
 



 



 





  

ABSTRAKT 

 
Bakalářská práce identifikuje a analyzuje příčiny finanční krize v roce 2008 a popisuje její 

dopady na ekonomiku a zejména průmyslovou výrobu. Úvodní dvě části vysvětlují záměr 

práce a základní pojmy vztahující se k tématu práce. Třetí kapitola je zaměřena na popis 

předcházejících krizí a na jejich dopady v minulosti, s důrazem na Velkou hospodářskou 

krizi. Ve čtvrté kapitole, hlavní části této práce, je vysvětlen vznik finanční a ekonomické 

krize v roce 2008, jsou analyzovány její příčiny, popsán její průběh a dopady na světovou 

ekonomiku. V poslední části jsou uvedeny následky světové krize na Českou republiku, 

zejména na průmyslovou výrobu. 

 

 

ABSTRACT 

 
The bachelor thesis identifies and analyzes the causes of the financial crisis in the year 2008 

and describes her falls on economy and especially industrial production. Preliminary two 

parts explains thesis intention and fundamental terms relative to subject thesis. Third chapter 

is focused on description previous crisis and their impact on former times, forcefully on Great 

Depression. In fourth chapter, main parts those thesis, is explained genesis of the financial 

and economic crisis in the year 2008, analysed her causes, described her course and impacts 

on world's economy. At last parts are mentioned aftermath world's crisis on Czech Republic, 

especially on industrial production. 
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1 Úvod 

Finanční krize je fenomén, který v posledních letech zajímá nejen odborníky z oblasti 

ekonomiky a financí, ale také širokou laickou veřejnost, protoţe se významně dotýká našeho 

kaţdodenního ţivota. Význam problematiky je zřejmý – pochopení příčin finanční – 

ekonomické, hospodářské - krize je zásadním předpokladem k moţnosti předcházení jejich 

vzniku v budoucnosti. Cílem práce je tedy najít společné rysy dosavadních krizí, jejich 

příčiny. Aktuálnost tématu je v tom, ţe i v současné době nelze s určitostí říci, zda se 

nenacházíme na prahu nové krize, nebo zda krize z let 2007 aţ 2010, přes určité oţivení 

v posledním období stále nepokračuje. 

2 Vysvětlení základních pojmů 

2.1 Recese, deprese 

Podobně jako u celé řady ekonomických jevů neexistuje ani u recese jednotná definice. 

Obecně je za recesi povaţováno období poklesu ekonomické aktivity. Otázkou je, jakými 

ukazateli recesi identifikovat. Za tzv. technickou recesi je povaţován mezičtvrtletní pokles 

sezónně očištěného reálného čtvrtletního hrubého domácího produktu (HDP) v alespoň dvou 

po sobě následujících čtvrtletích. „Technická― definice recese má své odpůrce, jejichţ hlavní 

námitkou je, ţe ignoruje ostatní ekonomické proměnné, jako jsou např. nezaměstnanost či 

spotřebitelská důvěra. Rozšířená definice recese říká, ţe recese je období, kdy dochází k 

poklesu výstupu ekonomiky a zaměstnanosti (tedy za jinak stejných okolností k růstu 

nezaměstnanosti).
1
 

Rozdíl mezi recesí a depresí je pouze kvantitativní. Recese, která překročí nějakou míru 

(pokles reálného HDP o více neţ 10%) je nazvána depresí. Známá jsou také slova amerického 

prezidenta Harryho Trumana: „Recese je, kdyţ o práci přijde soused. Deprese je, kdyţ 

přijdete o práci Vy.―
2
 

2.2 Krize 

Slovo krize má původ ve starořeckém slově krino, které znamená vybírat, posuzovat, 

rozhodovat, měřit mezi dvěma opačnými variantami, kterými byly úspěch – neúspěch, právo 

– bezpráví, ţivot – smrt. Z něho později vzniklo slovo krisis, kterým se vyjadřovala rozhodná 

chvíle nebo doba, rozhodnutí samo nebo nesnáze.
3
 

                                                 
1
 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Recese, deprese – metodika. 2012 [cit. 2012-04-13]. Dostupné z 

WWW:<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/recese_deprese> 
2
 MAREK, D. Hospodářské cykly jsou přirozené. s. 67 

3
 ZUZÁK, R.; KONIGOVÁ, M. Krizové řízení podniku. s. 18 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/recese_deprese
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2.2.1 Finanční krize 

Pro vysvětlení pojmu finanční krize je podstatná skutečnost, ţe příčiny ekonomických 

problému se nenacházejí v reálné ekonomice, ale vznikají ve finančním systému. 

V teoretických analýzách jsou pod široký pojem „finanční krize― zahrnovány následující 

specifické případy poruch finančního systému: 

- krize měnová (currency or exchange rate crisis), 

- krize bankovní (banking crisis), 

- krize dluhová či úvěrová (credit or debt crisis), 

- systemická finanční krize (systemic financial crisis), která zahrnuje projevy všech 

nebo většiny shora uvedených typu krize, a to s různou vzájemnou kauzalitou.
4 

2.2.2 Měnová krize 

Měnová krize je situace, kdy dochází k prudkému a neočekávanému oslabení kurzu 

domácí měny. V systému pohyblivého kurzu se projeví jako výrazná depreciace
5
 

nominálního kurzu. V systému pevného kurzu obvykle spekulativní útok na směnný kurz 

vynutí devalvaci domácí měny nebo donutí centrální banku kurz bránit. Měnová krize se 

tedy nemusí projevit pouze devalvací či depreciací, ale i jevy provázejícími úspěšnou 

obranu kurzu (ztráta značné části devizových rezerv, výrazné zvýšení úrokových sazeb 

apod.).
6
 

2.2.3 Bankovní krize 

Jako bankovní krize jsou označovány problémy spojené s nedostatečnou likviditou, 

především však s insolvencí některých, popřípadě většiny komerčních bank. Podobně jako 

u měnových krizí se za bankovní krizi obvykle označuje nejen situace, která se přímo 

projeví úpadky bank, ale i situace, kdy postiţené banky zachránila vládní intervence nebo 

pomoc centrální banky. 

V rozvojových zemích je nejčastější příčinou bankovní krize náhlá ztráta důvěry 

vkladatelů, která se projeví bankovním runem.
7
 V rozvinutých ekonomikách jde spíše 

o problémy vyplývající z prudkého poklesu hodnoty některého typu bankovních aktiv 

                                                 
4
 DVOŘÁK, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. s. 169 

5
 Depreciace je znehodnocení měnového kurzu domácí měny vůči zahraničním měnám. Důleţité je, ţe k tomuto 

dochází samovolně, na rozdíl od devalvace, která je výsledkem měnové (monetární) politiky. (zdroj: Wikipedie) 

 
6
 DVOŘÁK, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. s. 169 

7
 Run na banku je situace, kdy vkladatelé ztratí důvěru v banku, protoţe si myslí, ţe je nebo se brzy stane 

insolventní, a začnou hromadně vybírat svoje vklady. Run vyvolaný nesprávnými informacemi můţe vést k 

bankrotu i do té doby zdravé banky, protoţe banka s částečnými rezervami nikdy nemůţe vyplatit všechny 

vklady. (zdroj: Wikipedie) 
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(nemovitostí, akcií apod.). Bankovní krize mohou vznikat i v důsledku dluhové krize, tzn. 

neschopnosti dluţníku splácet poskytnuté úvěry, nebo v důsledku krize měnové, jsou-li 

domácí banky samy v dluţnické pozici k zahraničí.
8
 

2.2.4 Úvěrová krize 

Pojem úvěrová (dluhová) krize je pouţíván převáţně k označení externích dluhových krizí, 

které se projevují neschopností země splácet zahraniční dluh. Není-li schopna splácet svůj 

zahraniční dluh vláda, je uţíváno označení „sovereign default―. 

Jako vnější dluhová krize jsou však označovány i případy, kdy své zahraniční dluhy 

nesplácí zadluţené soukromé firmy a banky. 

Doposud opomíjeným a přitom velmi nebezpečným typem finanční krize jsou interní 

dluhové krize, které se projevují chronickou vnitřní předluţeností ekonomik, platební 

neschopností podniků a nárůstem objemu klasifikovaných úvěrů. Interní dluhová krize 

vede často k zamrznutí úvěrového trhu (credit crunch) s negativními důsledky pro reálnou 

ekonomiku. Tento typ finanční krize způsobuje značné problémy veřejným financím při 

vládních asistenčních programech, jeţ jsou kryty ze státního rozpočtu. Vládní finanční 

injekce mohou problém zakrývat a vést k jeho chronicitě.
9
 

 

3 Předchozí finanční krize a jejich dopady v minulosti 

Krize - finanční, ekonomické, hospodářské – se objevují po celou dobu existence kapitalismu. 

Pro první příklad krize o skutečně mezinárodním významu se musíme vrátit aţ do druhé 

poloviny devatenáctého století. 

3.1 Gründerská krize roku 1873 

První velká světová finanční a hospodářská krize měla svůj počátek v roce 1871. Tehdy bylo 

frankfurtským mírem nařízeno, aby Francie po prohrané prusko-francouzské válce zaplatila 

obrovské válečné reparace – pět miliard franků (tehdy 22% HDP Francie), coţ je na dnešní 

hodnotu přibliţně 1,25 biliónu korun. [3] Na území německy mluvících zemí díky této 

finanční injekci došlo k velkému podnikatelskému a zejména průmyslovému rozvoji. 

V následujících dvou letech vzniklo v Prusku a Rakousku více neţ tisíc nových akciových 

společností. Tento z počátku pozitivní vývoj s sebou však přinesl i silnou měnovou a 

úvěrovou expanzi a také prudký růst cen nemovitostí. V této době neexistovaly centrální 

banky a v monetární politice byl dodrţován zlatý standard. Nakonec došlo v květnu 1873 

                                                 
8
 DVOŘÁK, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. s. 170 

9
 DVOŘÁK, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. s. 170, 171 
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k pádu akcií na vídeňské burze a měsíc poté padly první banky – nejprve v Rakousku, pak 

v sousedním Německu a v září se přelila krize i do Ameriky, kdy musela být dokonce na čas 

uzavřena i newyorská burza. Následkem této finanční krize došlo k ekonomické recesi a 

několikaleté hospodářské krizi, která měla za následek milióny nezaměstnaných na obou 

stranách atlantského oceánu.
10

 

3.2 Velká hospodářská krize (Velká deprese) 1929 - 1933 

Největší ekonomickou krizí, která kdy zasáhla světové hospodářství, je bezesporu Velká 

deprese (Great Depression), u nás pojmenovaná jako Velká hospodářská krize. 

3.2.1 Zlatá dvacátá léta - od období růstu k náznakům zpomalení 

Ve dvacátých letech došlo v USA k obrovskému ekonomickému rozmachu. Bylo zde 

poměrně stabilní finanční prostředí, kdy zásluhou zásahů Federálního rezervního systému 

(FED) byl úspěšně tlumen hospodářský cyklus. Úrokové sazby byly na velmi nízké úrovni a 

umoţňovaly expanzi levných úvěrů. Došlo k obrovskému spotřebitelskému rozmachu, 

stavební konjunktuře, velkému růstu průmyslu, hlavně automobilového a elektrotechnického. 

A přispělo to i k rozvoji kultury, zvýšení gramotnosti a vyrovnávání třídních rozdílů. 

Také finanční trhy v USA proţívaly prudký rozvoj. Dow Jones Industrial Average (DJIA)
11

, 

akciový index Newyorské burzy, rostl téměř po celá dvacátá léta, a v jejich závěru stále 

rychlejším tempem – jak je zřejmé z grafu č. 1: 

Graf 1: Vývoj indexu DJIA v období 1920 - 1929 

 

Zdroj: Dow Jones, poučíme se z historie růstů a krizí? 

                                                 
10

 PAVEL KOHOUT. Finance po krizi - důsledky hospodářské recese a co bude dál. s. 159-160 
11

 Dow Jones Industrial Average (DJIA), v Evropě téţ často označován jako Dow Jonesův index, je jeden z 

nejznámějších ukazatelů vývoje na americkém akciovém trhu. Jeho popularita je dána především dobou, po 

kterou je počítán. Je to jeden z nejstarších světových ukazatelů. DJIA se skládá z akcií 30 amerických 

společností, které patří mezi největší a nejvíce obchodované. (zdroj: Wikipedie) 
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Těchto několik téměř idylických let stupňovalo stále větší optimismus a důvěru investorů, 

podnikatelů i domácností. Svou výraznou roli tehdy také sehrály banky, které shromáţděné 

vklady investovaly především do akcií, poté dosahovaly snadných zisků a mohly pak 

poskytovat levné úvěry. Ty směřovaly především do trhu s nemovitostmi a do spekulací na 

akciovém trhu. Banky se příliš nestaraly o bonitu klientů, protoţe všichni očekávali stálý růst 

cen nemovitostí. A pokud jde o spekulace, tak v té době nebyla přísná pravidla pro tvorbu 

rezerv pro případ ztráty hodnoty akcií. Vznikla tak bublina na finančních trzích. A nejen tam, 

protoţe růstu průmyslu neodpovídal růst mezd a koupěschopnost spotřebitelů zaostávala za 

trţní nabídkou. Firmy pokles poptávky podcenily a plánovaly další rozvoj, na který si 

v bankách půjčovaly peníze. Na konci dvacátých let se to projevilo ztrojnásobením objemu 

zásob podniků. 

