. [70] 

4.5 Řecko 2011 

Počátkem ledna vypadala situace po předchozím bouřlivém roce poměrně klidně, 

situace se však nenadále změnila, jak o tom informoval německý časopis Der Spiegel [71]. 

Šéf Evropského fondu finanční stability (EFSF) Klaus Regling navrhl restrukturalizaci 

řeckého dluhu a jeho návrh podpořili i ministři Eurozóny. Řecký ministr financí  

Jorgos Papakonstantinu na to reagoval slovy, ţe věří, ţe se Řecku podaří vyhnout 

restrukturalizaci díky rozpočtovému přebytku a reformám. 

23. února se Řecká policie střetla s demonstranty, zhruba 100.000 pracovníků, 

důchodců a studentů pochodovalo k parlamentu na protest proti úsporným opatřením,  

která mají pomoci uspořit prostředky řeckému rozpočtu. 

V polovině dubna se objevily zprávy o insolvenci Řecka a přípravě na vyhlášení 

státního bankrotu, prohlásil to šéf respektovaného německého institutu Ifo Hans-Werner Sinn 

[72]. Dluhy Řecka jsou podle něj příliš vysoké a země si s nimi sama poradit nemůţe. Pokud 

by se tak ale stalo, šlo by o první státní bankrot za zhruba 60 let. Dluh Řecka nyní přesahuje 

300 mld. eur (zhruba 7,3 bilionu Kč). Na moţný bankrot se podle něj mají připravit i věřitelé 

"Věřitelé by měli vědět, ţe není moţné po celém světě bezmyšlenkovitě rozhazovat peníze, 

kdykoli se naskytne příslib vysokého zhodnocení." [72 strana 2]. Evropská unie 

 i Evropská centrální banka podle Sinna restrukturalizaci řeckého dluhu prozatím odmítají.  
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Pro samotné Řeky dle Sinna jiţ prý není myšlenka restrukturalizace dluhu tak 

nepředstavitelná, jako byla ještě před pár měsíci. I kdyţ vláda zatím této variantě odolává, 

není jisté, jak některé vlivy, jako je přetrvávající hluboká recese a vysoká nezaměstnanost  

s mizivým pokrokem, v reformě státních financí, budou na vládu dále působit. Také finanční 

trhy v restrukturalizaci a vyřešení problému nevěří. Ratingové agentury srazily hodnocení 

úvěrové spolehlivosti Řecka a to hluboko do spekulativního pásma, coţ situaci v Řecku ještě 

více zkomplikovalo. Oproti tomu Řecký premiér Jorgos Papandreu trvá na tom,  

ţe restrukturalizace řeckého dluhu by měla nedozírné dopady na banky a penzijní fondy, které 

drţí ve svých portfoliích velké objemy státních dluhopisů, jak uvádí [53]. 

Dne 18. dubna se na finančních trzích objevila zpráva, ţe Řecko na nedávné schůzce 

ministrů financí EU, která se konala v Budapešti poţádalo o restrukturalizaci svého dluhu. 

Tuto zprávu však Řecko plně popřelo. Šéf řecké centrální banky pak dodal, ţe takový krok by 

byl katastrofální. [52] 

 

4.6 Řecko a budoucnost 

V této kapitole budou pouţity převáţně informace z knihy Janáčková (2010). 

Řecko má mnoho moţností řešení této finanční krize. Svou roli zde významně hraje  

i postoj všech evropských institucí a ostatních států uţívajících euro. Řecko a celá Eurozóna 

mají momentálně dvě hlavní moţnosti řešení. 

 

První moţností je vystoupení Řecka z Hospodářské a měnové unie a rychlé přijetí 

domácí měny a silná devalvace této měny. Pro tuto variantu hovoří to, ţe při vlastní měně  

by mohli Řekové provádět zásahy do ekonomiky, které v Hospodářské a měnové unii 

nemohou, jsou to zásahy jako: 

 nemoţnost provádění vlastní monetární politiky, devalvace vlastní měny za účelem 

zlevnění exportu a tím zvýšení konkurenceschopnosti země vedoucí k oţivení vlastní 

ekonomiky, 

 neochota politiků nechat si diktovat podmínky finančních a fiskálních reforem výměnou 

za mezinárodní pomoc, 

 pakt stability a růstu nutí členy Hospodářské a měnové unie k plnění konvergenčních 

kritérií,  
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 návrhy na vytvoření jednotného evropského daňového úřadu, povedou k výrazně 

vyššímu přerozdělování peněz v rámci Hospodářské a měnové unie a tedy mohou být 

důvodem pro opuštění Hospodářské a měnové unie. 

