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1. Úvod 
 

Americká finanční krize vypukla ve Spojených státech amerických, konkrétně na 

nemovitostním trhu, a ta se poté rozšířila do celého amerického finančního trhu, zasáhla 

značný počet bank, poté postihla i reálnou ekonomiku (ekonomiku produkující statky a 

služby). Počátek této krize se datuje k roku 2007. Dopad této krize byl celosvětový. Mnohé 

země vykázaly zpomalení ekonomického růstu spolu s rostoucí nezaměstnaností. 

Cílem diplomové práce je objasnit, shrnout a podrobit rozboru příčiny finanční krize, 

následky krize a nápravná opatření k řešení a preventivní opatření k zabránění finanční krize 

v pojetí různých ekonomických teorií. K naplnění cíle diplomové práce bude použita metoda 

syntéza, tedy shrnutí poznatků různých autorů různých ekonomických škol, poté analýza, 

jejímž cílem je rozbor poznatků a následná komparace, kdy v některých případech budou 

konfrontovány různé ekonomické přístupy k ekonomickým otázkám. 

Pokud jde o strukturu diplomové práce, tak 2. kapitola obsahuje finanční krizi, její 

podstatu a druhy krizí. Poté bude následovat popsnání typologie finančních krizí, které 

zahrnují měnovou krizi, bankovní krizi a systemickou finanční krizi. V rámci systemické 

finanční krize se vyskytují jisté příčiny, mezi které náleží nadměrná úvěrová expanze a vznik 

dluhového problému, dále příliv kapitálu. První příkladnou systemickou krizí je druhá 

mexická krize, v jejichž rámci si nejdříve popíšeme výchozí stav, průběh krize a důsledky 

krize. Druhou systemickou krizí je asijská finanční krize, v jejichž rámci si popíšeme průběh 

krize a důsledky krize. A jako poslední následuje argentinská krize, v rámci které si 

vysvětlíme předkrizový stav, průběh krize a její důsledky. 

V rámci 3. kapitoly se zaměříme na pojetí příčin finanční krize podle různých 

ekonomických teorií. První příčinou je fenomén financializace, který označuje přechod od 

výroby k finančnictví. Další příčinou je politika centrální banky a její manipulace 

s úrokovými sazbami. Je diskutabilní, zda za krizi rovněž může globální nadbytek úspor, 

který se přelil ze zemí, jako jsou Japonsko, Německo, Čína, do USA, což podnítilo další 

snižování úrokových sazeb. Zaměříme se i na další příčinu krize, a to selhání amerických 

finančních trhů. V rámci deregulace a legislativních změn se zaměříme na uvolnění pravidel, 

jako je zákon Glass-Steagall, dále Zákon o komunitním reinvestování a daňové úlevy či 

dotace. V bankovních úvěrech se značně angažovalo tzv. stínové bankovnictví, které se 

podepsalo na vzniku krize. Diskutabilní je rovněž role agentur Fannie Mae a Freddie Mac, 

prostřednictvím kterých došlo k značnému poskytnutí hypoték. Pozornost bude také věnována 

rozmachu a roli jevu sekuritizace. Pokud jde o finanční inovace, tak upřena pozornost bude 
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především na nástroj CDO, jehož hodnocení ratingovými agenturami je značně diskutabilní. 

Prostřednictvím fenoménu sekuritizace došlo k prodeji balíku hypoték, za něž banky získaly 

peníze. Tento jev byl během krize hojně rozšířený. Další ne méně významnou příčinou byl 

morální hazard. Takřka všechny uvedené příčiny vedly ke vzniku dluhové bubliny. V rámci 

této bubliny se podrobně zaměříme na rozbor zadlužení domácností a finančního sektoru. 

V 4. kapitole podrobíme rozboru následky finanční krize z pohledu různých 

ekonomických teorií. Významnou částí této kapitole je především vzniklá bankovní krize. 

V rámci této krize došlo k rozpadu tzv. stínového bankovnictví, které bylo vystaveno 

obrovskému náporu vkladatelů. V rámci bankovní krize nastal krach hedgeových fondů. Bez 

problémů se také neobešly tradiční regulované banky a pojišťovny. Po bankovní krizi se 

projevila ekonomická krize, kterou jsme dokumentovali na řadě významných 

makroekonomických ukazatelů, jako jsou tempo růstu HDP, vývoj míry nezaměstnanosti, 

vývoj federálního deficitu, dále zisky finančního sektoru a zisky nefinančního sektoru a 

procentuální využití průmyslových kapacit. Tato kapitola zahrnuje rovněž rozšíření americké 

finanční krize do Evropy. V rámci finanční krize se také projevují následky, které vedou 

k přijetí adekvátních hospodářsko-politických opatření. Poslední bod této kapitoly je o 

fenoménu financializace, konkrétně však ve světle její krize. 

V 5. kapitole se zaměříme na nápravná opatření k řešení a preventivní opatření 

k zabránění finanční krize podle různých ekonomických teorií. Nejdříve si vysvětlíme 

primární důvody vedoucí k přijetí adekvátních měnových a fiskálních opatření. Mezi tyto 

důvody patří především obavy z deflace a projevení credit crunche, což znamená zamrznutí 

úvěrových toků. Vysvětlíme si konkrétní měnově-politická opatření, která byla přijata jako 

reakce na krizi. Pozornost bude zaměřena na konkrétní hospodářsko-politická opatření. Budou 

také objasněna preventivní opatření k zabránění potenciální finanční krize. 
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2. Finanční krize, její podstata a druhy krizí 
 

V této kapitole pojednáme o tom, co to vůbec finanční krize je, jak vzniká, co je její 

podstatou. Zmíníme se také o druzích finančních krizí, tj. krize měnová, bankovní a dluhová. 

Ústředním bodem kapitoly je dluhová (systemická) finanční krize. V závěru kapitoly 

vysvětlíme podstatu, průběh a důsledky dluhových (systemických) krizí v Mexiku, Asii a 

v Argentině. 

 

2.1 Finanční krize 

 

Investiční cykly bývají způsobeny chováním lidí na trzích aktiv. Expanze obvykle 

začíná snížením úrokové míry; a pokles úrokové míry zvyšuje ceny aktiv, tudíž rostou ceny 

akcií, dluhopisů, pozemků a nemovitostí (Holman, 2005a). 

Podle Holmana (2005a, s. 518) finanční krize probíhá následujícím způsobem:  

„Klesající úroková míra a celkový investiční optimismus mají za následek, že ceny 

cenných papírů, nemovitostí a dalších aktiv rostou. Ale finanční experti přesto radí: kupujte 

dnes, zítra budou ceny aktiv ještě vyšší. (…) Pan Fiala je burzovní spekulant. Vidí, že 

začínající hospodářská expanze zvyšuje příjmy firem a očekávání proto, že ceny akcií 

v nejbližší budoucnosti ještě porostou. Proto je dnes nakupujte, aby je mohl prodávat za vyšší 

ceny. (…) Začíná nákupní horečka na trhu aktiv. Její důsledkem je rychle se zvětšující 

„bublina“ – protože všichni chtějí kupovat a nikdo nechce prodávat, ceny aktiv rostou do 

nerealistických výšek. To pochopitelně nemůže pokračovat věčně. Jakmile se ekonomika 

dostane na vrchol a expanze začíná přecházet v recesi, objeví se první „špatné zprávy“, prví 

zklamaná očekávání.“  

Tento proces může pokračovat dále s daleko horšími důsledky, jako je následná 

recese. 

Tento příklad nicméně ukazuje, že hospodářská expanze může někdy vést na trzích 

aktiv ke vzniku spekulační „bubliny“. Taková bublina ale nevyhnutelně „praskne“ a ceny 

aktiv se zhroutí. Tato finanční krize má ovšem za následek prohlubující se hospodářskou 

recesi.  
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Jestliže ceny aktiv prudce klesají, povede to ke značnému růstu úrokové míry.
1
 Růst 

úrokové míry se promítne do poklesu investiční aktivity a spotřeby. A teprve když už jsou 

ceny natolik nízké, že nikdo neočekává jejich další pokles, dojde k obratu, tj. spekulanti 

začnou očekávat budoucí růst cen aktiv a někteří začnou zase nakupovat aktiva. Investiční 

aktivita opět ožívá, a recese postupně přechází v opětovnou expanzi (Holman, 2005a). 

 

2.2 Typologie finančních krizí 

 

Při definování pojmu „finanční krize“ je také podstatný fakt, že symptomy 

ekonomických problémů se nenacházejí v reálné ekonomice, tedy v ekonomice produkující 

statky a poskytující služby, nýbrž vznikají ve finančním systému.  

Podle Dvořáka (2008) v teoretických analýzách jsou pod široký pojem „finanční 

krize“ zahrnovány následující zvláštní 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 alespoň většiny) výše uvedených typů krizí, a to s různou vzájemnou 

přičinlivostí. 

 

2.2.1 Měnová krize 

 

Jako měnová krize je označována situace, kdy dochází k prudkému, náhlému a 

neočekávanému oslabení kurzu domácí měny. V systému volně pohyblivého kurzu se projeví 

jako výrazná depreciace nominálního kurzu. V systému pevného (fixního) kurzu obvykle 

spekulativní útok na směnný (měnový) kurz vynutí devalvaci domácí měny nebo donutí 

centrální banku měnový kurz bránit. Měnová krize se tedy nemusí projevit pouze devalvací či 

                                                 
1
 Z kurzu mikroekonomie víme, že mezi cenami aktiv a úrokovými mírami existuje inverzní, nepřímo úměrný 

vztah. Roste-li cena příslušného aktiva, jeho úroková míra klesá, a naopak. 
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depreciací, ale i jevy provázejícími úspěšnou obranu kurzu (značný pokles části devizových 

rezerv,
2
 výrazné zvýšení úrokových sazeb), (Dvořák, 2008). 

Měnové krize v ryzí podobě jsou poměrně vzácné. Většinou jde o spekulace proti 

nerovnovážným fixním měnovým kurzům. Příznačným příkladem čisté měnové krize jsou 

např. události spojené s rozpadem evropského měnového systému v letech 1992-1993. A 

pokud jde o důsledky pro veřejné finance, nejsou v tomto případě tak závažné, jako 

kupříkladu u bankovních krizí (Dvořák, 2008). 

 

2.2.2 Bankovní krize 

 

Jako bankovní krize jsou označovány komplikace spojené s nedostatečnou likviditou, 

zejména však s insolvencí některých, popř. většiny komerčních bank. Obdobně jako u 

měnových krizí se za bankovní krizi obvykle označuje nejen stav, ve kterém dojde k úpadku 

bank, ale i situace, kdy postižené banky zachránila vládní intervence nebo pomoc centrální 

banky jakožto věřitele poslední instance (Dvořák, 2008).
 3

 

V rozvojových zemích je nejčastěji příčinou bankovní krize náhlá ztráta důvěry 

ekonomických subjektů (vkladatelů), jež se projeví bankovním runem.
4
 V rozvinutých 

ekonomikách jde spíše o problémy plynoucí z prudkého poklesu hodnoty některého typu 

bankovních aktiv (nemovitostí, akcií atd.) Bankovní krize mohou vznikat i kvůli vzniku 

dluhové krize, tzn. neschopností dlužníků splácet poskytnuté úvěry, nebo v důsledku krize 

měnové, jsou-li domácí banky samy v dlužnické pozici k zahraničí (Dvořák, 2008). 

 

2.2.3 Dluhová krize 

 

Jedním z nejzajímavějších typů finančních krizí jsou právě krize dluhové či úvěrové. 

Tento pojem je používán převážně k označení externích dluhových krizí, které se projevují 

neschopností dané země splácet zahraniční dluh. Není-li schopna splácet svůj dluh 

(zahraniční) vláda, je používáno slovní spojení „sovereign default“. Tyto případy jsou 

poměrně časté zejména v rozvojových zemích. Jako vnější dluhová krize jsou označovány i 

                                                 
2
 Devizové rezervy podle Hindlse, Holmana, Hronové (2003) se definují jako prostředky určené pro mezinárodní 

platby a zajišťující mezinárodní likviditu 
3
 Důkladnější objasnění úlohy věřitele poslední instance přináší kniha od Revendy  (2012) s. 258-259. 

4
 Tzv. run na banky se vyznačuje tím, že dojde k náhlému výběrů vkladů v bankách kvůli ztrátě důvěry 

ekonomických subjektů (vkladatelů). 
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případy, kdy své zahraniční dluhy nejsou schopné splácet zadlužené soukromé firmy a banky 

(Dvořák, 2008). 

Dosud opomíjeným a přitom velmi nebezpečným typem finanční krize jsou interní 

dluhové krize, které se projevují zdlouhavou vnitřní předlužeností 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, které jsou kryty ze státního rozpočtu. Vládní finanční 

injekce mohou problém zakrývat a vést k jeho chronicitě (Dvořák, 2008). 

V následující Tab. 2.1 lze vidět seznam jednotlivých krizí v různých státech. 

 

Tab. 2.1: Vývoj finančních krizí (dluhové, měnové a bankovní) 

1. Vnější dluhová krize, která přechází v krizi bankovní, popř. 

měnovou       

  Latinskoamerická dluhová krize 1982-1989 

   

  

  Ruská finanční krize 1998 

     

  

  Brazilská finanční krize 1998-1999           

2. Spekulativní měnová krize, jež vyvolá krizi bankovní       

  Krize evropského měnového sytému 1992-1993         

3. Bankovní krize vyvolána vnějším šokem           

  Americká bankovní krize 1980-1995           

4. Bankovní krize vyvolána krizí měnovou             

  Severská bankovní krize: Norsko 1988-1993, Švédsko 1990-1994, Finsko 1991-1994 

5. Bankovní krize ústící do krize dluhové a měnové           

  Chilská finanční krize 1981-1985 

    

  

  Turecká finanční krize 2000             

6. Chronická vnitřní dluhová a bankovní krize 

    

  

  Japonská finanční krize 1989-2004 (dluhová deflace a recese)       

Zdroj: Dvořák (2008), vlastní úprava. 

 

2.3 Dluhová (systemická) finanční krize 

 

Pro vznik systemické finanční krize je příznačné spolupůsobení dluhových, 

bankovních a měnových problémů. Nadměrné zadlužení vyvolává bankovní krize, které 

ohrožují důvěryhodnost finančního systému a další kurzový vývoj. Měnová krize tak může 

být až na konci kauzálního souběhu (Dvořák, 2008). 
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Význam úvěru při financování investic (i spekulativních) je bezesporu značný. 

Ukazuje se, že operace probíhající na mezinárodním úvěrovém trhu často spolupůsobí při 

vzniku finanční krize, a že právě nákaza šířena úvěrovým kanálem posiluje v globálním 

prostředí stále jasnější souvislost měnových, dluhových a bankovních krizí (Dvořák, 2008). 

Podle Dvořáka (2008) dluhový problém je příčinou společného vzniku měnových a 

bankovních problémů v rámci systemické finanční krize, a hlavní příčiny této krize spatřuje 

především v: 

 Nadměrná úvěrová expanze a její příčiny. 

 Důsledky nadměrné úvěrové expanze a její příčiny. 

 Nadměrné zadlužení a dluhový problém. 

 Vnitřní a vnější dluhový problém. 

 Vztah mezi finančními krizemi a fiskální nerovnováhou. 

 

2.3.1 Příčiny nadměrné úvěrové expanze v logice monetární teorie cyklu 

 

Při teoretické analýze této otázky jsou překvapivě vhodné úvahy ekonomů rakouské 

školy, spojené s monetární teorií cyklů, i Wicksellovy myšlenky, ze kterých při její formulaci 

vycházeli. V logice, v níž byla monetární teorie cyklu počátkem minulého století vytvářena, 

tzn. z hlediska pokusu o objasnění příčin hospodářského cyklu (tedy problémů reálné 

ekonomiky), je dnes pouze méně preferovanou možností k reálným teoriím cyklů.
5
 Ve snaze 

vysvětlit příčiny vzniku finanční krize jsou však poznatky rakouské školy stále inspirující 

(Dvořák, 2008). 