A tady se musí objevit ono příznačné: 

„Every boom must one day come to an end.―
12

 

— Ludwig von Mises
13

 (1928) 

Jasné příznaky krize se objevily od poloviny roku 1929 – ekonomika stagnovala, stále rychleji 

klesala průmyslová výroba, pracovní příjmy a ceny. Tyto projevy do určité míry překrývala 

spekulační bublina, protoţe osobní příjmy (na rozdíl od pracovních) stále rostly díky 

stoupajícím ziskům z burzovních obchodů. Burza ţivila sama sebe, akciový trh roztáčel 

obrovské mnoţství prostředků, bohatství miliónů Američanů rostlo jen díky akciím. To 

umoţňovalo rozvoj úvěrů především ve stále oblíbenějších splátkových nákupech spotřebního 

zboţí. Aţ příliš mnoho lidí bylo závislých na dalším nafukování akciové bubliny. Nervózní 

burza dosáhla svého vrcholu v září, to uţ ale podstatná část investorů a spekulantů stahovala 

své investice a všeobecně rostlo mnoţství negativních zpráv. Stejná psychologie, která celá 

léta táhla burzovní obchody nahoru, ji teď s rychle rostoucí silou tlačila ke dnu.
14

 

3.2.2 Krach na burze a následující události v Americe 

Ke konci října 1929 se burza začala hroutit -  kolaps nastal ve čtvrtek 24. října 1929 (za 

slavný "Černý pátek" je tento den označován pro časový posun vůči Evropě), během jediného 

dne se prodalo téměř třináct milionů akcií [22], coţ byl absolutní historický rekord. Zástupci 

                                                 
12

 LUDWIG VON MISES. The Causes Of The Economic Crisis: And Other Essays Before And After The Great 

Depression. s. 14 
13

 Ludwig von Mises, velikán ekonomické vědy, vytvořil svým nejslavnějším dílem Human Action (1949) 

komplexní pojednání o ekonomii, kde krok za krokem vybudoval jednu teorii za druhou na základě ucelené 

metodologie. Tímto pojednáním Mises vytvořil tzv. praxeologii neboli vědu o lidském jednání, jejíţ součástí je i 

ekonomie. Výsledkem tak je ojedinělé dílo v historii ekonomického myšlení. Misesovým nejčastějším objektem 

zájmu byla teorie peněz a teorie hospodářských cyklů. (zdroj: Wikipedie) 
14

 TAJOVSKÝ, L., „Velká deprese― v novodobých hospodářských dějinách. s. 80 
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velkých bank se ještě pokusili situaci zachránit vytvořením sdruţení, jeţ mělo prostřednictvím 

masivních nákupů akcií stabilizovat ceny a sestupný trend zastavit. Burza však na tyto pokusy 

v podstatě nereagovala a pokles trhu se měnil v pád. Zároveň se rozplýval majetek bank, který 

z valné části spočíval v akciových portfoliích. Americký bankovní sektor se začal ocitat ve 

váţných problémech.
15

 

Po pondělním výprodeji přišla rána z milosti. Během černého úterý 29. října bylo prodáno 

přes 16 milionů akcií (tento rekord v počtu prodaných akcií byl překonaný aţ téměř o čtyřicet 

let později) a hlavní index klesl o celých třináct procent. [22] Toto dvojí, v rozmezí pěti dnů 

po sobě následující zhroucení newyorské burzy, s následným burzovním chaosem je velmi 

často označováno za počátek samotné Velké deprese. Bylo však spíš jen projevem 

dlouhodobě rostoucích problémů reálné ekonomiky
16

 

To nejhorší ale nastalo, kdyţ začaly krachovat banky. Kdyţ začaly útoky střadatelů na banky 

(tzv. runy), nedošlo k omezení výplaty vkladů, ale všichni očekávali, ţe Federální rezervní 

systém (FED) se zachová jako věřitel poslední instance a poskytne bankám půjčky. To se 

však nestalo - v tomto rozhodujícím období, kdy FED mohl uvolnit do oběhu velké mnoţství 

peněz a zachránit tak americký bankovní systém před vlnou platební neschopnosti a bankrotů, 

udělal přesný opak: zvýšil úrokové míry a zavedl restriktivní měnovou politiku. Počínající 

krize totiţ znamenala ohroţení kursu amerického dolaru vzhledem ke zlatu. (Dolar byl 

definován tím způsobem, ţe jedna trojská unce zlata měla hodnotu 20,67 dolaru.) [3] V 

podmínkách daných tímto zlatým standardem neexistovala jiná moţnost jak udrţet stabilní 

kurs dolaru, neţ přísná měnová restrikce spojená s vysokými úrokovými mírami. To 

významným způsobem přispělo ke sníţení průmyslové produkce, poklesu mezd a vysoké 

nezaměstnanosti. 

Podle slov tehdejšího ministra financí Andrewa Mellona bylo nutné "zlikvidovat 

zaměstnanost, zlikvidovat akcie, zlikvidovat farmáře, zlikvidovat nemovitosti", jen aby bylo 

moţné zlatý standard udrţet. Důsledky byly katastrofální. Nedostatek hotových peněz vedl k 

rychlému vyčerpání bankovních rezerv. Banky byly nuceny prodávat akcie, čímţ ještě více 

přispívaly k jejich pádu. Vkladatelé propadali panice a hromadně vybírali své peníze z bank, a 

tím dál zhoršovali situaci. Mnozí klienti bank - jednotlivci i firmy - přišli o své vklady 

(celkem o 2.5 miliardy USD v letech 1930 aţ 1933) [3] a octli se v platební neschopnosti. 

Peněţní zásoba USA se v důsledku bankovních krachů během této doby sníţila o třetinu.
17
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To co následovalo výstiţně popisuje ve své knize „Den, kdy došly prachy― Milan Vodička:  

„Se vším to šlo od deseti k pěti. A platilo to doslova. Národní důchod, který v roce 1929 dělal 

81 miliard dolarů, se scvrkl na 68 miliard o rok později a v roce 1932 to už bylo dokonce jen 

42 miliard. Odhadované bohatství Ameriky, součet hodnoty veškerého vlastnictví, se snížilo ze 

365 miliard na 231 miliard. Většina továren rezivěla, protože nebyla využívaná nebo 

nezbývaly peníze na obnovu. Zkrachovalo pětaosmdesát tisíc firem, při pádech tisíců bank 

zmizelo devět milionů účtů, na nichž lidé ztratili tři a čtvrt miliardy dolarů―
18

 

Na dokreslení zoufalé situace s nedostatkem peněţní zásoby další citát z výše uvedené knihy: 

„Protože nebyly dolary, Amerika se dusila. Celá města zůstala bez hotovosti. Lidé sice 

pracovali, ale plat dostávali v šecích. Ty si neměli kde vyměnit, a tak vlastně zůstali bez 

prostředků. Američané jsou vynalézavý národ, a tak nakonec náhražkami peněz platil milion 

lidí ve sto čtyřiceti městech a devětadvaceti státech. — V městečku South Bend měli peníze 

vyřezané z cedrového dřeva, v Ilwacu měli „lososí― dolary a ve městě Raymond „ústřičné―. 

Někde neměli ani dolary, ani náhražky. Obchodovali jako v době kamenné. Vejce za benzín, 

benzín za ostříhání, ostříhání za dva páry ponožek.―
19

 

3.2.3 Celosvětové důsledky – hospodářské, sociální, politické 

Krize se z Ameriky přelila prakticky do celého světa a zasáhla všechna odvětví – 

bankovnictví, průmysl, zemědělství, mezinárodní obchod.  Prudce poklesla průmyslová 

výroba, celosvětově o jednu třetinu, v USA a Německu téměř o polovinu a u nás o 40%. 

Některé průmyslové obory klesly aţ o 50 aţ 85%, například ocelářství, stavebnictví, 

nábytkářství, sklářství. Nabídka výrazně převyšovala poptávku, docházelo ke hromadění 

zboţí ve skladech a nikdo nevěděl, co s ním. V zemědělství výrazně klesly ceny obilí a 

dalších produktů, došlo i k ničení potravin. 

Došlo k ochromení světového obchodu, obrat se sníţil o jednu třetinu. Státy začaly uzavírat 

trh před zahraniční konkurencí, snahou bylo udrţet domácí trhy, zřizovala se ochranná cla, 

docházelo k hospodářské izolaci. Mezinárodní vztahy byly také těţce narušeny díky úpadku 

vlivu Společnosti národů. 

Důsledkem světového poklesu výroby a obchodu byla masová nezaměstnanost, celosvětově 

se odhadovala na 20%, v USA 30%, v Německu přes 40%, u nás asi 35%. To způsobovalo 

sociální nepokoje, krize zasáhla i soukromý ţivot – lidé propadali beznaději, ztrátě 

sebedůvěry, depresím a často byli dohnáni i k sebevraţdám. 
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Velká deprese ve třicátých letech ale nezpůsobila jen škody materiální v podobě poklesu 

výroby, obchodu, nebo sociální v podobě nezaměstnanosti. Způsobila také změny v myšlení. 

V podstatě otřásla důvěrou lidí v kapitalismus, lidé v něm viděli příčinu svých potíţí. Důvěra 

veřejnosti v trţní systém a ve svobodné soukromé podnikání se v důsledku deprese 

vytrácela.
20

 

Současně s tím došlo ke krizi demokracie, objevily se snahy nahradit ji autoritativními 

reţimy, rostlo nacionalistické hnutí, národní nesnášenlivost. To umoţnilo nástup diktatur - 

fašismu v Itálii, Španělsku a hlavně v Německu, militarismu v Japonsku, upevnění 

marxistické ideologie a později stalinské diktatury v Sovětském svazu. 

Z pohledu budoucích událostí bylo nejtragičtější, ţe Velká deprese také přispěla k politickým 

úspěchům Hitlera a jeho nacionálně socialistické strany v Německu, protoţe zde měla krize 

ještě krutější průběh neţ v jiných zemích. Dá se tedy říct, ţe Velká deprese byla jednou 

z rozhodujících příčin 2. světové války. 

3.2.4 Překonání Velké deprese 

Prvním státem, který našel způsob, jak překonat krizi byly Spojené státy. Významným 

způsobem se o to zaslouţil demokratický prezident Franklin Delano Roosevelt, zvolený 

v roce 1932, který vyhlásil program nazvaný New Deal (Nový úděl) a během prvních sto dnů 

své vlády prosadil jeho právní rámec. New Deal byl obecně postaven na principu 3 R (Relief 

– Recovery – Reform): Pomoc (nezaměstnaným a chudým) – Obnova (ekonomického růstu) – 

Reforma (finančních a měnových pravidel).  Jedním z nejdůleţitějších kroků bylo zrušení 

zlatého standardu v roce 1934 – tím došlo k devalvaci dolaru a do ekonomiky se dostalo více 

peněz a byl tím také posílen export. Dále pak byl zpřísněn dozor nad bankami – regulace 

bankovního systému. Americká vláda také podpořila rozšíření dopravní infrastruktury 

z veřejných peněz (silnice, ţeleznice, letiště, průplavy), to sníţilo nezaměstnanost a usnadnilo 

obchod zlevněním transportu zboţí. Kodexem čestné konkurence došlo k regulaci konkurence 

- kartelové dohody, stát však ovlivňoval chování jednotlivých firem díky výši daní. Celkově 

tedy program oţivil poptávku a tím nastartoval nový ekonomický rozvoj.  Kromě těchto 

ekonomických nástrojů bylo součástí programu také několik sociálních prvků, byly vydány 

kodexy práce - stanovení minimální mzdy, maximální pracovní doby, právo na odborové 

vyjednávání a stávku a také podpora kulturních aktivit.  

                                                 
20
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Graf 2: Vývoj indexu DJIA v období 1930 - 1939 

 

Zdroj: Dow Jones, poučíme se z historie růstů a krizí? 

New Deal vyvedl Spojené státy z krize do r. 1937 (bylo dosaţeno předkrizového stavu z roku 

1929 tehdy ekonomická produkce převýšila hodnoty z r. 1929 a nezaměstnanost se do té doby 

zmenšila na 14 %). Také finanční trhy v tomto období postupně sílily, jak je zřejmé z vývoje 

indexu DJIA v grafu č. 2. Částečným úspěchem New Dealu byla skutečnost, ţe se sice 

podařilo zastavit, ale jiţ nikoli zvrátit růst státního dluhu, jenţ se v prvních letech krize za 

vlády republikánů vyšplhal na 40 % hrubého národního produktu. 

Nelze neuvést, jak vyřešil krizi druhý nejvíce zasaţený stát – Německo. To bylo uţ ve 

dvacátých letech ve špatné hospodářské situaci vlivem poválečných reparací. Způsobilo to 

ještě hlubší dopady krize a následný politický vývoj popsaný v předchozí kapitole. Byl zde 

budován uzavřený hospodářský systém, zavedeno centrálně řízené hospodářství, Německo se 

snaţilo o soběstačnost v surovinách a potravinách (tvořilo strategické zásoby na válku), 

podporovalo zemědělství, státní veřejné práce, začalo mohutně zbrojit a všechno mělo jeden 

cíl - vytvořit moderní útočnou armádu. V letech 1935 – 1937 bylo celé německé hospodářství 

převedeno na potřeby války, vzniklo tím mnoho pracovních příleţitostí, a byla tak řešena 

nezaměstnanost. Přípravou na válku tedy Německo překonalo následky hospodářské krize. 