Proti tomuto vystoupení však hovoří to, ţe tento krok by silně ohrozil stabilitu eura, 

jelikoţ stejná situace jako Řecku hrozí i Portugalsku a Španělsku. Dále pak provedení 

vystoupení z Hospodářské a měnové unie a zavedení vlastní měny je déle trvající záleţitosti. 

Tento krok by také mohl ohrozit věřitele Řecka, zejména zahraniční banky, které drţí 70 % 

vládního dluhu Řecka. [63] 

 

Druhou moţností je, ţe Řecko přijme finanční pomoc od evropských zemí a bude 

respektovat podmínky pro čerpání této pomoci. Řecko má podle podmínek, které mu byly 

uloţeny při poskytnutí „záchranného balíčku“, do roku 2014 sníţit deficit o 17 % 

(kumulativně) HDP, problémem je skutečnost, ţe ještě zhruba 10 % HDP v těchto letech 

zaplatí jen na úrocích.  

 

Odborníci předpokládají počátek růstu ekonomiky aţ v roce 2012  

a dosaţení 2 % růstu aţ v roce 2014, coţ bude představovat pro Řecko velkou zátěţ a není 

jisté, jestli to zvládne, nebo bude nutné restrukturalizovat řecký dluh, k čemuţ se přiklání 

většina analytiků. Je velice pravděpodobné, ţe s pomocí, která byla poskytnuta Řecku ve 

formě půjčky, se stane brzy nevratný transfer. 

Třetí moţností je privatizace části Řeckého majetku, s tímto prodejem však občané 

razantně nesouhlasí. 

Zachovat Řecko v současné podobě je především politickou otázku, je v zájmu všech 

zúčastněných zachovat zdání jednotnosti Eurozony, i za cenu pouţití nestandardních řešení, 

zvláště v okamţiku kdy finanční trhy reagují velmi ukvapeně na jakékoli špatné zprávy a tím  

i zdraţují financování reálného veřejného dluhu Řecka. 

Současná krize Řecka můţe být varováním pro ostatní. Je třeba si přiznat, ţe současné 

zadluţení zemí Eurozóny souvisí s  příliš heterogenní měnovou unií. Projevují se zde 

narůstající nerovnosti v inflaci i v obchodních bilancích. Je proto zcela jasné, ţe bude 

nezbytné přijmout také strukturální změny v hospodářské politice Eurozóny. Jak uvádí 

Janáčková “Řecká nemoc je nemocí celé měnové unie a bude ji pronásledovat i do 

budoucna“. 

Je těţkou otázkou, zda se Řecko dostane ze své dluhové krize bez vládního bankrotu 

(dnes často nazývaného restrukturalizace dluhu). 
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Představitelé Evropské unie a Eurozóny horečně hledají cesty, jak se dostat z krizové 

situace a zamezit jednak rozpadu Evropské měnové unie a jednak dluhovým krizím 

v budoucnu. Existuje návrh na zvýšení centralizace a to tím, ţe státy budou povinny 

předkládat státní rozpočty do Bruselu a případně budou sankciovány za přílišné zadluţení 

země. Toto by měly zajišťovat nově připravované instituce, kterými by měly být Výbor  

pro systémová rizika a Evropský systém finančních dohledu. Zároveň se má zpřísnit regulace 

bank a také se hovoří o zavedení bankovní daně, prostředky vybrané jejím prostřednictvím by 

měly být pouţívány při vzniku budoucích krizí. Dle Janáčkové „Větší regulace rozhodně 

řešením nebude“. Je zde také problém, kdo vlastně bude časem zadluţení ostatním zemím 

platit, jelikoţ fiskální situace všech členů Eurozóny se zhoršuje. 

Pokud se jedná o budoucnost i ostatních států Eurozóny, pak jeden z názorových 

proudu říká, ţe řešením je pokles finanční role státu a regulační a unifikační aktivity Bruselu. 

To by pak mělo vést ke sníţení vytěsňovacího efektu pro soukromý sektor, zvýšení 

efektivnosti ekonomiky, zpevnění základů ekonomiky a k podpoře růstu ekonomiky. 