Monetární teorie cyklu rakouské školy vychází z Wicksellovy hypotézy, že monetární 

expanzí vyvolaný pokles úrokových sazeb fiktivně zvyšuje výhodnost úvěrů, což se projeví 

v nadměrném růstu investic i spotřeby. Podnikání a tedy boom je na vzestupu do té doby, 

dokud banky provádějí stále větší a větší úvěrovou expanzi. Jestliže se chce člověk dozvědět, 

zda dochází k úvěrové expanzi, musí se podívat na vývoj nabídky fiduciárních prostředků,
6
 

                                                 
5
  Podle Misese (2006) každá nepeněžní teorie vysvětlující hospodářský cyklus ve skutečnosti mlčky 

předpokládá, nebo by měla logicky předpokládat, že úvěrová expanze je doprovodným jevem boomu. 
6
 Podle Misese (2006) se těmito prostředky míní peněžní substituty dobrovolně přijímané za svou nominální 

hodnotu, které se skládají z nároku na směnu určité sumy peněz na požádání, a tato suma převyšuje peněžní 

rezervy v rukou ekonomických subjektů za účelem jejich směny; a tyto prostředky zahrnují symbolické peníze, 

bankovky, státovky a vklady na požádání. 
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nikoliv na aritmetickou výši úrokových měr. Úvěrová expanze povede v krátkém období 

k růstu produktu a v dlouhém období k růstu cen (Dvořák, 2008; Mises, 2006).
7
  

Snížení úrokové sazby v konjunkturální části cyklu vyvolává úvěrové financování 

dlouhodobých a málo efektivních investičních projektů. Podstatou boomu způsobeného 

úvěrovou expanzí není nadměrné investování, ale investování ve špatných odvětvích, tzn. 

mylné investování. Boom může pokračovat jen tehdy, jsou-li banky ochotny bez omezení 

poskytovat úvěry, jež potřebují podnikatelé pro provedení svých nepřiměřených projektů, 

zcela odporujících skutečnému stavu nabídky výrobních faktorů a hodnocením spotřebitelů. 

Krize je příznačná tím, že jsou statky nabízeny v takovém množství, které vyvolává prudký 

pokles jejich cen (Dvořák, 2008; Mises, 2006). 

Ekonom Wicksell odděluje pojmy „rovnovážná (normální) úroková míra“ a „peněžní 

(tržní) úroková míra“. Rovnovážná úroková míra je odvozována z očekávané míry výnosu 

kapitálu, resp. z velikosti mezního produktu nově investovaného kapitálu. Protože její úroveň 

není ex ante pozorovatelná, slouží jako primární kritérium hodnocení efektivnosti investičních 

záměrů tržní úroková míra, která je stanovena na kapitálovém trhu (odvozena z podílu 

nabídky/úspory a poptávky/investic). Podle Knuta Wicksella problémy způsobuje zejména to, 

že vlivem nadměrné peněžní nabídky je tržní úroková míra nižší než rovnovážná. Kvůli toho 

je mezní produkt kapitálu vyšší, než náklady na jeho pořízení, což vede k růstu investic 

financovaných úvěrem. Tyto klamné plány, podnícené zkreslením podnikatelské kalkulace 

kvůli politice levných peněz, mohou pokračovat, pouze lze-li získat nové úvěry za hrubé tržní 

sazby, uměle snížené pod úroveň, které by dosahovaly na svobodném úvěrovém trhu. Právě 

tento rozdíl jim dodává klamné zdání ziskovosti (Dvořák, 2008; Mises, 2006). 

Při nutném návratu peněžní úrokové míry na rovnovážnou úroveň se značná část 

těchto investic projeví jako, jak bylo zmíněno výše, špatné investice, musí být zlikvidována a 

způsobuje recesi. Když se později v důsledku růstu inflace vrací úroková míra k rovnovážné 

úrovni, nemohou být rozpracované investiční projekty dokončeny a jejich objem musí být 

systematicky odepsán, což vede k recesi. Wicksellovy myšlenky byly Ludwigem von Misesem 

a Friedrichem A. Hayekem použity při vysvětlení monetární teorie cyklu, ve které byla 

označena jako primární příčina nadměrné peněžní nabídky, expanzivní monetární politika 

centrální banky (Dvořák, 2008; Mises, 2006).
8
  

                                                 
7
 Podle Misese (2006) boom může trvat pouze tak dlouho, dokud úvěrová expanze pokračuje stále rychlejším 

tempem; a boom skončí, jakmile přestanou být na úvěrový trh vrhána další objem fiduciárních prostředků. 
8
 Pro bližší, podrobnější objasnění teorie hospodářského cyklu a úrokové míry přináší kniha od Misese (2006) s. 

483-519. Stručnější přehled teorií hospodářského cyklu rakouské školy přináší kniha od Holmana (2005b) s. 

259-265. 
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Implementace pojmu, jak bylo zmíněno výše, „špatné investice“ je přínosem rakouské 

školy a má v monetární teorii cyklu zásadní význam. Tento pojem neoznačuje nadměrný 

objem investic, kde je namístě použit pojem „overinvestment“, nýbrž špatnou strukturu 

investic z hlediska podílu produkce kapitálových statků na úkor statků spotřebních a zejména 

z hlediska nadměrného podílu dlouhodobých investičních projektů (Dvořák, 2008). 

Analýza současných případů finančních krizí ukazuje, že myšlenky zdůrazňující 

význam nadměrné úvěrové expanze při vzniku špatných investic mohou být použity nejenom 

při interpretaci příčin cyklického kolísání reálné ekonomiky, ale i při výkladu důvodů vzniku 

poruch stability finančního systému státu (Dvořák, 2008). 

 

2.3.2 Nadměrná úvěrová expanze a vznik dluhového problému 

 

Při analýze tohoto jevu vzniká nejdříve problém jak nadměrnou expanzi definovat. 

V anglické terminologii se odlišují pojmy „rapid credit growth“ označující situace, kdy roste 

objem úvěrů rychleji než HDP, což je příznačné v tranzitivních ekonomikách nebo 

v konjunkturální fázi cyklu, a „credit boom“, tj. „excessive credit growth“ (Dvořák, 2008). 

Systematická likvidace špatných investic, jež vznikly nadměrnou úvěrovou expanzí, 

je, jak je zmíněno výše, příčinou recese či deprese. Ale právě proto, že jsou tyto investice 

financovány úvěrem, vede jejich likvidace nejen k recesi, ale i k masovému nesplácení úvěrů 

a ke zhoršení finanční situace bankovního sektoru, jež má systémový charakter, tj. ke vzniku 

tzv. dluhového problému (Dvořák, 2008). 

Omezení úvěrové aktivity bank umocňuje tlaky, a problémy s likviditou bankovního 

sektoru ohrožují důvěryhodnost finančního sektoru země, vedou k odlivu kapitálu a měnovým 

tlakům. Právě kombinace těchto projevů je označena jako systemická finanční krize. Dluhový 

problém lze tedy považovat za jednu z klíčových příčin tohoto typu finanční krize (Dvořák, 

2008). 

Termín „dluhový problém“ charakterizuje situaci, kdy dochází ke zvyšování podílu 

nezdravých dluhů a k přesunům dluhového břemene na věřitele v takovém rozsahu, že to 

ohrožuje likviditu a postupně i solventnost bankovního sektoru a snižuje důvěryhodnost 

finančního systému země. Základní příčinou vzniku tohoto problému je nezdravé zadlužení, 

tj. takové použití zapůjčených peněz, jež nevyváří výnos potřebný ke splácení dluhu (včetně 

úrok), resp. užití úvěru ke krytí spotřeby, spekulacím nebo ke splácení jiných úvěrů. 

Důležitým přínosem užití myšlenek monetární teorie cyklu je poznatek, že ke vzniku 
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nezdravého zadlužení může docházet i v případě financování investic, kde je obecně užití 

úvěru oprávněno. Je tomu tak proto, jak bylo zmíněno výše, že investor neporovnává 

očekávané výnosy svého projektu s rovnovážnou, nýbrž s uměle (netržně) a zejména dočasně 

sníženou úrokovou mírou, což se projeví jako chyba především u investic do kapitálově 

složitějších výrob, z pohledu logiky Hayekova trojúhelníku. Systémovou příčinou vzniku 

nepřirozeného zadlužení jsou tedy úvěry kryté špatné investice. Při rozboru dluhového 

problému je důležité odlišit dvě situace. Situaci, kdy jsou úvěry poskytovány v domácí měně 

– tuto situaci označíme jako vnitřní dluhový problém; a jsou-li úvěry poskytovány 

v zahraničních měnách, pak budeme hovořit o vnějším dluhovém problému (Dvořák, 2008). 

 

2.3.3 Příliv kapitálu jako příčina nadměrné úvěrové expanze9 

 

Volný pohyb kapitálu přes hranice jednotlivých zemí umožňuje nalézt nejvýnosnější 

investiční příležitosti a místa jeho nejproduktivnějšího využití. Pro rozvojové země a země 

s nerozvinutými finančními trhy, které mají nedostatek vlastního kapitálu, znamená možnost 

využít cizí zahraniční kapitál urychlení ekonomického rozvoje či růstu. Jsou-li však pohyby 

zahraničního kapitálu příliš prudké nebo překračuje-li jeho objem absorpční schopnost 

ekonomiky, může se stát významným vnějším šokem a potenciálním zdrojem finanční 

nestability (Dvořák, 2008). 

Podle Dvořáka (2008) může být příliv kapitálu příčinou vzniku vnějšího dluhového 

problému v následujících případech: 

 Objem kapitálu je nadměrný a v krátkém období překračuje možnosti efektivního 

zhodnocení v domácí ekonomice (průměrný výnos kapitálu nepokrývá dlužní úrok a 

přiměřený zisk). 

 Struktura kapitálu je deformována nadbytkem krátkodobých zahraničních úvěrů. 

 Objem přílivu kapitálu je adekvátní. V ekonomice, do které příliv kapitálu směřuje, 

existuje dostatek investičních příležitostí, ale je deformován vnitřní alokační 

mechanismus, což zapříčiňuje neefektivní alokaci zdrojů. 

V Tab. 2.2 lze vidět typy dluhových systemických finančních krizí. 

                                                 
9
  V této kapitole se věnujeme jen přílivu kapitálu jako takovému. Nebudeme věnovat pozornost problematikám 

limity efektivního zhodnocení přílivu kapitálu, vliv struktury přílivu kapitálu, deformace alokačního 

mechanismu, neboť tyto problematiky už nejsou předmětem diplomové práce, která se týká ryze americké, 

potažmo globální finanční krize, jejíž hlavní příčina byla spatřována právě v dluhovém problému a nadměrné 

úvěrové expanzi. Důkladnější objasnění výše uvedených problematik přináší kniha od Dvořáka (2008) s. 226-

230. 
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Tab. 2.2: Dluhové (systemické) finanční krize 

Dluhové (systemické) finanční krize           

1. 
Druhá mexická krize (tequilla crisis) 1994-1995 (vnější dluhová a následně měnová 

krize 

2. Asijská finanční krize 1997-1998 Thajsko, Filipíny, Indonésie, Jižní Korea    

  (vnitřní dluhová, bankovní a měnová krize)         

3. Argentinská krize 2001-2002 (vnější dluhová, bankovní a měnová krize)     

4. Americká hypotéční krize 2007-2010/11 (globální dluhová krize přecházející   

  v krizi bankovní, měnovou a v recesi)           

Zdroj: Dvořák (2008), vlastní úprava. 

 

V následující kapitole se budeme podrobně věnovat jednotlivým dluhovým 

(systemickým) krizím, mezi které patří v Tab 2.2 výše uvedené krize. 

 

2.4 Druhá mexická krize (tequilla crisis), 1994-1995 

 

V této kapitole se zaměříme na výchozí stav mexické ekonomiky, následně pojednáme 

o příčinách a průběhu mexické krize. V závěru se zaměříme na důsledky mexické krize pro 

reálnou ekonomiku. 

 

2.4.1 Výchozí stav mexické ekonomiky 

 

Hlavním problémem mexické ekonomiky byl asi vysoký deficit běžného účtu platební 

bilance, zapříčiněný růstem dovozu jako doprovodný jev rychlého růstu HDP. V tomto 

dovozu však hrál velký podíl investic. Určitou roli sehrál v deficitu běžného účtu také 

postupný pokles ceny ropy na světových trzích. Jak bylo zmíněno, přes pozitivní 

makroekonomický vývoj zde existovaly problémy spojené se zranitelností ekonomiky 

vnějším šokem (Dvořák, 2008; Helísek, 2004). 

Ústředním z nich byl paradoxně důsledkem dalšího mexického úspěchu, když se 

v lednu 1994 Mexiko stalo členem OECD a NAFTA. Došlo totiž k rozsáhlé liberalizaci 

operací na finančním účtu platební bilance. Uvolnění podmínek pro vstup zahraničního 

kapitálu zapříčinily rozsáhlý příliv zahraničních investic. Přitom šlo především o portfoliové 

investice a jiný „horký“ kapitál, než o příliv přímých zahraničních investic. Za ústřední motiv 

přílivu kapitálu byl považován pokles úrokových sazeb v USA, nikoliv domácí faktory. 
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Mexická centrální banka přitom vnímala riziko tohoto přílivu kapitálu a již od počátku 90. let 

se snažila příliv kapitálu oslabit, konkrétně rozšířením pásma fluktuace měnového kurzu a 

zaváděním omezujících opatření přílivu kapitálu (Dvořák, 2008; Helísek, 2004). 

 

2.4.2 Průběh krize 

 

V roce 1994 byly v Mexiku podle Helíska (2004) zaznamenány tři šoky, které 

soustředily pozornost finančních investorů: 

 od února 1994 začaly růst úrokové sazby v zahraničí, především v USA, což učinilo 

z mexických aktiv méně přitažlivé investiční příležitosti. Šlo o výsledek restriktivní 

americké měnové politiky, a tuto politiku de facto kopírovaly další země, 

 po celý rok narůstaly politické problémy, přesněji řečeno opakované indiánské 

nepokoje ve státě Chiapas, vražda prezidentského kandidáta a další politické atentáty 

a také obvinění mexického prezidenta Salinase a jeho rodiny z korupční aféry, 

 koncem roku začala mexická vláda, pod vlivem rostoucího tlaku na měnový kurz, 

otevřeně diskutovat o možné změně režimu měnového kurzu. 

Kromě kurzových intervencí bylo dalším opatřením, čelícím tlaku na kurz, resp. 

oslabení neboli devalvace pesa vůči USD, po dvou dnech zavedení floatingu; a během 

jednoho týdne došlo ke znehodnocení měnového kurzu pesa. Znehodnocování kurzu tak 

začalo koncem prosince 1994, dosáhlo vrcholu v listopadu 1995 a skončilo v prosinci 1995 

(znehodnocení celkově o 126 %), (Dvořák, 2008; Helísek, 2004). 

