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1. Úvod 

Tématem této diplomové práce je Největší světové finanční krize posledních dvaceti 

let a jejich vliv na ekonomiku jednotlivých zemí. Budeme se zde zabývat vznikem 

jednotlivých finančních krizí, které v posledních dvaceti letech zasáhly světovou ekonomiku. 

Následně budeme analyzovat příčiny těchto krizí, jejich průběhem a tím jak ovlivnily 

nejenom jednotlivé země ale následně i celou globální ekonomiku.  

Po druhé světové válce začaly státy více spolupracovat, co se týče oblasti finančního 

systému. Byl založen Bretton-woodský měnový systém a následně i Mezinárodní měnový 

fond, Světová banka nebo Všeobecná dohoda o clech a obchodu, ze které následně vznikla 

Světová obchodní organizace. Všechny tyto instituce měly usnadnit a podpořit mezinárodní 

obchod, usnadňovat mezinárodní měnovou spolupráci nebo usnadnit dostupnost finančních 

prostředků. V 80. letech došlo ke kolapsu B-W systému a přechodu většiny ekonomiky na 

pohyblivé měnové kurzy. Koncem 80. let a počátkem 90. let 20. století došlo k pádu železné 

opony, čímž se otevřely zcela nové trhy. Svět se stával čím dál tím více globalizovaný a to 

nejenom v oblasti zboží a služeb, ale také v oblasti finančního sektoru. Investoři, banky či jiné 

finanční instituce, mohli nakládat se svými finančními prostředky po celém světě. Toto 

globální propojení, pomohlo k růstu mnoha zemím, které by se bez zahraničního kapitálu 

neobešly. Ovšem s novými možnostmi vznikly i nová rizika. Pokud v minulosti se země 

dostala do finančních či ekonomických problému, zasáhlo to pouze ji, či nanejvýše nejbližší 

obchodní partnery. V dnešním globalizovaném světě, se turbulence na jednom finančním trhu 

může projevit okamžitě u několika dalších, což může vést ke globální finanční a následně také 

ekonomické krizi. Toto se přesně nastalo u americké hypoteční krize, která se následně přelila 

do ostatních ekonomik.  

Cílem této práce je popsat největší finanční krize, které za posledních dvacet let měly 

velký vliv nejenom na zemi, ve které vznikly, ale následně i na celý region popřípadě celý 

svět. Dále se také podíváme na společné rysy těchto krizí a v závěru pak provedeme jejich 

stručnou komparaci. 

V první kapitole si popíšeme vznik a vývoj asijské finanční krize, která na konci 90. 

let minulého století vznikla v Thajsku. Tato krize měla obrovský negativní dopad na státy 

v daném regionu, kterým se přezdívalo „asijští tygři“. Finanční a následná ekonomická krize 

následně postihla také i další světové ekonomiky, jako je například Rusko.  
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V druhé kapitole se budeme zabývat jihoamerickou finanční krizí. Tento region si 

různými finančními turbulencemi prošel již mnohokrát v minulosti. Počátkem 90. let 20. 

století postihla finanční krize nejdříve Mexiko, postupem času se finanční krize objevila také 

v Brazílii a ostatních státech Jižní Ameriky. Nejvíce zasaženým státem se stala Argentina, 

která si na přelomu tisíciletí prošla státním bankrotem. 

Ve třetí a poslední kapitole se zaměříme na poslední finanční krizi, která měla svůj 

počátek v USA a je srovnatelná, ne li horší než finanční krach ve 30. letech minulého století. 

Tato krize, která měla svůj počátek v rizikových hypotékách, se následně rozšířila do celého 

světa. Způsobila krach mnoha bank, firem a dostala do problémů státy, které do té doby byly 

považovány za ekonomicky silné a stabilní. Jedním z těchto států je například Island, o 

kterém se také zmiňujeme v rámci této kapitoly. 
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2. Teoretické vymezení finanční krize 

V této kapitole si teoreticky vymezíme pojem finanční krize. Budeme se zabývat 

příčinami vzniku finančních krizí a jejími dopady na reálnou ekonomiku. Podíváme se také na 

přímé zahraniční investice, na instituce zajišťující a dohlížející na finanční trhy a na ratingové 

agentury, jakožto instituce, které hodnotí bonitu daných zemí. Také se podíváme na úlohu 

Mezinárodního měnového fondu, který pomáhá zemím postižených krizí. Dále se podíváme 

také na vznik a vývoj největší finanční krize 20. století, která vznikla v USA, a měla za 

následek velký úpadek světového hospodářství. Tato krize měla obrovské dopady nejenom na 

světovou ekonomiku, ale také dala vzniknout novým ekonomickým teoriím a směrům, které 

ovlivnily na několik následujících desetiletí ekonomické myšlení. 

2.1 Finanční krize a její příčiny 

Jak píše Kunešová (2006), mezi nejvýznamnější negativní důsledky liberalizace 

mezinárodního kapitálu je právě finanční krize. Síla a četnost finančních krizí se nejvíce 

začala projevovat po pádu breton-woodského měnového systému v 60. letech 20. století. Od 

90. let se krize začaly objevovat již s dvouletým intervalem, a každá následující byla 

nákladnější a týkala se širšího okruhu zemí. Příčinou tohoto stavu je rostoucí globalizace 

světového hospodářství, která je doprovázena liberalizací kapitálových toků. Výhodou 

liberalizace jsou široké investiční možnosti a nevýhodou je značná finanční nestabilita. Náhlý 

odliv kapitálu ze země, který slouží k financování značného množství domácích investic, 

může mít za následek hlubokou recesi, jelikož se domácí poptávka musí spokojit s omezením 

finančních zdrojů.  

Podle Kunešové (2006), finanční krize ve vyspělých a také rozvojových zemí vznikají 

především přes měnové krize, které se často přesunou také do bankovního sektoru. Měnové 

krize se vyznačují spekulativním útokem kapitálu na málo pružnou, či fixovanou měnu. 

Obvykle se tyto postižené země potýkají také se špatnou rozpočtovou situací či slabým 

bankovním systémem. Bankovní krize je spojená s nadměrnými půjčkami a „bublinami“, 

které při splasknutí mohou vyvolat pád bankovního sektoru. Tyto krize jsou zapříčiněné často 

nedostatečným bankovním dohledem. Co se týče rozvojových zemí, zde se může jednat o 

kombinaci těchto krizí s doprovodnými obtížemi, jako je například splácení dluhu. 
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 I když je každá finanční krize něčím specifická, jde u nich nalézt určité společné rysy. 

Podle Kunešové (2006) jsou to například tyto rysy: 

a. Krizi předchází finanční deregulace a liberalizace kapitálových transakcí. 

b. Následuje období prudce zvýšeného přílivu kapitálu přilákaného do země 

kombinací úrokového diferenciálu a relativně stálého devizového kurzu. 

c. Příliv kapitálu vytváří tendenci ke zhodnocování domácí měny a ke zhoršování 

rovnováhy běžného účtu. Když nastane nadměrný příliv kapitálu, dojde ke 

zhoršení vnější rovnováhy a k oslabení finančního sektoru. 

d. Vypuknutí krize často předcházejí podstatné změny makroekonomické regulace 

jiných zemí (například úrokové míry), které odstartují nový směr kapitálových 

toků. 

e. Odliv kapitálu a následné znehodnocení domácí měny vede ke ztrátě kapitálu u 

těch, kteří se nezajistili proti kurzovému riziku, a vyvolá vysokou poptávku po 

zahraniční měně. 

f. Každou finanční krizi doprovází panika, kdy investoři prchají ze země. Tomu 

nezabrání ani zvýšení domácí úrokových sazeb, které se snaží zastavit odliv 

kapitálu a přilákat ho zpět do země. 

2.2 Mezinárodní pohyb kapitálu a PZI 

Jak jsme si již uvedli výše, jednou z příčin krize je mezinárodní pohyb kapitálu, kdy se 

kapitál přesunuje z jedné země do druhé, za účelem zvýšit jeho hodnotu. Jak píše Kunešová 

(2006), do zahraničí můžeme investovat kapitál v různých formách. Z hlediska typu se jedná 

o přímé zahraniční investice, portfoliové investice a zahraniční vklady a úvěry. Z hlediska 

vlastnictví je to pak kapitál soukromý, státní kapitál či mezinárodní kapitál. Z časového 

hlediska pak dělíme kapitál na krátkodobý a dlouhodobý.  

Nejvýznamnější formou mezinárodního pohybu kapitálu jsou právě přímé zahraniční 

investice. Pomocí PZI si investor z jedné země kupuje majetek v druhé zemi za účelem 

získání kontroly nad daným podnikem. PZI se realizují buď ve formě akvizice, nebo založení 

podniku na zelené louce. PZI pomocí akvizice znamená získání určitého balíčku akcií již 

existující firmy za účelem kontroly. Tento druh je kapitálově výhodnější pro investora. 

Založení podniku na zelené louce je spíše výhodnější pro danou zemi, kam kapitál přichází, 

jelikož se tím zvyšuje zaměstnanost a produkce. 
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Jak píše Kunešová (2006), investoři, kteří investují svůj kapitál do národních 

ekonomik, chtějí vydělat na specifických podmínkách dané země. Investor získá například 

přístup k půdě, levné pracovní síle, úspoře na daních, cell, dopravy a jiných výhod, které se 

následně promítnou do výše zisku. To vše je spojeno také s investičním rizikem, jako 

například přesunem zisku do mateřské společnosti, či problémem dvojího zdanění. PZI 

nepřináší výhody pouze investorovi, ale také zemi, ve které je kapitál investován. Zvyšuje se 

zaměstnanost, roste produkce, zvyšuje se přístup k novým technologiím a celkově dochází 

k posílení regionu. Ovšem ne vždy mají PZI pozitivní dopad na ekonomiku. V ekonomicky 

méně vyspělých zemích může docházet díky přílivu PZI k restrukturalizaci ekonomiky a 

k dočasnému zhoršení ekonomické situace.  

Tabulka 2.1 Dovoz PZI 

Dovoz PZI meziroční změna (%) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Svět -47 -23 -9 22 45 45 35 -11 -35 10 

EU -56 -21 -10 -17 128 16 52 -37 -31 -22 

OECD -51 -26 -15 13 44 52 34 -22 -37 -1 

Čína 15 11 -5 17 113 6 29 9 -35 62 

Japonsko -25 48 -68 161 -64 -334 3 8 -51 -114 

USA -48 -49 -24 129 -23 116 -9 40 -49 49 

 Zdroj: oecd + vlastní úprava 

Tabulka 2.2 Vývoz PZI 

Vývoz PZI meziroční změna (%) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Svět -45 -26 5 62 -6 58 58 -12 -41 21 

EU -54 -39 10 30 59 14 83 -23 -60 18 

OECD -44 -27 8 52 -6 52 63 -15 -45 18 

Čína 652 -63 -94 1 085 526 88 -20 215 -18 37 

Japonsko 22 -16 -11 8 48 10 46 74 -42 -25 

USA -11 9 -3 111 -89 576 69 -21 -8 16 

Zdroj: oecd + vlastní úprava 
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Jak můžeme vidět v tabulkách výše, tak na přelomu roku 2007/2008 je znatelný 

pokles, až na malé výjimky, jak dovozu, tak vývozu PZI. Největší pokles u dovozu 

zaznamenala EU, která měla během let 2007-209, výrazný meziroční pokles. Co se týče 

vývozu PZI, tak ze všech výše uvedených zemích si nejlépe vedla Čína, která jako jediná 

během let 2007-2010 zvýšila svůj vývoz přímých zahraničních investic.  Co se týče vývoje 

PZI v roce 2010 vzrostl jejich příliv o 62%. Podle UNCTAD
1
 by měli toky PZI v roce 2012 

růst a to na 1,6 bilionů dolarů, nicméně klesající tendence investičních projektů naznačují, že 

zde existují stále určitá rizika a obavy z možného většího hospodářského poklesu.  

Jak píše Soto (2009) od 90. let docházelo ve světové ekonomice k čím dál větší 

liberalizaci mezinárodního pohybu kapitálu. Tato liberalizace kapitálu a volné obchodování 

s řadou měn na světovém devizovém trhu umožňovala mnohým ekonomikám financovat svůj 

růst pomocí zahraničního kapitálu, ovšem s možným rizikem ke vzniku finančních krizí.  

Asi největším přínosem liberalizace mezinárodního pohybu kapitálu je efektivnější 

alokace úspor, neboli kapitálové zdroje plynou tam, kde mohou být nejefektivněji využity. 

Ovšem toto nastává pouze tehdy, je-li kapitál směřován do zemí, které nabízejí nejvyšší 

produktivní výnosy. Toto platí právě u PZI, ale nemusí to platit pro krátkodobý kapitál, který 

se pohybuje mezi zeměmi podle výše aktuálního úrokového diferenciálu. Dalšími výhodami 

liberalizace je růst objemu potenciálních investičních zdrojů u individuálních ekonomik, 

snadnější přístup domácích subjektů na zahraniční kapitálové trhy a také příliv zahraničního 

kapitálu může být doprovázen přílivem nových finančních technologií. Ovšem i liberalizace 

je spojená s řadou rizik a to hlavně u slabých a méně rozvinutých ekonomik. Největším 

rizikem je právě vznik finančních krizí. Kvůli liberalizaci může dojít k prudkému odlivu 

kapitálu. Pokud je ekonomika z velké části závislá právě na zahraničním kapitálu, může mít 

jeho odliv na dané hospodářství katastrofální důsledky. Náhlé přerušení tohoto zdroje 

financování vede obvykle k hluboké recesi.  

Podle Kunešové (2006) to byly právě finanční krize v 90. letech, díky kterým započala 

diskuze o tom, jak eliminovat negativní důsledky liberalizace mezinárodního pohybu kapitálu. 

Cílem bylo, aby pohyb kapitálu přinášel co největší pozitiva a co nejmenší rizika pro světové 

hospodářství. Začaly se objevovat názory na zavedení kontroly kapitálových toků mezi 

                                                
1 Konference OSN o obchodu a rozvoji (ang. United Nations Conference on Trade and Development) je 

jednou z organizací OSN. Byla ustanovena Valným shromážděním OSN v roce 1963 a řeší otázky hospodářské a 

obchodní spolupráce. Programy UNCTAD jsou zaměřeny na rozvoj obchodu, obchodní a celní politiku, 

surovinovou politiku a rozmach rozvojových zemí a jejich ekonomickou integraci. 
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zeměmi. Tyto požadavky se ovšem týkaly hlavně krátkodobého kapitálu. Opatření se týkaly 

omezení přílivu a odlivu kapitálu. Omezení přílivu kapitálu se nemusí týkat nějakého druhu 

zdanění či zavedení administrativního omezení, ale stačí zavést pružné měnové kurzy, které 

nevytvářejí pro investory tak stabilní prostředí jako režimy fixních kurzů. Další opatření se 

týká adekvátního kombinace fiskální a monetární politiky. Nejhorší kombinace je restriktivní 

měnová a expanzivní fiskální politika, která vede k růstu úrokových sazeb a také ke 

zhodnocování domácí měny, což je velmi přitažlivé pro zahraniční investory. Co se týče 

opatření na snížení odlivu kapitálu, jsou řešení složitá a to vzhledem k tomu, že jde většinou o 

odliv soukromého kapitálu. Investorům musí být nabídnuta dostatečně atraktivní nabídka, aby 

v zemi zůstali. Od 90. let začala pomalu úloha bank jako zdroj zahraničního kapitálu pomalu 

klesat, a čím dál víc začaly prim hrát kapitálové trhy.  