Důleţité pro další fungování ekonomiky a vyvarování se hlubokých ekonomických 

krizí bude také nutnost, aby banky a ratingové agentury vytvářely poctivé a realistické 

ohodnocení rizik. 

Dále je třeba zvyšovat ţivotní úroveň obyvatel. Jiţ zřízení Národního fondu  

pro sociální soudrţnost je povaţováno za pozitivní krok v boji proti chudobě a nerovnosti.

 I při nastalém růstu to samo o sobě nestačí. Je také nutné vést politiky ke sníţení 

nezaměstnanosti, ke zvýšení procenta kvalifikovaných zaměstnanců. Kupříkladu politiky 

zaměřené na zlepšení produktivity, můţou lépe izolovat ekonomiku před vnějšími šoky  

a poloţit pevné základy pro další zvyšování ţivotní úrovně v budoucnu. 
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4.7 Komparace 

Na základě této a předcházející kapitoly a pro lepší zhodnocení cíle uvádím komparaci 

rozdílu mezi vývojem krize v Řecku a finanční krizi v USA.  

 

Tabulka 4.2 Komparace rozdílů mezi jednotlivými ekonomikami 

 Vývoj krize v Řecku 2009-2011 Vývoj finanční krize USA v 

letech 2008-2010 

Vznik  21. století  21. století  

Struktura ekonomiky Převáţně sektor sluţeb Převaţuje sektor sluţeb 

Měnový systém  Plovoucí, člen měnové unie Plovoucí 

Typ krize  Dluhová  Bankovní 

Hlavní příčiny   Neúměrné výdaje státního 

sektoru  

 Růst zadluţení  

 Nízké úrokové sazby 

 Skreslovaní statistických 

údajů 

 Velká korupce 

 Přílišná důvěra investorů 

v budoucí vývoj ekonomiky 

 Splasknutí technologické 

bubliny, 

  Niské úrokové sazby, 

  Volnou morálku při 

poskytování hypotéčních 

úvěru,  

 Sekuritizaci,  

 Vznik nemovitostní bubliny  

Obranné akce centrální banky 

a vlády proti krizi  

 Úsporné balíčky  Monetární expanze 

 Sníţení úrokových sazeb 

Rating  Významné sníţení  Stabilní  

Situace na dluhopisovém trhu  Růst poţadovaného výnosu  Stabilní  

Mezinárodní pomoc Evropská unie, MMF Nebyla nutná  

Doba ukončení  Nadále pokračuje Nadále pokračuje 

Zdroj: vlastní zpracování  
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4.8 Shrnutí kapitoly  

Čtvrtá kapitola se zabývá dopady finanční krize na řeckou ekonomiku.  

Jsou zde vysvětleny historické příčiny vedoucí k současným ekonomickým problémům 

Řecka, jako například vysoký podíl státního sektoru na zaměstnanosti, vysoké zadluţovaní 

v zahraničí nebo brzké odchody obyvatel do důchodu. Dále je v této kapitole nastíněn průběh 

událostí posledních let, které vedly k propuknutí krize a  dnešnímu nepříznivému stavu řecké 

ekonomiky. Jiţ v dobách před vstupem Řecka do Evropské unie a přijetím jednotné měny 

euro se potýkalo řecké hospodářství s nevyrovnaností státního rozpočtu. Při vstupu do EU 

se Řecku otevřely další moţnosti pro získaní levných úvěru k financování státních výdajů. 

Tyto úvěry Řecko vyuţívalo v hojné míře. S rozšíření světové finanční krize do Evropy  

a poklesem poptávky na domácí i zahraničních trzích docházelo k růstu nezaměstnanosti  

a k  výraznému poklesu HDP. Vláda potřebovala peníze na výdaje, jenţ získala vzhledem  

ke světové finanční krizi pomocí prodeje vládních dluhopisů na světových trzích,  

kde však docházelo k poklesu  zájmu o tyto instrumenty a investoři byli více obezřetní. 

 Začali poţadovat větší výnosy v případě více zadluţených zemí. Tato situace dostala řeckou 

ekonomiku do obtíţně řešitelné situace. 

Srovnání finanční krize v USA a finanční krize v Řecku můţeme vidět v části 4.7 

Komparace. 

 

Řecka krize neprobíhá izolovaně, ale má značný dopad na celou EU. 