Mexiko však jako opatření ke krizi devalvaci provedlo špatně. Krugman (2009, s. 46) 

se k tomu vyjadřuje následovně:  

„Jestliže země provede devalvaci své měny, měli by si spekulanti říct: „Dobře, zdá se, 

že už je po všem,“ a přestat sázet na další pokles jejího kurzu. Tak to alespoň probíhalo 

v roce 1992 v Británii a ve Švédsku. Existuje ovšem nebezpečí, že si spekulanti namísto toho 

vyloží devalvaci jako předzvěst dalšího pádu měny a začnou spekulovat ještě více. Za prvé, 

pokud vůbec k devalvaci přistoupí, měla by devalvovat v dostatečné míře. Jinak vyvolá 

očekávání dalšího snižování hodnoty měny. Za druhé, okamžitě po devalvaci musí začít vysílat 

všemožné signály, že má vše pod kontrolou, že vládní činitelé jsou odpovědní lidé, kteří si 

uvědomují důležitost zajištění práv investorů, a tak podobně.“ 

Mexiko obě tato výše zmíněna pravidla porušilo. Zprvu devalvovalo jen o 15 %, tedy 

jen o polovinu hodnoty, kterou doporučovali ekonomové jako Dornbusch (Krugman, 2009). 
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Vzhledem k dosavadní důvěryhodnosti byla Mexiku poskytnuta rychlá a výrazná 

finanční pomoc, jež měla jednak umožnit splácení zahraničních dluhů (především zmíněných 

tesobonos), jednak obnovit důvěru a příliv kapitálu (Krugman, 2009; Helísek, 2004). 

 

2.4.3 Důsledky krize 

 

Měnová krize a následná nápravná opatření byly spojeny se značným poklesem 

poptávky a výraznou hospodářskou recesí. Došlo také k výraznému nárůstu inflace. Deficit 

běžného účtu platební bilance naopak značně poklesl, a to jednak pod vlivem poklesu importu 

(vliv recese), jednak růst exportu, při kterém hrála rozhodující roli cyklická fáze expanze 

v USA. Americká ekonomika byla tak „lokomotivou“ táhnoucí mexickou ekonomiku 

(Helísek, 2004). 

S ohledem k těmto okolnostem se hovoří o „kvalitativně nové krizi“. Je také 

hodnocena jako „krize globálního významu“, která vyžadovala globální spolupráci, a která 

signalizuje, že další krize v 21. století budou (stejně jako krize mexická) globálního 

charakteru (Helísek, 2004). 

 

2.5 Asijská finanční krize 1997-1998 Thajsko, Filipíny, Indonésie, Jižní 

Korea 

 

Asijská finanční krize je jedním z nejzávažnějších případů kolapsu ve finančním 

sektoru v moderní historii. Koncem 90. let zasáhla několik zemí jihovýchodní Asie, které byly 

pro svůj nebývalý ekonomický rozvoj označovány jako „asijští tygři“. Měnovou krizí, jež 

zasáhla jihovýchodní Asii v létě 1997, bylo postiženo především pět zemí, a to Thajsko, 

Filipíny, Malajsie, Indonésie (nejsilněji) a Jižní Korea. Méně však byly postiženy měny 

Singapuru, Tchaj-wanu a Indie. Devalvačním tlakům se bránil hongkongský dolar. V této 

kapitole se zaměříme na předkrizový stav, průběh krize, nápravná opatření a průběh krize 

(Dvořák, 2008; Helísek, 2004). 
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2.5.1 Průběh krize 

 

Při celkově příznivém ekonomickém vývoji daného regionu vyvolávala určité obavy 

zejména thajská ekonomika. Mezinárodní měnový fond proto vyzval thajskou vládu již v roce 

1996 k tomu, aby rozšířila fluktuační pásmo thajské měny a tuto výzvu opakoval počátkem 

roku 1997, Thajsko však tyto výzvy ignorovalo. A tak thajská vláda prostě váhala. Nechtělo 

se jí nechat bath oslabit, ale nechtělo se jí ani přistoupit k drakonickým domácím opatřením, 

který by pokles devizových rezerv zastavila. Namísto toho čekala očividně v naději, že se 

nakonec nějaké řešení najde. Na přelomu roků 1996-97 se začal zpomalovat thajský export a 

růst HDP, vyhrocovaly se problémy se „špatnými úvěry“. Rovněž předchozí přebytkový 

vládní rozpočet se dostal do schodku. Akciový index v roce 1996 poklesnul, kdežto v roce 

1995 vzrostl. Došlo také k vystřídání ministra financí a ministra obchodu, rovněž k uzavření 

16 bank. Vzrůstající tlak na devizový kurz se dařilo krátkodobě odvracet, ovšem na úkor 

snížení devizových rezerv. Dokonce byla zavedena omezení na poskytování úvěrů v thajské 

měně zahraničním subjektům. Tlak na kurz bathu ovšem zesiloval i ze strany domácích 

investorů; a počátkem července 1997 Thajsko zavedlo floating. Devalvační očekávání 

finančních investorů ohledně zemí okolního regionu se okamžitě rozšířilo a vedlo během 

července k oslabení dalších měn, a to Filipín, Malajsie a Indonésie. V té době už nebylo 

žádným tajemstvím, že Thajsko má velké problémy. Šrámy utrpěla i měna jeho malajského 

souseda a hodnota indonéské rupie poklesla. K šíření krize docházelo jak obchodním, tak i 

také finančním kanálem (Helísek, 2004; Krugman, 2009). 

Ke konci října 1997 se oslabovací tlaky, jak je zmíněno výše, přenesly na měny 

dalších (rozvinutějších) zemi, a to na Tchaj-wan a především na Jižní Koreu. Korejská 

ekonomika vykazovala obdobné komplikace, jako státy již postižené měnovou krizí, tj. slabý 

bankovní sektor a především vysoký krátkodobý zahraniční dluh. Nedůvěra zahraničních 

finančních investorů přetrvávala i přes vysokou pomoc schválenou Mezinárodním měnovým 

fondem začátkem prosince 1997 a měla za následek odliv zahraničního kapitálu a značný 

pokles devizových rezerv korejské centrální banky. Tento pokles způsobil dohady o možném 

vyhlášení moratoria na splácení korejského zahraničního dluhu, což by mělo dalekosáhlé 

následky v podobě omezení poskytování kapitálu nejen Koreji, nýbrž celému rozvojovému 

světu (Helísek, 2004). 

Obnovení vlny oslabování měnových kurzů od května 1998 bylo vyvoláno několika 

příčinami. Hospodářské zotavení nebylo oslnivé. Od druhého čtvrtletí 1997 začalo oslabení 
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konjunkturálního cyklu v Japonsku. Od začátku roku 1998 přerostlo toto oslabení 

v hospodářský pokles. Japonsko však bylo významným odběratelem produkce postižených 

ekonomik. V srpnu 1998 pak nastoupila měnová krize v Rusku, což mělo za následek 

oslabení důvěry investorů i v asijském regionu (Helísek, 2004). 

Tato důvěra byla rovněž podlomena opatřením malajsijské vlády, jejíž předseda M. 

Mahathir vyhlásil počátkem září 1998 administrativní kontrolu nad odlivem kapitálu, která 

byla teprve v únoru 1999 vystřídána regulací ve formě speciálního zdanění kapitálu, 

odcházejícího ze země. V této době byl také vyhlášen fixní kurz ringitu k US dolaru, a to na 

podhodnocené úrovni, která podpořila malajsijský export. Kurzový vývoj se zklidnil 

v Thajsku v červenci, v Malajsii v srpnu, poté v Indonésii a na Filipínách, což bylo zřejmě 

okamžitým výsledkem poklesu úrokových sazeb v USA od září 1998 (Helísek, 2004). 

 

2.5.3 Důsledky krize 

 

Výrazná a nečekaná devalvace asijských měn zapříčinila rozsáhlé burzovní ztráty. 

Růst úrokových měr ve stejném období měl za následek pokles tempa růstu HDP. Již v roce 

1999 se ve všech státech růst obnovil a v roce 2000 pokračoval růst HDP. Tyto důsledky 

měnové krize tedy byly, obdobně jako v Mexiku, rychle zažehnány. Díky restriktivním 

politikám se podařilo zkrotit inflaci. Také schodky běžných účtů v roce 1997 většinou 

poklesly a v roce 1998 byly všude vystřídány přebytky (Helísek, 2004; Dvořák, 2008). 

S měnovou krizí byla spojena krize bankovní, jež byla vyvolána zejména úpadky 

v podnikové sféře (důsledek vzrůstu nákladů na splácení zahraničních závazků a také nárůstu 

úrokových sazeb při předluženosti podniků), a proto vyostřením problému „špatných úvěrů“. 

Další příčinou bankovní krize, jak je zmíněno výše, byl pokles cen aktiv (akcií a nemovitostí). 

Na banky doléhal tento pokles jednak nepřímo tím, že nákupy těchto aktiv byly částečně 

financovány bankovními úvěry, jednak přímo vzhledem k tomu, že tato aktiva byla součástí 

také aktiv bankovních. Bankovní závazky v podobě krátkodobých zahraničních dluhů v cizí 

měně kvůli silním depreciacím výrazně vzrostly. Krize také ovlivnila vztah finančních 

investorů vůči řadě dalších „nových trhů“. Asijské krizi bývá připisován vliv na vypuknutí 

měnových krizí v Rusku, Brazílii i České republice (Helísek, 2004). 
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2.6 Argentinská krize 2002 

 

V této poslední podkapitole pojednáme o předkrizovém vývoji, o samotné 

hospodářské recesi, průběhu krize a o důsledcích argentinské krize. 

 

2.6.1 Předkrizový vývoj, hospodářská recese v 90. letech 

 

Asi klíčovým rysem argentinské ekonomiky v 90. letech byla existence měnového 

výboru, tj. pevná vazba emise domácí měny k měnovým rezervám jiné centrální banky, resp. 

v poměru argentinského pesa k americkému dolaru 1 : 1. Díky měnovému výboru začala 

rapidně klesat míra inflace v zemi, současně s tím docházelo také k výraznému růstu HDP. 

Deficity běžného účtu platební bilance vykazovaly únosnou úroveň okolo 2 – 4 % HDP. 

Uvedený poměrně úspěšný makroekonomický vývoj vytvářel příznivé prostředí pro příliv 

zahraničního kapitálu, především soukromého, a to konkrétně přímých a portfoliových 

investic. Další podporující faktor tohoto přílivu kapitálu byla rozsáhlá privatizace a také 

liberalizace pohybu zahraničního kapitálu. Byl umožněn zahraničních investorů do 

bankovního sektoru (Helísek, 2004). 

Obrat v hospodářském vývoji nastal v roce 1999, kdy došlo ke kumulaci několika 

nepříznivých okolností. Vlna měnových krizí od roku 1997 (jihovýchodní Asie) vyvrcholila 

v roce 1999 krizi měnovou v Brazílii. Tato krize měla na Argentinu dvojí účinek: jednak 

zesílila obecnou nedůvěru v rozvojové ekonomiky, což se neblaze projevilo na přílivu 

zahraničního kapitálu, jednak devalvace brazilské měny zdražila argentinský export do 

Brazílie (Helísek, 2004). 

Podobně se vyjadřuje i Krugman (2009, s. 99):  

„Na jedné straně dolar vůči euru doslova vylétl – v jedné chvíli stálo euro pouhých 

0,85 dolaru v porovnání s 1,26, (…), a na druhou stranu Brazílie, postižená dopady ruské 

finanční krize (…), nekompromisně devalvovala svůj real. Spojený efekt tohoto dvojího 

posunu ve směnných kurzech způsobil, že argentinské zboží přestalo být cenově 

konkurenceschopné, což zemi uvrhlo do recese. 

Jak zmiňuje Krugman, důsledkem byla hospodářská recese od roku 1999, jež nemohla 

být vzhledem k režimu currency board utlumena měnovou expanzí centrální banky. Zvýšil se 

také deficit běžného účtu platební bilance. Současně se komplikovalo hospodaření veřejných 
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financí (komplikace s výběrem daní, nepříznivé rozpočtové hospodaření daných provincií, 

růst úrokových nákladů). Všechny tyto okolnosti utlumily důvěru investorů (Helísek, 2004). 

Ekonomická recese pokračovala i v letech 2000 a 2001. Nová vláda zaměřila svou 

pozornost zejména na zlepšení veřejných financí fiskální restrikcí, což bylo podmínkou úvěru 

od MMF. Jen díky těmto úvěrům od MMF mohl být udržen režim currency board, protože 

přiliv soukromého kapitálu slábnul (Helísek, 2004). 

 

2.6.2 Průběh krize 

 

Nápravná opatření MMF znamenalo okamžitou ztrátu důvěry v udržení currency 

board. Začal run na banky a následovalo vyhlášení administrativního omezení výběrů 

dolarových vkladů. Došlo k vynucené půjčce vlády od soukromých penzijních fondů ve výši 

3,5 mld. USD na financování vládních záležitostí včetně splácení zahraničního dluhu. Byla 

implementována administrativní kontrola odlivu kapitálu včetně omezení repatriace zisků. 

Zhoršila se také politická situace, která měla za následek rychlé střídání prezidentů od 

prosince 2001 (Helísek, 2004). 

Od ledna 2002 došlo ke zrušení konvertibility pesa za dolar. Na jeden měsíc byl 

implementován duální kurz. To znamenalo, že pro vybrané transakce (především financování 

vývozu a dovozu) byl používán kurz 1,4 ARP / 1 USD, a pro ostatní transakce byl kurzový 

režim volně plovoucího kurzu, který okamžitě rapidně vyskočil, a dále postupně mírněji 

oslaboval. Počátkem února 2002 bylo vyhlášeno ponechání pouze volného floatingu. 

Následovalo vyhlášení moratoria na splátku veřejného zahraničního dluhu ve výši 95 mld. 

USD. Kurz pesa od ledna do června 2002 oslabil z 1,0 na 3,8 ARP / 1 USD, načež se 

stabilizoval (Helísek, 2004). 

 

2.6.3 Důsledky krize 

 

Recese v roce 2002 dosáhla nebývalé hloubky. Došlo také k nárůstu inflace, 

hyperinflace se však neobnovila. Zároveň se v roce 2002 pronikavě zlepšil běžný účet 

platební bilance. Rok 2003 znamenal zlepšení celkové situace, došlo k růstu HDP a inflaci se 

podařil snížit, byl také vykázán přebytek na běžném účtu. V listopadu 2002 byla uvolněna 

některé restrikce ve výběrech bankovních vkladů. Zbývající omezení, jež se týkala 
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termínovaných vkladů, trvala až do poloviny roku 2003. V tomto roce bylo také obnoveno 

úvěrování. V souvislosti se zrušením měnového výboru se diskutovalo o dolarizaci, tedy 

nahrazení pesa dolarem. Z toho se nakonec sešlo a došlo k zavedení floatingu. (Helísek, 2004) 

V následující kapitole se budeme věnovat praktické části, budeme tedy pojednávat o 

americké finanční krizi z pohledu různých ekonomických škol, které budou reprezentovat 

různí autoři. 

 

2.7 Shrnutí 

 

V této teoretické kapitole se zaměříme na finanční krize, její podstatu a druhy krizí. 

V úvodu si vysvětlíme typologii krizí, jako jsou měnová, bankovní, dluhová. Poté bude 

následovat vysvětlení dluhové (systemické) finanční krize. Mezi příčiny systemické krize 

patří především nadměrná úvěrová expanze a její různé podoby. 

Následuje objasnění druhé mexické krize, její výchozí stav, průběh krize a její 

důsledky. Jako druhá v pořadí je asijská finanční krize v zemích, jako jsou Thajsko, Filipíny, 

Indonésie a Jižní Korea. Tato krize zahrnuje vysvětlení jejího předkrizového stavu, průběhu 

krize, nápravných opatření a důsledků krize. 