3.2.5 Hledání příčin Velké deprese 

 

O příčinách Velké deprese ekonomové diskutují dodnes. Právě v těchto diskusích se utvořily 

dva hlavní směry nynějšího ekonomického myšlení. První, označovaný jako keynesiánský 

podle britského ekonoma Johna Maynarda Keynese (1883 – 1946), tvrdí, ţe hlavní příčinou 

bylo neregulované působení trţních sil. Podle nich také ve vyspělých zemích klesá mnoţství 
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podnětů k investicím i ke spotřebě, čímţ moderní kapitalismus ztrácí schopnost znovu 

investovat vytvářené úspory a dosahovat vlastními silami plnou zaměstnanost. Naproti tomu 

druhý směr, označovaný jako monetaristé, tvrdí, ţe krize mohla proběhnout jako málo 

dramatická přirozená fáze hospodářského cyklu, ale ţe ji katastrofálně zhoršily státní zásahy s 

cílem uměle ovlivňovat hodnotu dolaru. V podstatě tedy jdou oba směry proti sobě. 

 

Jasný měl názor na příčinu krize významný ekonom té doby: 

„The crisis from which we are now suffering is also the outcome 

of a credit expansion.―
21

 

— Ludwig von Mises (1931) 

 

Zajímavý je také názor osobnosti mimo ekonom, geniálního fyzika Alberta Einsteina: 

Podle Einsteina velká část občanů díky racionalizaci a růstu produktivity ztratila 

koupěschopnost, coţ popisuje následujícími slovy: „Zásadní nešvar vidím v tom, že se téměř 

neomezená svoboda na trhu pracovních sil snoubí s neuvěřitelnými pokroky ve výrobních 

technologiích. Aby se vyrobilo všechno, co je nezbytné pro dnešní potřeby, na to stačí daleko 

méně pracovních sil, než kolik jich je k dispozici. Z toho povstává nezaměstnanost a nezdravá 

konkurence mezi námezdními pracovníky, a tyto dva jevy vedou k poklesu koupěschopnosti a 

tím k neúnosnému útlumu veškerého hospodářského koloběhu―. Einstein uvaţoval i problémy, 

které způsobovalo navázání měny na zlato (zlatý standard). Konkrétně k tomu napsal: „Měna 

představovaná zlatem má podle mého názoru velkou nevýhodu v tom, že snížení zlatých zásob 

vede automaticky ke snížení objemu úvěrů, jakož i množství platebních prostředků v oběhu. 

Takovému snížení se nestačí dost rychle přizpůsobit ceny ani mzdy―.
22

 

 

Z pohledu rozsahu a katastrofálních důsledků na celosvětové hospodářství to zní nepatřičně, 

ale z čistě ekonomického pohledu by se daly najít i pozitivní důsledky této krize. Trvala řadu 

let, ale přinesla nakonec i stabilní bankovní sektor a vyšší regulaci kapitálových trhů. 

Společně s existencí právního státu (včetně vylepšení bankrotového zákona) přispěly tyto 

faktory k tomu, ţe se ve Spojených státech podobná krize jiţ neopakovala. Kdyţ v roce 1987 

došlo k ještě mnohem horšímu poklesu kursů akcií neţ koncem října 1929, nemělo to ţádné 
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dopady na reálnou ekonomiku. Americký hospodářský systém byl dostatečně robustní, aby 

pokles akcií přeţil ve zdraví
23

 

3.3 Latinskoamerická krize 

Latinskoamerická krize byla ve finančním světě po dlouhou dobu skoro synonymem pro 

finanční krizi. Po několik generací se ve státech Latinské Ameriky objevovaly měnové krize, 

pády bank, hyperinflace…Bylo to způsobeno častým střídáním vlád, ať uţ vojenských junt, 

nebo sice volených, ale slabých vlád, které nebyly schopné splácet dluhy pro zaplacení svých 

populistických programů. 

Jednou z nejhorších recesí, která od velké hospodářské krize ve třicátých letech postihla 

konkrétní zemi byla tzv. tequillová krize v Mexiku v devadesátých letech. 

Na počátku osmdesátých let bylo Mexiko v období velkého rozvoje hospodářství, především 

díky novým ropným nalezištím, rostoucím cenám ropy a půjčkám od zahraničních bank. 

Ekonomika se však přehřívala a v roce 1982 zemi došly peníze a nebyla schopna splácet své 

dluhy. Tehdy Mexiko zachránily mimořádné půjčky od americké vlády a mezinárodních 

institucí, které zabránily finanční katastrofě, ale za cenu hluboké recese. V polovině 

osmdesátých let se v Mexiku podařilo prosadit trţní reformy – sníţením cla, prodejem 

státních podniků a zvýhodněním zahraničních investorů došlo k deregulaci trhů a postupnému 

řešení dluhové krize. K tomu výrazně pomohlo i částečné odpuštění dluhu ze strany americké 

vlády a také pozdější sjednání Severoamerické dohody o volném obchodu (mezi USA, 

Kanadou a Mexikem). V roce 1993 tedy vypadalo v Mexiku všechno v pořádku – země prošla 

reformami, výkon ekonomiky rostl. Jenţe nerostl tak jak by se dalo očekávat. Problém byl 

v příliš silné domácí měně, jejíţ směnný kurz byl vázán na americký dolar a mexické zboţí 

tak nebylo konkurenceschopné. Výsledkem byl velký obchodní deficit (8% HDP v roce 

1993). [4] To neumoţňovalo exportně orientovanému průmyslu vyuţít rostoucí kapacity. 

Řešením byla tedy devalvace pesa. Pro úspěšnou devalvaci však existují i pravidla jak ji 

provést. Jednak by měla proběhnout v dostatečné míře, aby se zabránilo spekulacím na další 

sniţování hodnoty a zároveň je potřeba po devalvaci zachovat důvěryhodnost kroků vlády a 

zabránit panice. Ani jedno se Mexiku nepovedlo: devalvovalo jen o 15%, [4] coţ byla 

polovina ekonomy doporučované hodnoty a ještě k tomu se vláda předem radila s některými 

podnikateli a tím poškodila hlavně zahraniční investory. Výsledkem byl silný odliv kapitálu 

ze země a opuštění pevného směnného kurzu. Ztráta důvěry investorů se pak promítla do 

prudkého zvýšení úroků státních dluhopisů, coţ mělo za následek zhoršení deficitu státního 
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rozpočtu. Ve snaze přesvědčit, ţe k další devalvaci nedojde, převedlo Mexiko miliardy svého 

dluhu na tzv. tesobonos, pevně vázané na dolar, coţ při dalším propadu pesa vůči dolaru 

obrovsky zvyšovalo objem státního dluhu. 

Finanční krize se pak projevila na propadu HDP, kdy v roce 1995 klesl o 7% a průmyslová 

výroba o 15%. [4] Tisíce podniků zkrachovaly a stovky tisíc lidí přišlo o práci. Krize Mexika 

se rychle rozšířila do ostatních latinskoamerických zemí a nejvíce do Argentiny.  

Na záchraně Mexika se podílel Mezinárodní měnový fond, ale větší část pomoci musely 

poskytnout Spojené státy. To byl v té době docela nesnadný politický problém, protoţe 

především konzervativci byli proti a schválení v Kongresu nebylo reálné. Nakonec 

Ministerstvo financí vyuţilo Měnový stabilizační fond a z něj a dalších zdrojů byl Mexiku 

poskytnut úvěr ve výši 50 miliard dolarů. [4] Investoři postupně získali důvěru, úrokové 

sazby se sníţily, lidé znovu začali utrácet a mexická ekonomika se během necelých dvou let 

vzpamatovala. 

Argentina je dalším příkladem krize v latinskoamerických zemích. Tequillová krize z Mexika 

se v ní také projevila v takovém rozsahu, ţe byla v roce 1995 nutná mezinárodní pomoc od 

Světové banky. Chci ale popsat pozdější krizi, na přelomu tisíciletí. Opět jako u Mexika byl 

problém v pevně stanoveném kurzu vůči dolaru a zároveň v tom, ţe Argentina ve velkém 

rozsahu obchodovala s Evropou a se svým sousedem, Brazílií. Kdyţ začal dolar výrazně 

posilovat vůči euru a zároveň brazilský real devalvoval, přestalo být argentinské zboţí 

v těchto zemích konkurenceschopné. Hospodářství země se dostalo do recese, zahraniční 

investoři ztráceli důvěru a nedostatek financí vyvolal bankovní krizi. Argentinská vláda se 

snaţila řešit krizi sníţením výdajů a stanovením limitů na výběr bankovních vkladů, ale tím 

krizi ještě více prohloubila. V roce 2001 uţ nešlo udrţet fixní kurz pesa vůči dolaru 1:1 a 

hodnota pesa rychle klesla na 30 centů. [4] Tento prudký pokles měl katastrofální důsledky – 

dolarové dluhy firem a domácností tímto znásobily svůj objem a to vedlo k mnoha 

bankrotům. V roce 2001 klesl HDP o 4% a v následujícím roce dokonce o 11%. [4] 

K zlepšení došlo aţ poté, co byla Argentině odpuštěna podstatná část zahraničního dluhu.
24

 

3.4 Japonská krize 

Japonsko je jednou z nejsilnějších ekonomik světa. Svůj obdivuhodný růst ve druhé polovině 

dvacátého století zaloţilo především na silné regulační roli státu, zejména v padesátých a 

šedesátých letech. Strategické vládní cíle, které byly řízeny Ministerstvem financí a 

Ministerstvem mezinárodního obchodu byly usnadněny bankovními půjčkami a dovozními 
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licencemi do státem preferovaných odvětví a firem. Kolem bank se tvořily skupiny 

spřízněných podniků, které byly provázány kříţovým vlastnictvím akcií. Velké podniky byly 

chráněny před krátkodobými finančními výkyvy, nemusely se tolik zajímat o ekonomické 

výsledky. Stát je vlastně po určité období chránil před zahraniční konkurencí a to umoţnilo 

jejich vývoj, zdokonalení výrobků a zesílení na domácím trhu. Pak se tyto firmy prosadily v 

zahraniční, kde postupně likvidovaly konkurenty, kdy z počátku bez ohledu na zisk 

zvětšovaly svůj podíl na trhu, aby nakonec ovládly dané odvětví – například ocelářství, 

automobilový průmysl, spotřební elektroniku. 

Kromě výše uvedených důvodů spočíval úspěch Japonska také v nesmírné pracovitosti, 

skromnosti a přímo oddanosti k práci, dané odlišnou mentalitou Japonců a filosofií vůbec. 

Výsledkem byla vysoce kvalifikovaná pracovní síla, know-how a vyspělé technologie. 

Jak se tedy mohlo Japonsko, mnohými do budoucna předpovídáno jako světová ekonomika č. 

1, dostat na počátku devadesátých let do vleklé hospodářské recese? 

Japonské hospodářství bylo do velké míry regulováno a to co zpočátku přinášelo úspěch se 

postupně ukázalo i jako slabina. Vláda, podniky, banky byly aţ příliš propojeny a to svádělo 

ke klientelismu, uplácení politiků a spekulacím s nemovitostmi a poskytování špatných úvěrů. 

Postupně se zvyšovaly ceny nemovitostí, způsobené hlavně vysokou mírou spekulací aţ se 

nakonec v roce 1990 rozhodla japonská centrální banka zvyšovat úrokové sazby. Ceny půdy a 

akcií pak začaly prudce klesat a během několika let se dostaly téměř na polovinu svých 

maximálních hodnot. [4] Zpočátku to vypadalo na úspěšný zásah centrální banky, ale místo 

růstu došlo v dalších letech ke stagnaci. Vývoj je zřejmý i z indexu Nikkei v grafu č. 3. 

Graf 3: Vývoj indexu Nikkei 225 v období 1986 - 1996 

Zdroj: Finance.yahoo.com [online]
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Kdyţ mluvíme o Japonské krizi, není to tak úplně přesné označení – k hlubokému 

hospodářskému poklesu nikdy nedošlo, jak je zřejmé z grafu č. 4, jen po dva roky z celé 

dekády ke sníţení HDP. 