2.3 Finanční trh  

Jak píše Jílek (2007), finanční trh je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na 

finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu. Finanční trh funguje díky 

úsporám, které zde představují stranu nabídky a potřebě, která představuje stranu poptávky. 

Aby mohl finanční trh efektivně pracovat, musí zde existovat motiv v podobě spoření na 

straně nabídky, motiv pro použití na straně poptávky a zprostředkovatelé pro obě strany. 

Finanční trh je vlastně systémem institucí a instrumentů, které zajišťují pohyb peněz a 

kapitálu na základě již zmíněné nabídky a poptávky, mezi ekonomickými subjekty.  

Podle Jílka (2007) se finanční trhy dělí podle následujících kategorií: 

a. Dluhové trhy – jsou to trhy s úvěry, půjčkami a s dluhovými cennými papíry. 

Tyto nástroje mají omezenou splatnost 

b. Akciové trhy – představují trhy s akciemi, tj. nástroji s teoreticky nekonečnou 

splatností. Akcie existují tak dlouho, dokud nedojde k zániku akciové 

společnosti likvidací, rozdělením nebo sloučením s jinou společností. 

c. Komoditní trhy – které se zařazují do finančních trhů pouze v případě trhu 

s cennými kovy, jako je zlato stříbro aj.  

d. Devizové trhy – jedná se o trh peněžních prostředků v různých měnách, neboli 

nákup jedné měny za prodej jiné měny. 
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Ke každému z předchozích kategorií finančního trhu existuje určitě tržní riziko. Tržní riziko 

se dělí podle toho, o jaký druh finančního trhu se jedná. Dluhové trhy obsahují úrokové riziko 

(riziko ztráty v případě změny úrokových měr), akciové trhy akciové riziko (riziko ztráty 

v případě změny cen akcií), komoditní trhy, komoditní riziko (riziko ztráty v případě změny 

cen komodit) a devizové trhy kurzové riziko (riziko ztráty v případě změn měnových kurzů). 

Mezi další finanční rizika patří například také úvěrové riziko (riziko ztráty v případě, že 

partner nedostojí svým závazkům) a riziko likvidity (riziko ztráty v případě malé likvidity 

trhu, či v případě momentální platební neschopnosti). 

2.4 Finanční instituce 

Mezi základní finanční instituce se řadí Centrální banka, Obchodní banky, Pojišťovny 

a penzijní fondy, investiční společnosti a investiční fondy. 

2.4.1 Centrální banka 

Centrální banky hrají společně se státem nezastupitelnou roli v tržních ekonomikách. 

Pomocí svých nástrojů provádí centrální banka monetární politiku. Spolu s fiskální politikou 

je dobře prováděná monetární politika základem dobré ekonomické situace v zemi. Úspěšnost 

zásahů centrální banky na chod ekonomiky do velké míry závisí na míře její nezávislosti. 

Mezi nejdůležitější činností centrální banky je provádění monetární politiky. Prostřednictví 

svých nástrojů se snaží regulovat množství peněz v ekonomice. Hlavním cílem monetární 

politiky je udržovat cenovou stabilitu tzn., aby se nabídka peněz rovnala poptávce po 

penězích. Monetární politika používá k uskutečnění svých cílů přímé a nepřímé nástroje.  

2.4.2 Obchodní banky  

Jak píše Jílek (1997), jednou z nejdůležitějších částí finančního sektoru je právě 

bankovní sektor. Komerční banky zde neplní pouze funkci zprostředkovatelů, ale také 

zajišťují platební systém. Činnost bank můžeme rozdělit na maloobchodní a velkoobchodní 

bankovnictví. S maloobchodním bankovnictvím se setkává občan v každodenním styku 

s bankou. Jedná se o získávání půjček, úvěrů, hypoték, depozitních služeb, zajišťují také 

platební styky, působí jako instituce, kde se setkávají věřitelé a dlužníci aj. Co se týká 

velkoobchodního bankovnictví, tak tato činnost zahrnuje nabízení služeb podnikům, 

investičním fondům, nadnárodním korporacím, penzijním fondům nebo vládním agenturám.  
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2.4.2 Pojišťovny a penzijní fondy 

Jak uvádí Jílek (1997), pojišťovny a penzijní fondy patří po bankovních společnostech 

k nejdůležitějším institucím na finančním trhu. Tyto společnosti zajišťují fyzickým i 

právnickým osobám finanční zabezpečení, a to jak v případě nehody, poškození či zajištění 

budoucího příjmu. Také vzhledem k objemu jejich prostředků mají obrovský dopad na 

investování do cenných papírů.  

Dále ještě na finančním trhu působí investiční společnosti a fondy, které zde vystupují 

jako finanční zprostředkovatelé zajišťující nové informace a umožňující diverzifikovat 

portfolio malým investorům. Všechny tyto výše jmenované instituce, společně s ratingovými 

agenturami, kterým se budeme věnovat v následující podkapitole, se velkou mírou podílely na 

současné finanční krizi. 

2.5 Ratingové agentury 

Rating je standardní mezinárodní nástroj měření bonity země, nebo jiného 

ekonomického subjektu pro posouzení její důvěryhodnosti před jejími potencionálními 

věřiteli. Pokud se zaměříme pouze na rating jednotlivých zemí, tak jejich ratingové hodnocení 

vypovídá o stupni rizikovosti podnikání zahraniční firmy v dané zemi, a zda je tato země 

schopná dostát svých závazků. Všechny ratingové agentury ovšem upozorňují, že jejich 

hodnocení jednotlivých zemí je pouze expertním odhadem, že daná země (instituce) je 

dostatečně úvěruschopná. Ratingové agentury přiřazují jednotlivým zemím určitý ratingový 

stupeň, který hodnotí účel, na který je rating zaměřen. Rating slouží nejvíce účastníkům 

finančního trhu, jako jsou banky, pojišťovny, investiční fondy aj. Rating států je znakem 

kvality státu jako dlužníka a jeho schopnost dodržet závazky vůči cizím subjektům.  

Mezi nejznámější ratingové agentury patří Standard & Poor´s, Moody´s, Fitch-IBCA, 

Duff&Phelps. Každý subjekt dostane od agentury hodnocení podle své hodnotící stupnice. 

Většina agentur má hodnocení velmi podobné a značí se pomocí písmenek. Ratingy začínající 

písmenem A značí dobrou investiční pozici, B spekulativní pozici a C jsou vysoce rizikové. 

Ovšem dobré ratingové hodnocení neznamená, že je daná země či subjekt bezpečná. 

Například před krizí měl Island daleko lepší hodnocení než Česká republika, a i tak nebyl 

schopný posléze dostát svých závazků. Právě při vzniku hypoteční krize v USA, se začalo 

diskutovat o spolehlivosti ratingových agentur, které hodnotily příslušná rizika jednotlivých 

subjektů ne příliš správně. Tím se ale budeme zabývat více v kapitole o současné finanční 

krizi. 
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Tabulka 2.3 Ratingové stupně 3 největších agentur 

 

Zdroj: ČNB 

2.6 Mezinárodní měnová soustava 

Pokud se podíváme na příčinu některých finančních krizí, zvláště těch měnových 

zjistíme, že většina zemí příliš striktně dbá na fixní kurz, který považují za jakousi měnovou a 

stabilizační kotvu, která bohužel ve většině případů je právě příčinou jejich pádu. 

Mezinárodní měnová soustava prošla za posledních 100 let mnoha změnami a 

reformami. Prvním zásadním systémem, který využívala většina zemí, byl zlatý standard, 

který se začal rozmáhat v polovině 19. století
2
. Jak píše Žídek (2009) pro použití zlatého 

standartu musí být použité následující podmínky: 

1. Každá měna měla pevně určený obsah zlata 

                                                
2 V Británii se platily za jednu unci zlata čtyři libry a v USA 20 USD, díky čemuž byl poměr mezi 

dolarem a librou 5:1. 
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2. Existovala monetární autorita schopná a povinná vyměnit jakékoliv množství 

domácí měny za zlato 

3. Existovala možnost neomezeně dovážet a vyvážet zlato 

4. Nesmí být prováděna sterilizace přílivu zlata 

Zlatý standart se používal do konce první světové války. V meziválečném období 

vystřídali země několik druhů měnových kurzů, ale žádný se výrazně neuchytil. Byly zde i 

návrhy ohledně návratu k zlatému standardu. Po druhé světové válce došlo k rekonstrukci 

mezinárodního měnového systému a 44 nejvyspělejších států se sešlo na konferenci 

v Bretton-woodu. Na této konferenci byl dohodnut vznik Mezinárodního měnového fondu a 

Světové banky. Také zde byly domluveny základní podmínky nového měnového systému, 

jako byla vzájemná směnitelnost měn, pevné směnné kurzy, závazek USA kdykoliv směnit 

dolary za zlato a poskytování úvěrů členským zemím z fondů MMF v případě problémů 

s platební bilancí. Problémy s odlivem zlata z USA a přebytečnými dolary ve světě se začalo 

spekulovat o setrvání dolaru jako mezinárodní měně. Podle Žídka (2009) Spojené státy již 

nedokázaly udržovat směnný kurz dolaru za zlato. Následně došlo k devalvaci dolaru a ke 

zrušení jeho směnitelnosti. Proto byl v 70. letech tento systém zrušen a přešlo se pomalu 

k jiným režimům měnových kurzů: 

1. Plovoucí kurzy 

a. Režim volně plovoucího kurzu (čistý floating) 

b. Režim s řízenou pohyblivostí (řízený floating) 

2. Pevné kurzy 

a. Režim pevného kurzu s omezeným pásmem oscilace (k měně nebo koši 

měn) 

b. Režim pevného kurzu s pravidelnými změnami centrální parity 

(crawling peg, kdy nejsou stanovená pásma oscilace a crawling band, 

kdy jsou stanovena pásma pro užití měnové politiky) 

c. Režim pevného kurzu s neodolatelnou centrální paritou (currency board 

tzv. měnový výbor) 
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2.7 Mezinárodní měnový fond 

Mezinárodní měnový fond je organizace sídlící ve Washingtonu slučující 187 zemí, 

která se snaží podporovat globální měnovou spolupráci, zabezpečovat finanční stabilitu, 

usnadňovat mezinárodní obchod, podporovat vysokou zaměstnanost a také udržitelný 

hospodářský růst.  

2.7.1 Historie MMF 

Mezinárodní měnový fond byl založen v červenci 1944 v Breton-Woodu, kdy se 45 

zastupujících zemí shodlo na vytvoření nového finančního systému, který by tvořil rámec pro 

mezinárodní spolupráci v oblasti hospodářství. Tento systém byl založen, aby se již nikdy 

neopakovala hospodářská krize, která vznikla ve 30. letech v USA, a která měla tak 

katastrofální dopady na tehdejší světovou ekonomiku. MMF začal formálně fungovat 

v prosinci 1945, kdy 29 členských zemí podepsalo Articles of Agreement
3
. Země, která jako 

první využila finanční pomoc MMF, byla Francie, která obnovovala svoje hospodářství po 2. 

světové válce. Nejdůležitějším úkolem MMF se stalo dohlížet na systém pevných kurzů, kdy 

všechny měny světa byly vázány na americký dolar a ten poté na zlato. Tento systém vydržel 

až do 70. let, kdy byla podepsána Dohoda o měnovém uspořádání
4
. Jak píše Kunešová (2006) 

bylo zde rozhodnuto o následujících skutečnostech: 

a. Byly legalizovány pohyblivé měnové kurzy a bylo ponecháno na rozhodnutí 

členských zemí MMF, jaký systém měnových kurzů si zvolí. 

b. Byla zrušena oficiální pevná cena zlata. 

c. Byly zrušeny zlaté parity měn. 

d. Bylo rozhodnuto o prodeji jedné šestiny zlatých zásob MMF za tržní cenu. 

e. Byl zdůrazněn velký význam nové nadnárodní měnové jednotky SDR
5
. 

2.7.2  Fungování MMF 

Hlavním úkolem MMF je co nejvíce snížit dobu nerovnováhy platebních bilancí 

členských zemí. Každý stát, který je členem MMF, souhlasí, že se podrobí jakékoliv finanční 

kontrole ze strany MMF. Musí také provádět takový typ politiky, která povede 

                                                
3 Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu 
4 1976 Kingston Jamajka 
5 Zvláštní práva čerpání, tvoří hlavní rezervní aktivum MMF 
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k vyrovnanému růstu a stabilní cenové hladině. MMF také pravidelně sleduje ekonomiky a 

poskytuje jim poradenství, aby zabránila chybám, které by mohli vést k finanční či 

ekonomické nestabilitě. Tento proces je známý jako dozor, který se může týkat: Devizového 

kurzu, měnové a fiskální politiky, fungování finančního sektoru či posouzení rizik a 

zranitelnosti týkajících se kapitálových toků.  

Každá země, ať bohatá či chudá, která má dlouhodobé potíže se svými financemi, a 

není schopna již plnit své mezinárodní závazky, je potencionální hrozbou pro mezinárodní 

finanční systém. Členské země, které se dostanou do této situace, se mohou kdykoliv obrátit 

na MMF s žádostí o finanční pomoc, která je ovšem mnohdy vykoupena tvrdými úspornými 

opatřeními.  Úvěry od MMF, by měly řešit problémy s  platební bilancí, stabilizovat 

ekonomiku a obnovit udržitelný ekonomický růst.  

Jak píše Kunešová (2006), každá členská země MMF má stanovený určitý podíl, tak 

zvanou kvótu. Největším členem podle kvót jsou Spojené státy americké (17,7%)
6
. Výše 

kvóty závisí na ekonomické úrovni dané země (výše HDP, zapojení do mezinárodního 

obchodu, výše devizových rezerv aj.) Výše kvóty určuje i sílu hlasovacího práva pro danou 

zemi, a také se od ní odvozuje rozsah úvěru, který může daná země čerpat, pokud se dostane 

do problémů.  

2.7.3  Kritika MMF 

Jak uvádí Kunešová (2006), během 90. let se MMF muselo vypořádat s mnoha 

náročnými problémy. Počátkem 90. let došlo k ukončení studené války a rozpadu východního 

bloku a Sovětského svazu. Tím pádem začali vznikat nové ekonomiky, které se 

transformovaly z původně centrálně plánovaných na tržní, a byl to právě MMF, který 

pomáhal těmto novým členům k úspěšnému zapojení do mezinárodního měnového systému. 