Jako třetí v pořadí se jeví vysvětlení podstaty argentinské krize, jejího předkrizového 

stavu, průběhu krize, důsledku krize 

 

3. Pojetí příčin finanční krize podle různých ekonomických teorií 
 

V této kapitole podrobíme rozboru příčiny americké finanční krize v pojetí různých 

ekonomických teorií. V úvodu této kapitoly se nejdříve zmíníme o tom, jak americká 

ekonomika zaznamenala přechod od výroby k finančnictví. Tento fenomén se nazývá 

financializace. Následovat bude vysvětlení teorie hospodářského cyklu a důsledky manipulace 

s úrokovými sazbami. Nemalou úlohu před krizí hrála také globální nerovnováha co do úspor, 

které se přesunuly ze zemí, které vykázaly obrovské nadbytky úspor, do USA. V neposlední 

řadě bude vysvětleno selhání amerických finančních trhů. Deregulační a legislativní opatření, 

ke kterým došlo v období před krizí, vyústila v rozmach tzv. stínového bankovnictví, 

prostřednictvím kterého došlo k poskytování značného množství rizikových hypoték, jež se 

podepsaly na krizi.  
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V úloze poskytování rizikových hypoték hrály významnou roli agentury Fannie Mae a 

Freddie Mac, které se rovněž podepsaly na vzniku krize, ačkoliv někteří tvrdí opak. 

Prostřednictvím fenoménu financializace došlo k rozmachu finančních inovací, proto bude 

objasněna i tato příčina krize. Záruky centrální banky vedly k obrovskému morálnímu 

hazardu bank, které podnítily bublinu na trhu nemovitostí, potažmo finanční krizi.  

Všechny tyto příčiny pak vyústily v dluhovou bublinu, jež je předstupněm finanční 

krize, proto se podíváme podrobněji i na tento problém.  

 

3.1 Financializace aneb přechod od výroby k finančnictví 

 

Fenomén financializace výstižně objasňují socialističtí ekonomové (příznivci 

marxistického pojetí ekonomie).
10

 Financializace kapitalismu je doprovodný jev vedle 

neoliberalismu a globalizace. Z této triády jevů je financializace ekonomiky neboli 

kapitalismu vnímána jako dominantní síla. Posun těžiště ekonomické aktivity od výroby, ba 

dokonce i od značné části jinak rostoucího sektoru služeb, k finančnictví je tudíž jedním 

z významných jevů či problému naší doby. Tento jev umožnil nevídanou expanzi finančního 

sektoru, což vedlo ke vzniku finančních inovací, jež se na krizi podepsaly. Financializace 

přeměňuje fungování ekonomického systému jak na makroekonomické úrovni, tak na 

mikroekonomické úrovni. Její principiální dopady jsou: 1) zvýšení vlivu finančního sektoru 

ve vztahu k reálnému sektoru, 2) transfer příjmů z reálného sektoru do finančního sektoru, 3) 

přispívá k větší příjmové nerovnosti a stagnaci mezd. Vyvstává tedy otázka, zda kapitalismus 

vstoupil do nové fáze svého vývoje (Foster, Magdoff, 2009; Palley, 2007). 

Nejedná se však o novou fázi kapitalismu. Financializace namísto toho přinesla novou 

hybridní etapu monopolního kapitalismu, jež můžeme označit jako fázi monopolně-

finančního kapitálu. Kapitál je podle marxistické teorie kapitálu uvězněn v zdánlivě 

nekonečném cyklu stagnace a finanční expanze spíš, než aby nepřetržitě rostl. Toto nové 

ekonomické paradigma monopolně-finančního kapitálu má své jádro ve Spojených státech, 

avšak stále více tento jev proniká do globálního systému. Typickým doprovodným rysem 

financializace ve Spojených státech bylo zvyšování objemu dluhu. K identifikaci 

financializace bylo pozoruhodné období mezi roky 1973 a 2005. V těchto letech celkový dluh 

vzrostl ze 140 % na 328,6 % HDP (problematika zadlužení sektorů americké ekonomiky bude 

                                                 
10

 Podle Kovandy (2010) učení Karla Marxe, především jeho nauku o třídách a vůbec celý revoluční patos, 

kritizovali představitelé rakouské školy už od 80. let 19. stol., tedy předtím, než se jej osudově chopil Vladimír 

Iljič Lenin. Rakušané však nebyli dostatečně vyslyšeni. 
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podrobně objasněna v podkapitole 3.10). Dalším typickým rysem financializace je stále 

rostoucí příspěvek finančního sektoru k HDP. V tab. 3.1 lze vidět význam finančního sektoru 

v USA (Foster, Magdoff, 2009; Palley, 2007). 

 

Tab. 3.1: Význam finančního sektoru v USA 

Rok 

HDP (v 

mld. 

dolarů) 

Výnosy finančnictví, pojišťovnictví a 

hypotéčních společností (v mld. 

dolarů) 

v % HDP 

 1973 1638,3 248,2 15,1 

1979 2563,3 390,3 15,2 

1989 5484,4 975,4 17,8 

2000 9817 1931 19,7 

2005 12455,8 2536,1 20,4 

Zdroj: Palley (2007); upraveno dle Ekonomické zprávy prezidenta (2007), tabulka B-

12. 

Tato tabulka rozhodně ukazuje na rostoucí význam finančního sektoru.  

Dalším doprovodným jevem financializace v USA byl pokles fixních investičních 

výdajů neboli investic do výrobní oblasti, kdežto v investicích do nemovitostí, ať už bytových 

či nebytových, byl zaznamenán mírný růst. V Obr. 3.1 lze vidět vývoj fixních investic, 

investic do nemovitostí (bytové, nebytové) v USA od roku 1973 do 2005. 

 

Obr: 3.1: Vývoj fixních investic a investic do nemovitostí (bytové, nebytové) 

 

Zdroj: Palley (2007); upraveno dle Ekonomické zprávy prezidenta (2007), tabulka B-

1. 
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V průběhu doby lze vidět, což je pro financializace příznačné, že dochází k poklesu 

investic do výrobních kapacit, do rozšiřování továren.  

Marxisté spatřují problém nadvýroby a nedostatek investičních příležitostí (pokles 

investic) v monopolně kapitalistické ekonomice. Monopolně kapitalistická ekonomika je 

extrémně produktivní systém, který vytváří obrovskou nadhodnotu pro nepatrné množství 

monopolistů/oligopolistů, jež jsou primárními vlastníky a hlavními příjemci systému. Jakožto 

kapitalisté, toužící po stále větší akumulaci, přirozeně touží tuto nadhodnotu opětovně 

investovat. Avšak tytéž podmínky, které daly vzniknout těmto přebytkům, zároveň vytvářejí 

překážky, jež brání jejich lukrativnímu investování. Podnikům se sotva daří prodávat svým 

spotřebitelům aktuální produkci za ceny odpovídající běžné úrovni oligopolistických zisků. 

Stagnující spotřeba má za následek nižší využívání výrobních kapacit, jak se podniky 

pokoušejí vyhnout nadvýrobě a snižování cen, jež ohrožují jejich prodejní marže. Následné 

hromadění nadbytečných výrobních kapacit je pro podnikání výstražným signálem, neboť 

naznačuje, že je málo prostoru pro investice do nových výrobních kapacit (Foster, Magdoff, 

2009). 

Podniky/kapitalisté, neschopní najít lukrativní odbytiště pro své kapitálové nadbytky 

v rámci výrobní ekonomiky, se pokoušeli svůj finanční kapitál rozmnožit finančními 

inovacemi a spekulacemi a finanční sektor na zvýšení poptávky po svých „produktech“ 

zareagoval širokou paletou nových finančních instrumentů, včetně termínových podílů, opcí, 

derivátů, hedgeových fondů atd. (problematika finančních inovací bude objasněna 

v podkapitole 3.8). 

Dalším ukazatelem, kterým můžeme podpořit jev financializace, je růst firemních 

zisků finančního sektoru v porovnání se nefinančním sektorem. V tab. 3.2 lze vidět vývoj 

zisků finančního sektoru v relaci k nefinančnímu sektoru od roku 1973 do roku 2005. 

 

Tab. 3.2: Vývoj zisků finančního a nefinančního sektoru 

Rok 
Zisky finančního sektoru 

(v mld. dolarů) 

Zisky nefinančního 

sektoru (v mld. dolarů) 

Zisky finančního 

sektoru (v % 

HDP) 

Zisky nefinančního 

sektoru (v % HDP) 

1973 20,5 79,9 1,6 6,4 

1979 40,3 156,8 1,8 7 

1989 77,9 222,3 1,6 4,6 

2000 203,8 409,8 2,3 4,7 

2005 389 900,1 3,6 8,3 

Zdroj: Palley (2007); upraveno dle Ekonomické zprávy prezidenta (2007), tabulky B-

28 a B-91. 
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K zvýšení zisků finančního sektoru se vyjadřuje i představitel nového keynesovství a 

nositel Nobelovy ceny Stiglitz (2009), podle něhož zisky finančního sektoru v roce 2007 

představovaly takřka 40 % všech korporátních zisků. 

Mezi roky 1973 a 2005 celkový zisk vzrostl ze 7,3 % na 10,3 % HDP. Podíl zisků 

finančního sektoru na HDP vzrostl silně. V roce 1973 zisky finančního sektoru byly zhruba ¼ 

zisků nefinančního sektoru, avšak v roce 2000 se zisky finančního sektoru zvýšily zhruba na 

½ zisků nefinančního sektoru. V roce 2005 však tento podíl klesl na méně než polovinu kvůli 

nedávnému silnému zvýšení zisků nefinančního sektoru.  

Celkově, éra financializace byla podle Palleyho (2007) zřetelná díky těmto jevům: 1) 

mírný přesun v příjmech ke kapitálu, 2) změnu složení plateb za kapitál, který zvýšil úrokový 

podíl, 3) zvýšení podílu zisku finančního sektoru na celkovém zisku. 

Financializace se podle všeho natolik vymkla kontrole, že neočekávané prudké otřesy 

systému a následné finanční nákazy jsou všeobecně považovány za nevyhnutelné a dnes už i 

naplněné. Financializace monopolního kapitálu, jak se nyní dnes reflektuje, představuje celou 

novou historickou epochu – epochu, o níž ještě v 60. letech 20. století neměl nikdo ani tušení 

a jež v rámci existující ekonomické doktríny, a to jak mainstreamové, tak marxistické, není 

stále ještě plně objasněna (Foster, Magdoff, 2009). 

 

3.2 Federální rezervní systém a politika nízkých úrokových sazeb 

 

Chceme-li porozumět příčinám hypotéční bubliny, musíme nejdříve pochopit to, jak 

vlastně vzniká hospodářský cyklus.
11

 Všeobecně přijímaný názor zní, že tato střídavá období 

konjunktury a recese zkrátka byla, jsou a budou, ale takové vysvětlení nebere v potaz roli vlád 

a centrálních bank. 

Pro nás bude v této souvislosti přínosné učení rakouské školy o hospodářském cyklu. 

Příznivě se o rakouské ekonomii vyjadřuje i Kohout (2011, s. 121):  

„Na „rakouské“ teorii měnové politiky je mnoho moudrého. Tato teorie je skutečnou 

alternativou vůči keynesianismu a monetarismu. A ačkoli doporučení rakouské školy ohledně 

měnové politiky – zrušit centrální banky a privatizovat peníze – asi nebude v jakkoli dohledné 

době přijato, jedno doporučení je zřejmé: ukazuje se, že politika „postmonetarismu“, tedy 

                                                 
11

 Teorie hospodářského cyklu z pohledu rakouské školy byla už krátce nastíněna v 2. kapitole v rámci 

podkapitoly nadměrné úvěrové expanze. Podrobnější popis teorie hospodářského cyklu z pohledu rakouské školy 

přináší kniha od De Sota (2009) s. 337-372. 
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nepřetržité úvěrové expanze, nemůže pokračovat do nekonečna. Finanční krize ukázala, že 

expanze nadbytečných peněz skutečně vede ke špatným investičním rozhodnutím.“   

Rakouská ekonomie identifikuje příčiny a důsledky hospodářského cyklu a ukazuje, 

jak státní manipulace s peněžní zásobou vysílají celou ekonomiku na neudržitelnou trajektorii, 

jež nevyhnutelně, jak ukázala finanční krize v USA a ve světě, končí krachem. Pro nás učení 

rakouské školy o hospodářském cyklu bude podstatné, protože rakouská škola jako jedna 

z mála ekonomických škol se tímto problémem podrobně a důsledně zabývá. A na příkladu 

politiky americké centrální banky (FEDu) si vysvětlíme to, jak vzniká hospodářský cyklus 

(Woods, 2010). 

Když podle Woodse (2010) Federální rezervní banka díky nově vytvořeným peněz 

stlačí úrokové sazby směrem dolů,
12

 podnítí tím rozvoj poměrně dlouhodobých projektů, jako 

je např. těžba surovin, stavebnictví a produkce kapitálových statků obecně.  Boom ve 

stavebnictví a realitách v USA za poslední dekádu byl toho učebnicovým příkladem. Podobně 

se v souvislosti s nejenom americkou ekonomikou, ale i českou vyjadřuje i Kohout (2011, s. 

120):  

„Extrémně uvolněná měnová politika vedla ke vzniku nadbytečných kapacit 

v průmyslu a ve stavebnictví. Miliony nadbytečných amerických rodinných domů, přehnané 

investice do nadbytečných kapacit v českém automobilovém průmyslu – toto vše jsou důsledky 

přehnaně levných a přehnaně dostupných peněz.“  

 Ale dále k objasnění toho, jak vzniká a jak se vyvíjí hospodářský cyklus způsobený 

Federální rezervní bankou. Tím, že se uměle sníží úrokové sazby, tak z hlediska ekonomiky 

jako celku jsou přijímána iracionální investiční rozhodnutí a dochází k distorzím investiční 

aktivity. Politika uměle laciných úvěrů vnucuje podnikatelům mylnou představu, že právě 

nyní je výhodné pustit se do dlouhodobých projektů. Ale spotřebitelé ve skutečnosti nehodlají 

omezit svou současnou spotřebu, a uvolnit tak prostředky, jež firmy potřebují na dokončení 

svých dlouhodobých projektů. A když některé projekty přece jen dospějí ke svému zdárnému 

konci, lidé nemají našetřeno, takže když továrna nakonec začne vyrábět, neexistuje dostatek 

kupní síly, který by její stavbu a provoz zaplatil (Woods, 2010). 

                                                 
12

 Sazby, jež FED sníží uměle, neodráží skutečný stav spotřebitelské poptávky a ekonomiky obecně. Lidé ve 

skutečnosti nezvýší své úspory, nedají najevo, že snižuji svou současnou spotřebu; a tyto uměle nízké úrokové 

sazby vysílají podnikatelům falešný signál. A jak funguje ustanovení úrokové sazby na volném trhu? Podle De 

Sota (2012) úroková míra je cena tvořená na trhu, při které nabízející nebo prodávající současných statků jsou 

právě ti, kteří spoří; neboli všichni ti, kdož jsou relativně více ochotni se vzdát okamžité spotřeby výměnou za 

statky vyšší hodnoty v budoucnosti. Poptávající nebo kupující současných statků jsou všichni ti, kdo 

spotřebovávají okamžité statky a služby (ať již to jsou pracovníci, vlastníci přírodních zdrojů, kapitálových 

statků nebo jakákoliv kombinace tohoto). 
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Podle Woodse (2010) na rozdíl od skutečné poptávky spotřebitelů neodpovídá umělý 

stimul FEDu spotřebitelským preferencím, natožpak aktuální úrovni národních úspor. FED 

odčerpá zdroje z oblastí, jež uspokojují skutečnou poptávku, a podněcuje investory 

k zakládání nových projektů, které nejsou z dlouhodobého hlediska udržitelné, jelikož 

v ekonomice neexistuje dostatek zdrojů potřebných k jejich dokončení či ziskovému provozu. 