Proto jsem se také rozhodla vysvětlit dopad světové finanční krize právě na řeckou 

ekonomiku. 

 

Po vypuknutí Řecké finanční krize, bylo nejenom Řecko, ale také Eurozóna nucena 

přijmout celou řadu opatření, která mají za cíl ozdravit řeckou ekonomiku, sníţit její 

zadluţovaní a povedou k potlačení negativních účinků této krize na společnou měnu. V další 

fázi také chce Eurozóna přijmout opatření pro budoucí včasné rozpoznání a prevenci před 

dluhovou krizí, která by mohla Eurozónu ohrozit. 

V této době nelze predikovat další vývoj situace v Řecku, i kdyţ se v některých 

okamţicích o problémech v Řecku mediálně hovoří jiţ méně, neznamená to, ţe řecká dluhová 

krize je vyřešena. 

Budoucí řešení této krize můţe působit jako precedent pro další země. Proto by Řecko 

i nadnárodní instituce v řešení měly postupovat odpovědně a obezřetně. 
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5 Závěr 

Není období, kdy by v historii nebyla zaznamenána finanční krize. Tyto jednotlivé 

finanční problémy se liší délkou, příčinami vzniku nebo důsledky, které po sobě daná krize 

zanechala. 

Jako reakce na krize vznikly predikční modely, s cílem predikovat krize a přijít  

na příčiny vzniku těchto krizí. Jde o postupné vyvozování jednotlivých faktorů, jimiţ jsou 

krize zapříčiněny a ovlivněny, aţ k vyvození konečného modelu, finanční krize rozlišujeme  

na bankovní, dluhové, měnové a krize systemické. 

Současná finanční krize která vypukla původně v USA je nejrozšířenější světovou 

krizi od doby Velké hospodářské krize z 20. let 20. století. S touto krizí jsou provázány  

i ekonomické problémy jiných států světa. Zatímco důsledkům této krize a jejich řešení se 

věnují celé zpravodajské relace, o skutečných příčinách krize se z médií dozvídáme 

výjimečně. Proto jsem se rozhodla zaměřit právě na světovou finanční krizi, její příčiny  

i důsledky.  

 

Bakalářská práce měla za cíl popsat vznik finančních krizí a jejich důsledky,  

s podrobnějším zaměřením na finanční krizi 2008-2010 a jejím dopadem na řeckou 

ekonomiku. 

 

V druhé kapitole byly vysvětleny pojmy související s finanční krizí, dále byly 

charakterizovány teoretické přístupy ke krizím a indikátory předesílající vznik krizí. Byly také 

popsány jednotlivé druhy krizí, jak z hlediska vzniku, příčin a také důsledků. Pozornost byla 

také věnována jednotlivým modelům krizí a byl stručně charakterizován význam 

hospodářského cyklu v ekonomice. Neméně důleţitou část práce tvoří kapitola 2.6 Prevence. 

Je třeba sledovat případné signály nastávající krize, aby mohly být včas odhaleny a řešeny.  

Při včasném odhalení krize existuje moţnost jí zabránit, nebo alespoň zmírnit její dopad. 

Domnívám se, ţe prevence je vţdy lepší neţ represe. 

 

V třetí kapitole byly popsány souvislosti světové finanční krize z let 2008-2010.  

Od roku 2007 můţeme v médiích velmi často slyšet skloňování slovních spojení „hypoteční 

krize“ či „finanční krize“. Odhady o budoucím vývoji světové ekonomiky jsou však značně 

nepřesné, matematické modely přestávají fungovat, chování investoru na trhu ovlivňuje 

panika. Jsme tedy svědky završení období konjunktury a následné deprese. 
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Dnešní světová finanční krize započala v USA, ale díky globalizaci ekonomických 

systémů se rozšířila i do ostatních zemí světa a stala se rozsáhlejší neţ kterákoliv dřívější 

krize. Je aţ neuvěřitelné jak se špatná rozhodnutí můţou přenášet v čase do budoucnosti. 

K hlavním příčinám vzniku této krize patří splasknutí technologické bubliny, 

nevhodné zásahy FEDu, volna morálka při poskytování hypotéčních úvěru, nízké úrokové 

sazby, sekuritizace, vznik nemovitostní bubliny a finanční panika. 

Do řešení krize se zapojil FED tím, ţe sníţil úrokové sazby a uvolnil měnovou 

politiku, coţ vedlo ke zvýšení mnoţství peněţ v oběhu a k záchraně bankovního sektoru. 