V 90. letech ve světě propuklo mnoho finančních krizí (latinskoamerická, asijská, ruská aj) a 

v té době se začalo diskutovat o tom, zda má tato instituce v této nové době ještě nějaké 

opodstatnění. Začaly se ozývat kritické hlasy, které hodnotili doporučení MMF jako zastaralá 

a neúčinná. Mnoho významných ekonomů, například i Milton Friedman, požadovali zrušení 

MMF, jelikož se domnívali, že není schopná řešit novodobé ekonomické problémy. Mnoho 

z nich také napadalo MMF, že pomáhá produkovat tzv. morální hazard. 

                                                
6 Podíl kvóty na celkových kvótách 
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Problém morálního hazardu spočíval v tom, že MMF, byl připraven poskytnout 

finanční pomoc jakékoliv zemi, která se ocitla ve vážných finančních problémech. Mnoho 

ekonomů poukazovalo na to, že tato pomoc může právě zvýšit pravděpodobnost opakování 

další krize, jelikož jak dlužníci, tak věřitelé budou počítat s pomocí od MMF. Věřitelé budou 

opět investovat do rizikových aktiv s vysokým výnosem a do dlužnických zemí bude stále 

plynout velký objem kapitálu, který nebudou schopny efektivně investovat. Jak uvádí 

Kunešová (2006), existují dva argumenty proti tomu, že MMF zvyšuje riziko morálního 

hazardu: 

a. Málokterý ministr financí bude záměrně riskovat finanční krizi v očekávání, že 

mu MMF přispěchá na pomoc, řada ministrů by totiž politicky nepřežila 

nepopulární léčbu spojenou s programem pomoci MMF 

b. S výjimkou zahraničních bank, které poskytují krátkodobé úvěry, utrpí investoři 

ztráty spojené s poklesem cen a akcií a dluhopisů. Také banky mohou utrpět 

ztráty v důsledku restrukturalizace zahraničního dluhu. 

2.8 Velká hospodářská krize v 30. letech 

Mnoho ekonomů srovnává současnou finanční a hospodářskou krizi s krizí ve 30. 

letech 20. století, která měla obrovský dopad na tehdejší globální ekonomiku, a následně 

změnila ekonomické myšlení na několik příštích desetiletí. Krize z 30. let měla původ ve 

vzniku extrémně nadhodnocených akcií a současná krize se zase týká hypotečního trhu. 

Rozdíl je v chování amerického FEDU
7
, kdy ve 30. letech byla použita restriktivní fiskální 

politika, kdežto při nynější krizi se pumpují miliardy dolarů a snižují se úrokové sazby. Obě 

dvě krize se výrazně podílely na rapidním růstu nezaměstnanosti. 

2.8.1  Příčina krachu 

Jak píše Žídek (2009) americká burza zažila dramatický propad mezi černým pátkem 

(24. října) a černým úterkem (29. října) 1929. Tento propad byl zapříčiněn předchozí 

spekulací na americkém finančním trhu, kdy se například v roce 1929 prodávaly některé 

cenné papíry až za 50násobek původní hodnoty. Dow Jonesův
8
 index akciových kurzů dosáhl 

vrcholu 381 bodů 3. Září a pak začal prudce padat. Od září 1929 až do července 1932 spadla 

tržní hodnota akcií na newyorské burze z 89,7 mld. na 15,6 mld. Z důvodu krachu na burze 

                                                
7 Americká centrální banka 
8 Dow Jones Industrial Average, v Evropě označován jako Dow Jonesův index, je jedním 

z nejznámějších ukazatelů vývoje na americkém akciovém trhu. Je to jeden z nejstarších světových ukazatelů. 
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zbankrotovalo přes 9000 bankovních ústavů se vklady ve výši 7 miliard dolarů. Jednou 

z příčin tohoto krachu je špatná monetární politika americké centrální banky, jelikož 

neposkytovala bankovnímu sektoru hotovost. Toto se projevilo na značném poklesu cenové 

hladiny. V roce 1931 byla americká ekonomika zasažena 10% deflací a o rok později se 

situace téměř opakovala. FED také zvýšil úrokové míry, což vedlo k rapidnímu poklesu 

investic a následnému poklesu agregátní poptávky. Na délce trvání krize se významně 

podepsal FED, kolaps bankovního sektoru a pokles cen zemědělských komodit. V roce 1933 

byl zvolen novým prezidentem USA F. D. Roosevelt, který zahájil program obnovy s názvem 

New Deal. 
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3. Asijská finanční krize 

V předchozí kapitole jsme popisovali teoretické aspekty finančních krizí. Zaměřili 

jsme se na to, jak krize probíhají, jaký vliv má mezinárodní pohyb kapitálu a přímé zahraniční 

investice na vznik těchto krizí. Dále jsme si popsali subjekty na finančním trhu, a jak na tyto 

krize reaguje Mezinárodní měnový fond. Také jsme se nepatrně zmínili o Velké krizi z 30. let 

minulého století.  

V této kapitole se zaměříme na jednu z velkých finančních krizí, která vznikla v 90. let 

v Asii. Podíváme se na ekonomický vývoj asijského regionu jako takového, který zažíval od 

počátku 90. let velký ekonomický boom. Tento „asijský zázrak“ nebyl způsoben postupným a 

vyváženým ekonomickým růstem, ale mohly za něj faktory, které si blíže popíšeme 

v následujících stránkách. Nejvíce se poté zaměříme na vývoj Thajské ekonomiky, kde de 

facto měla tato krize svůj počátek.  

3.1 Vývoj asijského regionu do roku 1997 

V průběhu 80. let a zejména v první polovině 90. let docházelo k výraznému růstu 

asijských ekonomik (Thajsko, Malajsie, Indonésie, Jižní Korea, Filipíny). Tento ohromný růst 

byl způsoben zejména levnou a relativně slušně vzdělanou pracovní silou, což přilákalo 

některé americké a japonské firmy, které se snažily snížit své mzdové náklady a přesouvaly 

výrobu právě do těchto nově se rozvíjejících zemí. Jak píše Hill [1999] HDP těchto zemí 

rostlo v průměru mezi 5-9 % ročně a hodnota vývozu rostla v průměru o 15% ročně. Právě na 

vývozu stál celý tento hospodářský zázrak. Postupně se země, které vyvážely hlavně textil či 

jednoduché výrobky, přeorientovávaly na vývoz zboží s vyšší přidanou hodnotou, jako byly 

například hig-tech výrobky, automobily, spotřební elektronika aj. Díky těmto faktorům, 

docházelo k velkému rozvoji, kdysi tak zaostalých asijských měst. Investice plynuly do 

infrastruktury, stavebnictví, průmyslových oblastí, lidé se začali stěhovat do větších měst. 

V 90. letech zažívaly tyto ekonomiky nebývalý investiční boom, kdy například v roce 1996 

v Malajsii tvořily investice téměř 43 % HDP. Mezi lety 1990-1995 rostly hrubé domácí 

investice o 16,3% ročně v Indonésii, 16% za rok v Malajsii či 15,3 % ročně v Thajsku (World 

Bank, 2012). Pokud to srovnáme se zahraničím, tak za stejné období v USA rostly investice o 

4,1 % ročně. Podle Harrise (1999) zahraniční (zejména evropské a japonské banky) s radostí 

přesouvaly svá aktiva do těchto nově rostoucích zemí, a nic nenasvědčovalo tomu, že by 

mohlo dojít k poklesu nebo dokonce k nějaké recesi. Ovšem už v roce 1996 upozorňovala 

zpráva UNCTAD o obchodu a rozvoji na to, že východoasijský růst je příliš závislý na 
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zahraničních zdrojích a varovala před možnou ztrátou konkurenceschopnosti těchto 

ekonomik, které byly příliš závislé na zahraničním kapitálu. 

 

Tabulka 3.1 Makroekonomická data 

  HDPtržní ceny (% změna) Export zboží a služeb (% HDP) Import zboží a služeb (% HDP) 

  1994 1995 1996 1994 1995 1996 1994 1995 1996 

Indonesie 7,5% 8,4% 7,6% 27,0% 26,0% 26,0% 25,0% 28,0% 26,0% 

J. Korea 8,5% 9,2% 7,0% 27,0% 29,0% 28,0% 27,0% 30,0% 31,0% 

Malajsie 9,2% 9,8% 10,0% 89,0% 94,0% 92,0% 91,0% 98,0% 90,0% 

Thajsko 9,0% 9,2% 5,9% 39,0% 42,0% 39,0% 44,0% 49,0% 46,0% 

Zdroj: World Bank + vlastní úprava 

Podle Karunatilleka (1999) investice v tomto regionu neměly za následek pouze růst 

ekonomiky, ale zanedlouho se začala objevovat i druhá strana masivního investování, a to růst 

zadlužení jednotlivých společností. Značná část dluhu nebyla v domácí měně, ale v zahraniční 

a to v amerických dolarech. V té době to bylo poměrně častým jevem, jelikož měny 

jednotlivých ekonomiky byly vázány uměle na dolar a úroky poskytované z dolarových 

půjček byly menší a výhodnější než úroky v domácích měnách. Díky hospodářskému růstu 

začalo docházet k zvyšování mezd a následnému zvýšení koupěschopnosti obyvatelstva, což 

vedlo k nárůstu importu a zpomalení exportu. Postupně docházelo ke zvyšování deficitu 

běženého účtu platební bilance, který například v Thajsku odpovídal 8,1 % HDP. S deficity 

bylo čím dál těžší udržovat měnu zafixovanou na dolar v neměnném stavu. Pokud by se 

ovšem banka odhodlala k uvolnění měny, hrozilo, že při prudkém oslabení by došlo k nárůstu 

dluhu u úvěrů, které byly v zahraničních měnách. Dalším problémem této ekonomiky byla 

značná korupce ve státním a soukromém sektoru, díky které přicházel stát o miliony dolarů 

nebo také velký příliv spekulativního krátkodobého kapitálu.  
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Graf 3.1 Čistý příliv přímých zahraničních investic (%HDP) 

 

Zdroj: World bank + vlastní úprava 

Všechny tyto faktory se pomalu hromadily, ale stejně si nikdo ani v nejmenším 

nepřipouštěl, že by mohlo dojít ke zpomalení ekonomiky či dokonce krizi. Ovšem v roce 

1997 došlo k devalvaci thajského bahtu, což vedlo k následnému dominovému efektu, který 

sebou strhl většinu asijských ekonomik. 

3.2  Thajsko  

Thajsko patří k relativně velkým zemím s větším počtem obyvatel, a i když zažilo 

během 80. a 90, let hospodářský boom, tak i dnes ji ještě stále řadíme mezi rozvojové státy
9
. 

Přestože nepatří mezi velké ekonomiky světa, tak právě zde v roce 1997 vypukla finanční 

krize, která následně zachvátila celou doposud bezproblémovou Asii, zejména tzv. asijské 

tygry. 

Jak už jsme se zmínili výše Thajsko, stejně jako zbytek jihoasijského regionu, zažilo 

v 90. letech ekonomický boom. Masivní příliv investic, zpočátku z  MMF a Světové banky, 

později hlavně ze soukromého sektoru, způsobil obrovský růst této ekonomiky. 

 

 

                                                
9 4 700 USD HDP na obyvatele v roce 2010 
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 Jak píše Krugman (2008), například zahraniční banka poskytla půjčku v zahraniční 

měně nějaké thajské finanční instituci, která následně půjčila za vysoký úrok místnímu 

podnikateli, který ovšem potřebuje bahty, a tak tato instituce změní na devizovém trhu 

například dolary za bahty. Jelikož se tyto transakce v době konjunktury na devizovém trhu 

prováděly docela často, tak to postupně způsobilo tlak na zhodnocení bahtu, čemuž se 

následně thajská centrální banka snažila zabránit. Aby udržela stabilní směnný kurz 

k americkému dolaru
10

, musela prodávat bahty a nakupovat zahraniční měnu (dolary, jeny) 

což vedlo ke zvýšení thajských devizových rezerv. Do Thajska proudilo stále více a více 

investic do výstavby, ale čím dál častěji také do aktiv spekulativního charakteru. Situace se 

začala náramně podobat japonské „bublině“ z 80. let. Thajsko, stejně jako tehdy Japonsko, 

začínalo mít velké problémy s morálním hazardem, kterému se později začalo také říkat 

„klientský kapitalismus“, kdy existoval vztah mezi příjemcem půjčky a vládou, která mu dala 

informace kam nejlépe investovat. Pokud se náhodou dostal do krize, tak mu ochotně 

pomohla. Takhle to vše probíhalo až do roku 1997, kdy došlo na finančních trzích k velkému 

otřesu. 

První problémy se začaly projevovat již v únoru 1997, kdy se začal hroutit thajský trh 

s nemovitostmi. Podle Hilla [1999] problémy začala mít největší thajská finanční instituce 

jménem Finance One, zabývající se půjčováním finanční prostředků na stavbu nemovitostí, 

jelikož přestala platit svým věřitelům. Během jednoho dne poklesly akcie této společnosti o 

70 %. Finance One se dostala do konkurzu a hrozilo, že další společnosti ji budou následovat. 

Tyto události vedly k tomu, že zahraniční investoři začali ztrácet důvěru v thajskou 

ekonomiku a příliv zahraničních investic rapidně poklesl. Díky nižšímu přílivu zahraničního 

kapitálu klesla i poptávka po bahtu, kdežto nákup cizích měn za baht zůstal nezměněný, což 

způsobovalo tlaky na znehodnocení měny. Z počátku se thajská centrální banka snažila na 

devizových trzích nakupovat bahty, aby zabránila depreciaci. Z důvodu pozdějšího nedostatku 

zahraničních devizových rezerv vzdala svoje snažení a 2. července 1997 nechala kurz bahtu 

uvolnit, což způsobilo okamžitý spekulativní útok na thajskou měnu. Baht během okamžiku 

ztratil až 18 % svoji původní hodnoty. Díky zdražení dolaru došlo i ke zvýšení nákladů firem 

na dluhy, které měly v dolarech či jenech. Thajská centrální banka reagovala na pokles měny 

jediným možným způsobem a to zvýšením úrokových sazeb a stažením bahtu z oběhu, jelikož 

už neměla žádné devizové rezervy, se kterými by mohla operovat na devizovém trhu. Tím 

                                                
10 1 dolar = 25 bahtu 
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pádem došlo ke zdražení úroků u dluhu v domácí měně, což společně se zdražením dluhu 

v zahraniční měně mělo na thajské hospodářství destruktivní účinek.  

Graf 3.2 Vývoj směnného kurzu thajského bahtu vůči americkému dolaru 

 

Zdroj: World Bank 

3.3 Dominový efekt 

Po Thajském pádu si všichni mysleli, že si za svůj stav může samo. Obrovský deficit 

běžného účtu platební bilance, rizikové bankovní půjčky, nedostatek diverzifikace rizika 

bank, to vše mělo způsobit thajský pád. Nikdo nepředpokládal, že by se krize z této 

ekonomiky, která měla minimální podíl na světové ekonomice, mohla dostat za její hranice. 