Neexistuje dostatečná výše úspor, ani spotřebitelská poptávka, jež by tento nově vzniklý 

boom mohly financovat. Jinými slovy, není dost lidí, jež by si mohli dovolit dům za půl 

miliónu dolarů. Ceny, za něž se dokončené domy opravdu prodávají, jsou mnohem nižší, než 

investoři očekávali. A nastává krach. Podobně se – v souvislosti s realitou, která se odehrála 

v USA - vyjadřuje i představitel rakouské školy De Soto (Kovanda, 2010, s. 39): „V 

uplynulých přibližně sedmi letech tedy panoval značný nesoulad mezi úsporami a investicemi, 

což prostě nemohlo trvat věčně. Základní příčina tedy tkví v umělé úvěrové expanzi, kterou 

způsobily centrální banky, hlavně americký Federální rezervní systém.“  

Ale nyní k realitě, která se odehrála v USA. Podle Woodse (2010) FED – jak je 

zmíněno výše - způsobí boom tím, že pomocí bankovního systému zvýší peněžní zásobu 

s cílem snížit úrokové sazby.
13

 Po splasknutí internetové bubliny (dot-com) v USA chtěl 

tehdejší předseda FEDu Alan Greenspan pomocí série několika snížení sazeb za sebou znovu 

podpořit ekonomický růst. Jeho strategie vyvrcholila mimořádným rozhodnutím snížit tzv. 

cílovou sazbu zápůjčních fondů, tj. sazbu, za kterou si banky vzájemně poskytují krátkodobé 

úvěry a která obvykle ovlivňuje i ostatní sazby v ekonomice, na jedno procento a udržel ji na 

této úrovni jeden rok, od června 2003 do června 2004; a aby toho cíle dosáhnul, musel FED 

zvyšovat peněžní zásobu do té doby nevídanou dynamikou. Mezi lety 2000 a 2007 vytvořil 

více nových peněz, než za celou předchozí historii. Podobně se nepříliš pozitivně o FEDu a 

politice Alana Greenspana vyjadřují i představitelé neokeynesovství Roubini a Mihm (2011, 

s. 69):  

„V návaznosti na útoky 11. září pořád snižoval úrokovou sazbu fondů, a to i poté, co 

se začaly objevovat známky oživení. Když nakonec začal v roce 2004 sazby zvyšovat, 

postupoval pomocí mírného, pomalého a předvídatelného zvyšování o 25 bazických bodů 

každých šest týdnů (politika „postupného zpřísňování“), kdy se sešel Federální výbor volného 

trhu. Tato politika udržela příliš dlouho extrémně nízké sazby a k normálu je vrátila pozdě a 

navíc pomalu.“ 

                                                 
13

 Další, podrobnější objasnění problematiky úrokových měr z pohledu rakouské školy přináší kniha od De Sota 

(2012) s. 63-66. 
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Výsledkem byla nemovitostní a hypotéční bublina. Tím, že FED za vlády Greenspana 

vygeneroval v ekonomice obrovské množství peněz, lehce přístupných, a držel je tam příliš 

dlouho, utlumil účinky prasknuté bubliny (dot-com) tím, že podnítil bublinu novou. Podobně 

se vyjadřuje i Kohout (2011, s. 16):  

„Vše začalo zhruba v letech 2001 – 2003. Americký Federální rezervní systém (Fed) 

ve snaze zabránit hospodářské recesi udržoval krátkodobé sazby na extrémně nízké úrovni. To 

se podařilo: americkou ekonomiku vytáhl z problémů neobyčejně silný stavební boom. Ten byl 

způsoben neobvykle levnými a dostupnými hypotékami. Na vlastní bydlení „dosáhl“ prakticky 

kdokoliv, včetně lidí s nízkými a nestabilními příjmy, kteří by za normálních okolností bydleli 

v pronájmu.“ 

 Tato politika byla nevyhnutelným důsledkem Greenspanova od základu 

rozporuplného přístupu k centrálnímu bankovnictví. Předseda FEDu bezmocně sledoval růst 

bubliny a pak se zoufale snažil zabránit poklesu. Podstatná je také informace, že se šéfové 

centrální banky ve svých letech působení, Alan Greenspan a jeho nástupce Ben Bernanke, 

ovšem brání, že stejně neměli přílišný vliv na sazby na hypotečním trhu. Říkají, že asijské 

ekonomiky a ropné velmoci, které v těch letech hospodařily s přebytky, investovaly ony 

přebytky zpětně v USA, čímž zemi zaplnily penězi, tudíž likviditou, což samo o sobě vedlo ke 

snížení úroků na americkém realitním trhu (o globálním nadbytku úspor, tj. globální 

nerovnováze, bude pojednáno v podkapitole 3.3). V Obr. 3.2 lze vidět vývoj peněžní báze 

(Roubini, Mihm, 2011; Kovanda, 2010). 

 

Obr. 3.2: Vývoj peněžní báze v letech 1999 až 2007 (v mld. dolarů) 

 

  Zdroj: Federální rezervní banka St. Louis (2015), vlastní úprava.  
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Z grafu lze – jak je popsáno výše - identifikovat to, že centrální banka USA velmi 

aktivně prováděla operace na volném trhu s cílem zvýšit peněžní zásobu v ekonomice, což 

mělo za následek snížení ceny peněz, tedy úrokových sazeb. V Obr. 3.3 lze vidět vývoj 

základní úrokové sazby v USA. 

 

Obr. 3.3: Vývoj základní úrokové sazby v USA (v %) 

 

Zdroj: Federální rezervní systém USA (2015), vlastní úprava. 

 

Z Obr. 3.3 lze vyčíst značné snížení základní úrokové sazby CB mezi lety 2000 až 

2004, což podnítilo nevídanou úvěrovou expanzi. 

Kampaň za volnější úvěrové standardy, která v té době byla již v plném proudu, spolu 

s monopolními privilegii státem podporovaných korporaci jako Fannie Mae či Fredie Mac 

pomáhala přesměrovat značnou část FEDem vytvořených prostředků do realitního trhu 

(problematika půjčování za mírnějších podmínek bude vysvětlena v rámci podkapitoly 3.5). V 

konečném důsledku to byl však FED, jež umělou realitní bublinu způsobil, konkrétně všechny 

ty dodatečné peníze v ekonomice, které vynesly ceny nemovitostí do nevídané hranice 

(Woods, 2010). 

Proti politice levných peněz, kterou FED praktikoval, se nepříliš lichotivě vyjadřuje i 

další příznivec rakouské ekonomie, který mimo jiné varoval před vypuknutím hypotéční a 

koneckonců i finanční krize v USA, Schiff (Kovanda, 2010, s. 64):  

„Rád bych tu měl takový FED, který nenakupuje vládní dluhopisy, který netiskne 

peníze jen proto, aby zalátal vládní dluh. Nechci, aby byla centrální banka strojkem na 

inflaci. A chci, aby byly úrokové sazby stanovovány jiným způsobem. Nemělo by to být 

rozhodnutí – pouhý odhad – několika lidí, ale tržně určená cena.“ 
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Takřka zcela opačně se o úrokových sazbách a jejich důsledcích vyjadřuje stoupenec 

nového keynesovství. Podle Stiglitze (2009) nízké úrokové sazby nemohou a neměly by být 

vinny za americkou finanční krizi. Měli jsme nízké úrokové sazby v obdobích s kvalitní 

regulací – období po druhé světové válce; a neměli jsme bubliny. Nízké úrokové sazby 

pomáhají podnítit značný ekonomický růst. Kdyby naše finanční trhy směřovaly investice do 

produktivnějšího užití, tak by nízké úrokové sazby mohly být přínosem k ekonomice. Nízké 

náklady kapitálu by tak byly výhodou – to je případ všech standardních růstových modelů. 

Ze stejného důvodu měly některé země bubliny i s dokonce vysokými (interními) 

úrokovými sazbami. To byl případ východní Asie. Ale zjevně, nízké úrokové sazby nejsou 

nezbytné, ani postačující k tomu, aby vznikla bublina (Stiglitz, 2009). 

 

3.3 Globální nerovnováhy 

 

Někteří ekonomové považují globální nerovnováhy za klíčovou příčinu americké 

finanční krize. Podle Stiglitze (2009) vysoké úspory v Asii, zvláště ve spojení s kumulací 

devizových rezerv, pomohly snížit globální úrokové sazby. Masivní nerovnováhy – vysoké 

americké deficity kompenzované obrovskými přebytky v několika zemích – nebyly 

udržitelné. Je tomu tak zvláště u země, která si půjčovala nejvíce – Spojené státy. Podobně se 

vyjadřují i Roubini a Mihm (2011, s. 76): „Na těchto trzích však došlo k přebytku úspor 

z Japonska, Německa, Číny a řady rozvíjejících se ekonomik. Všechny tyto úspory se musely 

někam investovat a nakonec se jimi koupil dluh vytvořený Spojenými státy.“  

Ale problém v USA nemohl vzniknout bez globálních nerovnováh, a tyto problémy, 

propuknuté před globálními nerovnováhami, nebyly dlouhodobě udržitelné. A oním 

problémem je především možnost FEDu pokračovat v nastavování úrokových sazeb a 

určování dostupnosti úvěru. Zatímco globální úvěrové podmínky (globální nerovnováhy) 

měly vliv na USA, nebyly však rozhodující. Ony mohly být zdrojem další krize, nebyly však 

zdrojem americké finanční krize (Stiglitz, 2009). 

Globální nadbytek úspor, který se přelil do Spojených států, směřoval od subjektů, 

kterými byli evropští investoři a finanční instituce. Odhady se liší, ale v portfoliu zahraničních 

investorů skončilo čtyřicet až padesát procent cenných papírů vytvořených americkými 

finančními institucemi. Jinak řečeno, zdroj příjmů z dluhu z kreditních karet, domácích 

kapitálových půjček, úvěrů na auto, studentských půjček a hypoték končil prostřednictvím 

procesu sekuritizace v portfoliu zahraničních investorů; a díky těmto nákupům tak zahraniční 
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věřitelé pomohli financovat nestřídmé využívání půjček, jež pohánělo růst bubliny (Roubini, 

Mihm, 2011). 

Někteří autoři se domnívají, že za krizi může „globální nadbytek úspor“ a vina padá na 

Čínu a další věřitelé Spojených států. Tato chybná analýza přesunula vinu za problémy 

Spojených států jiným směrem. Je však nesporné, že tento sdružený fond úspor skončil při 

hledání investic ve Spojených státech amerických. To umožnilo Spojeným státům americkým 

žít vysoko nad své poměry příliš dlouho. Kdyby byly – a to je podstatné – Spojené státy 

rozvíjející se ekonomikou a ne první světovou supervelmocí, jejich věřitelé by své úspory 

přestali vkládat do amerických akcií a dluhopisů a zpomalili by tak proces přelévání 

globálního nadbytku úspor. To se však nestalo, namísto toho se v USA kumulovaly lehce 

přístupné peníze a tento silný globální trend umocňoval expanzi (Roubini, Mihm, 2011). 

 

3.4 Selhání amerických finančních trhů 

 

Podle Stiglitze (2009) finanční trhy selhaly v alokaci kapitálu, který nebyl prostě 

alokován dobře. Tržní subjekty nesprávně oceňovaly riziko a dokonce ho podceňovaly. 

Samozřejmě, tržní subjekty tak učinily opakovaně, což je důvod, proč tržním subejktům byla 

opakovaně poskytnuta pomoc.  

Podle Stiglitze (2009) pokud americké finanční trhy fungovaly dobře, jak tržní 

fundamentalisté tvrdili, že trhy byly neregulované neboli sebe-regulované, pak, samozřejmě, 

zde by nebyla žádná potřeba regulace, a selhání regulátorů by se obešlo bez následků. 

Vina za krizi musí proto přináležet finančním trhům. Ale vzhledem k dlouhé historii 

selhání finančních trhů, zde je i selhání veřejné – neschopnost vlády řešit selhání trhů. 

Vzhledem k tomu, že došlo k selhání finančních trhů, vzhledem k tomu, že došlo k selhání 

vlády, muselo se preventivně zabránit selhání finančních trhů a nízkým úrokovým sazbám, 

které situaci ještě zhoršilo a které pomohly podnítit bublinu (Stiglitz, 2009). 

 

3.5 Deregulace a legislativní změny 

 

Podle Krugmana (2012) některé z regulací implementovaných ve 30. letech 20. století 

jsou dodnes v platnosti, díky čemuž v průběhu finanční krize v USA nedošlo k tolika runům 

na banky. Jiné regulace však byly v 80. a 90. letech 20. století zrušeny. A co je neméně 
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podstatné, zbylé regulace nebyly adekvátně aktualizovány, aby se dokázaly vypořádat se 

změnami, k nimž ve finančním sektoru docházelo. Tato kombinace deregulací a neschopnosti 

ostatní regulace aktualizovat představuje jeden ze zásadních činitelů, které přivodily vzestup 

zadluženosti a následnou krizi. K deregulaci se výstižně vyjadřuje i Grauwe (Kovanda, 2010, 

s. 37): „U základu krize však nestál Bush, ale předchozí, demokratické administrativy, které 

prosazovaly deregulace bankovního systému. Činily tak (…) na základě víry, že trhy jsou 

efektivní a dokážou samy sebe regulovat, takže na ně není třeba tak dohlížet.“  

O absenci a selhání regulace se vyjadřuje i příznivec institucionální ekonomie Posner 

(Kovanda, 2010, s. 108): 

„I ony selhaly, zejména v oblasti regulace bank. Souhra nedůsledné regulace a 

nízkých úrokových sazeb (…) vyústila v nemovitostní bublinu a v kolaps bankovního sektoru, 

který předtím chybně investoval právě do realit. Není to tedy kapitalismus sám o sobě, který 

selhal, nýbrž instituce, o něž se kapitalistický systém opírá. Ale zrovna tak lze říci, že jde o 

selhání regulací, potažmo vlády. Kapitalistický systém dnes nemůže fungovat bez vlády, která 

zásadním způsobem reguluje ekonomiku.“ 

Pokud jde o změny v deregulaci, tak si nejdříve objasníme změnu v zákoně Glass-

Steagall. První stránkou tohoto zákona bylo to, že za prvé umožnil zřízení Federálního fondu 

pojištění vkladů, jenž ručil (dodnes ručí) vkladatelům za to, že neutrpí ztráty v případě, že 

jejich banka zbankrotuje; a za druhé, Glass-Steagallův zákon omezil množství rizik, jež směji 

banky podstupovat. To bylo zvláště nezbytné vzhledem k existenci povinného pojištění 

vkladů, které přineslo riziko obrovského morálního hazardu. Mohlo by se totiž stát, že by 

bankéři vybrali od lidí velké množství prostředků, a aniž by se kohokoli na cokoli ptali – 

vždyť vláda všechno pojistila - , jít s těmi prostředky do velkých rizik a investovat je do 

vysoce riskantních operací s tím, že bankéři sklidí úspěch a možné ztráty zaplatí daňový 

poplatník (Krugman, 2012). 

Druhou stránkou tohoto zákona bylo to, že částečně vytvářel ochrannou zeď mezi 

obchodními bankami (jen přijímání vkladů a poskytování půjček) a investičními bankami 

(které poskytovaly záruky a nakupovaly a prodávaly cenné papíry). Na začátku osmdesátých 

let tedy rada Federálního rezervního systému povolila obchodním bankám nakupovat a 

prodávat širokou škálu cenných papírů (Roubini, Mihm, 2011). 