Graf 4: Vývoj HDP a nezaměstnanosti v Japonsku 

 

Zdroj: Asset Price Bubble in Japan in the 1980s:Lessons for Financial and Macroeconomic Stability 

 

Po zbývající léta tedy ekonomika rostla, ale její pomalý růst vůbec neodpovídal jejímu 

potenciálu – pro tento stav se vţil pojem „růstová recese―. Po splasknutí finanční bubliny 

v roce 1991 došlo k útlumu investic, spotřeby a následně i celkové poptávky. Japonská 

centrální banka pak ve snaze oţivit ekonomiku postupně sniţovala úrokové sazby. Jenţe to 

nepřineslo očekávaný efekt – pravděpodobně vinou nejistoty z budoucnosti, nebo v důsledku 

demografického vývoje a přílišné spořivosti Japonců nebyl soukromý sektor tím, co by 

zvýšenou poptávkou nastartovalo ekonomiku. Proto se tedy vláda pokusila pomocí 

stimulačních balíčků zvýšit veřejnou poptávku. Půjčila si peníze a financovala jimi veřejné 

investiční projekty, jako například stavbu dálnic, silnic a mostů, aby tím zvýšila zaměstnanost 

a lidé mohli vydělané peníze utrácet a vytvářet tak další pracovní místa. Jenţe těmito vládními 

výdaji a také stále rostoucími výdaji na státní sociální systém – hlavně zdravotnictví a 

důchodový systém – se postupně vláda dostávala do rozpočtových deficitů a rostl tak i poměr 

vládního dluhu k HDP. Tím se téměř vyčerpaly moţnosti jak oţivit ekonomiku pomocí 

deficitního financování. Další moţností na řadě tedy bylo poskytnout finanční injekci 

bankám, aby pokryly ztráty z rizikových úvěrů, coţ také v roce 1998 v Japonsku udělali 

sestavením záchranného plánu pro banky. I přes tato všechna opatření se několik dalších let 

Japonsko trápilo s deflací, rozpočtovými schodky, růstem státního dluhu a celkovou 

hospodářskou recesí. Zlepšení nastalo aţ po roce 2003, kdy hlavně vlivem exportu (do USA, 

a rychle rostoucí Číny) došlo k určitému oţivení ekonomiky.
26
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3.5 Asijské krize 

Thajsko bylo po dlouhá léta především vývozcem zemědělské produkce. Teprve 

v osmdesátých letech v zemi začaly zahraniční firmy- především z Japonska - zřizovat své 

výrobní podniky produkující hlavně na export. Menší firmy byly pořizovány z místního 

kapitálu. V devadesátých letech začaly do Thajska ve velkém směřovat investice ze zahraničí. 

Bylo to způsobeno jednak nízkými úrokovými sazbami ve vyspělých ekonomikách, kdy 

investory lákaly nové rozvíjející se trhy s vidinou vyšších zisků a také obnovenou důvěrou 

v investice do zemí třetího světa po vyřešení latinskoamerické krize. Ne všechny investice 

však měly podobu opravdové výstavby, často se jednalo o spekulativní investice v oblasti 

nemovitostí a cenných papírů. Tak vznikala jako u předchozích popsaných krizí finanční a 

úvěrová bublina.  

Podobná situace jako v Thajsku byla v i dalších asijských státech, Malajsii, Indonésii a také 

Jiţní Koreji. Centrální banky se pokoušely tento nepřiměřený spekulativní příliv kapitálu a 

úvěrovou expanzi korigovat, ale neúspěšně. Svazující byl opět pevně vázaný směnný kurz, 

v případě Thajska kurz bahtu vůči dolaru, i kdyţ je otázkou, zda by případné zpevnění měny 

zbrzdilo příliv kapitálu a spekulace, nebo by i způsobilo sníţení konkurenceschopnosti 

thajského zboţí a nechtěné zpomalení ekonomiky. Následně tedy vzrostl obchodní deficit a to 

vlivem soukromého sektoru. Vlády se chovaly celkem zodpovědně, a pokud financovaly 

velké veřejné projekty, tak z běţných příjmů a státní rozpočty byly vcelku vyrovnané. Pokud 

jde o soukromý sektor, opět se tady projevil velký negativní vliv propojení finančního sektoru 

a politiky. V celém regionu pomáhaly vybraným podnikatelům vládní garance ručit za 

riskantní investice. 

V průběhu roku 1996 se začala měnit situace v thajském exportu, trhy uţ nebyly tak stabilní a 

vlivem devalvace japonského jenu uţ thajské zboţí nebylo tak konkurenceschopné. K tomu se 

připojila ztráta důvěry zahraničních věřitelů, protoţe mnoho spekulativních investic 

zkrachovalo a výrazně tak ubylo nových půjček. Centrální banka se tak dostala do situace, 

kdy se musela rozhodnout, zda bude intervencemi na devizovém trhu drţet kurz bahtu, nebo 

nechá domácí měnu padnout. To první by po nevyhnutelném vyčerpání devizových rezerv 

znamenalo sníţit úrokové sazby s následným rizikem zabrzděni celé ekonomiky. To druhé by 

zase přineslo velký nárůst objemu dluhů, které mnoho bank a podniků mělo v dolarech. Vláda 

s rozhodnutím vyčkávala, ale vše stejně směřovalo k devalvaci bahtu. V tuto dobu to 

vypadalo jako klasická měnová krize, s tím ţe se očekávala přibliţně 15% devalvace a 

přibliţně stejně velký pokles výkonnosti ekonomiky. [4] Po skutečné devalvaci v červenci 

1997 však nastal prudký a hluboký propad kurzu bahtu vůči dolaru – během několika měsíců 
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o padesát procent [4] a zřejmě by to bylo i více, kdyby centrální banka Thajska prudce 

nezvýšila úrokové sazby. Příčinou tak hluboké devalvace byla zřejmě panika. Ztráta důvěry 

přinesla pokles hodnoty měny, zvýšení úrokových sazeb, ekonomický propad, to vše pak 

způsobilo finanční problémy domácností, firem i bank a nakonec znovu ztrátu důvěry a tak 

pořád dokola v začarovaném kruhu… 

Krize v Thajsku se přenesla i do Malajsie a Indonésie, coţ nebylo aţ tak divné, ale také do 

vzdálenější Jiţní Koreje. Ukázalo se totiţ, ţe nezáleţelo aţ tak na skutečném obchodním 

propojení těchto zemí. Podstata rozšíření krize byla v nahlíţení investorů na problémy v této 

části Asie jako celku, bez rozlišení o kterou zemi se jedná.
27

 

   

4 Finanční a ekonomická krize od roku 2008 

Neţ se budu zabývat finanční a ekonomickou krizí doby nedávno minulé, je vhodné zmínit 

jedno obecné téma v ekonomice, které s krizemi souvisí a to je vysvětlení hospodářského 

cyklu. 

4.1 Hospodářské cykly versus krize 

Trţní ekonomiky jsou ze své podstaty cyklické. Toto tvrzení se objeví vţdy, kdyţ se dění v 

ekonomice začne obracet k horšímu. Podporují jej ekonomické teorie neokeynesiánského 

směru. Někdy se dává hospodářský cyklus do souvislosti se střídáním euforie a pesimismu v 

lidské mysli promítající se do investičních spotřebních rozhodnutí. Podle ekonoma Josepha 

Schumpetera (českého rodáka) je ekonomický cyklus vysvětlen teorií tvořivé destrukce. V 

dobách expanze ekonomiky se rozbíhá nepřeberné mnoţství podnikatelských záměrů. 

Zpomalení hospodářského růstu, případně recese, proseje konkurenceschopné projekty od 

neúspěšných myšlenek, přinese selekci produktů a subjektů na finančním trhu, přizpůsobení 

cen a poskytne prostor pro další inovace. Z tohoto úhlu pohledu je trţní mechanismus 

paralelou přírodních procesů a cyklické kolísání ekonomiky jeho součástí. Podle této teorie 

také ve skutečnosti neprobíhá v ekonomice jeden hospodářský cyklus, ale více různě 

dlouhých cyklů. Nejkratší cykly lze obvykle definovat v rozmezí čtyř aţ šesti let, příčinou je 

cyklus vyprazdňování skladů a vytváření zásob, politické volební cykly, projevem pak 

úvěrové cykly. O něco delší horizont má cyklické kolísání spojené s investicemi do fixního 
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kapitálu a infrastruktury. Nejdelší cykly bývají v rozsahu zhruba padesáti let určují je 

například vlny inovací a technologických změn. Pokud se všechny cykly sejdou ve stejné fázi, 

bývá recese hlubší, případně můţe přerůst v depresi. 

Ne všichni ekonomové s tímto vysvětlením hospodářských cyklů souhlasí. Například zástupci 

rakouské školy tvrdí, ţe kolísání ekonomiky je především výsledkem měnové politiky 

vychylující úrokové sazby z jejich přirozené úrovně. Milton Friedman dokonce povaţoval 

pojem „cyklus― za nevhodný k popisu vývoje ekonomiky, neboť za kolísáním ekonomiky 

jsou podle něj především nabídkové šoky a změny peněţní zásoby.
28

 

Ať uţ je tedy hospodářský cyklus ve své podstatě přirozený, nebo vzniká nesprávnými zásahy 

do ekonomiky, je potřeba této problematice porozumět, protoţe na správném vysvětlení 

hospodářských cyklů a jejich odlišení od projevů počínajících krizí, je moţné postavit další 

hledání příčin budoucích finančních a hospodářských krizí. 

Jak uvádí Prof. Ing. Kislingerová, CSc. ve své knize Podnik v časech krize : „Dalším znakem 

současného stavu je fakt, že krize byla očekávána snad deset let a její vyhlížení přicházelo ve 

vlnách….Vzhledem k množství jednotlivých otřesů, kterých je v posledních desetiletích 

celosvětově několik ročně, můžeme směle prohlásit, že měnové a finanční krize se staly 

nedílnou součástí světové ekonomiky, a to nikoliv jako jevy periodické, tedy tak, jak je známe 

z tradičních národohospodářských teorií, ale jako fakt kontinuálně trvající, který má pouze 

různorodé a do jisté míry originální projevy.―
29

 

4.2 Hlavní příčiny krize 

Pokud jde o objasnění příčin finanční a ekonomické krize, lze říci s trochou nadsázky kolik 

ekonomů, tolik názorů. S jistotou je moţné pouze určit, ţe příčinou nebyla jedna konkrétní 

skutečnost, ale souhrn velkého mnoţství vzájemně působících faktorů. Některé příčiny mají 

dlouhodobý, některé krátkodobý charakter, některé je moţné označit jako hlavní. 

V následujících kapitolách jsem se pokusil vybrat ty podstatné - hlavní příčiny a popsat je 

pokud to bylo moţné i v časovém sledu. 

4.2.1 Politika posledních vlád USA 

Pro prvopočátky současné ekonomické krize je potřeba se vrátit do USA osmdesátých let 

minulého století. V r. 1977 prosadila Carterova vláda do zákona tzv. Community 

Reinvestment Act (CRA). Měl pomoci ekonomicky slabým komunitám, které si nemohly 

dovolit vlastní bydlení a neměly přístup k půjčkám a hypotékám standardního typu. Zákon byl 
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prosazen hlavně jako boj proti rasové diskriminaci. V době před vznikem zákona totiţ banky 

nechtěly poskytovat úvěry celým regionům, respektive v městských částech osídlených 

například přistěhovalci či etnickými menšinami, které měly špatnou platební morálku. Státem 

tak byly podporovány banky, které levné hypotéky v chudších regionech poskytovaly. 
30

 

Zpočátku tento mechanismus fungoval v tradičních standardech a za přísné regulace a 

státního pojištění finančních rizik spojených s CRA. V roce 1995 byla pravidla regulace CRA 

na naléhání prezidenta Clintona výrazně uvolněna - politickým cílem silného státního zásahu 

bylo posílení a urychlení poskytování hypoték. Bylo zavedeno systematické hodnocení bank 

podle míry dodrţování předpisů a cílů CRA. Banky byly nuceny uvolnit tradiční kritéria a 

standardy hypoték při nízkých úrokových sazbách (tzv. subprime rates). Tyto tzv. subprime 

hypotéky („substandardní― hypotéky) byly nastaveny tak, ţe po několik prvních let zůstávají 

úrokové sazby na velmi nízkých úrovních a pak přecházejí do variabilního reţimu s vyššími 

úrokovými sazbami a pak to byly hypotéky, jimiţ je financováno celých 100 % hodnoty 

nemovitosti. Strach ze sankcí nutil banky, aby podobné ústupky vyţadovaly i od svých 

poboček ostatních regionálních úvěrových institucí. 
31

 

4.2.2 Sekuritizace úvěrů, deregulace bank a vliv ratingových agentur 

V roce 1997 Kongres schválil zákon navrţený administrativou prezidenta Clintona, který 

zavedl sekuritizaci
32

 hypoték a jejich prodeje jako státem podporovaných obligací domácím i 

zahraničním investorům. Předmětem finančního zajištění byly pozemky a domy, jejichţ 

hodnota po dlouhou dobu pouze stoupala  - nikdo proto nepředpokládal pokles cen 

nemovitostí.  

Banky tedy mohly touto cestou sniţovat objem poskytnutých úvěrů a tím eliminovat nutnost 

zvýšení vlastního kapitálu s ohledem na poţadavek kapitálové přiměřenosti a tím se určitým 

způsobem vymanit z bankovní regulace. Úvěry obdobného charakteru (např. hypoteční úvěry 

se stejnou výší úrokových sazeb, splatností apod.) jsou při sekuritizaci bankami 

shromaţďovány do „balíků―. Tyto balíky jsou pak zpravidla rozděleny na tzv. tranše 

odlišující se kvalitou podkladových úvěrů (od velmi bezpečných tranší s vysokým ratingem 

aţ po tranše rizikové). Banka vytvoří a prodá balík úvěrů jako podkladová aktiva nebankovní 

instituci (svěřenskému správci), na kterou se nevztahuje pravidlo o kapitálové přiměřenosti, 

čili je neregulovaným subjektem. Svěřenský správce vydá na budoucí cash flow plynoucí z 
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balíku úvěrů tzv. postupované cenné papíry, pro něţ zabezpečí ohodnocení některou z 

ratingových agentur, a zvýší jejich bonitu určitým typem záruky (pojištěním apod.). 

Postupované cenné papíry pak převezmou investiční zprostředkovatelé, kteří se je snaţí 

prodat investorům s určitým ziskem.
33

 

Riziko tedy bylo rozptýleno v obrovském mnoţství cenných papírů, a proto celý systém 

několik let fungoval. Zájemců o takto zajištěné investice bylo dost po celém světě. 