Ovšem nikdo nepočítal s jednou skutečností, a to byla panika.  

Během několika týdnů se nákaza přesunula na další, dosud bezproblémové země. Po 

devalvaci thajské měny začaly padat i ostatní měny v regionu. Jak píše Harris (1999) 

Malajský ringit poklesl během 6 měsíců z 2,525 za jeden americký dolar na 4,15 za jeden 

americký dolar, singapurský dolar poklesl z hodnoty 1,495 za americký dolar na 2,68 za 

americký dolar. Ovšem nejhorší propad zaznamenala Indonésie, kdy rupie ztratila během pár 

měsíců až 75 % hodnoty. Jak píše Krugman (2008), do této doby byla Indonéská ekonomika 

považována za více než stabilní. Ovšem během několika měsíců se tato země dostala do 

velkých potíží, a směřovala k téměř největšímu hospodářskému poklesu v dějinách. Indonésie 

okamžitě požádala o pomoc MMF, ten společně se Světovou bankou a Asijskou rozvojovou 

bankou poskytl Indonésii finanční injekci ve výši 37 miliard amerických dolarů. Na oplátku 

ovšem musela vláda souhlasit s uzavřením problémových bank, snížení veřejných výdajů, 
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vyrovnáním rozpočtů a zefektivnění státní správy, která byla prolezlá korupcí. Z počátku měla 

tato zpráva pozitivní vliv na ekonomiku a kurz rupie vůči dolaru mírně vzrostl, ovšem po 

krátké době začal opět klesat a to z důvodu obavy investorů, kteří nevěřili, že tamní vláda 

splní veškeré požadavky na reformy, které ji ukládal MMF, a ekonomika se začala opět 

propadat. Další velký problém, se kterým se země musela potýkat, bylo obrovské zadlužení 

soukromého sektoru, které dosahovalo několik desítek miliard dolarů. S čím dál větším 

poklesem rupie rostla také obsluha tohoto dluhu u soukromých firem, které byly zadlužené 

v dolarech (OSN 1998). V prosinci 1997 mezinárodní ratingová agentura Moody´s snížila 

Indonésii rating, čím způsobila této zemi ještě větší problémy. 

Graf 3.3 Vývoj směnného kurzu malajského ringitu vůči americkému dolaru 

 

Zdroj: World Bank 

Graf 3.4 Vývoj směnného kurzu indonéské rupie vůči americkému dolaru 

 

Zdroj: World Bank 
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Další země, do které se přelila krize, byla Jižní Korea. I když tato země měla HDP 

dvakrát vyšší než Indonésie a třikrát vyšší než Thajsko, kvůli panice, která vznikla v tomto 

regionu, přestali investoři věřit i této ekonomice, a odsouvali svůj kapitál pryč ze země. Podle 

Karunatilleka (1999) ovšem ani tato na první pohled hospodářsky bezpečná země nebyla bez 

problémů. Obrovská úvěrová expanze zahraničních bank korejským bankám počátkem 90. let 

minulého století způsobila značné problémy a velká část byla povahou krátkodobého dluhu, 

který musel být splacen do jednoho roku. Firmy investovaly často na popud vlády do 

navýšení výrobních kapacit, což se později při zpomalení ekonomické výkonnosti projevilo 

jako obrovský problém.  Jak píše Lane (1999), dalším kritickým místem Jižní Koreje byl 

obrovský deficit běžného účtu platební bilance, který dosahoval v roce 1996 23,7 miliard 

dolarů. V roce 1997, když se krize postupně dostávala z Thajska do ostatních ekonomik, 

vypluly problémy korejského hospodářství na povrch. Kia, třetí největší korejská 

automobilka, požádala banky o půjčku, která měla zabránit jejímu bankrotu, což se ovšem 

nepodařilo, a tak vláda znárodnila tuto firmu a přelila její soukromý dluh do dluhu veřejného. 

Následovalo okamžité snížení ratingu od americké ratingové agentury Standard & Poors. Tato 

událost vedla k tomu, že se investoři začali ve velkém zbavovat korejské měny won. Centrální 

banka okamžitě reagovala intervencí na devizovém trhu a začala prodávat dolary a nakupovat 

domácí měnu
11

 na podporu domácí ekonomiky.  

Graf 3.5 Vývoj směnného kurzu jihokorejského wonu vůči americkému dolaru 

 

Zdroj: World Bank 

                                                
11 Během 2 týdnů přišla Korejská centrální banka o polovinu svých devizových rezerv (z 30 miliard 
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Následovaly další velké bankroty, a ekonomika se dostávala do ještě větších 

problémů. Ještě 13 listopadu 1997 vláda ujišťovala, že drží vše pevně v rukou a že 

nepotřebuje pomoct MMF, ale již 21. listopadu byla nucena požádat Mezinárodní měnový 

fond o půjčku v hodnotě 20 miliard dolarů. Jak píše Hill [1999], při projednávání o půjčce 

bylo zjištěno, že korejské hospodářství je na tom ještě hůře než se původně předpokládalo, a 

že 20 miliard na jeho záchranu nebude zdaleka stačit. Částka se nakonec vyšplhala na 55 

miliard dolarů. Podmínkou půjčky bylo, aby se Jižní Korea otevřela více finančnímu světu. 

Do té doby mohla zahraniční instituce vlastnit maximálně 7 % akcií korejské společnosti, což 

bylo po té navýšeno na 50 %. Dále musela zefektivnit a zprůhlednit zahraniční obchod, tak 

jak to ukládají dohody Světové obchodní organizace.  

3.4 MMF a jeho role v Asijské finanční krizi 

Ekonomiky, které byly před krizí pojmenovány jako „Asijští tygři“ v roce 1997 stály 

na prahu hospodářského úpadku, a byly nuceny požádat o pomoc MMF. Na pomoci těmto 

ekonomikám se společně s MMF podílela také Světová banka a Asijská rozvojová banka. 

Hodnota záchranných balíčků, které byly poskytnuty Indonésii, Malajsii a Thajsku, se podle 

odhadu pohybovala okol 112 mld. amerických dolarů. Ovšem takováto pomoc s sebou nesla 

velké závazky, hlavně v oblasti zkrácení veřejných výdajů, za účelem snížení svého dluhu.  

Jak píše Karunatilleka (1999), dalšími podmínky pro udělení pomoci od MMF bylo 

provedení strukturální reforem v daných ekonomikách, jako například zrušení monopolů, 

zrušení obchodních bariér, či zefektivnění státní správy. Díky těmto reformám byla například 

pozastavena činnost 56 z 58 thajských nebankovních a jiných finančních institucí nebo 

v rámci korejské záchrany bylo okamžitě uzavřeno 17 bank, i přesto, že zde byly velké 

„přátelské“ vztahy mezi bankovním sektorem a vládou.  

Ovšem na adresu MMF se snášela i velká vlna kritiky kvůli opatřením, které 

požadoval od těchto zemí. Jedna z největší kritik směřovala na zavedení až příliš velkých 

úrokových sazeb, které sice měly stabilizovat domácí měnu, ovšem mohly se stát pro rozvoj 

ekonomiky dosti kontraproduktivní a že naopak ekonomice spíše škodí. Cílem vysokých 

úrokových sazeb bylo, aby lidé drželi svůj kapitál v dané zemi (OSN 2000). Další kritika na 

adresu MMF se týkala otázky morálního hazardu. Kritici tvrdí, že záchrana bank, které tak 

ochotně půjčovaly svůj kapitál zadluženým firmám a hazardovaly tak se svým kapitálem je 

nesmyslná. Banky by měly zaplatit za svou uvěrovou expanzi v minulých letech samy, ať už 

by to znamenalo třeba i krach některých bank. Ovšem protiargumentem je to, že pokud by se 
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tyto banky nechaly padnout, mohlo by to způsobit obrovských kolaps na světových finančních 

trzích.  

Asijská finanční krize ukázala, jak je důležité poskytovat nezkreslené informace 

ohledně makroekonomického vývoje, a že se musí věnovat větší pozornost také finančnímu 

sektoru. MMF se musí také věnovat více vzájemné závislosti finanční politiky jednotlivých 

zemí a snažit se co nejrychleji zabránit šíření nákazy do jiných zemí. Dále také potvrdila, že 

transparentnost politiky je velmi důležitá pro udržení tržní důvěry a že účinný dohled MMF 

také závisí na ochotě jeho členů řídit se jeho doporučeními.  

3.5 Globální dopad Asijské finanční krize 

I když tato finanční krize zasáhla hlavně asijské ekonomiky, její dopady pocítily i 

ostatní státy světa. Jedním ze států, které nejvíce pocítily dopady asijské finanční krize, bylo 

Rusko. I když ruskému hospodářství se ani před tím nedařilo dvakrát nejlépe. Od rozpadu 

Sovětského svazu se ruská ekonomika potýkala s řadou problémů. Jak píše Sarkisyan (2007), 

existoval zde vysoký deficit vládního rozpočtu (-7 % HDP v roce 1997), vysoká inflace, která 

se pohybovala v desítkách procent, a velké problémy bankovního sektoru. Rok 1997 byl první 

rok, kdy Rusko dosahovalo růstu HDP, ale to pouze o 1 %. Ovšem v roce 1997 došlo 

k Asijské krizi, a následnému propadu tamních ekonomik, do kterých Rusko vyváželo své 

zboží a hlavně suroviny. Díky tomu došlo k rapidnímu poklesu exportu a následnému 

prohloubení deficitu běžného účtu platební bilance. Další ranou byl spekulativní útok na ruský 

rubl, kterému se centrální banka snažila zabránit intervencí na devizovém trhu, díky čemuž 

ovšem přišla o značnou část svých devizových rezerv
12

. Důvěra v Ruskou ekonomiku začala 

opět klesat. V srpnu 1998 vláda devalvovala rubl, vyhlásila moratorium na splacení státních 

cenných papírů a omezila pohyb kapitálu. Tento krok měl za následek pokles ruského rublu 

z 6 na 11 RUR/USD. V září byl zaveden volně plovoucí kurz rublu, který po té deprecioval až 

do roku 2000 a to na 29 RUR/USD. V roce 1997 byl Rusku poskytnut úvěr od MMF (redakce 

peníze). Krize měla obrovský negativní dopad na už tak špatné hospodářství. Vzrostla inflace, 

nezaměstnanost, došlo k úpadku čtvrtiny bank a ještě k větším sociálním rozdílům.  

Asijská finanční krize měla také velký vliv na mezinárodní obchod. Kvůli značné 

devalvaci asijských měn došlo k rapidnímu zdražení importovaného zboží do těchto zemí a 

tedy poklesu poptávky po tomto zboží. Toto vyvolalo tlak na pokles cen u zahraničních 

výrobků, kvůli zachování jejich konkurenceschopnosti. 

                                                
12 Rusko v té době přišlo o téměř 60% svých devizových rezerv 
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4. Jihoamerická finanční krize 

V předchozí kapitole jsme si popisovali vznik a dopad finanční krize na region 

jihovýchodní Asie. Tato krize, která měla svůj počátek v Thajsku, kdy po nucené devalvaci 

jejich domácí měny bahtu, začaly padat i ostatní, dosud bezproblémové ekonomiky daného 

regionu.  

V této kapitole se zaměříme na jihoamerickou finanční krizi. Budeme si popisovat 

vývoj tohoto regionu, který si prošel od 20. let minulého století několika finančními a 

ekonomickými otřesy. Podíváme se, co stalo za mexickou krizí v 1994 a jaký vliv měla tato 

krize na ostatní státy jižní Ameriky. Dále se zaměříme na Argentinu, která si prošla na 

přelomu tisíciletí bankrotem, který do té doby neměl obdoby. I když tato krize vznikla ještě 

dříve než ta asijská, problémy, se kterými se potýkala jižní Amerika, trvaly ještě mnoho let. 

Lze ale zde pozorovat mnoho podobností s asijskou krizí. Jednalo se hlavně o masivní příliv 

zahraničního kapitálu, zvláště toho krátkodobého, následnou ztrátu důvěry v ekonomiku, 

stažení kapitálu, útok na měnu a pád do recese.  

4.1 Mexická krize 

Mexiko patří mezi státy, které si procházely nějakou finanční krizí téměř 

v pravidelných intervalech. Poslední krize, která tuto latinskoamerickou ekonomiku postihla, 

se uskutečnila v roce 1982, kdy Mexiko přestalo být solventní a mělo obrovské závazky vůči 

zahraničním bankám, zejména těm Americkým. Díky pomoci jak ze strany USA a také 

mezinárodních agentur, která zahrnovala mimořádné půjčky a úvěrové balíčky, se sice 

Mexiko vyhnulo faktické insolvenci, ale dostalo se opět do hluboké recese. Do konce 80. let 

se Mexiku podařilo stabilizovat svoje finance a začalo se snažit o obnovení hospodářského 

růstu.  

Mexiko bylo odjakživa spjato s americkým hospodářstvím. USA byly a jsou 

strategickým a hlavním partnerem jak v oblasti zahraničního obchodu tak co se týče 

zaměstnávání mexických pracovníků. Od počátku 90. let Mexiko dělalo vše proto, aby tuto 

pozici ještě vylepšilo, a aby přilákalo co nejvíce zahraničních finančních investic do své 

země. Mexická vláda zavedla reformy, díky kterým se ekonomika měla stát 

konkurenceschopnější a efektivnější (GAO 1996). Začaly se privatizovat státní podniky, došlo 

k odstranění překážek v zahraničním obchodu, přestala platit omezení v oblasti zahraničních 

investic, snižovala se inflace a vládní výdaje. Mexiku se podařilo snižovat inflaci (viz. Graf 
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4.1) také díky nastavení svého měnového kurzu. Mexické peso bylo zafixované na americký 

dolar, kdy v roce 1989 zde byl zaveden crowling peg a o dva roky později crowling band, 

díky tomu mexické peso mohlo volně kolísat okolo centrální parity. Mexická vláda použila 

směnný kurz jako kotvu hospodářské politiky a také, jak již bylo zmíněno, ke snížení inflace. 

Někteří ekonomové ovšem již v té době argumentovali s tím, že mexická měna peso je vůči 

dolaru až příliš nadhodnocené, a že by měla být devalvována aspoň o 20 % (GAO 1996). 

Ovšem mexická vláda kvůli špatným zkušenostem s devalvací měny v letech 1976, 1982 a 

1987, nechtěla o tomto kroku ani slyšet. V roce 1994 vstoupilo Mexiko do mezinárodní 

organizace NAFTA
13

, díky čemuž se mu ještě více otevřel jak americký tak kanadský trh. 

Mexiko bylo na nejlepší cestě stát se dlouhodobě stabilní a důvěryhodnou ekonomikou. 

Situace se ale změnila v roce 1994. 

 

Graf 4.1 Vývoj roční míry inflace v Mexiku (%) 

 

Zdroj: World Bank + vlastní úprava 

 

 

 

 

                                                
13 Severoamerická dohoda o volném obchodu 
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Tabulka 4.1 Běžný účet Mexika 

  
Saldo běžného účtu v mil. 