Podle Roubiniho a Mihma (2011) mezníkem konečného zrušení zákona Glass-Steagall 

bylo navržení sloučení společnosti Travelers se Citicorp. Koncem roku 1999 zrušil Kongres 

po intenzivním lobbování zbytky zákona Glass-Steagall pomocí zákona o modernizaci 

finančních služeb, který připravil podhoubí pro další fúze mezi investičními bankami, 
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obchodními bankami a pojišťovnami. Podobně se ke zrušení zákona vyjadřuje i Grauwe 

(Kovanda, 2010, s. 37): 

 „Činil to už Glass-Steagallův zákon: separoval komerční od investičních bank. 

Komerční banky se tak nemohly účastnit rizikových operací na finančních trzích. Lidé, kteří 

prosadili opuštění tohoto zákona, zapomněli, jak důležité je, aby riziková aktiva zůstala mimo 

bilance komerčních bank. Cesta k deregulaci byla otevřena už v osmdesátých letech, za 

Clintonovy éry ale nabrala na síle“. 

Podle neokeynesovského ekonoma Krugmana (2009) zrušení tohoto zákona byl 

krokem špatným směrem a mohl i okrajově přispět ke vzniku krize – některými rizikovými 

finančními strukturami vytvořenými v letech expanze byly například i „mimobilanční“ 

operace obchodních bank. Přesto se na krizi nepodepsaly komplikace s deregulovanými 

institucemi, které na sebe braly nová a nová rizika. Podepsala se na ní rizika, jež podstupovaly 

zejména instituce, které bankovnímu dohledu nikdy nepodléhaly. Řeč je o tzv. stínovém 

bankovnictví. A podobně dodává Krugman (2012, s. 58):  

„A trend deregulací za Reagana samozřejmě neskončil. K dalšímu velkému uvolnění 

pravidel došlo za příštího demokratického prezidenta: Bill Clinton uštědřil regulacím z dob 

Velké hospodářské krize poslední ránu zrušením Glass-Steagallova zákona, který odděloval 

komerční bankovnictví od investičního. Tyto změny v regulacích však pravděpodobně nebyly 

zdaleka tak důležité jako to, co se nezměnilo. Zbylé regulace totiž nikdo neaktualizoval tak, 

aby držely krok s měnící se podobou bankovnictví.“ 

Jednou z dalších klíčových osobností podílející se na zrušení zákona Glass-Steagall 

byl republikánský ekonom a pozdější senátor Phil Gramm. Ten pokračoval v odmítání 

regulace a nejvíce se dostal do podvědomí v roce 2000, kdy připojil zákon o modernizaci 

komoditních futures k návrhu rozpočtu. Tento zákon fakticky znamenal, že v obrovských 

segmentech trhu s deriváty byla najednou nepřípustná regulace. Mezi takto deregulované 

nástroje patřily swapy úvěrového selhání, jež umožňovaly nákup „pojištění“ na ochranu pro 

případ nesplácení dluhopisů, jak pro velmi jednoduché dluhopisy, např. ty, které vydávají 

automobilky, tak i extrémně komplexní instrumenty (Roubini, Mihm, 2011). 

Nyní o dopadu Zákona o komunitním reinvestování na krizi. Ne každý si myslí, že 

deregulace sama o sobě byla spouštěčem krize. Někteří konzervativní komentátoři tvrdí, že ji 

nezpůsobily nedostatečné, nýbrž naopak nadměrné vládní zásahy. K tomu to pohledu se hlásí 

nejenom představitelé rakouské školy, ale i neokeynesovství. 

Podle Woodse (2010) Zákon o komunitním reinvestování (CRA), legislativa z éry 

prezidenta Jimmyho Cartera, který byl znovu novelizován za vlády prezidenta Clintona, je od 
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počátku kolapsu realitní bubliny terčem mimořádné pozornosti a silné kritiky. Tlak na 

rozvolňování úvěrových parametrů však nevyvíjel pouze CRA, ale celá politická 

reprezentace. K vině tohoto zákona za krizi se přiklání i Kohout (2011, s. 66), který tvrdí:  

„Community Reinvestment Act byl zákon, který bankám zakazoval vytyčovat riziková 

území, kde není vhodné půjčovat z důvodu vysokého rizika. Tato riziková území byla 

především chudá předměstí osídlena převážně barevným obyvatelstvem s nižšími příjmy. 

Vládní politika vlastně otevřela sektor rizikových klientů (subprime), kterého se poté 

soukromý sektor s chutí chopil jako obchodní příležitosti.“ 

 Banky přirozeně dělaly, co po nich regulátoři žádali. Banky začaly uvolňovat úvěrové 

parametry. Podobně se vyjadřuji i Roubini a Mihm (2011, s. 71):  

„Klíčové je tvrzení, že tuto bublinu pomohl nafouknout zákon o komunitním 

reinvestování z roku 1977. Podle tohoto zákona nesměly banky diskriminovat obyvatele 

v nízko-příjmových oblastech, kteří se ucházeli o půjčky, což usnadnilo příjmově slabým a 

menšinovým skupinám získat hypotéku.“   

Takřka opačně se o tomto zákoně vyjadřuje Stiglitz (2009), podle něhož ti, kteří chtějí 

věřit v trhy, se pokoušeli najít někoho dalšího, na něhož by uvalili vinu. Často jsou 

obviňováni vládní představitelé usilující o povzbuzování půjčování nezaslouženým 

komunitám skrz Zákon o komunitním reinvestování a usilující o zvýšení vlastnického bydlení 

skrz Fannie Mae a Freddie Mac. Míra selhání půjček vyplývající ze Zákona o komunitním 

reinvestování je – a to je podstatné -  vlastně nižší, než u půjček jiných kategorií. Se 

Stiglitzem nepřímo souhlasí i ekonom, nositel Nobelovy ceny za ekonomii a představitel – jak 

sám tvrdí – neokeynesovství Krugman (2009, s. 144), který tvrdí: 

„Některá obvinění jsou zcela sporná – například tvrzení velmi populární v řadách 

levice, že kořenem všech našich dnešních běd je tzv. Community Reinvestment Act – zákon, 

který údajně nutil banky poskytovat úvěry na bydlení příslušníkům menšin, kteří pak své 

hypotéky nedokázali splácet. Tento zákon byl schválen v roce 1977, a lze mu tedy stěží přičítat 

vinu za krizi, která propukla o celých třicet let později. Tento zákon se navíc týkal jen 

depozitních bank, na jejichž vrub jde pouze nepatrná část nesplacených půjček, jež byly 

poskytnuty v období realitní bubliny.“ 

Podle Woodse (2010) když realitní bublina konečně praskla, stoupenci CRA přišli 

s argumentem, že zákon za nic nemůže, neboť se vztahoval pouze na komerční banky a 

značná část trhu s pochybnými hypotékami se odehrávala mimo ně. Nedodali však už, že 

velkorysý přístup k posuzování rizika prostupoval celým hypotečním průmyslem, zásluhou 

dalších, které nutily tutéž destruktivní politiku rozvolňování úvěrových standardů všem 
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americkým finančním institucím, jako jsou Fannie a Freddie, Ministerstvo bydlení a 

městského rozvoje, FED a zákony podobné CRA jako Zákon o rovném přístupu k úvěru.  

Podle neokeynesovských ekonomů Roubniho a Mihma (2011) v  konzervativní 

interpretaci to byla právě původní a novelizovaná legislativa, za přispění firem Fannie Mae a 

Freddie Mac, jež napomohly vzniku trhu s rizikovými hypotékami a způsobily konečný 

kolaps. Je to zajímavý argument, nýbrž na špatném místě. Za obrovský růst trhu s rizikovými 

hypotékami nebyly primárně zodpovědné tyto dvě společnosti, nýbrž poskytovatelé 

soukromých hypotečních úvěrů, jako byl – a v tom se shodují s ekonomem rakouské školy 

Woodsem – Countrywide. Navíc tento reinvestiční zákon dlouho předcházel vzniku bubliny 

na trhu nemovitostí.  

Nyní o dopadu daňových úlev na krizi. Podle Woodse (2010) státní úřady – federální, 

státní i místní – vypracovaly stovky programů na podporu vlastníků domů, čímž uměle 

podnítily poptávku na trhu nemovitostí. Nejvýznamnější daňovým odpočtem je pro většinu 

rodin úrok z hypotéky. Nájemníci a lidé, kteří si koupí dům bez hypotéky, mají smůlu. Stát 

jinými slovy silně motivuje ke koupi na dluh a odrazuje od bydlení za nájem. Podobně se 

vyjadřují Roubini a Mihm (2011, s. 72): „Vládní příspěvky zahrnovaly možnost majitelů a 

bytů a domů odečítat si ve svém daňovém přiznání daň z nemovitosti a platby úroků 

z hypotéky. Stejně tak vláda nedanila určitý podíl kapitálových zisků z prodeje nemovitosti 

trvalého bytu.“  

Podle Woodse (2010) se k podpoře poptávky využívá nespočet ustanovení. 

Kupříkladu obyvatelé Washingtonu D. C., kteří si koupí svou první nemovitost v životě, 

obdrží daňovou úlevu ve výši 5 000 dolarů. Ještě zavádějící je zákon, který motivuje lidi, aby 

ke koupi domu přistupovali jako k investici. Když si například koupíte akcie nebo firmu za 

půl milionu a za deset let ji prodáte za milion, musíte zaplatit daň z kapitálových výnosů. 

Pokud si však novomanželé koupí za půl milionu nemovitost a prodají ji za milion, tak díky 

zákonu z roku 1997 daň z kapitálových výnosů platit nemusí. O dotacích v oblasti nemovitostí 

se nepříliš lichotivě vyjadřují i Roubini a Mihm (2011, s. 72):  

„Ze všeho nejdůležitější však bylo, že několik vládou podporovaných společností, 

nejen Fannie Mae, Freddie Mac a FHA, ale například také Federal Home Loan Banks 

podpořily a dotovaly realitní a hypoteční trh. Tyto dotace možná nezpůsobily realitní bublinu, 

ale zcela jistě vtvořily podmínky, které ji podpořily a pomohly jejímu růstu.“ 
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3.6 Role stínového bankovnictví 

 

Podle Krugmana (2012) pro soubor alternativních způsobů, jak provozovat 

bankovnictví prakticky podobně jako banky, se vžil pojem „stínové bankovnictví“. Před 

třiceti lety bylo stínové bankovnictví nepříliš důležitou součástí finančního systému. Do roku 

2007 však stínové bankovnictví běžné (klasické) bankovnictví přerostlo. V roce 2008 už bylo 

jasné – a finančníci si to měli uvědomit mnohem dříve -, že stínové bankovnictví podléhá 

stejným rizikům jako tradiční banky. Jak význam stínového bankovnictví rostl, měla se na něj 

začít uvalovat podobná pravidla, jaká platí pro tradiční banky. Vzhledem k politickému 

klimatu doby se to však neuskutečnilo. Stínové bankovnictví se mělo nezadržitelně rozrůstat – 

a rozrůstalo se čím dál rychleji právě proto, že stínové banky směly vstupovat do větších rizik 

než banky tradiční. Obdobně dodává Krugman (2009, s. 142.): 

„Konvenční banky, které přijímají vklady a jsou součástí Federálního rezervního 

systému, operují víceméně v plném světle, transparentně a podléhají bankovnímu dohledu. 

Naproti tomu instituce, jež vklady nepřijímají, ale jsou to v podstatě také banky, fungují 

mnohem méně transparentně. Dokud neudeřila krize, uvědomovalo si jen velmi málo lidí, jak 

obrovskou váhu toto stínové bankovnictví má.“ 

Podívejme se ale podrobněji na to, co spadá, resp. jaké subjekty náleží pod tzv. stínové 

bankovnictví. Podle Roubiniho a Mihma (2011) se stínovými bankami rozumí nebankovní 

poskytovatelé hypotečních úvěrů, strukturované investiční společnosti (SIV) a zvláštní 

investiční fondy, které se financovaly prostřednictvím komplexních krátkodobých úvěrů, 

známých jako cenné papíry zajištěné aktivy. Dále pod tzv. stínové bankovnictví náleží 

investiční banky a makléřské společnosti, které si zajišťovaly financování prostřednictvím 

krátkodobých „repo“ půjček nebo dohod o zpětném odkupu. Pak také fondy peněžního trhu 

spoléhající se na krátkodobé peněžní prostředky od investorů; hedgeové fondy a fondy 

soukromého kapitálu (private equity) a dokonce i sdružené fondy cenných papírů s periodicky 

stanovovaným úrokem a fondy opcí na prodej obligací (tender option bond) sponzorované 

vládou nebo místními správami, přičemž u obou dvou se prodlužovala splatnost v rámci 

proměnlivé úrokové sazby v týdenních aukcích.
14

 Většina z těchto stínových bank měla jeden 

                                                 
14

 Vysvětlení principu cenných papírů s periodicky stanovovaným úrokem (auction-rate security) přináší kniha 

od Krugmana (2009) s. 140-141. Pro čtenáře je podstatná informace, že systém cenných papírů s periodicky 

stanovovaným úrokem, v němž se na vrcholu jeho obliby pohybovalo něco kolem čtyř set miliard dolarů, se 

začátkem roku 2008 skutečně zhroutil (Kurgman, 2009). 



38 

 

společný atribut – hluboký nesoulad splatností. Většinou si půjčovaly na krátkodobých, 

likvidních trzích, a pak investovaly do dlouhodobých, nelikvidních aktiv. 

Podle Roubiniho a Mihma (2011) půjčování si na krátkodobých trzích a investování 

do dlouhodobých aktiv by nebyl problém, kdyby stínové banky dělaly výhodné obchody jako 

běžné banky a podléhaly zvýšené regulaci výměnou za možnost využívat podporu věřitelé 

poslední instance (centrální banky) a adekvátní pojištění vkladů. To se však neuskutečnilo. A 

ještě horší bylo, že tyto instituce začaly konkurovat tradičnímu bankovnímu systému a 

půjčovaly srovnatelné množství peněžních prostředků. Není proto divu, že stínový bankovní 

systém byl během krize epicentrem toho, co přivedlo na svět všechny hromadné bankovní 

výběry. 

 

3.7 Diskutabilní role agentur Fannie Mae a Freddie Mac 

 

Podle představitele rakouské školy Woodse (2010) v centru dění stály dvě instituce 

jménem Federální národní hypotéční asociace a Federální společnost pro hypotéční půjčky, 

konkrétně Fannie Mae a Freddie Mac. Obě tyto obrovské korporace přivedl ke vzniku 

Kongres a nazývají se státem podporované podniky, neboli GSE (government sponsored 

enterprises). A co je konkrétně náplní těchto agentur? Fannie a Freddie neposkytují přímo 

hypotéční úvěry, ale hypotéky kupují od bank na tzv. sekundárním trhu. Neboli když banka 

poskytne hypotéku spotřebiteli, může ji obratem prodat agenturám Fannie či Freddiemu. 

Tímto okamžikem půjčka zmizí z jejich účetních knih a zodpovědnost za ni přebírá některý 

z GSE. Ten se také stává příjemcem měsíčních splátek a nese riziko možného nesplácení 

úvěru. Fannie a Freddie si tyto hypotéky mohou ponechat ve svém portfoliu, často je ale 

vážou do speciálních cenných papírů a prodávají dál různým investorům. 

Vraťme se však nyní k bance, která úvěr původně poskytla. Ta má nyní dostatek 

finančních prostředků, aby se znovu vypravila na hypoteční trh a poskytla nový úvěr novému 

zájemci. Celý proces zvyšuje obrátky hypotečního trhu a usnadňuje lidem koupi vlastního 

domu. Umělé přesměrování zdrojů do realitního trhu však současně zvyšuje ceny nemovitostí. 

A umělé je proto, jelikož sekundární trh stojí z větší části na zvláštních privilegiích, které 

Fannie a Freddiemu udělil stát. V Obr. 3.4 lze vidět vývoj Indexu cen nemovitostí 

Case/Shiller na americkém trhu nemovitostí (Woods, 2010).  
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Obr. 3.4: Index cen nemovitostí Case/Shiller od roku 1987 do roku 2009 

 

Zdroj: Standard & Poor´s (2015), vlastní úprava. 