Přestoţe důsledky krize se dostavují postupně, můţeme jiţ dnes s jistotou říci,  

ţe světová finanční krize přinesla zpomalení ekonomického růstu, růst počtu exekucí domů, 

pokles cen nemovitostí, depreciaci dolaru, pokles na finančních trzích, zvýšení počtu 

nesplacených úvěrů, růst cen pohonných hmot a významně byla ovlivněna také zaměstnanost, 

začala se zkracovat pracovní doba a došlo k propouštění. Konec této finanční krize není stále 

znám, ale s jistotou lze říci, ţe svět se z ní bude vyrovnávat ještě řadu měsíců či let. 

 

Čtvrtá kapitola se zabývá dopady finanční krize na řeckou ekonomiku. Úvod kapitoly 

4.1.3 popisuje špatné hospodaření země, kdy stát měl vyšší výdaje neţ příjmy. Dalším 

problémem byla nejednotnost účetního systému před vstupem do EU  

a Evropské měnové unie díky níţ docházelo ke zkreslení ekonomických ukazatelů. Po vstupu 

do EU se Řekům nabízela moţnost čerpání levných úvěru ze zahraničí, čehoţ vláda hojně 

vyuţívala. S rozšířením finanční světové krize i do Evropy, klesl zájem po řeckém exportu,  

a také poklesla domácí poptávka. Tento celosvětový propad se projevil v nervozitě investorů 

na světových trzích, ti začali mnohem obezřetněji nakupovat. V roce 2009 se plně projevil 

dopad globální krize umocněný chronickými strukturálními nedostatky řecké ekonomiky. 

Řecko, které v této době potřebovalo emitovat další dluhopisy k financování veřejných výdajů 

se dostalo do obtíţí. Vláda se  proto rozhodla přijmout řadu úsporných balíčku a poţádala  

o pomoc MMFa EU. Tyto úsporné balíčky se však setkaly s vlnou protestních stávek.  

Měly řešit dosud trvající problém přebujelé administrativy na řeckých úřadech, a také ostatní 

štědré vládní výdaje. I přes to, ţe ekonomika Řecka prudce klesá daří se vládě prosadit jiţ 

zmiňované balíčky úsporných opatření. V této době klesá HDP, průmyslová i stavební 

činnost, maloobchody ztrácejí meziročně obrat aţ o 10,7 %. Protikrizová opatření se však 

ukázala, jako nedostatečná Na konci roku 2009 se situace řeckých veřejných financí vyhrotila 

natolik, ţe nastaly silné spekulativní tlaky na státní obligace a Řecku bylo sníţeno ratingové 

hodnocení.  
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V roce 2010 vláda pokračovala s další řadou úsporných opatření jako bylo například 

zvýšení věku pro odchod do důchodu. Evropská unie a MMF poskytli další nemalé prostředky 

řecké ekonomice i přesto se situace pro Řecko nějak nemění. Počátkem ledna 2011 vypadala 

situace po předchozím roce poměrně klidně. Tato situace se bohuţel neudrţela dlouho a jiţ 

v polovině dubna se objevují zprávy o insolvenci Řecka a o vyhlášení státního bankrotu.  

Pro budoucnost Řecka je několik moţných scénářů řešení nastalé situace. Mezi tyto 

navrhované scénáře patří vystoupení z Evropské měnové unie a řešení zadluţenosti pomocí 

devalvace či získaní dostatečné mezinárodní finanční pomoci, nebo privatizace státního 

majetku. 

Krize Řecka není nijak specifická, je jen posledním problémem, který zasáhl světovou 

ekonomiku. Evropy se tento problém dotýká zvlášť těţce, jelikoţ většina zemí má společnou 

měnovou politiku. Kaţdé ekonomické zakolísání jedné země se projeví v ekonomikách 

ostatních zemí.  

 

V této době nelze zatím predikovat další vývoj situace v Řecku, i kdyţ se v některých 

okamţicích o problémech v Řecku mediálně hovoří jiţ méně, neznamená to, ţe Řecká krize  

je vyřešena. 

Budoucí řešení této krize můţe působit jako precedent pro další země. Proto by Řecko 

i nadnárodní instituce v řešení měly postupovat odpovědně a obezřetně. 