Sekuritizace tak podstatným způsobem přispěla k rozšíření krize do celého světa, protoţe tyto 

dluhopisy pak nakonec skončily v portfoliích hedgeových fondů, zahraničních 

institucionálních investorů a v evropských bankách, kde se často staly předmětem další 

sekuritizace. Tato vícenásobná sekuritizace z nich udělala zcela nečitelnou věc, která byla 

kupována pouze na základě ratingu. Tento vývoz hypoteční krize umoţnil delší fungování a 

větší znepřehlednění hypotečního trhu se zcela nerentabilními hypotečními úvěry.
34

 V grafu 

č. 5 je zřejmý prudký vývoj podílu Sub-prime hypoték a sekuritizace: 

Graf 5: Subprime hypotéky a sekuritizace  

(v biliónech dolarů) 

 

Zdroj: THE FINANCIAL CRISIS INQUIRY COMMISSION The Financial Crisis Inquiry Report 

 

Jak uţ bylo zmíněno výše, prodávané půjčky byly na pověření prodávajících (svěřenského 

správce) hodnoceny ratingovými agenturami. Tato praxe by měla v původním záměru omezit 

riziko kupujícího, ale v tomto případě mechanismus selhal, protoţe ratingové agentury byly 

vesměs placeny institucemi, jejichţ produkty oceňovaly. Ratingové agentury i přes některá 

varování přidělovaly balíčkům sloţených z hypoték problematické návratnosti vysoký rating, 

čímţ podporovaly zájem o tento produkt. V důsledku dobrých hodnocení si tak banky 
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ponechávaly jen velmi malé procento svých aktiv na zajištění rizika, coţ se v budoucnu 

ukázalo jako nedostatečné a ohroţující jejich finanční stabilitu.  

Ratingové hodnocení mělo a má v i současné době charakter oligopolního odvětví (na trhu 

existují v podstatě tři globálně působící agentury - Moody’s, Standard & Poor’s a Fitch 

Ratings, které kontrolují trh) s vysokými vstupními bariérami a je vlastně typickým příkladem 

nedokonalé konkurence na finančních trzích. Přitom samotná regulace a zejména efektivní 

dohled v případě ratingových agentur a jejich činností dosud prakticky neexistuje.
35

 

4.2.3 Dot-com bublina 

Významný vliv na pozdější ekonomickou krizi měla také tzv. Dot-com (internetová) bublina. 

Na konci dvacátého století nastal prudký rozvoj IT technologií a zejména Internetu s velkým 

nárůstem uţivatelů. Firmy proto investovaly do rozvoje internetového podnikání s představou, 

ţe se vloţené prostředky relativně brzy vrátí. Na získání financí na tyto investice se obvykle 

vyuţívalo hlavně akcií. Nové technologie slibovaly rychlý zisk, proto se tyto akcie staly 

populární a tím i brzy nadhodnocené. Návratnost investic se však ukázala výrazně delší a 

značná část firem se dokonce pohybovala ve ztrátě, mnoho z těchto investic nikdy nezaplatilo. 

Tento vývoj je také zřejmý z burzovního indexu NASDAQ. Na následujícím grafu č. 6 je pro 

období Dot-com bubliny zpracována celková trţní hodnota akcií na základě tohoto indexu. 

Graf 6: Celková tržní hodnota na základě indexu NASDAQ 

 (v dolarech) 

 
Zdroj: Kampas research. Mapping the Rise and Fall of Market Bubbles 
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V okamţiku, kdy Dot-com bublina splaskla. Index NASDAQ
36

 Composite  během několika 

měsíců spadl z pěti tisíc bodů na polovinu a během dalších dvou let se propadl o další 

polovinu a skončil tak na 1200 bodech. [24] 
37

 Firmy byly nuceny odepsat špatné investice, 

protoţe jiţ nebylo moţné financovat ztrátu. Po odpisu těchto investic mnoho firem 

zbankrotovalo, případně bylo nuceno provést restrukturalizaci. Tím se zvýšila nezaměstnanost 

v USA o dvě procenta. [24] To pak, spolu s faktem, ţe špatné investice do technologických 

akcií měly i domácnosti, vedlo k celkovému sníţení spotřeby. Dopadem internetové bubliny 

tedy bylo, ţe hospodářství USA hrozila recese.
38

 

4.2.4 Politika FED 

Ve snaze zabránit recesi Federální rezervní systém (FED) v průběhu roku 2001 prudce sníţil 

úrokové sazby z 6,50 procenta na 1,75 procenta [28] (také v reakci na teroristický útok ze dne 

11. září 2001) a v dalších dvou letech je sniţoval, aţ byly na konci roku 2003 ve výši 1,0 

procenta. [28] Úrokové míry zůstaly na velmi nízké úrovni téměř po dobu čtyř let – viz také 

graf č. 7. Nejprve měly nízké úrokové sazby pozitivní účinky - banky začaly levněji půjčovat, 

niţší úroky umoţnily půjčit i méně solventním firmám, coţ zastavilo zvyšování 

nezaměstnanosti a zabránilo krachu řady dalších společností.
39

 

Rychle rostoucí dostupnost hypotečních a spotřebitelských úvěrů posílila ale u domácností 

USA trend ţití na dluh. Jestliţe ještě v roce 1990 činily osobní úspory v USA celkově 7 % 

disponibilních příjmů, tento podíl se postupně sniţoval a v letech 2005 a 2006 klesly tyto 

úspory pod nulu (na záporné hodnoty). [7] Naopak roční nominální míra růstu hypotečních 

úvěrů poskytnutých domácnostem překračovala v letech 2001–2006 stabilně 10 %.
40
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Graf 7: Úrokové sazby FEDu a sazby hypotéčních úvěrů  

(v procentech) 

 
Zdroj: U.S. Federal Reserve, Freddie Mac 

 

V roce 2002 se začal prudce zvyšovat rozdíl mezi výší sazeb úvěrů s dlouhodobou fixací a 

úvěrů s fixací pohyblivou - tento rozdíl samozřejmě vedl k vyššímu vyuţívání pohyblivé 

úrokové sazby. 

Díky vysokému kurzu dolaru bylo mnohem levnější zahraniční zboţí, neţ zboţí americké. 

Tento fakt, spolu s růstem spotřebitelské poptávky vyvolané levnými spotřebitelskými úvěry 

znamenal v konečném důsledku propad bilance zahraničního obchodu USA z -365 miliard 

dolarů (rok 2001) na -612 miliard (rok 2004). [28] To v kombinaci s odlivem portfoliových 

investic z USA vlivem nízkých bankovních úroků vedlo k nastartování pádu dolaru na 

světovém měnovém trhu.
41

 

Proto Fed ve snaze zabránit dalšímu odlivu investic začal od léta 2004 zvedat úrokové sazby. 

V lednu roku 2006 sazby dosáhly 4,50 procenta a v červnu se ustálily na hodnotě 5,25 

procenta [24], coţ byla optimální výše pro obnovení investic a také pro příznivý vývoj bilance 

zahraničního obchodu. Tyto korekce úrokových sazeb však na druhou stranu znamenaly 

zvýšení úrokových sazeb u hypotečních úvěrů úročených variabilně. U jiţ uzavřených 

hypotečních úvěrů to vedlo ke zvýšení splátek na úroveň, kdy řada domácností nevydělávala 

dost peněz na to, aby mohla úvěr dlouhodobě splácet.
42
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4.2.5 Hypoteční bublina 

Všechny příčiny popsané v předchozích kapitolách – jak návazně tak i ve vzájemném 

spolupůsobení – vedly k bezprostřední příčině finanční a ekonomické krize a tou byla 

hypoteční (realitní) bublina. 

Do roku 2001 se trh s nemovitostmi v USA vyvíjel velmi stabilně. Nárůst počtu prodaných 

nemovitostí odpovídal růstu počtu obyvatel a růstu jejich ţivotní úrovně. Konkrétně počet 

prodaných domů rostl posledních patnáct let meziročně v průměru o dvě procenta. [28] Jak 

ale klesala úroková sazba FEDu a s ní i úroková sazba hypotečních úvěrů, začaly si sjednávat 

hypotéky na pořízení nemovitosti i ty domácnosti, které by za normální situace na vlastní 

bydlení neměly dostatek financí. V roce 2002 začal počet prodaných nemovitostí stoupat 

výrazně rychleji neţ v předchozím období a tento nárůst pokračoval aţ do roku 2005. Počet 

prodaných nemovitostí v roce 2005 byl téměř o třetinu vyšší neţ v roce 2001. [28] To 

představovalo nárůst o devět procent ročně, přičemţ ve stejném období rostla i cena a to o 

osm procent ročně. [28] Této expanzi na trhu nemovitostí však neodpovídaly příjmy 

amerických domácností, které rostly přibliţně o šest procent. [28] Z výše uvedeného vyplývá, 

ţe přebytek musel být financován dluhem domácností, který by nebyl realizován, kdyby 

nedošlo k poklesu úrokových sazeb. Hodnotu realitní bubliny lze odhadnout přibliţně na 730 

000 rodinných domů, jeţ by za situace bez nízkých úroků hypoték nikdo nekoupil ani nikdo 

nepostavil, ve finančním vyjádření to představuje objem 180 miliard dolarů. [28] Vedle 

bubliny nových rodinných domů na trhu vznikla ještě cenová bublina existujících rodinných 

domů, u které se její výše odhaduje na 300 aţ 500 miliard dolarů. [28] 
43

 

Pokud jde o společenské vrstvy, které situaci způsobily, byly to jednak méně majetné rodiny, 

které dosáhly na hypotéku jen díky velmi nízkým úrokovým sazbám (subprime úvěry). Byly 

to však i bohatší rodiny ze střední třídy, které přecenily své finanční moţnosti a pořídily si 

luxusní nemovitost. Specifická je role spekulantů, kteří za pomocí dočasně výhodné hypotéky 

investovali do nákupu druhé nemovitosti, aby ji pak po nějaké době výhodně prodali. Podle 

studie vypracované Národní asociací obchodníků s nemovitostmi bylo 23 procent všech 

koupených domů pořízeno jako investice, 13 procent pak byly tzv. druhé domy. [24] To 

znamená, ţe investoři neočekávali zisk z nájmů, ale růst ceny. Nákup nemovitosti pak nebyl 

investicí do realit, ale spekulací.
44

 

Okamţik kdy praskne bublina popisuje ve svém díle Human Action významný ekonom 

Ludwig von Mises: „Kolaps nastane v okamžiku, kdy se některé banky polekají zrychlujícího 
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se tempa boomu a přestanou provádět další expanzi úvěrů. Boom může pokračovat jen tehdy, 

jsou-li banky ochotny bez omezení poskytovat ty úvěry, které potřebují podnikatelé pro 

provedení svých nepřiměřených projektů, zcela odporujících skutečnému stavu nabídky 

výrobních faktorů a hodnocením spotřebitelů. Tyto klamné plány, podnícené zkreslením 

podnikatelské kalkulace kvůli politice levných peněz, mohou pokračovat, pouze lze-li získat 

nové úvěry za hrubé tržní míry, uměle snížené pod úroveň, které by dosáhly na svobodném 

úvěrovém trhu―
45

 

Politika levných peněz skončila v USA v roce 2004. FED zvedl základní úrokovou sazbu z 

1,00 procenta na 2,25 procenta. [28] V dalších letech s navyšováním pokračoval, aţ v roce 

2006 za něj musely americké komerční banky platit uţ 5,25 procenta ročně. [28] Zvýšení 

sazeb FEDu se brzy promítlo do výše hypotečních úrokových sazeb. Sazba hypotéky s 

jednoletou fixací vzrostla během tří let o dva procentní body, úroky hypoték s dlouhodobou 

fixací vzrostly o jedno procento. [28] 
46

 

 

4.2.6 Další příčiny krize 

Ve výše uvedených kapitolách jsem podrobněji rozvedl hlavní příčiny finanční a ekonomické 

krize. Nejsou to samozřejmě všechny příčiny a okolnosti, které ke krizi vedly. V odborné 

literatuře jsou rozebírány další, které alespoň uvádím ve stručném výčtu: 

- Globální přebytek úspor, celosvětová nerovnováha 

- Předluţenost ekonomiky USA (vlády, domácností) 

- Světová globalizace jako taková 

- Motivační programy bankovních manaţerů zaměřené na krátkodobý zisk bank 

- Špatné vyhodnocování rizik bankami a změny v pojištění rizik 

- Morální hazard ve finančním a ekonomickém systému 

- Ztracená důvěra (investorů, bank a firem ve vzájemném obchodu, spotřebitelů) 

- Podvody na hypotečním trhu 

- Nadměrné spekulace (na realitním i akciovém trhu) 

4.2.7 Příčiny krize podle názoru vládní vyšetřovací komise USA 

Velmi zajímavý je názor vládní vyšetřovací komise USA na příčiny krize. Jde o zprávu 

Národní komise pro vyšetření příčin finanční a ekonomické krize v USA. Komise se ve své 

závěrečné zprávě usnesla na následujících závěrech: 
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- Tato finanční krize nebyla nevyhnutelná 