 

Index cen nemovitostí kulminoval již během prvního čtvrtletí roku 2006, tedy asi rok 

předtím, než se začalo o hypoteční krizi vůbec diskutovat. Index Case/Shiller tedy mohl 

posloužit jako včasný nástroj varování toho, že se něco neblahého děje. 

Ale vraťme se zpět k agenturám Fannie a Freddie. Podle Woodse (2009) podstatné 

však je, že investoři a věřitelé považovali za samozřejmé, že kdyby se Fannie začala dostávat 

do finančních problémů, tak by jí vláda poskytla pomoc. Všichni zkrátka předpokládali, že 

kdyby se něco přihodilo, daňový poplatník GSE vykoupí – a jak dnes již víme, v září roku 

2008 převzala federální vláda obě agentury do svého „opatrovnictví“. Díky této implicitní 

záruce mohly obě společnosti léta snáze navyšovat kapitál, a nabízet lepší podmínky pro 

odkupování hypoték než jejich konkurenční subjekty. Podobně se k vládní pomoci těchto 

agentur vyjadřuje i Kohout (2011, s. 71):  

„Státní zásah v podobě sanace je tedy nápravou jiného státního zásahu, jímž bylo 

založení obou agentur s vládou garantovaným monopolem. Jejich výsadní postavení 

kombinované s chabými požadavky na reporting bylo zdrojem rizika již delší dobu. Vědělo se 

o něm.“ 

 Podle Woodse (2009) přestože společnosti Fannie a Freddie byly ještě v 90. letech 

minulého století na sekundárním hypotečním trhu jen menšími subjekty, v předvečer svého 

znárodnění – a to je podstatné – měly pod svou záštitou takřka polovinu všech stávajících 
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hypoték a přibližně ve ¾ těch nových. K rozsahu poskytnutých hypoték těmito agenturami se 

vyjadřují i Akerlof a Shiller (2010, s. 132-133): 

„Jimi poskytnuté hypotéky měly koncem roku 2007, tedy těsně před krizí, celkovou 

hodnotu 4,9 bilionu dolarů – což představovalo značnou část dluhu obyvatel Spojených států. 

Kdyby tyto instituce nevzal v minulosti pod ochranu stát a kdyby nedostaly zmíněné instrukce, 

došlo by k jejich krachu. To by způsobilo smrtící pokles v oblasti hypotečního financování a 

patrně též náhlý a prudký úbytek transakcí na trhu s bydlením.“ 

Zcela menší roli a zásluhu na krizi těchto dvou agentur přisuzuje ve své analýze 

představitel nového keynesovství Stiglitz (2009), který tvrdí, že pokud Fannie Mae a Freddie 

Mac byly centrem problému, tak by vláda na jejich záchranu musela utratit takřka 700 mld. 

dolarů plus pomoci zbytku finančního systému.  

Hodnocení toho, že Fannie Mae a Freddie Mac přispěly k bublině, je komplikované. 

Jejich důraz byl kladen na vyhovující půjčky, ne na tzv. subprime hypotéky, které byly 

zdrojem mnoha problémů.
15

 Tyto agentury nedaly vzniknout inovativním koncepcím, jako 

jsou „lhářské“ půjčky, které vedly k problémům. Tvůrci hypoték, a v tom se shoduji i 

neokeynesovští ekonomové Mihm a Roubini, jako byly Countrywide a některé banky, byly 

v centru problémového půjčování, tedy v centru poskytování tzv. subprime hypoték a 

podvodných půjček. Fannie Mae a Freddie Mac se dostaly do viny později, ale téměř jistě, 

jejich aktivní zapojení pomohlo prodloužit a rozšířit bublinu. Pokud by se tyto dvě agentury 

nepřipojily k problémovému půjčování, tak je myslitelné, že bublina by splaskla o něco dříve 

a škody by byly o něco menší. Tyto agentury mají určité zavinění, je však omezené (Stiglitz, 

2009; Mihm, Roubini, 2011). 

Podobně nepřímo se Stiglitzem, Mihmem a Roubinim souhlasí i neokeynesovský 

ekonom Krugman (2009), podle něhož konzervativci rádi svalují vinu za realitní bublinu a 

nestabilitu celého finančního systému na vládou podporované úvěrové agentury Fannie Mae a 

Freddie Mac, které jako první začaly prosazovat sekuritizaci (o jevu sekuritizace bude 

pojednáno v podkapitole 3.8). Zmíněné zrnko pravdy spočívá v tom, tyto dvě agentury 

skutečně poskytly některé problémové úvěry a navíc utrpěly účetní skandály. Nicméně právě 

hluboké kontroly, které na sebe tyto dvě agentury svými účetními skandály přivolaly, je 

v nejproblémovějším období realitní bubliny v letech 2004 – 2006 udržely stranou hlavního 

proudu dění. Tyto dvě agentury tudíž sehrály v masovém poskytování špatných půjček jen 

velmi nepatrnou roli. Podobně dodává Kurgman (2012, s. 61): 

                                                 
15

 Zatímco v roce 1996 bylo podle Kovandy (2010) v podobě „subprime“ hypoték rozpůjčováno 69,8 mld. 

dolarů, tak v roce 2006 to bylo neuvěřitelných 600 mld. 
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 „U čtenáře, který se ve věci příliš nevyzná, to nutně vede k závěru, že Fannie Mae a 

Freddie Mac se čile angažovaly v poskytování rizikových půjček. Ony tak ale nečinily a 

zmíněné „další vysoce rizikové“ hypotéky nebyly při bližším ohledání nijak zvlášť vysoce 

rizikové – míra jejich nesplacení se nacházela hluboko pod mírou nesplacení těch 

rizikových.“ 

 

3.8 Rozmach a role finančních inovací a fenoménu sekuritizace 

 

Nedávný boom byl opravdu ojedinělým úkazem rozmachu bez jakékoli změny 

fundamentálních faktorů. Nejednalo se o nic jiného, než o „pouhou“ spekulativní bublinu 

(Mihm, Roubini, 2011) 

Ale pokud tento rozmach na trhu bydlení nepoháněly technologické inovace, tak co 

pak bylo onou hnací silou? Dobrá zpráva je, že se ve skutečnosti zde vyskytovalo mnoho 

inovací. Značná část z nich se však bohužel šířila pouze v rámci jednoho odvětví ekonomiky, 

a to ve finančních službách. Samo o sobě by to nebyla komplikace. Konec konců, mnohé 

finanční inovace minulých století, jako jsou například pojištění či komoditní opce, opakovaně 

prokázaly svou hodnotu a umožnily účastníkům trhu řídit a zvládat rizika. Řízení a zvládání 

rizika během americké finanční krize se však ukázalo jako problematické (Mihm, Roubini, 

2011). 

Nejdříve tato myšlenka podnítila nejnovější várku finančních inovací. Ve skutečnosti 

se jednalo o snahu zlepšit starší model poskytování úvěrů. Pokud jde o „starý“ model, tak 

před několika desítkami let banky, jež poskytovaly úvěry na bydlení, následovaly model 

„poskytnutí a držení“ (originate and hold), (Mihm, Roubini, 2011). 

Podle Mihma a Roubiniho (2011) s příchodem finančních inovací se to však značně 

změnilo. V 70. letech 20. století vytvořila Vládní národní hypotéční asociace (Ginnie Mae) 

první cenné papíry zajištěné hypotékami. To znamená, že sjednotila poskytnuté hypotéky do 

společného fondu a pak na základě tohoto portfolia emitovala dluhopisy. Výsledkem bylo, že 

místo čekání třicet let, než nabude výnos z hypotéky, obdržela tato agentura od kupců 

dluhopisů předem uhrazenou paušální částku. Na oplátku získali investoři, kteří kupovali tyto 

dluhopisy, určitý podíl na velkém množství výnosů od tisíců majitelů domů, kteří spláceli své 

hypotéky. Podobně se vyjadřuje i Woods (2010, s. 30): 

„Celý finanční systém vězel až po uši ve specializovaných dluhopisech zvaných MBS 

(mortgage-based securities). (…) Dnes však místní banky mohou tyto hypotéky přeprodávat 
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na takzvaném sekundárním trhu institucím jako Fannie Mae (…), na něž také přechází právo 

přijímat měsíční splátky. Fannie pak nakoupené hypotéky váže dohromady a prodává jako 

MBS. Když si od ní investor takový dluhopis koupí, získá vlastně podíl na koláči příjmů 

plynoucích z měsíčních splátek vlastníků nemovitostí.“ 

Tento systém byl unikátní. Díky procesu, kterému se brzy začalo říkat sekuritizace, 

bylo nyní možné sloučit nelikvidní aktiva jako hypotéky a přeměnit je do likvidních aktiv 

obchodovatelných na volném trhu. Sekuritizace tedy umožnila, aby banky půjčovaly téměř 

každému (včetně ilegálních imigrantů, osob bez jakékoli gramotnosti a lidi bez garantovaných 

příjmů). Teoreticky měla fungovat takovým způsobem, že riziko rozptýlené po celé zemi 

bude mít méně dramatické dopady, než riziko koncentrované v malém počtu bank. Nové 

instrumenty dostaly název cenné papíry zajištěné hypotékami. Výhoda sekuritizace spočívá 

v tom, že umožňuje více distribuovat riziko skrz globální ekonomiku;
16

 její nevýhodou však 

je, že vytváří nové asymetrické informace. Po nějaké době se k využívání sekuritizace 

připojily i jiné vládní úřady, jako – jak je zmíněno výše – Freddie Mac a Fannie Mae. Stejně 

se zachovaly také investiční banky, makléřské firmy a dokonce i stavební společnosti a 

všechny tyto subjekty začaly přinášet rostoucí počet hypoték na domy do nových, stále 

výnosnějších společných fondů. Investoři z celého světa o tyto fondy měli zájem (Mihm, 

Roubini, 2011; Stiglitz, 2009; Kohout, 2011). 

Při emisi sekuritizovaných dluhopisů hrály během krize významnou úlohu speciální 

instituce. Vytváření společných fondů cenných papírů zajištěných hypotékami většinou 

kontrolovaly a řídily investiční banky. Ve spolupráci s tím, kdo hypotéku poskytl – ať už to 

byly banky, nebankovní věřitelé nebo vládou podporované subjekty – vytvořila investiční 

banka „mimobilanční účelově založenou společnost“ (special purpose vehicle neboli SPV). 

Tato SPV společnost pak emitovala dluhopisy nebo cenné papíry zajištěné hypotékou, jež 

prodala investorům (Mihm, Roubini, 2011). 

I když se cenné papíry zajištěné hypotékou staly velmi populární v osmdesátých letech 

20. století, opravdový rozmach nastal až v devadesátých letech 20. století. Začalo platit krédo, 

že je mnohem lepší prodat půjčky a získat enormní zisk, než půjčky držet a riskovat, že se 

s nimi později něco stane. Převod půjček na ty, kteří umí lépe zvládat rizika – jako penzijní 

fondy, pojišťovací společnosti a další institucionální investoři – pomohl snížit riziko vzniku 

                                                 
16

 Podle Kohouta (2011) výhody sekuritizace také spočívají v tom, že vznikne nový, zajímavý segment 

finančního trhu, že riziko plynoucí z původních hypoték lze vyjmout z účetnictví původní hypotéční banky a 

prodat takřka kamkoli, což znamená, že banky mohou poskytovat stále rizikovější hypotéky, jež jsou dostupné i 

pro klienty s velmi vysokým stupněm úvěrového rizika. 
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systémové bankovní krize. Místo poskytnutí a držení hypotéky převládlo poskytnutí a 

převedení hypotéky (Mihm, Roubini, 2011). 

O nerozšíření rizika se – v rozporu z výše uvedenými tvrzeními Mihma a Roubiniho – 

vyjadřuje Stiglitz (2009), který tvrdí, že byla víra, že finanční systém rozšířil riziko široce po 

celém světě, což dalo útěchu regulátorům, že zde bylo malé riziko bubliny: pokud by 

„splaskla“, tak následky by byly minimální. Problém však spočíval v tom, že obrovská část 

rizika nebyla dále distribuována, ale držena v bankovních knihách mnoha bank. 

Ale zpět k modelu „poskytnutí a převedení hypotéky“. Podle Mihma a Roubiniho 

(2011) je to zdravý princip v případě, že kupující cenných papírů umí adekvátně posoudit 

s nimi spojené riziko. Ale pokud byste byli banka, jež prodává sekuritizované hypotéky, tak 

by bylo vaším prvořadým cílem prodat co nejvíce hypoték co nejrychleji. Každý prodej vám 

přinese více peněz, které můžete použít na další úvěry. Protože banky už bohužel nemusí čelit 

důsledkům poskytnutí nekvalitních úvěrů, mají mnohem menší snahu řádně sledovat rizika 

v souvislosti s poskytovanými hypotékami (Mihm, Roubini, 2011). 

Podobně se o sledování riziku vyjadřuje i Stiglitz (2009), který tvrdí, že informační 

problém nebyl účinně řešen na hypotéčním trhu: tvůrci hypoték pochopili, že ti, kdo získali 

hypotéku, ti, kdo ji dále transformovali (sekuritizovali), ti, kteří hodnotili sekuritizovanou 

hypotéku, a poslední kupující, tak nikdo z nich nemohl a nedělal dobrou práci v oceňování 

rizik jednotlivých produktů, což vytvořilo obrovský morální hazard.  

Sekuritizace se v devadesátých letech 20. století a první dekádě nového tisíciletí stala 

čím dál větší samozřejmostí a hypoteční makléři, odhadci, běžné banky, investiční banky a 

dokonce instituce podobající se státním, např. Fannie Mae a Freddie Mac, již žadatele o úvěry 

nepodrobovali pečlivému zkoumání.  Na pořadu dne byly tzv. lhářské půjčky, kdy si žadatelé 

o půjčku mohli ohledně svých příjmů vymýšlet, neboť je nemuseli písemně dokládat. Nejvíce 

nechvalně známé byl tzv. ninja úvěry poskytované dlužníkům bez příjmů, práce a majetku 

(Mihm, Roubini, 2011). 

Podle Mihma a Roubiniho (2011) banka nebo firma, jež vydala původní cenné papíry, 

měla jen malou snahu provádět dohled a povinnou péči, aby prokázala, že původní půjčky 

budou splaceny. Ani investiční banky, jež asistovaly u vzniku těchto fondů cenných papírů, 

neprovedly svou řádnou povinnost; jejich cílem bylo balík půjček prodat a odstranit je tak ze 

své finanční rozvahy. 

Teoreticky měly ratingové agentury být oproti těmto aktivitám na pozoru. Ale 

ratingové agentury pracovaly před krizí a během krize špatně. Jsou dvě vysvětlení (jako jsou 

pro mnoho podobných selhání skrz finanční systém): chybné pobídky a neschopnost. Je 
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zřejmé, že pobídky byly špatné. Ratingové agentury byly placeny těmi subjekty, jejichž cenné 

papíry hodnotily. Dostávaly peníze za to, aby udělovaly vyšší rating. Měly proto veškerou 

motivaci dát posuzovaným cenným papírům vysoké hodnocení. Tím si od posuzovaných 

subjektů zajistily nejenom tedy enormní odměnu, ale i příslib další spolupráce. Pokud by 

naopak poskytly realistický odhad, mohlo to pak pro ně znamenat ztrátu současného zisku a 

budoucích odměn. V předvečer krize vydělaly ratingové společnosti více než polovinu svého 

zisku právě díky rozdávání hodnocení AAA exotickým strukturovaným finančním 

instrumentům, z nichž mnohé této úrovně (ratingu AAA) vůbec nedosahovaly (Mihm, 

Roubini, 2011; Stiglitz, 2009). 