USD 
Deficit běžného účtu v % 

HDP 

1990 -7 451 2,8 

1991 -14 888 4,7 

1992 -24 442 6,7 

1993 -23 400 5,8 

1994 -29 662 7 

Zdroj: Wordl Bank + vlastní úprava 

Nevětším problémem Mexika se stal deficit běžného účtu platební bilance (viz. 

Tabulka 4.1), který dosahoval v roce 1994 až 7 % HDP. Tento stav byl způsoben díky 

nízkému vývozu, zapříčiněnému silnou měnou, čemuž bylo mexické zboží na zahraničních 

trzích méně konkurenceschopné a velkému nárůstu dovozu, který byl zapříčiněn odstraněním 

obchodních barier na počátku 90. let. Dalším důvodem proč import rostl tak závratnou 

rychlostí bylo, že mexické domácnosti více než kdy jindy utrácely (GAO 1996). Úspory 

domácností poklesly od roku 1989 do roku 1992 o 7 pb. Vše bylo směřováno na spotřebu, 

nikoliv investice. Takto velký deficit nemohl být udržitelný z dlouhodobého hlediska, i když 

mexické úřady tvrdily opak. Deficit byl financován převážně z masivního přílivu 

zahraničního kapitálu a to především portfoliových investic než přímých zahraničních investic 

(viz. Graf 4.2). Tyto investice mohou být kdykoliv stažené ze země, a pokud by důvěra 

v mexickou ekonomiku poklesla a investoři by se k ní obrátili zády, nastal by velký problém. 

A přesně to se také stalo.  

Graf 4.2 Poměr přímých zahraničních investic a portfoliových investic (mil. USD) 

 

         Zdroj: World Bank + vlastní úprava 
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Deficit běžného účtu se stával větším a větším problémem, kterého si všimli i 

investoři, kteří vkládali svůj kapitál do této latinskoamerické země. Díky velkému nárůstu 

bankovních úvěrů soukromému sektoru, nadhodnocené měně a negativním politickým 

událostem
14

, se mexické hospodářství stalo čím dál tím více zranitelnější. Jak píše Dias 

(2001), přes všechny varovné ukazatele se mexické orgány rozhodly nedevalvovat měnu. 

Argumentovaly tím, že by to naopak poškodilo mexické hospodářství, a že by došlo ke ztrátě 

důvěryhodnosti na finančních trzích. Místo toho se pouze zavázaly ke stabilizování směnného 

kurzu, aby tím uklidnily finanční trhy. V prosinci 1994 mexická vláda předložila rozpočet na 

rok 1995, který ovšem vůbec neodrážel skutečný stav ekonomiky, a neřešil žádný z výše 

uvedených problémů a investoři začali stahovat kapitál ze země. Mexiko čím dál víc 

přicházelo o své devizové rezervy a bylo jasné, že nemůže tento kurz nadále udržet. Mexiko 

se nakonec 19. prosince uchýlilo k znehodnocení měny a to o 15 % k centrální paritě. Ovšem 

mnozí analytici vnímali tento krok ne jako devalvaci, ale pouze jako mírnou úpravu 

fluktuačního pásma. Mexiko bylo nakonec nuceno 22. prosince opustit fixní kurz a přejít 

k floatingu. Mexičtí úředníci doufali, že tímto krokem se trhy uklidní a že opět začne do země 

proudit kapitál, ovšem došlo přesně k opaku. Kvůli ztrátě důvěryhodnosti během prvního 

čtvrtletí 1995 došlo k odlivu kapitálu ve výši více jak 11,5 miliardy dolarů (GAO 1996).  

Graf 4.3 Vývoj směnného kurzu mexického pesa vůči americkému dolaru 

 

Zdroj: World Bank + vlastní úprava 

 

                                                
14 V březnu 1994 byl zavražděn prezidentský kandidát Luis Donaldo Colosio 
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Mexiko obdrželo v roce 1995 finanční pomoc jak od MMF, tak od USA ve výši 40 

miliard dolarů, která měla hlavně zabránit bankovnímu kolapsu a následnému přelití krize do 

dalších zemí. I tak se ovšem nepodařilo zabránit propadu mexického hospodářství. Díky všem 

různým opatřením se Mexiku povedlo v roce 1995 a 1996 snížit saldo běžného účtu platební 

bilance na -0,5 % respektive -0,6 % HDP. I když se v roce 1995 meziroční HDP propadlo na  

-6,2 %, díky úsilí mexické vlády se povedlo v roce 1996 nastartovat značný růst (World bank 

2012). Velkým problémem se ovšem opět stala inflace. Kvůli ztrátě kotvy v podobě fixního 

kurzu se opět inflace vyhoupla na dvouciferná čísla.  

Tabulka 4.2 Makroekonomický vývoj v Mexiku 

 
1992 1993 1994 1995 1996 

HDP změna (%) 3,6 2 4,5 -6,2 5,1 

Inflace (%) 15,5 9,8 7 35 34,4 

Saldo b.ú. (% HDP) -6,7 -5,8 -7 -0,5 -0,6 

Roz. deficit (% HDP) 1 0,2 0 -0,6 -0,1 

Veřejný dluh (% HDP) 28,1 25,3 35,2 40,8 31,1 

Zdroj: World Bank + vlastní úprava 

 

4.3 Vývoj v jižní Americe v 90. letech 

Mexiko, které muselo v první polovině 90. let 20. století čelit finančním a 

ekonomickým problémům, nebylo jedinou zemí, kterou postila krize. Téměř všechny země 

v latinské Americe, která by si v 90. letech neprošla nějakou finanční či ekonomickou krizí.  

Finanční a ekonomická krize, která propukla v roce 1997 v Thajsku a následně se 

rozšířila do celého regionu, hlavně do jihovýchodní Asie, měla negativní vliv na dění v jižní 

Americe. Po tom, co Rusko oznámilo dočasné pozastavení splácení dluhové služby, se banky 

a ostatní věřitelé obrátili na ostatní rozvíjející se země, a především na ty, které měly 

nadhodnocené měny a finance zatížené dluhy. Jak píše Sachs (1999), toto byl příklad právě 

zemí jižní Ameriky. Jelikož jsou tyto země hodně závislé na exportu komodit, jako je 

například ropa, měď, zemědělské produkty a krize v Asii srazila ceny těchto komodit o 

poznání dolů, mělo to negativní dopad na jejich ekonomickou situaci. Dalším problémem se 

stala fixace daných měn na americký dolar. Po poklesu cen komodit, začalo docházet také ke 

znehodnocování měn těchto zemí. Mnoho latinskoamerických zemí se pokoušelo bránit tím, 



 

37 

 

že zvedlo úrokové sazby, což ovšem ještě více utlumilo dané hospodářství a způsobilo 

následný pád do recese.  

Podle Evangelist (2006) i Brazílie, která patří mezi největší ekonomiky jižní 

Ameriky
15

 a nyní se nachází na 8. místě, co by největší ekonomika světa, se potýkala 

s finanční a ekonomickou krizí. Brazílie se po desetiletí potýkala s hyperinflací, která 

dosahovala hodnot až 3 000 %. Počátkem 90. let se ovšem inflaci podařilo stabilizovat a to 

díky crawling pegu k americkému dolaru a nastavení úrokových sazeb v hodnotě až 30 %. 

Vysoká úroková sazba snížila inflační tlaky, a do Brazílie začaly proudit opět investice. 

V roce 1997 se zvýšily přímé zahraniční investice oproti loňskému roku o 140 % (World bank 

2012). I když si Brazílie nastartovala v 90. letech slušný ekonomický růst, trápil ji hlavně 

vysoký deficit jak rozpočtu tak na běžném účtu platební bilance a také celková zadluženost. 

Kvůli Asijské krizi a následné Ruské krizi, se investoři obávali, zda je Brazílie schopna dostát 

svým závazkům. V záři 1998 došlo k odlivu kapitálu ze země do zahraničí a to ve výši 30 

miliard dolarů. Jak píše Sarkisyan (2007), na podzim roku 1998 byla Brazílii přislíbena 

finanční pomoc od MMF a další mezinárodních institucí a to ve výši 41 mld. dolarů. 

Podmínkou ovšem bylo přijmout mnoho opatření jako například: penzijní reforma, vyrovnaný 

rozpočet, reforma veřejných financí. Kvůli odmítnutí penzijní reformy, a problémům ve státní 

správě došlo k opětovnému odlivu kapitálu a ztrátě důvěry. I přes to všechno si Brazílie stále 

chtěla ponechat fixní kurz. Nakonec se ovšem musela fixního kurzu vzdát a v lednu 1999 se 

brazilská centrální banka rozhodla k devalvaci brazilského reálu o 8% a k přechodu 

k floatingu. Do konce měsíce real oslabil až o 66% vůči americkému dolaru. Přes všechny 

problémy Brazílie nespadla do recese jako například Mexiko. V roce 1998 sice HDP 

stagnoval a v roce 1999 vzrostl o pouhé 0,3 %, ale v následujícím roce už meziročně vzrostlo 

na 4,3%. Co se týče deficitu na běžném účtu platební bilance, tak i ten se postupně snižoval a 

v roce 2003 dosahoval již přebytku (viz. Graf 4.4.) 

 

 

 

 

 

                                                
15 Výkon Brazilské ekonomiky v 90. letech představoval 40 % HDP celé Latinskoamerické ekonomiky 
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Graf 4.4 Vývoj na běžném účtu + export a import zboží a služeb v Brazílii (%) 

 

Zdroj: World bank + vlastní úprava 

Podobný scénář jako v Brazílii se odehrával i v dalších státech jižní Ameriky. Většina 

těchto ekonomik měla problém s deficitem na běžném účtu platební bilance a nadhodnocenou 

měnou zafixovanou na dolar. Po problémech v Asii a Rusku, se obavy přesunuly nejenom na 

Brazílii, ale i na ostatní státy Jižní Ameriky. Investoři začali ve velkém stahovat kapitál ze 

země, na což obvykle státy reagovaly pouze navýšením úrokových sazeb, čímž de facto spíše 

utlumily ekonomiku. Stejně jako brazilský reál i tyto měny prošli od roku 1997 devalvací: 

Chilské peso ztratilo 13 %, Columbijské peso 22 %, Ekvádorský sucre 43 %, Perský sol 14 % 

či Venezuelský bolivar 18 % (Agricultural Outlook 1999).  

Tabulka 4.3 Meziroční změna HDP (%) vybraných zemí jižní Ameriky 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Brazilie 4,5 2,2 3,4 0 0,3 4,3 1,3 

Chile 10,6 7,4 6,6 3,2 -0,8 4,5 3,4 

Kolumbie 5,2 2,1 3,4 0,6 -4,2 4,4 1,7 

Ekvádor 1,8 2,4 4,1 2,1 -6,3 2,8 5,3 

Peru 8,6 2,5 6,9 -0,7 0,9 3 0,2 

Venezuela 4 -0,2 6,4 0,3 -6 3,7 3,4 

Zdroj: World bank + vlastní úprava 
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4.4 Argentina 

Také Argentina, která je hned po Brazílii největším státem Jižní Ameriky, si prošla 

velkou finanční a ekonomickou krizí. Na konci 80. a počátkem 90. let byla argentinská 

ekonomika zasažena obrovskou hyperinflací (Ihned 2002). Po nastavení currency board, který 

byl pevně vázán na americký dolar, se jí povedlo stabilizovat růst cen a nastalo několik let 

ekonomického růstu. Jak píše Hornbeck (2003), finanční krize v Mexiku ovšem znamenala 

opětovný pád do recese, za což mohl paradoxně měnový výbor, který ji předtím pomohl 

ekonomiku nastartovat. Po finanční pomoci a nastavení restriktivní fiskální politiky zažila 

Argentina opět pár let růstu, tedy až do pádu na asijských trzích a následné krizi v Rusku a 

Brazílii. Země se opět dostala do recese, čemuž napomohlo i apreciace amerického dolaru a 

tedy i následné zhodnocení argentinského pesa a pokles exportu. Argentina se dostávala do 

stále větších finančních problémů, avšak stále pevně trvala na zachování currency board. 

Následné zhoršování veřejných financí a růstu zadlužení vedlo až zřejmě k největšímu 

státnímu bankrotu v novodobých dějinách a následné prudké devalvaci pesa. 

4.4.1 Vývoj v 90. letech 20. století 

Argentina si během své historie prošla mnoha finančními a ekonomickými problémy, 

stejně jako i další ekonomiky jižní Ameriky.  Podle Saxtona (2003) v 80. letech postihla 

Argentinu dluhová krize spojená s problémy se schodkem veřejného rozpočtu, který se 

v průměru pohyboval v 80. letech okolo 5 % HDP a byl do značné míry financován díky 

tištění nových peněz. Toto bylo jednou z příčin hyperinflace (viz. Graf 3.4), která následně 

postihla tuto jihoamerickou zemi. To mělo za následek, že argentinské obyvatelstvo drželo 

pouze minimální množství peněz, které díky inflaci ztrácely hodnotu obrovskou rychlostí. 

Docházelo k demonetizaci argentinské ekonomiky a prudkému poklesu HDP. V roce 1989 se 

argentinským prezidentem stal Carlos Menem, který v zemi zahájil značné ekonomické 

reformy, které měly nastartovat hospodářský růst a snížit inflaci. Byly provedeny reformy 

v oblasti daní, veřejných rozpočtů, byla započata liberalizace obchodu, privatizace státního 

majetku, značná deregulace a zavedení currency board, tedy zafixování k americkému dolaru. 

Jak píše Hornbeck (2003), v roce 1992 byla původní argentinská měna australes nahrazena 

novou měnou pesos.
16

 Tímto krokem se sice podařilo snížit a stabilizovat inflaci a nastartovat 

ekonomický růst, ale Argentina přišla o možnost rozhodovat o své měnové politice. V oběhu 

mohlo být pouze tolik peset, kolik měla centrální banka dolarových devizových rezerv. 

                                                
16 1 peso = 10 000 australes = 1USD 
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Graf 4.5 Vývoj meziroční inflace v Argentině (%) 

 

 Zdroj: Wordl bank + vlastní úprava 

Díky liberalizaci a rozsáhle privatizaci v oblasti telekomunikací, těžby ropy a uhlí, 

letecké společnosti a jiných začal do Argentiny plynout ve velkém zahraniční kapitál. Začal 

klesat rozpočtový schodek, rostly devizové rezervy, klesl počet lidí za hranicí chudoby. 

Jediným ukazatelem, který měl tendenci se neustále zhoršovat, byla nezaměstnanost a to 

hlavně díky rozsáhlé šedé ekonomice (Ihned 2002).  