- Došlo k rozsáhlému selhání finanční regulace a dohledu, které se projevilo zničujícím 

zásahem do stability národních finančních trhů 

- Dramatická selhání statutárních dozorů a risk managementu mnoha systémově 

důležitých finančních institucí byla klíčovou příčinou této krize 

- Kombinace nadměrného půjčování, riskantních investic a nedostatečné průhlednosti 

nasměrovala finanční systém ke krizi 

- Vláda byla špatně připravena na krizi a její rozporuplné reakce zvětšily nejistotu a 

paniku na finančních trzích 

- Došlo k systémovému selhání odpovědnosti a etiky (morálky) 

- Zhroucení hypotéčních – úvěrových standardů a hypotéční sekuritizace zažehly a 

rozšířily plamen nákazy a krize 

- Volně obchodovatelné deriváty přispěly významně ke krizi 

- Chyby ratingových agentur byly základním prvkem v soukolí finanční destrukce
47

 

Všichni členové komise však s těmito závěry nesouhlasili, např. Keith Hennessey, Douglas 

Holtz-Eakin, and Bill Thomas, kteří ve Zprávě uvedli vlastní názor na 10 příčin krize: 

- Úvěrová bublina 

- Realitní bublina 

- Netradiční hypotéky 

- Ratingové agentury a sekuritizace 

- Finanční instituce koncentrovaly související riziko 

- Pákový efekt a riziko likvidity 

- Riziko nákazy 

- Veřejný šok 

- Finanční šok a panika 

- Finanční krize způsobuje hospodářskou krizi
48

 

4.3 Průběh finanční a ekonomické krize 

4.3.1 Od hypoteční k ekonomické krizi v USA 

V létě roku 2006 hypoteční bublina splaskla. Splasknutí se projevilo v několika oblastech 

realitního trhu. Vlivem rostoucích úrokových sazeb poklesl počet ţádostí o hypotéku a zájem 
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o nákup rodinných domů. Přebytek nových rodinných domů na trhu zakončil období růstu cen 

nemovitostí v USA a současně prodejní doba nového rodinného domu vzrostla ze čtyř měsíců 

na téměř 10 měsíců. [28] Růst hypotečních úrokových sazeb a tím i měsíčních splátek 

hypoték dostal do finančních problémů nejméně bonitní domácnosti. 

V roce 2007 finanční problémy domácností eskalovaly. K nepříznivému vývoji výše splátek 

hypoték se přidal rekordní růst cen pohonných hmot a potravin. To přinutilo domácnosti 

sniţovat výdaje na spotřební zboţí a některé sluţby. V USA tak klesla poptávka po 

automobilech, elektronice, nábytku, stavebním materiálu a dalším zboţí dlouhodobé spotřeby. 

Dalším problémem, který se objevil, byla skutečnost, ţe celé řadě klientů končilo zvýhodněné 

období na hypoteční úvěr, kdy platili relativně nízké měsíční splátky. Část finančně 

nejzatíţenějších domácností pak přestala splácet měsíční splátky hypoték a domy jim byly 

následně zabaveny. Počet nesplácených hypoték a následně zabavených rodinných domů 

vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007 na hodnotu 0,83 procenta ze všech hypoték, počet 

hypoték s opoţděnými splátkami dosáhl nejvyšší hodnoty od roku 1985 - 5,82 procenta. [28] 

49
 

Problémy na trhu s nemovitostmi pozvolna narůstaly, ale FED drţel stále zbytečně vysoké 

úrokové sazby od června 2006 aţ do září 2007. Neuvědomil si zřejmě rozsah problémů - 

odhady Mortgage Bankers Association (MBA) z tohoto období uváděly, ţe problémy se 

splácením tzv. rizikové hypotéky (subprime mortgage) mělo aţ 20 procent domácností. [28] 

Vývoj hypotéčních deliktů je zřejmý z grafu č. 8: 

Graf 8: Hypoteční delikty podle typu úvěru 

 (v procentech) 

 

Zdroj: THE FINANCIAL CRISIS INQUIRY COMMISSION The Financial Crisis Inquiry Report 
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Nakonec FED začal sniţovat základní úrokovou sazbu, ta klesla během půl roku do jara 2008 

z rekordních 5,25 na 2,25 procenta [28] (viz také graf č. 7). FED očekával, ţe banky sníţí 

úroky hypotéčních úvěrů a tím se uleví domácnostem s variabilním úrokem. Sníţení 

základních úrokových sazeb však neznamenalo automatické sníţení hypotečních sazeb - 

krátkodobě fixované hypoteční sazby se ve stejném období pohnuly směrem dolů o pouhou 

polovinu procentního bodu, z 5,50 na 5,00 procenta. [28] Banky se neodhodlaly k 

radikálnějšímu sníţení úroků, protoţe vyšší marţí chtěly vyrovnat svoje ztráty.
50

 

Na počátku roku 2008 se krize začala projevovat i v jiných oblastech ekonomiky. Během 

ledna se začaly propadat jednotlivé burzy, přičemţ měsíční propad na některých světových 

burzách činil aţ 25 procent. [24] 

Skutečný rozsah krize začal být jasný v březnu 2008, kdy JP Morgan Chase převzal Bear 

Stearns za 236 milionů amerických dolarů, přičemţ FED poskytl záruky za 30 miliard 

amerických dolarů. [24] V září se do problémů dostala čtvrtá největší investiční banka 

Lehman Brothers, jejíţ akcie začaly prudce oslabovat a byla nucena poţádat o ochranu před 

věřiteli. Současně se ve stejném období do problémů dostala i Merrill Lynch. Obě banky se 

snaţily najít někoho, kdo by jim půjčil, ale brzy bylo jasné, ţe jejich jedinou nadějí na 

záchranu je buď akvizice anebo fúze. Jednu z těchto bank zachránila Bank of Amerika, která 

se v polovině září 2008 rozhodla pro sloučení s Merrill Lynch, avšak druhá  - Lehman 

Brothers oznámila bankrot. Sloučení Merrill Lynch do Bank of America doprovázely finanční 

injekce ze strany státu. 

Po krachu Lehman Brothers se finanční systém potýkal s nedostatečnou likviditou, 

insolventností finančních institucí, výrazným poklesem hodnoty aktiv. V důsledku toho 

neustála situaci největší americká spořitelna Washington Mutual a na konci září oznámila 

bankrot, největší v dějinách Spojených států. V tom okamţiku přestaly banky v obavě před 

runem prakticky půjčovat peníze, anebo půjčovaly jen na velmi vysoký úrok. Tento stav se 

nazývá credit crunch. 

Po září 2008 si mnoho firem nemohlo půjčit provozní kapitál a musely omezit výrobu a sníţit 

stav zaměstnanců. Lidé začali méně utrácet a firmám klesal odbyt. Krize likvidity tak 

zmrazila úvěrový trh a kvůli sníţené spotřebě poklesl HDP, čímţ se ekonomika dostala do 

recese. V tu chvíli se jiţ nehovořilo o hypoteční krizi, ale finanční a ekonomické krizi, která 

byla důsledkem hypoteční krize.
51
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4.3.2 Světová finanční a ekonomická krize 

 

Jak jsem jiţ uvedl v předchozí kapitole hypoteční krize ve Spojených státech přerostla do 

finanční a ekonomické krize. Její rozšíření do celého světa bylo způsobeno tím, ţe cenné 

papíry kryté americkými hypotékami vlastnily prakticky všechny významnější světové banky. 

Problémem bylo, ţe nikdo vlastně nevěděl, kolik těchto bezcenných derivátů kdo vlastní a 

nakonec se ukázalo, ţe některé banky vlastnily takové mnoţství, ţe jejich záchrana byla 

moţná jen pomocí státních půjček. 

Následkem situace s nedostatečnou likviditou byly tedy bankroty bank a pojišťoven. Potom 

nastal prudký pokles akcií na burze, čímţ se sníţila hodnota firem, které v důsledku toho 

neměly dostatečné zajištění úvěrů. Peníze, které investoři (ale i spekulanti) nevyuţívali na 

akciových trzích, byly pouţity na komoditních trzích. Tím stouply ceny komodit 

obchodovatelných na burze - ropy, kovů, potravin. 

Domácnostem vzrostly ceny věci denní potřeby a lidem tak zbývalo méně peněz na splácení 

úvěrů. Ve firemní oblasti to přineslo zvýšení výrobních nákladů, které se firmy snaţily 

kompenzovat úsporou ve mzdových nákladech, tedy propouštěním, coţ nadále prohlubovalo 

krizi. 

Státy se za této situace rozhodly poskytnout kapitálovou pomoc velkým bankám a 

pojišťovnám, čímţ se do ekonomiky dostalo obrovské mnoţství peněz. To přineslo na 

finančních trzích nejistotu ohledně reálné ceny peněz a investoři, spekulanti a banky přenesli 

svá aktiva do zlata, které se tak stalo rekordně drahé. Výsledkem těchto trendů byl další nárůst 

cen, který se přenesl i mimo vyspělý svět. 

Přes všechny kroky, které státy a mezinárodní finanční instituce podnikly (sníţení úrokových 

sazeb, vykoupení špatných úvěrů, státní kapitálové injekce), se z této krize stal problém 

ovlivňující celou světovou ekonomiku
52

 

4.4 Dopady na světovou ekonomiku 

 

V důsledku finanční a ekonomické krize se dostala do problémů podstatná část světové 

ekonomiky. Dopady jsem rozdělil podle jednotlivých států, vybral jsem jen některé 

ekonomiky pro ilustraci celkového rozsahu: 
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Japonsko: 

Japonsko, jako jedna z nejsilnějších ekonomik světa, bylo krizí zasaţeno v době, kdy po 

mnoha krizových letech (viz kapitola 3.4) zaţívalo období stabilizace a mírného růstu, 

taţeného především exportem. Ten v době krize a sníţení celosvětové poptávky prudce 

oslabil a to především způsobilo poklesy HDP. Centrální banka v reakci na to sníţila 

úrokovou sazbu a vláda podpořila domácí ekonomiku balíkem v objemu desítek biliónů jenů, 

směřovaným na oţivení poptávky domácností.  

Čína: 

Čínská ekonomika rostla po několik let před krizí vysokým tempem i dvouciferných čísel 

růstu HDP. Vzhledem k její velikosti se na jejím vývoji usuzuje i globální ekonomický vývoj. 

Krize se na ní také projevila a to postupným, ale trvalým sniţováním tempa růstu. Čínská 

vláda schválila podporu ve výši několika biliónů juanů na podporu ekonomiky a hlavně 

exportu. Celkově je situace kolem čínské ekonomiky trochu nejasná, vzhledem politickému 

reţimu a související nejistotě ohledně prezentovaných ekonomických dat se mnohé údaje 

zakládají pouze na odhadech a skutečná situace můţe být odlišná. 

Rusko: 

Rusko je také specifická země, pokud jde o sledování vlivu ekonomické krize. Vzhledem ke 

svérázné politické kultuře a autoritativní vládě Putina bylo zřejmé, ţe počáteční popírání 

následků krize, (včetně prohlášení o tom, ţe naopak Rusko bude půjčovat ostatním potřebným 

zemím) nakonec nepřekvapilo, ţe skutečný stav byl jiný. Rusko se dostalo do problému 

vlivem několika příčin – jednak aktuální politická situace kolem Gruzie, pak výrazným 

způsobem pokles cen ropy a související pokles ruského akciového indexu. Investoři tak 

stahovali své aktivity z Ruska a kapitálový odliv následně způsobil problémy s likviditou. 

Také v Rusku byla schválena pomoc bankám v řádu stovek miliard rublů 

Německo: 

V Německu se do problémů dostal jiţ v polovině září 2008 druhý největší poskytovatel 

hypotečních úvěrů Hypo Real Estate. Byla to první společnost, obchodující na frankfurtské 

burze, která poţádala o pomoc při řešení krize vládu. Německo v tomto případě uplatnilo 

pravidlo „too big to fail― a poskytlo mu kapitálovou pomoc 100 miliard eur. [24] 
53

 Německá 

vláda chtěla zabránit hromadnému výběru peněz z bank, a proto se rozhodla garantovat plnou 

výši soukromých vkladů u bank. V protikrizových opatřeních vláda nejprve podpořila 
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finanční sektor částkou 500 miliard eur, určenou zčásti jako záruka pro banky za špatné 

úvěry, a zčásti jako přímá kapitálová pomoc. Dále vláda schválila dva balíčky směrované do 

průmyslu a ekonomiky celkově. 

Francie: 

Ve Francii se do potíţí dostaly také v prvé řadě banky Crédit Agricol, SocGen, BNP Paribas, 

které vykázaly vysokou ztrátu řádově v miliardách Eur. Francie má na rozdíl od Německa 

poptávku zaloţenou především na své spotřebě, která ale v době krize klesala. 

V protikrizových opatřeních se vláda také zaměřila na podporu finančního sektoru, zejména 

na refinancování dluhopisů a na zlepšení likvidity bank. V podpoře ekonomiky mimo 

bankovní sektor opatření směřovala na podporu investic a inovací, zaměstnanosti a 

vzdělávání. 

Velká Británie: 

Tato země byla zasaţena velmi silně. Britská vláda dokonce musela znárodnit dvě banky, a to 

Northern Rock a Bradford & Bingley. I ostatní banky měly velké problémy a tak vláda vloţila 

desítky miliard liber zejména do Royal Bank of Scotland, HBOS a Lloyds TSB. Opatření 

britské vlády byla zaměřena na stabilizaci finančních trhů (např. úvěry pro zvýšení likvidity 

bank), reformu dohledu a regulace bank a záruky na úvěry malým a středním firmám, 

zejména v průmyslu. 