Řecká krize otevřela jiţ dlouho v odborných kruzích diskutovanou problematiku 

zadluţování zemí Evropy a nekompaktnosti ekonomik Eurozóny. 

 

Co se týče mého zhodnocení dopadu globální krize na řeckou ekonomiku jsem toho 

názoru ţe, globální krize jen urychlila jiţ počínající problémy řecké ekonomiky,  

které by vypukly i v případě kdyby tato krize nenastala. Řecko, proto není typickým 

představitelem zasaţené ekonomiky globální krizí, nýbrţ zde více neţ o problémech globální 

krize můţeme hovořit o problémech způsobených zadluţením a tedy o krizi dluhové. 

Moţnosti řešení této situace vidím ve vytvoření mnohem těsnější hospodářské unie, 

jakési hospodářské federace, nebo v restrukturalizaci dluhu.
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Seznam zkratek 

AIG       American International Grup 

BIS        Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb 

CRA     Community Reinvestment act. 

ECB      Evropská centrální banka 

EBRD   European Bank for Reconstruction and Developent 

EFFS     Evropský fond finanční stability 

ERM      European Exchange Rate Mechanism 

EU          European Union 

FDIC      Federal Deposit Insurance Corporation 

FED       Federální rezervní systém Spojených států amerických 

FNMA   Federal National Mortgage Association 

G 7         Sedm nejvyspělejších států světa 

G 20       Dvacet nejvyspělejších ekonomik světa 

HDP       Hrubý domácí produkt 

IBRD      International Bank for Reconstruction and Development 

IMF        International Monetary Fund 

KWh       Kilowatthodina 

MMF      Mezinárodní měnový fond 

mld         Miliard dolarů 

NAMA    Úřad pro správu národního majetku 

NATO     Severoatlantická aliance 

OBSE      Organization for Security and Co-operation in Europa 



 

 

OECD     Organization for Economic Cooperation and Monetary Fund 

OSN         United Nations Organization 

TARP      Troublad Asset Relief Program 

USA         United States of America 

USD          Americký dolar 

WTO        WorldTrade Organization 
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Příloha č. 1  

Přehled vybraných krizí od 80. let 20. století  

 

Americká bankovní krize 1980-1995  

Chilská finanční krize 1981-1985 

Latinskoamerická dluhová krize 1982-1989 

Severní bankovní krize – Norsko 1988-1993 

Japonská finanční krize 1989-2004 

Severní bankovní krize – Švédsko 1990-1994 

Severní bankovní krize – Finsko 1991-1994 

Krize evropského měnového mechanismu 1992-1993 

Mexická krize 1994-1995 

Asijská finanční krize 1997-1998 

Ruská finanční krize 1998 

Brazilská finanční krize 1998-1999 

Ruská finanční krize 1998-1999 

Japonská finanční krize 1989-2004 

Argentinská krize 1999-2002 

Turecká finanční krize 2000-2001 

Americká hypoteční krize 2007-? 

Světová finanční krize 2007-2009 
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Příloha č. 2  

Rychlý náhled ho nedávné historie Řecka 

 

 1821  Řekové povstali proti osmanské nadvládě, začíná osvobozenecká válka  

 1829 Řecké království získalo po pětisetleté turecké okupaci nezávislost na Osmanské 

říši 

 1832 Velká Británie, Francie a Rusko dosadili na řecký trůn Otta I. z rodů 

Wittelsbachů 

 1843 Po puči 3. září zavedl král pod tlakem konstituční monarchii 

 1914-18 V první světové válce Řecko porušuje neutralitu a přidává se na stranu 

„Dohody“, za tuto podporu je mu po válce přiděleno nemalé území v Anatólii 

 1919-22 Řecko-turecká válka 

 1924 Monarchie zrušena, vyhlášena Druhá helénská republika 

 1935 Vojenský puč vedený generálem G. Kondylem obnovil monarchii. Král Jiří II. se 

vrátil do země, kde následně podporoval diktaturu I. Metaxase 

 1941-1945 okupace Německem  

 1949 poráţka komunisty organizovaného povstání 

 1952 Řecko se stalo členem NATO 

 1973 Vojenská junta prosazuje zrušení monarchie, Georgios Papadopulos se stává 

prezidentem, demokracie potvrzena v referendu 1974 

 1981 Řecko získalo členství v Evropském společenství 

 2002 Řecko přijímá jednotnou měnu euro společně s dalšími 12 státy Unie. 