Graf 4.6 Roční míra růstu HDP (%) 

 

Zdroj: Wordl bank + vlastní úprava 
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Argentinská ekonomika zažívala stabilní ekonomický růst, až do krize, která postihla 

v roce 1994 relativně vzdálené Mexiko. Podle Hornbeck (2003) finanční problémy Mexika 

způsobily, že se investoři začali nedůvěřivě dívat na celý region Jižní Ameriky a tudíž i na 

Argentinu. Měnový výbor, který v minulosti pomohl zemi k ekonomické stabilitě, se 

najednou stal přítěží. Všechny banky, které v té době potřebovaly zvýšit svou likviditu, se 

nemohly spoléhat na centrální banku, která totiž musela každé peso pokryté v dolarech. 

Banky se proto snažily, aby příjemci úvěrů co nejrychleji a předčasně splatili své dluhy, což 

mělo negativní dopad na ekonomiku. Argentinské domácnosti začaly mít obavu o své vklady 

v bankách, a proto začaly mohutně vybírat své peníze. Po přijetí finanční pomoci od Světové 

banky se podařilo stabilizovat bankovní systém, avšak vláda byla přinucena k restriktivní 

fiskální politice. Argentina přečkala krizi a došlo k opětovnému růstu v letech 1996-1997. 

V roce 1998 ovšem pocítili následek finanční krize v Rusku a Brazílii, která byla nejenom 

sousedem ale také největším obchodním partnerem Argentiny.  

4.3.2 Opětovný pád do recese 

Finanční krize v Brazílii spojená s apreciací dolaru a poklesem argentinského exportu 

dostala tuto zemi zpět do recese. Jak píše Saxton (2003), v roce 1999 Brazílie devalvovala 

měnu, což způsobil její následný pád a ještě více zhoršil pozici argentinských exportérů, kteří 

měli Brazílii jako svého strategického obchodního partnera. Argentina, která byla v režimu 

currency board něco takového nemohla udělat a ani nechtěla. Obávala se opětovné 

hyperinflace, ale také toho, že místní firmy a domácnosti měly své dluhy většinou v dolarech 

což by při opuštění měnového výboru a následnému oslabení měny vedlo k vlně bankrotů. 

Argentina počítala, že dolar časem oslabí, ale nestalo se tak. Snižování exportu, zhoršování 

deficitu na běžném účtu a také deficitu veřejných rozpočtů způsobilo pokles HDP a následný 

návrat do recese. Nová vláda musela začít bojovat se stále vzrůstajícím zadlužováním země. 

Aby snížila vzrůstající deficit, zvýšila některé druhy daní. Bohužel tím jenom utlumila 

oživení zdejší ekonomiky a dostala argentinské hospodářství ještě do většího propadu. Spolu 

s růstem dluhu rostly postupem i úroky na jeho splácení. Podle Hornbecka (2003) krátkodobý 

dluh ve výši 29,5 miliard dolarů byl přetransformován v dlouhodobý s delší lhůtou splatnosti 

a vyššími úroky s předpokladem že se podaří ekonomice vzpamatovat a dosáhnout růstu. 

MMF pro neplnění podmínek odmítlo poskytnout Argentině další půjčku, která byla 

schválena v záři 2001. Vládě proto nezbývalo nic jiného než vyhlásit moratorium na splacení 

vládního dluhu a technicky zbankrotovat. Jak píše Sarkisyan (2007), v lednu 2002 Argentina 
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devalvovala peso a poté byl zaveden floating. Peso se znehodnotilo z 1 na 3,8 peso, za 

americký dolar. Následně se Argentina propadla do hluboké recese. 

Graf 4.7 Rozpočtový deficit Argentiny (% HDP) 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Tradingeconomics  

4.3.3 Hlavní příčiny bankrotu 

Jednou z hlavních příčin, která způsobila pád této jihoamerické ekonomiky je 

bezesporu fixní měnový kurz respektive currency board. V době, kdy Argentina bojovala 

s hyperinflací, pomohl přechod k měnovému výboru stabilizovat cenovou hladinu a 

nastartovat ekonomický růst. Ovšem z dlouhodobého hlediska se tento systém ukázal jako 

kontraproduktivní. Na rozdíl od Brazílie, která sice měla zafixovanou měnu k dolaru, ale včas 

se rozhodla devalvovat a tím pádem si dopomohla ke konkurenceschopnosti. Došlo 

k postupnému vyrovnávání běžného účtu platební bilance, růstu exportu a poklesu importu a 

to převážně na úkor argentinských firem. Jak píše Sarkisyan (2007), další možnou příčinou 

můžou být i rady a finanční pomoc MMF. Pokud by nebylo Mezinárodního měnového fondu, 

investoři by nikdy nefinancovali argentinský dluh a tato země by padla mnohem dříve a 

nejspíše s menšími problémy než se tak ve skutečnosti stalo. Díky půjčkám a ujišťováním ze 

strany MMF se zdálo, že Argentina je pouze v nepříjemné situaci a že všechno brzy zvládne a 

opět nastartuje růst. Bohužel až příliš pozdě se ukázalo, že ani sebevětší finanční injekce by 

argentinskou ekonomiku nepostavila na nohy. Velkým problémem byla i struktura veřejných 

financí a to zejména vysoké rozpočtové deficity. Problém měla Argentina i s dluhem, který 

sice nedosahoval závratných částek (okolo 45 % HDP) problémem se stalo, že byl zatížen    

20 % úrokovou sazbou. 
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5. Současná finanční krize 

V předchozí kapitole jsme se zabývali finančními krizemi, které postihly v 90. letech 

státy latinské Ameriky. Tyto státy, které procházely různými finančními a ekonomickými 

bouřemi pomalu každých 10 let, zažily, a to hlavně také díky asijské krizi a následné ruské 

krizi, velký hospodářský propad. Největším jejich problémem byly nezdravé veřejné finance 

společně s hlubokými deficity jak v rozpočtu, tak na běžném účtu a také až přílišné lpění na 

fixním kurzu, což nejvíce odnesla Argentina. Díky špatným doporučením ze strany 

mezinárodního měnového fondu zažila největší státní bankrot v historii, ze kterého se 

vzpamatovávala ještě po mnoho let.  

V této kapitole se budeme zabývat největší finanční krizí, která postila Spojené státy 

americké od 30. let minulého století a následně se přelila do ostatní ekonomiky světa, zejména 

evropské. Tento kolaps byl způsoben obrovským úvěrovým boomem, kdy banky půjčovaly 

své finanční prostředky i klientům, kteří by při zhoršení své situace nebyli schopni dostát 

svým závazkům. Tento stav byl způsobem jak nenasytností bankovních úředníků tak také 

špatně nastavenou politikou FEDU v čele s Alanem Greenspanem či později Benem 

Bernankem. Byly zde vytvářeny podezřelé hypoteční a úvěrové balíky jménem CDO, 

s velkými pojistkami, které se následně prodávaly dalším institucím. Tento způsob se nazývá 

sekuritizace. Tyto balíky navíc měly nejvyšší možné ohodnocení a to od všech největších 

ratingových agentur, takže nikdo nepochyboval o jejich kvalitě a bezproblémovosti. Proto do 

nich investovali lidé, banky a instituce z celého světa. Díky tomuhle systému mohly banky 

poskytovat čím dál tím rizikovější půjčky, aniž by se obávaly nějakých větších problémů a 

hypoteční „bublina“ nadále rostla. V roce 2008 začala bublina splaskávat, lidé přestávali 

splácet hypotéky a začali bankrotovat. V té době se objevily první náznaky o problémech 

velkých bank. To se také potvrdilo a v záři 2008 zkrachovala jedna z největších a nejstarších 

bank v USA Lehman Brothers. Po této události nastal dominový efekt, akcie a trhy se rapidně 

propadly a do problému se začaly dostávat i další velké bankovní a finanční instituce. Díky 

investicím do CDO, které taky ztrácely na své hodnotě, se problém začal šířit i za hranice 

USA. Mnoho evropských bank, které investovaly do těchto „bezpečných balíčků“ začalo mít 

problémy s likviditou a tak se krize přelila do Evropy. Bankovní krize asi nejvíce postihla 

doposud zdravou Islandskou ekonomiku. Finanční krize se následně přelila do krize 

ekonomické a velkou silou zasáhla evropské hospodářství. 
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5.1 Dot-com bubble a jeho následky 

Americká úvěrová expanze a následný realitní boom stály později za největší finanční 

krizí od 30. let minulého století. Důvodem proč si lidé tak ochotně brali ve velkém hypotéky, 

byly historicky jedny z nejnižších úrokových sazeb v historii, které byly dostupné téměř 

veškerému obyvatelstvu. Tyto nízké sazby měly své opodstatnění a to podpořit americkou 

ekonomiku po pádu akcií v roce 2000.  

Na přelomu nového tisíciletí vznikala na americkém trhu nová bublina tykající se 

nadhodnocení akcií internetových firem. Internet, který se vyvíjel od 90. let neskutečnou 

rychlostí, poskytoval nové možnosti. Začaly vznikat internetové obchody, vyhledávače, 

zpravodajské servery, rozmáhala se emailová komunikace aj. Do těchto firem se investovaly 

miliardy dolarů a to vše s vidinou rychlé a finančně štědré návratnosti. Americké firmy 

získávaly podstatnou část peněz díky emisi akcií, které patřily mezi nejjednodušší způsoby 

financování. I když byly některé firmy již v té době ztrátové, v očích mnoha investorů se 

zdály pořád perspektivní, a tudíž se s nimi i nadále obchodovalo. Ceny akcií se šplhaly do 

závratných výšek a mnoho analytiků začalo upozorňovat na to, že jsou příliš nadhodnocené. 

Jak píše Fleckenstain (2009), například internetová firma Cisco se blížila tržnímu ohodnocení 

v částce 3 bilionů amerických dolarů. V roce 2000 ovšem bublina praskla. Index Nasdaq 

spadl během 2 týdnů v březnu 2000 z 5048 na 3174 bodů a pád dále pokračoval. Tento pád 

měl za následek bankrot mnoha lidí, kteří často vložili do těchto internetových firem své 

celoživotní úspory. Část firem prošla bankrotem, jiné restrukturalizací, došlo k propouštění 

zaměstnanců, útlumu investic firem a omezení výdajů domácností. To vše způsobilo 

zpomalení americké ekonomiky. V roce 2001 došlo k útoku na New Yorská dvojčata, což 

mělo za následek další ekonomický otřes a začala se objevovat hrozba recese. Kvůli všem 

těmto událostem se FED včele s Allanem Greenspanem rozhodl snížit úrokové sazby, které de 

facto nastartovaly americkou úvěrovou expanzi.  

V roce 2000 činila základní úroková sazba americké centrální banky 6,5%, ovšem o 3 

roky později to již bylo pouhé 1%. Americké firmy se díky dostupnosti levných úvěrů dostaly 

zpět na nohy a domácnosti začali více utrácet, ale to také hlavně díky levným spotřebitelským 

úvěrům. Americká ekonomiky začala opět stoupat.  
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Graf 5.1 Růst amerického HDP (%) 1999-2005 

 

Zdroj: World bank + vlastní úprava 

Díky vysoké spotřebě amerických domácností, která byla ale způsobena hlavně 

navýšení spotřebitelských úvěrů, se lidé začali čím dál více zajímat také o zahraniční zboží, 

které bylo díky poklesu kurzu dolaru o poznání levnější než v předchozích letech. Nárůst 

importu a pokles exportu měl za následek zvýšení deficitu na běžném účtu.  

Graf 5.2 Import a export USA + vývoj na běžném účtu (% HDP) 

 

Zdroj: World bank + vlastní úprava 
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5.2 Americká úvěrová expanze 

Jak již bylo uvedeno výše, díky snížení úrokových sazeb na historickém minimu, se 

americké domácnosti dostávali k rekordnímu množství úvěrů. Americké domácnosti se začaly 

čím dál tím více zadlužovat, přesněji to byly hypotéky s pohyblivou úrokovou sazbou
17

, které 

způsobily tento boom a následné zadlužování. Růst hypoték s pohyblivou úrokovou sazbou 

zažíval velký rozmach. Oproti hypotékám s fixní úrokovou sazbou, u které si člověk byl vždy 

jistý kolik zaplatí a jaká bude jeho splátka za 5, 10 let, u hypotéky s pohyblivou úrokovou 

sazbou ovšem netuší kolik ho to bude za několik let stát. Ovšem úroky právě u druhých 

zmiňovaných hypoték byly nastaveny tak nízko, že jim nebylo možné odolat. Jak píše Foster 

(2009), banky je poskytovaly navíc s dočasnou fixní úrokovou sazbou s trvání 3-5 let, což se 

ukázalo jako výborný marketingový tah. Díky tomu si mohli potencionální zájemci koupit 

ještě dražší nemovitosti, než tomu bylo v minulosti. Navíc rostoucí ceny nemovitostí, měly 

v případě finančních potíží pomoct v refinancování hypoték. V roce 2005 dosahovala výše 

splatných hypotečních závazků 8,66 bilionů dolarů, což znamenalo asi 69,4 % HDP. 

Graf 5.3 Základní úroková sazba FEDU (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Euroekonom 

 

 

                                                
17 Tyto úroky klesly až na 3,5% 
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Díky nízkým úrokovým sazbám si hypotéky mohli dovolit i lidé, kteří by na ně za 

normálních okolností nedosáhli, za což mohli i bankéři, kteří s vyhlídkou vyššího zisku se 

přestali zajímat o bonitu klientů a nabízeli další a další rizikové hypotéky. Bublina nadále 

rosta a prohlubovala se. V únoru 2004 přednesl Allan Greenspan projev s názvem Za 

porozumění dluhopisů domácností, kde oznámil majitelům domů, že se chovají až příliš 

konzervativně
18

. Ovšem následují zvýšení úrokových sazeb, které v roce 2006 dosáhli 5,3%, 

zasáhli nejvíce právě domácnosti, které měli úvěr s pohyblivou úrokovou sazbou, kdežto ty 

s fixní toto zvýšení téměř nepocítili. V tom samém roce začala bublina kolabovat. Jak píše 

Roubini (2011), na jaře 2006 se začal trh s bydlením postupně vyrovnávat a ceny domů, které 

se v předchozích letech zdvojnásobily, přestaly růst. Nabídka nových domů začala převyšovat 

poptávku a to také díky vzrůstajícím úrokovým sazbám a ceny se začaly pomalu ustalovat. 

Zpočátku se do platební neschopnosti dostávali lidé s rizikovými hypotékami, kteří byli méně 

bonitní a sázeli na růst cen nemovitostí. Banky začali postupně zabavovat domy, u kterých 

lidé už nebyli schopni nadále splácet své závazky. Tuto nemovitost poté prodá na trhu a 

vyčíslí ztrátu. Uvádí se, že ztráta jednoho rodinného domu se pohybuje okolo 15-25 % jeho 

původní ceny.   