Země střední Evropy: 

Tyto země nebyly krizí zasaţeny přímo, protoţe jejich banky byly konzervativní ve vztahu 

k novým, rizikovým finančním nástrojům (na druhou stranu je ale moţné říci, ţe nebyly na 

takové úrovni, aby tyto nástroje mohly ve větším měřítku vyuţívat). Pokles jejich ekonomik 

byl způsoben druhotnými vlivy, tedy všeobecnou recesí s následkem propadu exportů. 

Nejlépe krizové období ustála polská ekonomika, hlavně z důvodu její velikosti a tím relativní 

soběstačnosti. Nejhůře pak dopadlo Maďarsko, pro jeho zadluţenost v době před vznikem 

krize, která navíc byla komplikována v tom, ţe z důvodů vysokých úroků v Maďarsku si jak 

firmy, tak i domácnosti půjčovaly v zahraničních měnách – to mělo při propadu kurzu forintu 

těţké následky na platební schopnost. Maďarsko muselo vyuţít pomoci Mezinárodního 

měnového fondu, Evropské unie a Světové banky. 

Pobaltské země: 

Pobaltské země byly zasaţeny mnohem silněji, neţ země střední Evropy. Jejich propad byl o 

to drsnější, ţe v letech před krizí jejich ekonomiky rostly i v dvouciferných číslech. 

Zpomalení však bylo znatelné uţ před nástupem krize a pravděpodobně souviselo se snahou o 
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budoucí zavedení eura a tím plnění přísných vstupních poţadavků. Nejvýrazněji krize zasáhla 

Lotyšsko, které muselo poţádat o pomoc Mezinárodní měnový fond.  

Island: 

Nakonec jsem si ponechal Island. Tato malá ostrovní země byla zasaţena takovým způsobem, 

ţe se v této souvislosti hovoří i o státním bankrotu. V letech před krizí byl přitom Island zemí, 

jejíţ ekonomika výrazným tempem a stabilně rostla. Tento růst byl ale na úkor enormního 

zadluţení. Ekonomika Islandu byla navíc velmi provázaná s americkou ekonomikou. 

Problémy s insolvencí bank řešila vláda jejich zestátněním, problémy s padajícím kurzem 

islandské koruny se pokusila řešit fixací k euru, ale na to neměla pro delší dobu trvání 

dostatečné prostředky. Nakonec situaci opět řešil půjčkou mezinárodní měnový fond, 

tentokrát s podporou severských zemí, Německa a dalších států v celkové výši několika 

miliard dolarů. 

V předchozích odstavcích jsem popisoval následky světové finanční a ekonomické krize ve 

vybraných zemích. Záměrně jsem se vyhýbal konkrétním číselným údajům v jednotlivých 

zemích, protoţe jsem chtěl dopad na světovou ekonomiku v číslech prezentovat v globálním 

měřítku: 

 

Graf 9: Pokles světového obchodu ve srovnání s Velkou depresí  
(6/1929 a 4/2008=100%, v procentech)  

 

Zdroj: EICHENGREEN, B; O’ROURKES, K. A Tale Of Two Depressions Redux [online]. c2012 [cit. 2012-04-

18]. Dostupné z: < http://www.voxeu.org/index.php?q=node/7696 > 
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Graf 10: Pokles průmyslové produkce ve srovnání s Velkou depresí  
(6/1929 a 4/2008=100%, v procentech) 

 

Zdroj: EICHENGREEN, B; O’ROURKES, K. A Tale Of Two Depressions Redux [online]. c2012 [cit. 2012-04-

18]. Dostupné z: < http://www.voxeu.org/index.php?q=node/7696 > 

 

Ze dvou výše uvedených grafů (č. 9 a č. 10) je zřejmé, ţe následky finanční a ekonomické 

krize od roku 2008 byly v prvním krizovém období dokonce hlubší neţ následky v době 

Velké hospodářské krize (Velké deprese) třicátých let minulého století. U poklesu průmyslové 

produkce jde o období zhruba jednoho roku, u poklesu světového obchodu téměř dvou let! Po 

tomto období jiţ ale oba ukazatele stoupají, to znamená, ţe současná krize nemá tak 

dlouhodobý a hluboký dopad. 

 

4.4.1 Průmyslová výroba 

 

Pokud jde o vliv finanční a ekonomické krize na průmyslovou výrobu, uvádím níţe několik 

grafů (označených společně jako graf č. 11), které porovnávají dopady dvou nejčastěji 

porovnávaných krizí. Tedy Velké hospodářské krize minulého století a dnešní finanční a 

ekonomické krize. Lze z nich odvodit, ţe např. ve Francii, Itálii a Japonsku byl počátek 

současné krize ještě významně horší neţ u Velké deprese, v jiných např. v Německu a USA 

průmysl zpočátku klesal stejnou rychlostí. 
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Graf 11: Pokles průmyslové produkce vybraných států 

 (6/1929 a 4/2008=100%, v procentech) 

 

 

 

Zdroj: EICHENGREEN, B; O’ROURKES, K. A Tale Of Two Depressions Redux [online]. c2012 [cit. 2012-04-

18]. Dostupné z: < http://www.voxeu.org/index.php?q=node/7696 > 
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Z následujících grafů (označených společně jako graf č. 12) je pak zřejmý pokles celkové 

světové průmyslové produkce. Je jasné, ţe průmysl byl zasaţen touto krizí velmi silně. 

Záměrně však uvádím trojici grafů stejných autorů, zpracovaných v různých obdobích od 

počátku světové krize. Na tomto porovnání je zřejmé, jak byla unáhlená přirovnání současné 

krize k Velké hospodářské krizi 

Graf 12: Světová průmyslová produkce, srovnání Great Depression a Great Recession 

 (srovnání dat z 4/2009 – 3/2010 – 3/2012) 

 
Zdroj: EICHENGREEN, B; O’ROURKES, K. A Tale Of Two Depressions Redux [online]. c2012 [cit. 2012-04-

18]. Dostupné z: < http://www.voxeu.org/index.php?q=node/7696 > 

 

V této souvislosti rovněţ cituji názor L. Tajovského z Poučení z velké krize: 

„Krize z přelomu 20. a 30. let nesnese co do projevů s dnešními událostmi srovnání ani v 

nejmenším a vypovídá jen o legrační nevědomosti těch, kdo o něčem podobném mluví. V USA 

tehdy dosahovala nezaměstnanosti čtyř až pětinásobku dnešního stavu, na vrcholu krize bylo 

zavřeno osm z deseti bankovních domů, průmyslová výroba klesla o více než polovinu, ceny 

spadly o třetinu (u agrární produkce skoro o dvě třetiny), objem zahraničního obchodu USA 

se propadl na úroveň z roku 1905 
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4.4.2 Zaměstnanost 

 

Důleţitým projevem následků jakékoliv krize je vliv na zaměstnanost v krizovém období (i 

období po krizi). Tady má současná finanční a ekonomická krize velký dopad, který je ovšem 

co do rozsahu výrazně odlišný v jednotlivých zemích. Nejhůře se krize projevila ve 

Španělsku, Řecku a Irsku, kde nezaměstnanost vzrostla o 6 – 8 procentních bodů, méně pak 

ve Francii, Itálii (vzrůst o necelé 2 procenta) a nejlépe z krize v tomto ohledu vyšlo Německo, 

kde se jednalo o pouhou polovinu procentního bodu a v roce 2011 zde dokonce 

nezaměstnanost poklesla. Vývoj v jednotlivých zemích je zřejmý z grafu č. 13: 
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Graf 13: Zaměstnanost ve vybraných zemích – změna 2008 – 2011 

 (procento nezaměstnaných, počet nezaměstnaných) 

 
 
Zdroj: URBANOMICS. Global unemployment challenge [online]. c2011 [cit. 2012-04-18]. Dostupné z: < 

http://gulzar05.blogspot.com/2011/05/global-unemployment-challenge.html > 
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5 Následky světové hospodářské krize na ČR 

5.1 Celkový vliv na ekonomiku 

Česká republika nebyla krizí zasaţena v první vlně, protoţe tuzemské banky nevlastnily téměř 

ţádné toxické podíly z amerických hypoték – na rozdíl od svých mateřských bank v zahraničí. 

Ve finančním sektoru se krize projevila poklesem akcií i kurzu české koruny. Reálnou 

ekonomiku pak krize zasáhla svými druhotnými následky, tedy poklesem zahraniční 

poptávky. Pokles exportních moţností ovlivnil nejvíce průmyslovou výrobu, jak uvádím 

v kapitole 5.2.  

V této kapitole tedy představím vliv krize na ekonomiku na několika základních 

ekonomických ukazatelích: 

Hrubý domácí produkt (HDP) - První příznaky zpomalení ekonomiky můţeme sledovat od 

druhé poloviny roku 2008, kdy došlo k poklesu mezikvartálního indexu. Meziročně došlo 

k propadu HDP poprvé v prvním čtvrtletí 2009. S odstupem několika let můţeme říci, ţe 

pokles HDP se projevil pouze v roce 2009. V následujících grafech č. 14 a č. 15 je moţné 

sledovat vývoj HDP ve stálých cenách
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 a zároveň v porovnání s indikátory důvěry podle 

průzkumů ČSÚ. 

 
Graf 14: Hrubý domácí produkt Graf 15: HDP a indikátory důvěry  

(stálé ceny, v %) podle konjunkturních průzkumů ČSÚ 

(v b.c., y/y v %) 

 
Zdroj: Vývoj české ekonomiky v roce 2010 (ČSÚ) Zdroj: Vývoj české ekonomiky v roce 2011 (ČSÚ) 

  

                                                 
55

 běžné ceny, stálé ceny - Roční měření hrubého domácího produktu je díky inflaci zaznamenáváno kaţdý rok 

ve zvyšujících se cenách. Tyto ceny jsou cenami běţného období neboli běžnými cenami. To s sebou přináší 

obtíţe ve srovnatelnosti skutečné velikosti HDP, resp. ceny stejného zboţí a sluţeb jsou kaţdý rok jiné. Stálé 

ceny jsou cenami základního období, tzv. cenová báze. Za cenovou bázi se povaţuje u nás např. rok 1995 nebo 

nejnověji rok 2000 - podle Českého statistického úřadu (ČSÚ). To také znamená, ţe nominální a reálný HDP se 

v bazickém roce rovnají, neboť běţné ceny v základním období jsou současně stálými cenami. 
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Výdaje na konečnou spotřebu domácností  - Tady vyšla Česká republika z krizového roku 

2009 relativně málo zasaţena. K mezikvartálním poklesům došlo podle sezónně očištěných 

dat pouze ve 3. a 4. čtvrtletí 2009. Meziročně pak v roce 2009 klesla v ČR soukromá spotřeba 

proti roku 2008 jen nepatrně (-0,2 %) a v roce 2010 jiţ byly zaznamenány její přírůstky. [12] 

Vládní výdaje - Spotřeba vlády v reálném vyjádření stoupla v ČR za roky 2006-2008 proti 

bázi roku 2005 podstatně méně rychle (+2,8 %) neţ kolik činilo průměr za EU 27 (+6,3 %). 

[12] V krizovém roce 2009 spotřeba vlády v ČR výrazně meziročně stoupla (+4,2 %), coţ byl 

jeden z největších přírůstků v Evropě. Pro srovnání v EU 27 stouply výdaje na spotřebu 

vládního sektoru v roce 2009 proti roku 2008 o 2,1 %. [12] 

Investice - ČR republika patřila v letech 2006-2008 do skupiny investičně „dravým― 

evropským zemím. V roce 2008 se tvorba hrubého kapitálu zvýšila proti roku 2005 o 15,7 %, 

zatímco v EU 27 o 11,1 %. [12] Investice v české ekonomice klesly meziročně uţ v roce 2008 

(-1,5 %), mezikvartálně se sníţily jiţ dokonce ve 4. čtvrtletí 2007. Jejich propad v krizovém 

roce 2009 (-9,2 %) však nebyl tak hluboký jako v EU 27 (-12 %). [12] 

Výdaje na konečnou spotřebu, vládní výdaje a investice ukazuje graf č. 16 

 

Graf 16: Vývoj HDP a jeho komponent                          Graf 17: Vývoj vybraných ekonomických charakteristik 

(reálně, y/y  v %)    (y/y v %, nezaměstnanost v %) 

 

Zdroj: Dopady světové finanční a hospodářské krize  Zdroj: Dopady světové finanční a hospodářské krize 

 na ekonomiku České republiky (ČSÚ)     na ekonomiku České republiky (ČSÚ) 

 

Mzdy a platy - Mzdy a platy vyplacené v ekonomice klesly v roce 2009 proti roku 2008 o 6 

%, náhrady zaměstnancům, zahrnující i sociální pojistné placené zaměstnavateli, o 5 %. [12] 

Zaměstnanost - Tvrdý dopad krize pocítil český trh práce. Meziroční pokles počtu 

zaměstnanců v ekonomice jako celku sice začal aţ od 1. čtvrtletí 2009, ale uţ převáţnou část 

roku 2008 byly jasné meziroční poklesy. Za celou ekonomiku došlo k nejhlubšímu 
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meziročnímu propadu v počtu zaměstnanců ve 3. čtvrtletí 2009 (-2,9 %). Ještě i ve 2. čtvrtletí 

2010 činil meziroční pokles 2,1 %. [12] Celý rok 2009 vykázal sníţení počtu zaměstnanců v 

české ekonomice proti roku 2008 o 2 %, z toho nejvíce ve zpracovatelském průmyslu (-6,6 

%). [12] 
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Mzdy, platy a zaměstnanost jsou zobrazeny v grafu č. 17. 

 

Graf 18: Míra nezaměstnanosti - kvartální  Graf 19: Obecná míra nezaměstnanosti - roční 

 (15 let a starší - skutečnost v % podle VŠPS)  (15 let a starší, skutečnost v % podle VŠPS) 

   

Zdroj: Vlastní zpracování z údajů ČSÚ     Zdroj: Vlastní zpracování z údajů ČSÚ 

 

Ze dvou výše uvedených grafů (č. 18 a č. 19) je ale zřejmé, ţe ačkoliv po několik kvartálů 

v období 2009 – 2010 rychle rostla nezaměstnanost, tak z dlouhodobějšího pohledu došlo 

pouze k návratu na úroveň roku 2006 a vybočením jsou spíše léta mimořádně úspěšná léta 

2007 a 2008. 

 

5.2 Vliv na český průmysl 

Průmysl je vzhledem k proexportní orientaci České republiky klíčovým odvětvím. 

V příznivých dobách je „tahounem― ekonomiky, naopak v dobách krizových nejvíce 

ovlivňuje celkové výsledky ekonomiky v negativním smyslu. Vzhledem k poklesu poptávky 

v EU a zejména v Německu, se krize v českém průmyslu projevila velmi výrazně. 

Průmyslová produkce v mezičtvrtletním vyjádření začala klesat uţ ve 2. čtvrtletí 2008 a 

k nejhlubšímu propadu došlo na přelomu roku 2008 a 2009. Celkově klesla průmyslová 

produkce o více neţ 18%. Obdobný vývoj lze najít také v trţbách v průmyslu. Zajímavé je 

rovněţ porovnání poklesu průmyslové produkce za této ekonomické krize a za hospodářské 

krize mezi světovými válkami. Zde popsaný vývoj velmi dobře ilustrují grafy č. 20 až 23 na 

následující straně: 
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Graf 20: Průmyslová produkce tržby   Graf 21: Tržby v průmyslu  

         a hodnota nových zakázek    (v b.c., y/y v %) 

         (reálně), (v b.c.) (vše y/y v %)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vývoj české ekonomiky v roce 2011 (ČSÚ)  Zdroj: Vývoj české ekonomiky v roce 2010 (ČSÚ) 

 
Graf 22: Průmyslová produkce    Graf 23: Pokles prům. produkce ČR  

(meziroční a mezičtvrtletní změna v % - sez.očištěno)     a SR ve srov s Velkou depresí       

        (6/1929 a 4/2008=100%, v %)           
 

 
 

Zdroj: Vývoj české ekonomiky v roce 2009 (ČSÚ) 

 

 

Zdroj: EICHENGREEN, B; O’ROURKES, K. A Tale Of 

Two Depressions Redux [online]. c2012 [cit. 2012-04-

18]. Dostupné z: < 

http://www.voxeu.org/index.php?q=node/7696 > 
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5.2.1 Vliv na trh práce v průmyslu 

Tak jako se krize projevila v průmyslu poklesem poptávky a následně produkce, projevila se 

také - na rozdíl od nevýrobní sféry - poklesem zaměstnanosti, a to opoţděně aţ v roce 2009. 

Trend však pokračoval ještě v roce 2010. Pokles zaměstnanosti se nejvíce dotkl oděvního (-

47%), textilního (-42%) a koţedělného průmyslu (-39%), kde poklesla zaměstnanost v roce 

2010 hluboko pod úroveň roku 2005. [20] Vývoj na trhu práce je zřejmý z grafů č. 24 až 27:  

 

Graf 24: Počet zaměstnanců v průmyslu    Graf 25: Počet zaměstnanců – meziroční index 

(tisíce osob)                (v %) 

 

 

Zdroj: 10 let vývoje průmyslu (Svaz průmyslu a dopravy)  Zdroj: 10 let vývoje průmyslu (Svaz průmyslu a dopravy) 

 

 

Graf 26: Produktivita v průmyslu – meziroční index   Graf 27: Mzdy v průmyslu – meziroční index 

(v %)          (v %)    

 

 

Zdroj: 10 let vývoje průmyslu (Svaz průmyslu a dopravy)  Zdroj: 10 let vývoje průmyslu (Svaz průmyslu a dopravy) 

 

Vývoj zaměstnanosti doposud není příznivý, zato pozitivní na trhu práce je rostoucí 

produktivita (z trţeb v běţných cenách na pracovníka). Ta dosáhla v roce 2010 nejvyšší 

úrovně za posledních 10 let a ve srovnání s rokem 2005 je o 30 % vyšší. [20] Také mzdy 

v průmyslu mají stále rostoucí tendenci, i kdyţ v krizovém období 2009, 2010 byly nárůsty 

mezd menší. 
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6 Shrnutí poznatků a závěr 

 

Tématem a hlavním cílem bakalářské práce, jak jiţ vyplývá ze samotného názvu zadání, bylo 

určení a pochopení příčin finanční krize. Při zjišťování okruhu potřebné literatury, a to jak 

beletrie, tak internetových zdrojů, bylo zřejmé, ţe se jedná o téma velmi rozsáhlé. Desítky 

knih a stovky internetových odkazů svědčí o tom, ţe je to velmi časté téma odborných diskuzí 

i téma pro veřejnost čtenářsky vděčné. Uţ po nastudování části vybrané literatury bylo jasné, 

ţe najít jednoznačnou odpověď na otázku, co bylo příčinou krize, rozhodně nemůţe být 

jednoduché. Mnoho vynikajících ekonomů, včetně drţitelů Nobelovy ceny vysvětluje příčiny 

krize a zdaleka se ve svých výčtech příčin neshodnou. Nezbývalo mi tedy nic jiného neţ se 

pokusit vybrat ty příčiny, které jsou podle mého názoru podstatné a zároveň korespondují 

s názory odborníků. Tolik tedy k tématu a hlavnímu cíli práce. 

 

Samotný obsah práce mi byl rovněţ vymezen zadáním, tedy nejprve jsem se věnoval 

předchozím krizím v historii a zejména k jejich příčinám a poučením z nich. Zaměřil jsem se 

na krize, které svými dopady mají charakter skutečně světové krize, to znamená, ţe jsem 

nezmínil některé sice zajímavé, ale spíše lokálně významné krize z dávnější historie.  

Při pohledu na příčiny prvních krizí musím konstatovat, ţe se v mnohém podobají a  - podle 

mého názoru - právě chybějící poučení z předchozích krizí vyvolává o to těţší průběh těch 

následujících.  

Gründerská krize, některými ekonomy nazývána jako matka všech krizí, přinesla poučení 

v tom, ţe i zdánlivě pozitivní impuls do ekonomiky, jakým byly vyplacené válečné reparace, 

můţe ve svých důsledcích způsobit několikaletou krizi. Tato první světově významná krize 

také přispěla také ke vzniku institucí centrálních bank, které v pozdějších obdobích svou 

monetární politikou pozitivně regulovaly makroekonomiku zemí a pomáhaly předcházet 

krizím, nebo alespoň zmírňovat jejich následky. (Právě si uvědomuji, ţe tvrzení „pozitivně― 

není z pohledu některých pozdějších krizí namístě, například politika FEDu při poslední 

krizi). 

Latinskoamerická krize a asijská krize mají společné to, ţe se v příslušné době jednalo o 

rozvíjející se ekonomiky, které v určité fázi svého vývoje neustály přehřátí a také měly 

nevýhodu ve fixních směnných kurzech zpravidla vůči dolaru, obdobě zlatého standardu 

z dob Velké hospodářské recese. U těchto ekonomik je také nepříznivý ten fakt, ţe z pohledu 

zahraničních investorů jsou to v dobách růstu „rozvíjející se― ekonomiky, ale v dobách 
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poklesu „rozvojové― a s tím souvisí otázka důvěry a nedůvěry, případně dokonce paniky na 

finančních trzích. 

Velmi specifický je příklad japonské krize, protoţe se nejedná o ekonomiku rozvojové země 

třetího světa, ale světovou ekonomickou velmoc. Tady působilo mnoho faktorů, z nichţ vidím 

jako velmi výrazné odlišení od předchozích krizí zejména demografický vývoj a samotnou 

technickou a technologickou úroveň. Z mého pohledu to můţe být i varování, jaké problémy 

mohou v budoucnu nastat i v jiných vyspělých zemích. 

 

Pokud jde o příčiny současné finanční a ekonomické krize, není účelem je zde znovu 

vyjmenovat, jsou podrobně popsány v kapitole 4.2. Jedná se o celý souhrn velkého mnoţství 

navzájem působících a mnohdy navazujících faktorů, některé příčiny mají dlouhodobý 

charakter, některé jsou významnější, některé méně. Tak jako u všech předchozích krizí je zde 

moţné vidět jako podstatný prvek vznik bubliny – nadhodnocení určitých částí ekonomiky, 

které po splasknutí vyvolávají krize. Všem krizím je také společná jedna věc – krize důvěry: 

investorů, spotřebitelů, firem a s postupem času také vzrůstá role globalizace, propojení 

celosvětové ekonomiky. 

 

Vynechal jsem v tomto shrnutí záměrně Velkou hospodářskou krizi, které se rozsáhleji věnuji 

v kapitole 3.2. Je to z toho důvodu, ţe zde se přímo nabízí porovnání s hlavním tématem 

práce a to nynější finanční a ekonomickou krizí a také je to v mnoha případech v literatuře 

prováděno. Pokusím se tedy o vlastní srovnání, ale ne z pohledu čísel porovnávajících 

hloubku propadu HDP, sníţení světové produkce, či obchodu (tato srovnání jsou však 

v příslušných grafech mé práce také k dispozici). 

Mám spíše na mysli potřebu zamyslet se nad obsahem slova krize. V úvodní kapitole jsou 

uvedeny definice, tak jak je uvádí odborná literatura. Ovšem tyto definice nevystihují moţnou 

hloubku důsledků krizí. Po prostudování předchozích krizí, jejichţ průběh a následky na 

reálnou ekonomiku své doby jsou popsány ve třetí a čtvrté kapitole, je jasné ţe je potřeba 

velmi rozlišovat mezi hlubokými hospodářskými krizemi, zejména Velkou depresí ve 

třicátých letech minulého století a současnou krizí. Ano, čistě podle definic je současná krize 

opravdu krizí – zpočátku realitní, úvěrovou, bankovní, pak finanční a také ekonomickou krizí. 

Bezesporu je obrovským problémem dnešního světa. Pokud jde ale o důsledky této krize na 

reálnou ekonomiku, ani v nejmenším se nedají srovnávat s Velkou depresí. 

Hlavní příčinou je fakt, v jaké době k těmto krizím dochází. Ţivotní úroveň obyvatel dnešních 

vyspělých ekonomik (a těch se současná krize týká nejvíce) je ve 21. století na takové výši, ţe 
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současná krize znamená pouhé pozastavení, několikaleté zpomalení růstu. Růstu, který trval 

po celou dobu od druhé světové války, růstu, který přinesl takovou ţivotní úroveň, rozvoj 

techniky, technologií, zdravotnictví, ve většině vyspělého světa také demokracii, svobodný 

trh, rovné příleţitosti, ale také na druhou stranu silné sociální výhody. Můţeme namítnout, ţe 

současná krize přinesla pokles hrubého domácího produktu většiny států, pokles průmyslové 

výroby, řadu bankrotů firem, mnoho miliónů nezaměstnaných. Ano to všechno nastalo a 

bohuţel s největší pravděpodobností dojde ještě k dalším projevům a následkům finanční a 

ekonomické krize v příštích letech. Neznamená to však, ţe milióny lidí hladoví, či snad 

dokonce, ţe lidé umírají. Jsou samozřejmě velké části dnešního světa, kde bohuţel je taková 

situace – Afrika, některé oblasti Indie a Asie vůbec. Není to však následek finanční krize. 

Tím tedy směřuji k tomu, ţe následky současné finanční a ekonomické krize, které se 

projevují ve vyspělém světě, nepředstavují hospodářskou krizi rozměrů dob minulých. Pro 

lidi, které zasáhla Velká deprese ve třicátých letech minulého století, by bylo neskutečnou 

úlevou ţít ţivot obyčejného Japonce v devadesátých letech dvacátého století za Japonské 

krize, ale i ţivot propuštěného dělníka ve Španělsku nebo státního úředníka v Řecku v dnešní 

době. 

Je vůbec otázkou, zda je potřeba v této době mluvit o krizi. Podle mého názoru je potřeba 

vidět v současné situaci příleţitost, jak změnit dlouhodobé směřování vyspělých ekonomik, 

strategii růstu za kaţdou cenu, který je vytvářen dluhy. Je také potřeba změnit náhled na to co 

je to úspěch, co je to růst a co je vlastně krize. 

V úvodu práce jsem citoval jednu z definic slova krize. Je to: „rozhodná chvíle nebo doba, 

rozhodnutí samo nebo nesnáze―. Nesnáze, tedy původ dnes vnímaného významu slova krize 

jsou uvedeny aţ nakonec. Zkusme tedy slovo krize vnímat jako rozhodnou chvíli nebo dobu, 

jako rozhodnutí, jak a kam dále. 
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