Graf 5.4 Úvěry bank poskytnuté domácnostem (%HDP) 

 

Zdroj: World bank + vlastní úprava  

                                                
18 Kritika domácnosti, které si vzali hypotéky s fixní úrokovou sazbou a prosazoval hypotéky 

s pohyblivou úrokovou sazbou.  
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5.3 Sekuritizace a CDO 

Jak píše Roubini (2011), před několika desítkami let vypadal vztah mezi klientem, 

který si pořídil hypotéku a bankou, která mu ji poskytla odlišně než dnes. Klient si u banky 

zažádal o hypotéku a ta mu poté půjčila peníze, a dále nic nepodnikala. Pouze vybírala splátky 

a úroky a po celou dobu tuto hypotéku držela. Jelikož byla splátka u hypotéky stanovena na 

několik desítek let, věřitelé si dávali velký pozor, aby půjčovali pouze bonitním klientům.  

Tomuto systému se říkala „originate and hold neboli poskytnutí a držení“. Ovšem od 70. let 

docházelo na finančním trhu k různým inovacím.  

Vládní národní hypotéka asociace v té době vytvořila první cenné papíry, které byly 

zajištěné hypotékami. V praxi to znamenalo, že se sloučily hypotéky do nějakých společných 

fondů a na základě toho se vydaly dluhopisy. Věřitel disponující hypotékou ji prodá investiční 

bance. Tato banka dá dohromady několik hypoték, různých půjček či dluhů na kreditních 

kartách a vytvoří balíček derivátů jménem CDO
19

 a následně je prodají investorům. Tomuto 

systému se začalo říkat sekuritizace. Boom sekuritizace nastal v 90. letech. CDO se 

rozdělovalo na díly neboli tranše. Ty nejjednodušší CDO mají tři tranše. Nejrizikovější tzv. 

junior kde je nejvyšší výnos, ale také největší riziko, pak středně rizikové tzv. mezzanine a 

nejméně rizikové tzv. senior. CDO byly nejčastěji šířeny prostřednictvím mimobilančních 

specializovaných investičních společností SPV a strukturovaných investičních společností 

SIV.  Tento systém se stal velice výhodný pro banky, jelikož již nenesly riziko za poskytnutou 

hypotéku, proto se začalo objevovat v oběhu čím dál tím více méně kvalitních hypoték. 

Banky a jiné instituce už díky sekuritizaci nemusely podrobovat své klienty pečlivému 

zkoumání. Proto se stalo častým jevem, že byly poskytnuty různé lživé či NINJA
20

 půjčky. To 

co bankéři prováděli, byl ukázkový případ morálního hazardu. Bankéř, který zajistil takto 

lživý úvěr, si ještě navíc polepšil v prémiích a navíc nenesl žádné riziko. Jak píše Roubini 

(2011), podíl prémií k základnímu plavu v roce 2006, které vyplácelo 5 největších 

investičních bank
21

, činil 60 procent z celkového platu. 

Penzijní a jiné fondy, které od investičních bank skupovaly CDO se spoléhaly na 

hodnocení ratingových agentur. Všechny 3 největší ratingové agentury jako Moody´s, Fitch a 

Standard & Poor´ ohodnocovaly tyto obligace obvykle nejvyšším hodnocením AAA a díky 

tomu si zajistily tučnou odměnu od investičních bank s příslibem budoucí spolupráce. Pokud 

                                                
19 Collateralized debt obligation 
20 Půjčky poskytované dlužníkům bez příjmu, práce či majetku 
21 Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Lehman Brothers, Bear Stearns 
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by ovšem poskytla realističtější ohodnocení a tudíž i více negativní, mohlo to znamenat ztrátu 

současné provize i budoucí odměny. Jak píše Mráček (2009), globální finanční krize opět 

nastolila otázku ohledně regulace ratingových agentur, které při hodnocení rizik u CDO 

naprosto selhaly.  

5.4 Finanční kolaps 

Jak píše Roubini (2006), první firmou, která pocítila problémy a zkrachovala, byla 

společnost Merit Financial. Tato společnost poskytovala právě lhářské a NINJA půjčky. 

Ovšem nebyla jedinou. Do konce roku 2006 zkrachovalo 10 institucí, do března 2007 už to 

bylo více jak 50. Většina komentátorů a bankéřů to komentovala tak, že jde pouze o úzce 

segmentovaný trh s hypotékami, který nepředstavuje žádný větší problém. Dokonce nový 

předseda FEDU Ben Bernanke při svém projevu v Kongresu v květnu 2007 oznámil, že se 

jedná pouze o izolovaná ohniska a že v žádném případě nejde o počátek něčeho mnohem 

většího. V létě 2007 se zhroutily dva hedgeové fondy společnosti Bear Stearns, které vložily 

do vysoce rizikových CDO tranší miliardy v krátkodobých úvěrech. A následovaly další. Na 

konci léta ztratily více než třetinu své hodnoty 2 hedgeové fondy Goldman  Sachs. Postupně 

se začala šířit panika a neklid. Krachovaly další a další poskytovatelé rizikových hypotečních 

úvěrů. Počet neplatičů nadále stoupal, hodnota cenných papírů krytých hypotékami strmě 

padala. Do potíží se dostaly i standardní cenné papíry a aktiva bank. V té době se FED a 

ministerstvo financí zavázaly napumpovat do sektoru miliardy dolarů, aby zabránily šíření a 

ještě většímu prohloubení krize. Burzovní trh se ovšem i nadále propadal a banky hlásily 

snížení hodnoty svých aktiv. Například Citigroup přišla o více než 40 miliard dolarů, nebo 

pojišťovací společnost AIG o 30 miliard dolarů. V březnu 2007 se krize vybrala první větší 

daň. Bear Stearns oznámila že přišla o 88% likvidních aktiv, a že věřitelé odmítli prodloužit 

své krátkodobé financování. Díky zásahu FEDU se povedlo tuto společnost prodat JPMorgan 

Chase. FED také převzal většinu budoucích ztrát spojených s malými toxickými aktivy této 

firmy.   

Ovšem dalšímu kolapsu už FED nedokázal zabránit. Dne 15. září 2008 po 158 letech 

zkrachovala banka Lehman Brothers. O 3 dny později, tedy 18. září předstoupili před Kongers 

předseda Federální rezervní rady Ben Benake a ministr financí Henry Paulson aby oznámili, 

že Amerika je jen několik dní od zhroucení finančního systému. Další instituce Merrill Lynch 

byla převzata Bank of America, aby nedopadla stejně jako Lehman Brothers. Do vážných 

problémů se dostávala i pojišťovací společnost AIG, které na poslední chvíli pomohl stát a to 
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díky finanční injekcí v hodnotě 85 miliard dolarů. Společnost AIG se ovšem ocitla v rukou 

státu. Další dvě banky Morgan Stanley a Goldman Sachs se rozhodly přihlásit o status 

bankovních holdingových poučností, což jim umožnilo lepší přístup podpoře ze strany státu, 

ovšem začaly podléhat přísnější regulaci.  

Krize se postupně rozléhala do ostatních odvětví americké ekonomiky, která v té době 

už byla více jak 10 měsíců v recesi. Krize se mezitím přelila do Evropy a zasáhla mnoho bank 

a institucí, které investovali do CDO a jiných, podle ratingových agentur, bezpečných 

derivátů. Tato finanční krize stála podle FEDU americké daňové poplatníky více jak 1,2 

bilionů dolarů. Ovšem některé údaje mluví až o 16 bilionech dolarů. Krize měla také 

negativní vliv na federální rozpočet, celkové zadlužení země a další makroekonomické 

indikátory. 

Graf 5.5 Rozpočtový deficit + meziroční změna HDP v USA 

 

Zdroj: World bank + vlastní úprava 

Tabulka 5.1 Makroekonomické ukazatele USA 

  2006 2007 2008 2009 2010 
Nezaměstnanos 

(%) 4,6 4,6 5,8 9,3 9,6 
Veřejný dluh 

(%HDP) 60,8 62 71 84,3 93,6 

Inflace (%) 3,2 2,9 3,8 -0,4 1,6 

Zdroj: World bank + vlastní úprava 
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5.5 Rozšíření krize 

Po vypuknutí finanční krize v USA, která naplno propukla po pádu banky Lehman 

Brothers hrozilo, že se začne přenášet do zbytku světa. Díky globalizovanému finančnímu 

sektoru byl tento scénář více než pravděpodobný. Ovšem jak evropští, tak i ostatní světoví 

bankéři, ekonomové a státnici věřili, že se jedná pouze o americký problém. Jak píše Roubini 

(2011), v září 2008 německý ministr financí informoval veřejnost, že finanční krize se týká 

pouze amerického bankovního sektoru a že je nemožné, aby se krize přelila do Evropy. O pár 

dnů později stál evropský bankovní sektor před zhroucením. Problémy začali mít německé, 

irské, britské a další velké banky. Vlády těchto zemí musely často poskytnout rozsáhlé záruky 

a to nejenom za vklady, ale i za dluhy těchto bank. Do konce roku 2008 se krize naplno 

projevila na celém světě a mnoho zemí sklouzlo do recese. 

Příčinou tak rozsáhlé nákazy byl právě dobře provázaný finanční sektor. Velké 

množství evropských bank totiž držely stejná aktiva, která stála za krachem na americkém 

finančním a bankovním trhu. Banky a jiné finanční instituce totiž ve značném množství 

nakupovali dluhové obligace a cenné papíry, které byli zatíženy rizikovými americkými 

hypotékami. „Když rizikový dlužník z Las Vegas či Clevelandu přestal splácet svou hypotéku, 

celý potravinový řetězec sekuritizace se rozvlnil a naráz dopadl na všechny, od norských 

důchodců po investiční banky na Novém Zélandu (Roubini 2011 s. 108). Banky postihnuté 

velkými ztrátami přestaly poskytovat úvěry soukromému sektoru, který tím pádem nemohl 

investovat a inovovat. Toto opatření pak nutilo firmy omezovat výrobu, snižovat stavy 

zaměstnanců a státy se pomalu ale jistě řítily do recese. Banky nebyly sami, kdo pocítil 

finanční krizi. Značný pád zaznamenaly také akciové trhy po celém světě. Investory zasáhla 

panika, po té co sledovali propad na americké burze. Pád se nevyhnu burzám v Londýně, 

Paříži, Šanghaji či Tokiu.  

Tato krize nezasáhla pouze finanční a bankovní sektor. Okamžitě po zpomalení 

americké ekonomiky a jejího pádu do recese nastal kolaps světového obchodu. Jak můžeme 

vidět na grafu 4.6 tak v roce 2009 došlo k meziročnímu propadu exportu a importu o 12 

respektive 13 %. Nejhůře dopadla Severní Amerika a Evropa kde se export propadl současně 

o 15 % a import o 17 respektive 15 %. Recesy v USA pocítila značně Čína, která zde vyváží 

většinu své produkce. V roce 2009 se zde propadl export o 11 %, ale import zaznamenal 

meziroční růst o 3 %.  
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Graf 5.6 Meziroční změna světového exportu a importu (%) 

 

Zdroj: WTO + vlastní úprava 

Finanční krize, která se následně přelila do Evropy a způsobila pád do recese, pomohla 

odhalit velké fiskální problémy některých evropských států. V listopadu 2009 se ukázalo, že 

Řecko dlouhá léta falšovalo svoje rozpočty a nyní stojí před bankrotem. V roce 2010 se do 

problémů dostaly i další státy Eurozóny, kterým se začalo přezdívat nelichotivě PIIGS
22

.  

Graf 5.7 Meziroční změna HDP (%) 

 

Zdroj: Eurostat + vlastní úprava 

                                                
22 Zkratka z počátečních písmen postižených zemí: Portugalsko, Itálie, Irsko, Řecko a Španělsko 
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5.6 Island a finanční krize 

Jak píše Kohout (2011) Island byl po dlouhá léta dobře prosperující malou otevřenou 

ekonomikou s úvěrovým ratingem AAA. Počátkem nového tisíciletí se islandská ekonomika 

začala přeorientovávat na finanční sektor s cílem stát se důležitým finančním centrem. Tento 

krok plně podporovala jak vláda, tak i podnikatelský sektor. Islandské banky začaly výrazně 

expandovat a to především na britské ostrovy. Icesave, pobočka islandské Landsbanki, lákala 

britské občany na dobře úročené půjčky
23

, čímž během několika měsíců získala více jak 

350 000 klientů. Británie ovšem nebyla jedinou zemí, kde banka expandovala. Další klienty 

získávala například v Německu, Rakousku či Nizozemsku. Během let 2006-2007 vzrostl 

objem deposit zahraničních osob u islandských bank více než dvaatřicetkrát. Tento obrovský 

nárůst peněz měl ovšem i své stinné stránky. V této malé severské zemi začala ve velkém 

narůstat inflace. Roční míra inflace v roce 2008 dosáhla 12,7 %.  

Islandská centrální banka reagovala zvýšením úrokových sazeb, aby zabránila 

inflačním tlakům. Toto rozhodnutí způsobilo jak posilování islandské koruny tak zvýšení 

přílivu zahraničních investic, které v roce 2007 dosáhly 33,67 % HDP. V roce 2008 a 2009 

ovšem klesly na 7,17 % respektive 0,5 % HDP (OECD 2012). Silná měna způsobila také 

vytvoření dluhu v zahraničních měnách.  Tato politika měla negativní dopad na islandskou 

ekonomiku, která ovšem v době hospodářského růstu nebyla znát. Iluzi ohledně bezpečnosti 

islandského finančního sektoru pomohli podporovat také ratingové agentury, které dávali 

islandským bankám nejvyšší možné ohodnocení. Frederik Mishkin, který v letech 2006 – 

2008 působil v americkém FEDU a poté vyučoval jako profesor na Columbia business school, 

se v roce 2006 podílel na studii o islandském finančním systému. V této publikaci uváděl, že 

islandský finanční sektor patří k velmi stabilním, kde existuje také silný dozor, který zaručuje 

jeho bezpečnost.  

 

 

 

 

 

                                                
23 Úroková sazba činila 5 % později až 5,25 % ročně 
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Graf 5.7 Základní islandská úroková sazba (%) 

 

 

Zdroj: tradingeconomics 

Nikdo z ekonomů nepředpokládal, že by se Island mohl dostat do nějakých problémů. 

Dokud ekonomika rostla, bylo všechno v pořádku. Ovšem americká hypoteční a následná 

finanční krize, způsobila problém i v této ekonomice. Investoři začali být opatrnější a rapidně 

se snížil příliv investic. Toto způsobilo masivní pád islandské koruny. Díky znehodnocení 

islandské měny se banky a domácnosti, které měli svoje dluhy v zahraničních měnách, dostali 

do velkých problémů.  

Graf 5.8 Vývoj směnného kurzu islandské koruny k USD 

 

Zdroj: OECD + vlastní úpravy 
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Jak píše Novotný (2009), oslabení koruny se také promítlo do cen dovážené produkce 

a inflace se začala zvyšovat a dosáhla až dvouciferných hodnot. 

Graf 5.9 Meziroční míra inflace (%) 

 

Zdroj: World bank + vlastní úprava 

Na podzim 2008 došlo k pádu tří největších islandských bank (Kaupthing, Landsbanki 

a Glitnir). Ztráty těchto bank se odhadují na více než 100 miliard USD. Pro srovnání HDP 

v roce 2010 činilo 12,5 mld. USD. To vše způsobilo pád islandského finančního sektoru, a 

pobočky islandských bank se staly nesolventními. Banky omezily přístup klientům k jejich 

účtům. Islandské domácnosti přišli o většinu peněz, které měly uložené v penzijních fondech 

a domácích akcií. Islandská ekonomika se prudce propadla, země, která dosud měla svůj 

rozpočet v přebytku, najednou klesla do hlubokého deficitu a její veřejný dluh se 

zdvojnásobil.  

 Tabulka 5.2 Makroekonomické ukazatele Islandu 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Rozpočtový deficit 

(%HDP) 4,9 6,3 5,4 -13,5 -10 -7,8 

Veřejný dluh (%HDP) 52,6 57,4 53,3 102 120 120,2 

Změna HDP (%) 7,5 4,6 6 14 -6,9 -3,5 

Nezaměstnanost (%) 2,6 2,9 2,3 3 7,2 7,5 

Zdroj: World bank + vlastní úprava 
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6. Závěr 

Cílem této práce bylo popsat největší finanční krize, které za posledních dvacet let 

měly velký vliv nejenom na danou zemi, ale také na okolní státy, popřípadě celou světovou 

ekonomiku. V této diplomové práci jsme se věnovali třem největším finančním krizím, které 

postihly jednotlivé země, region či dokonce celý svět, za posledních 20 let. První byla asijská 

krize, následovala jihoamerická a nakonec současná americká hypoteční krize. Je velice těžké 

porovnat tyto krize, jelikož všechny propukly v naprosto odlišných částí světa, v jinak 

řízených ekonomikách. I tak, aspoň určitě u prvních dvou krizí, můžeme najít jisté společné 

rysy. Pokud se podíváme na asijskou finanční krizi a srovnáme ji s jihoamerickou, tak i když 

jde o ekonomiky značně vzdálené, tak se v obou případech jednalo o rychle rostoucí a 

rozvíjející se ekonomiky.  

Tím prvním společným znakem je měna fixovaná na americký dolar. Thajsko, 

Mexiko, Brazílie či Argentina měly svoji domácí měnu, která jim v té době sloužila jako 

kotva hospodářské politiky a také jako jakási záruka pro investory. Ovšem všechny tyto země 

měly svou měnu až příliš nadhodnocenou, což způsobovalo velké problémy na běžném účtu 

platební bilance, který byl z většiny případů silně deficitní. Právě kvůli vysokému deficitu 

běžného účtu platební bilance, ale také silné zadluženosti soukromého sektoru, přestali 

investoři thajské ekonomice důvěřovat. Ta byla nakonec přinucena devalvovat měnu, což 

zemi dostalo ještě do větších problémů, a to kvůli půjčkám v zahraniční měně, které se nyní 

značně prodražily.   

Krize v Asii, spustila i jihoamerickou krizi, když se investoři začali dívat skepticky na 

všechny rozvíjející se ekonomiky s fixním kurzem. I tyto státy Jižní Ameriky byly nakonec 

nuceny opustit svůj nadhodnocený kurz, který jim v minulosti pomáhal krotit hyperinflaci a 

přejít na floating. Argentinu, která neměla klasicky zafixovanou měnu, ale byla v režimu 

měnového výboru, finanční krize dovedla až na pokraj bankrotu. Dalším společným znakem 

je také značná angažovanost MMF, který ovšem v určitých případech jako instituce naprosto 

selhal.  

Pokud se podíváme na nedávnou americkou hypoteční krizi, tak ta se od předchozích 

naprosto odlišuje. Finanční problémy nastaly po krachu hypoteční bubliny, která byla 

způsobena rizikovými hypotékami. Svůj nezanedbatelný podíl na této krizi nese také jistě i 

americký FED v čele s Allanem Greenspanem a také nejspíše až příliš volným finančním 

trhem bez dostatečné kontroly, což se stalo osudným také Islandu.  
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Po poslední globální finanční turbulenci vyvstala otázka, zda není kapitalismus 

v jakési krizi a zda nepotřebujeme nějakou změnu. O tom již diskutovali ekonomové 

sociologové a politici letos na fórum v Davosu. Zatím před námi ale stojí hrozba další krize. 

Někteří ekonomové varují před „čínským ekonomickým zázrakem“ kde se také objevují 

nebezpečné „bubliny“. Pokud by došlo k prudkému pádu této ekonomiky, mohlo by to svět 

uvrhnout do daleko hlubší a těžší recese, než kterou zažil po poslední finanční krizi z roku 

2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

Seznam použité literatury 

FLECKSTEIN, William A. a Frederick SHEEHAN. Greenspanovy bubliny: Věk ignorace v 

americké centrální bance (Fed). Vydání první. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-

251-2605-9. 

FOSTER, John Bellamy a Fred MAGDOFF. Velká finanční krize: příčiny a následky. První 

české vydání. Všeň: Grimmus, 2009. ISBN 978-80-902831-1-4. 

JÍLEK, Josef. Finanční trhy. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-453-3. 

KOHOUT, Pavel. Finance po krizi: Evropa na cestě do neznáma. 3. rozšířené vydání. Praha: 

Grada Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-4019-5. 

KUNEŠOVÁ, Hana a Eva CIHELKOVÁ. Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. 2. 

doplněné a přepracované vydání. v Praze: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-455-4. 

KRUGMAN, Paul. Návrat ekonomické krize. Vyšehrad, 2009. ISBN 978-80-7021-984-3. 

MRÁČEK, Karel. Světová ekonomická krize: příčiny, projevy, perspektivy. 1. vydání. Praha: 

PROFESSIONAL PUBLISHING, 2009. ISBN 978-80-7431-012-6. 

ROUBINI, Nouriel a Stephen MIHM. Krizová ekonomie: Budoucnost finančnictví v kostce. 

První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-4102-4. 

SOTO, Jesús Huerta de. Peníze, banky a hospodářské krize. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-

80-7357-411-6. 

 

 

 

 

 



 

59 

 

Webové zdroje 

About the IMF. International Monetary Fund [online]. [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://www.imf.org/external/about.htm 

Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). BusinessInfo [online]. [cit. 2012-04-04]. 

Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/pravni-prostredi-celni-

problematika/konference-osn-o-obchodu-a-rozvoji/1000487/58774/ 

Cooperation and reconstruction (1944–71). International Monetary Fund [online]. [cit. 2012-

04-04]. Dostupné z: http://www.imf.org/external/about/histcoop.htm 

DAVIDOVÁ, Petra a Renáta OPRAVILOVÁ. Rating a stabilita finančního systému. Česká 

Národní Banka [online]. 8.6.2008 [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2008/cl_08_080620.htm

l 

BUŘÍNSKÁ, Barbora. Pohled do historie: jak začala velká hospodářská krize v roce 

1929. IDnes [online]. 23.října 2008 [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://finance.idnes.cz/pohled-do-historie-jak-zacala-velka-hospodarska-krize-v-roce-1929-

p7g-/bank.aspx?c=A081022_135219_bank_bab 

W.L.HILL, Charles. The Asian Financial Crisis. Wright State university [online]. 2005 [cit. 

2012-04-04]. Dostupné z: http://www.wright.edu/~tdung/asiancrisis-hill.htm 

Následky asijské krize. Informační centrum OSN v Praze [online]. 2005 [cit. 2012-04-04]. 

Dostupné z: http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=549 

KARUNATILLEKA, Eshan. The Asian Economic Crisis. Parliament [online]. 1999 [cit. 

2012-04-04]. Dostupné z: 

http://www.parliament.uk/documents/commons/lib/research/rp99/rp99-014.pdf 

SARKISYAN, Inna. Významné finanční krize 90. let - Jihovýchodní Asie. Dům 

financí [online]. 21. září 2007 [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: http://dumfinanci.cz/clanky/246-

vyznamne-financni-krize-90-let-jihovychodni-asie/ 

STIGLITZ, Joseph E. Asijská krize deset let poté. Project syndicate [online]. Jul. 1 2007 [cit. 

2012-04-04]. Dostupné z: http://www.project-syndicate.org/commentary/the-asian-crisis-ten-

years-after/Czech 



 

60 

 

Asijská krize 1997/1998 a finanční kolaps v Rusku. Peníze [online]. [cit. 2012-04-04]. 

Dostupné z: http://www.penize.cz/15902-asijska-krize-19971998-a-financni-kolaps-v-rusku 

LANE, Timothy. The Asian Financial Crisis: What Have We Learned?. International 

Monetary Fund [online]. September 1999 [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1999/09/lane.htm 

Mezinárodní měnový fond: nepřítel překvapení. Informační centrum OSN v Praze [online]. 

2000 [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=703 

HARRIS, Catherine. THE ASIAN CRISIS. CFEE [online]. 1999 [cit. 2012-04-04]. Dostupné 

z: http://www.cfee.org/en/asiancrisis.pdf 

SARKISYAN, Inna. Významné finanční krize 90. let - Rusko. Dům financí [online]. 23. října 

2007 [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: http://dumfinanci.cz/clanky/267-vyznamne-financni-

krize-90-let-rusko/ 

GDP growth (annual %). The World Bank [online]. [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/TH?page=3&display=

default 

Official exchange rate (LCU per US$, period average). The World Bank [online]. [cit. 2012-

04-04]. Dostupné z: 

http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF/countries/1W?page=2&display=default  

Imports of goods and services (% of GDP). The World Bank [online]. [cit. 2012-04-04]. 

Dostupné z: 

http://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.ZS/countries/TH?page=3&display=defaul

t 

Exports of goods and services (% of GDP). The World Bank [online]. [cit. 2012-04-04]. 

Dostupné z: 

http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS/countries/TH?display=default  

Domestic credit provided by banking sector (% of GDP). The World Bank [online]. [cit. 2012-

04-04]. Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/FS.AST.DOMS.GD.ZS 



 

61 

 

Real interest rate (%). The World Bank [online]. [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.RINR?page=1 

MEXICO’S FINANCIAL CRISIS: Origins, Awareness, Assistance, and Initial Efforts to 

Recover. Gao [online]. 1996 [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://www.gao.gov/archive/1996/gg96056.pdf 

SACHS, Jeffrey D. Latinskoamerická finační bouře sílí. Project syndicate [online]. March 25 

1999 [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: http://www.project-syndicate.org/commentary/south-

america-s-growing-financial-storm/Czech 

EVANGELIST, Mike. BRAZIL’S 1998-1999 CURRENCY CRISIS. [online]. 4/11/6 [cit. 

2012-04-04]. Dostupné z: http://www-personal.umich.edu/~kathrynd/Brazil.w06.pdf 

SARKYSIAN, Inna. Významné finanční krize 90. let - Brazílie. Dům financí [online]. 18. 

října 2007 [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: http://dumfinanci.cz/clanky/264-vyznamne-

financni-krize-90-let-brazilie/ 

SARKYSIAN, Inna. Finanční a měnová krize v Argentině. Dům Financí [online]. 19. 

listopadu 2007 [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: http://dumfinanci.cz/clanky/287-financni-a-

menova-krize-v-argentine/ 

JONÁŠ, Jiří. Argentina: příběh jedné krize (1). Ihned [online]. 28.2.2002 [cit. 2012-04-04]. 

Dostupné z: http://bankovnictvi.ihned.cz/c4-10004510-10779750-900000_d-argentina-pribeh-

jedne-krize-1 

HORNBECK, J. F. The Financial Crisis in Argentina. Policyarchive [online]. June 5 2003 

[cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://www.policyarchive.org/handle/10207/bitstreams/3537.pdf 

SAXTON, Jim. ARGENTINA’S ECONOMIC CRISIS: CAUSES AND 

CURES. HACER [online]. June 2003 [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://www.hacer.org/pdf/Schuler.pdf 

 

 

 



 

62 

 

Seznam zkratek 

MMF – Mezinárodní měnový fond 

PZI – přímé zahraniční investice 

UNCTAD – konference OSN o obchodu a rozvoji 

HDP – hrubý domácí produkt 

FED – americká centrální banka 

OECD – organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

ČNB – Česká národní banka 

OSN – organizace spojených národů 

USD – americký dolar 

NAFTA – severoamerická dohoda o volném obchodu 

CDO – zajištěná dluhová obligace 

SPV – specializovaná investiční společnost 

SIV – strukturovaná investiční společnost 

PIIGS – zkratka pro evropské země s největšími ekonomickými problémy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

Seznam grafů 

Graf 3.1 Čistý příliv přímých zahraničních investic (%HDP) 

Graf 3.2 Vývoj směnného kurzu thajského bahtu vůči americkému dolaru 

Graf 3.3 Vývoj směnného kurzu malajského ringitu vůči americkému dolaru 

Graf 3.4 Vývoj směnného kurzu indonéské rupie vůči americkému dolaru 

Graf 3.5 Vývoj směnného kurzu jihokorejského wonu vůči americkému dolaru 

Graf 4.1 Vývoj roční míry inflace v Mexiku (%) 

Graf 4.2 Poměr přímých zahraničních investic a portfoliových investic (mil. USD) 

Graf 4.3 Vývoj směnného kurzu mexického pesa vůči americkému dolaru 

Graf 4.4 Vývoj na běžném účtu + export a import zboží a služeb v Brazílii (%) 

Graf 4.5 Vývoj meziroční inflace v Argentině (%) 

Graf 4.6 Roční míra růstu HDP (%) 

Graf 4.7 Rozpočtový deficit Argentiny (% HDP) 

Graf 5.1 Růst amerického HDP (%) 1999-2005 

Graf 5.2 Import a export USA + vývoj na běžném účtu (% HDP) 

Graf 5.3 Základní úroková sazba FEDU (%) 

Graf 5.4 Úvěry bank poskytnuté domácnostem (%HDP) 

Graf 5.5 Rozpočtový deficit + meziroční změna HDP v USA 

Graf 5.6 Meziroční změna světového exportu a importu (%) 

Graf 5.7 Meziroční změna HDP (%) 

Graf 5.7 Základní islandská úroková sazba (%) 

Graf 5.8 Vývoj směnného kurzu islandské koruny k USD 

Graf 5.9 Meziroční míra inflace (%) 



 

64 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 2.1 Dovoz PZI 

Tabulka 2.2 Vývoz PZI 

Tabulka 2.3 Ratingové stupně 3 největších agentur 

Tabulka 3.1 Makroekonomická data 

Tabulka 4.1 Běžný účet Mexika 

Tabulka 4.2 Makroekonomický vývoj v Mexiku 

Tabulka 4.3 Meziroční změna HDP (%) vybraných zemí jižní Ameriky 

Tabulka 5.1 Makroekonomické ukazatele USA 

Tabulka 5.2 Makroekonomické ukazatele Islandu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

Prohlašuji, že 

- jsem byl seznámen s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských  

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 

školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou (bakalářskou) práci 

užít (§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že diplomová práce bude v elektronické podobě archivována 

v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové 

práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové práci budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

V Karviné dne 20. 5. 2012 

 

         Marek Toman 

 