Podobně se ke kritice ratingových agentur přiklání i představitel rakouské školy 

Woods (2010), který rovněž tvrdí, že ratingové agentury neadekvátně hodnotily 

sekuritizované cenné papíry příliš vysoko, tedy ratingem AAA. Nepříliš lichotivě se o 

ratingových agenturách a jejich způsobu hodnocení vyjadřuje i přední ekonom Samuelson 

(Kovanda, 2010, s. 85): „Pak přijdou ratingové agentury, o nichž se předpokládá, že budou 

kupující upozorňovat na riziko, a celému tomu namixovanému balíku dají nejlepší hodnocení 

– AAA. Žádný div, že se celý tento systém dostal do takového průšvihu, nejhoršího od velké 

deprese.“ 

Avšak k problému zdaleka nepřispěly jen „zkorumpované“ ratingové agentury. Ve 

skutečnosti mohly mít tyto agentury skutečně komplikace se zhodnocením pravděpodobnosti 

platební neschopnosti u úvěrů v těchto portfoliích cenných papírů, protože o nových 

rizikových hypotékách a jejich míře nesplacení bylo k dispozici velmi málo historických 

údajů. Především se to týkalo nových, exotických, složitých cenných papírů krytých 

hypotékami a aktivy, které investiční banky prvně vytvořily v osmdesátých letech 20. století. 

Tyto papíry mají různá jména a rozličné zkratky: zajištěné hypoteční obligace (CMO), 

zajištěné dluhové obligace (CDO) a zajištěné úvěrové obligace (CLO). Ekonom Woods tyto 

cenné papíry nazývá MBS (mortgage-based securities). Ať jsou nazvány tak či onak, princip u 

nich je stejný (Mihm, Roubini, 2011). 

Vysvětleme si nyní jejich podstatu, jak tedy fungují tyto specializované dluhopisy. 

Všechny, jak je zmíněno výše, fungují na stejné bázi. Každý, kdo drží standardní (plain 

vanilla) cenný papír krytý hypotékou, na sebe přebírá vždy jistou míru rizika. Ekonomové 

z Wall Street přišli s elegantním řešením – nástrojem CDO.
17

 Tato zajištěná dluhová obligace 

se rozdělí na několik „dílů“ neboli tranší. Nejjednodušší CDO má pouze tři tranše: první, 

                                                 
17

Podrobnější objasnění zajištěných dluhových obligací, tedy CDO přináší kniha od Revendy a kol. (2012) s. 81-

82. 
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nejrizikovější (equity), druhá, středně riziková (mezzanine) a třetí, nejméně riziková (senior). 

Zájemce neboli kupec equity tranše má nejvyšší výnos, avšak vzal na sebe také nejvyšší 

riziko. Pokud přestanou majitelé domů v podkladovém portfoliu splácet hypotéky, ztráty 

dopadnou jako první právě na držitele equity tranší. Nákup středně rizikové mezzanine tranše 

je o něco málo riskantní, avšak její držitelé také utrpí ztráty v případě, že větší procento 

majitelů domů v podkladovém portfoliu přestane splácet. Na vrcholu stojí poslední, nejméně 

riziková senior tranše. Platí u ní sice nejnižší návratnost, ale měla by být bez rizika anebo jen 

s minimálním rizikem. Držitelé této tranše dostanou zaplaceno jako první a případné ztráty 

nesou jako poslední (Mihm, Roubini, 2011). 

A jak se proměnil tento „toxický“, na první pohled bezrizikový cenný papír, na 

aktivum zcela bezrizikové? Odpověď nabízí neokeynesovští ekonomové Mihm a Roubini 

(2011), podle nichž tato velkolepá stavba strukturovaných financí však spočívala na vratkých 

základech. Závisela v podstatě na podvodném umění – pár pofiderních, rizikových hypoték 

s hodnocením BBB, jenž se pak rozdělil na tranše, přičemž senior tranše – tvořící zhruba 80 

% z celkového počtu podkladových aktiv – dostaly hodnocení AAA. Tímto způsobem se 

„toxická“ aktiva proměnila v bezrizikový cenný papír, přestože podkladové hypoteční 

portfolio bylo i nadále stejně riskantní. Podobně se vyjadřuje i Woods (2010, s. 31):  

„V jednom ze skandálů souvisejících s MBS šlo o to, že ratingové agentury, které se 

živí vyhodnocováním rizikovosti nejrůznějších cenných papírů, udělovaly těmto aktivům velmi 

vysoká hodnocení, často i AAA. Vlastníci těchto aktiv, kteří se domnívali, že své peníze 

investují bezpečně a konzervativně, se ve skutečnosti vystavovali značnému riziku.“ 

Nepříliš lichotivě se o zajištěných dluhových obligacích vyjadřuje i Krugman (2012, s. 

52):  

„Zajištěné dluhové obligace (collateralized loan obligatins), které vznikly 

rozkouskováním, naporcováním a namixováním špatných dluhů, zpočátku obdržely rating 

AAA, což opět napálilo důvěřivé investory, ale jakmile se hospodářská situace zhoršila, 

začalo se těmto aktivům běžně říkat „toxický odpad“.“ 

Při retrospektivě je snadné pochopit nebezpečí tohoto druhu finančních inovací. 

Postupným rozdělením úvěrového rizika a jeho přenosem po celém světě se systém naplnil 

finančními nástroji, které byly exotické, komplexní a nelikvidní. Tyto instrumenty se staly 

radikálně komplexní a unikátní, že bylo komplikované je ocenit standardními prostředky. 

Výsledkem pak byl naprosto neprůhledný, neproniknutelný finanční systém náchylný ke 

spuštění paniky (Mihm, Roubini, 2011). 
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Podle Mihma a Roubiniho (2011) tento stav se může jevit jako unikátní a 

bezprecedentní. Tím i skutečně byl, avšak jen částečně. Nedostatek průhlednosti, podceňování 

rizik a absence jakéhokoli povědomí o tom, jak se nové finanční produkty mohou chovat při 

vystavení značnému stresu, jsou opakujícím se problémem nespočtu minulých i současných 

krizí. Podobně se o vlivu finančních inovací na finanční krizi vyjadřuje i Krugman (2012, s. 

52): 

„Právě ty finanční inovace (…) dovedly o necelé tři troky později celý finanční systém 

na pokraj zhroucení. Dnes už víme, že bezhlavé poskytování půjček rozpoutal prodej 

„cenných papírů zajištěných aktivy“ (asset-backed securities) – v podstatě schopnost bank 

rozprodávat balíky hypoték a dalších půjček špatně informovaným investorům místo toho, aby 

si je ponechaly ve svém portfoliu.“ 

 

3.9 Morální hazard 

 

Na vzniku krize mají svůj podíl chybné přístupy finančních firem. Klíčem 

k porozumění této situace je pojem „morální hazard“. Je to zjednodušeně řečeno něčí snaha 

podstupovat jakkoli obrovské riziko, kterému by se daná osoba za normálních okolností 

vyhnula, a to jen díky vědomí, že jakékoliv negativní důsledky buď ponese na svých bedrech 

někdo jiný, nebo těm, kdo podstupují nemalé riziko, poskytne finanční pomoc (Mihm, 

Roubini, 2011). 

Podle Mihma a Roubiniho (2011) morální hazard hrál ve finanční krizi nemalou roli. 

V řetězci sekuritizace byl hypoteční makléř, jenž bance vědomě přinesl lhářský úvěr, za svou 

snahu odměněn, a navíc nenesl žádnou odpovědnost za to, co se s hypotékou v průběhu doby 

může stát. Méně známý je fakt, že morální hazard se velice hojně provozoval ve finančním 

sektoru, a to díky způsobu, jakým tyto firmy odměňují své zaměstnance. Místo toho, aby 

dostali standardní plat, byli obchodníci a bankéři, jež pracovali u investičních bank, 

hedgeových fondů a dalších firem poskytujících finanční služby, odměněni za svůj výkon 

prostřednictvím systému ročních prémií. Odměny sice hrály významnou úlohu při vyplácení 

v těchto firmách již dlouho, avšak v posledních letech jejich význam prudce stoupl a všechny 

velké investiční banky, jako Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merril Lynch, Lehman 

Brothers a Bear Stearns na nich vypláceli stále enormnější částky. V roce 2005 těchto pět 

velkých firem vyplatilo na prémiích 25 miliard dolarů, v roce 2006 již 36 miliard dolarů a o 

rok později dokonce neuvěřitelných 38 miliard dolarů. 
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Podobně se k odměňování vyjadřuje i představitel nového keynesovství Stiglitz 

(2009), který tvrdí, že část problému bylo jasné selhání analýzy rizika skrz systém. Bonusy 

byly založeny na výkonu, ale výkon, který nebyl nastavený pro podstupování rizika, byl 

založen na ziscích. 

Většina vkladů však, a to je podstatné, podléhá pojištění.
18

 Takže i kdyby banky 

neuvážlivě hazardovaly s penězi vkladatelů, mohou tito vkladatelé být klidní, neboť pojištění 

vkladů je v případě ztrát banky odškodní. Tím vkladatelé ztrácejí veškerou motivaci k tomu, 

aby přijali opatření, kterými by mohli banku postihnout za špatné rozhodnutí. Podpora 

centrální banky (FEDu) a amerického ministerstva financí zabránily funkční tržní disciplíně 

(Mihm, Roubini, 2011). 

Podle Mihma a Roubiniho (2011) od dob Velké hospodářské krize centrální banky 

důsledně intervenují a pomáhají jako věřitelé poslední instance.
19

 Stalo se to během krize 

hedgeového fondu LTCM v roce 1998,
20

 kdy neworský Federální rezervní systém poskytl 

soukromou pomoc, a opět také během americké finanční krize, kdy zpřístupnil dosud 

nevídanou míru likvidity investičním bankám a dalším subjektům, které nebyly chráněny 

pojištěním vkladů.  

Podobně se k morálnímu hazardu vyjadřuje i Stiglitz (2009), který tvrdí, že FED a 

americké ministerstvo financí přispěly ke krizi dalším způsobem: Greenspan a Bernanke 

ubezpečovali, že v případě, že se - obecně řečeno - trhy dostanou do problémů, tak jim 

pomohou s dodáním likvidity, což se také stalo. To vedlo k obrovskému morálnímu hazardu. 

Představa, že je k dispozici věřitel poslední instance, snížilo motivaci finančních 

institucí držet velké množství likvidních aktiv jako ochranu proti hromadným výběrům. 

Přispělo to také ke ztrátě zbytku snahy, kterou měli pro sledování výkonu těchto institucí 

skuteční vkladatelé. Jestliže by propukla krize, finanční instituce by věděly, že mohou počítat 

se záchranou ze strany centrálních bank z celého světa. Ve Spojených státech i zahraničí se 

centrální banky mohly doslova přetrhnout, aby chřadnoucím firmám poskytly pomoc (Mihm, 

Roubini, 2011). 

                                                 
18

 Primárním cílem systému povinného pojištění vkladů v bankách je ochrana vkladatelů, jež nemají dostatek 

informaci k posouzení „zdraví“ banky. O problematice pojištění vkladů více v knize od Revendy a kol. (2012) s. 

256-257. 
19

 Úloha věřitele poslední instance je podle Revendy a kol. (2012) následující. Mají-li větší banky s likviditou, 

které již nelze řešit běžnými úvěry od centrální banky, obracejí se na jiné banky; a pokud neuspějí na 

mezibankovním trhu, mají možnost požádat o nouzový úvěr nebo jinou formu pomoci centrální banku. V tomto 

případě vystupuje centrální banka jako poslední subjekt, jež může bance půjčit chybějící zdroje – vystupuje jako 

„věřitel poslední instance“. Podrobnější objasnění této problematiky přináší kniha od Revendy a kol. (2012) s. 

258-260. 
20

 O události ohledně fondu LTCM je možné se dozvědět více v knize od Krugmana (2009) s. 121-123. 
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3.10 Dluhová bublina 

 

Takřka všechny výše uvedené příčiny krize vedly k enormnímu zadlužení všech 

sektorů ekonomiky. Nyní si objasníme, jak vůbec vznikla dluhová bublina, kterou lze označit 

za příčinu finanční krize. Podle Kovandy (2010) je posloupnost krizí v souvislosti 

s americkou krizí následující: krize druhořadých hypoték – hypoteční krize – úvěrová krize – 

finanční krize – ekonomická krize. Dluhová bublina je – zjednodušeně řečeno - předstupněm 

finanční krize.  

Obrovskou míru zadlužení, v rámci hypotečního trhu, vykázaly domácnosti, což 

představovalo klíčový problém z pohledu dluhové bubliny. Podle stoupenců marxistické 

ekonomie Fostera a Magdoffa (2009) se reálné příjmy domácnosti v letech 1999-2005 

nepřetržitě propadaly. Místo toho, aby spotřeba domácností nadále klesala, tak spotřeba 

nadále rostla. A jak si lze vysvětlit tento paradox? Odpověď se nachází v otázce zadlužení. 

Aby si domácnosti zachovaly stávající životní úroveň, byly nuceny - navzdory propadům 

svých příjmů – zadlužovat se. Protože spotřební výdaje ve Spojených státech rostly mnohem 

rychleji než příjmy, vzrostl podíl celkového spotřebitelského a hypotečního zadlužení vůči 

disponibilním příjmům. V Tab. 3.3 lze vidět procentuální podíl nesplaceného celkového dluhu 

domácností na disponibilních příjmech (v mld. dolarů). 

 

Tab. 3.3: Dluh domácností vyjádřený v % z disponibilního příjmu 

Rok 
Celkový dluh na úvěrovém 

trhu domácností 

Disponibilní 

příjem 

Dluh vyjádřený v % z 

disponibilního příjmu 

1975 736,9 1219,3 60,4   

1980 1389,1 2018 68,8   

1985 2272 3089,5 73,3   

1990 3567,8 4311,8 82,7   

1995 4844,5 5532,6 87,6   

2000 6959,5 7400,5 94   

2005 11721,3 9400,8 124,7   

Zdroj: Foster a Magdoff (2009), upraveno dle Federální rezervní banky USA. 

 

Z Tab. 3.3 je zřejmé, že podíl nespláceného celkového dluhu domácností na úvěrovém 

trhu vůči disponibilním příjmům se v průběhu posledních tří desetiletí více než zdvojnásobil. 

To bylo zčásti umožněné nebývale nízkými úrokovými sazbami, jež v nedávných letech 

usnadnily splácení úvěrů. 
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Lepší ukazatel reálných finančních dopadů zadluženosti na domácnosti nabízí ukazatel 

věřitelského rizika, který vyjadřuje podíl umořovacích splátek úvěrů vůči disponibilním 

příjmům spotřebitelů. V Obr. 3.5 lze vidět ukazatel věřitelského rizika. 

 

Obr. 3.5: Ukazatel věřitelského rizika (podíl umořovacích splátek vůči 

disponibilním příjmům) v letech 1980 až 2005 

 

 Zdroj: Foster a Magdoff (2009), upraveno dle Federální rezervní banky USA (2015). 

 

Obr. 3.5 zachycuje rychlý růst indikátoru věřitelského rizika během čtvrtstoletí, jež 

uplynulo mezi rokem 1980 a rokem 2005, přičemž jeho nejrapidnější vzestup začal v polovině 

90. let a s nepatrnými výkyvy pokračuje dodnes. 

Souhrnná data tohoto druhu však příliš nevypovídají o dopadech tohoto zadlužení na 

odlišné příjmové skupiny (třídy). Pro tuto informaci je nutné se obrátit k průzkumu 

spotřebitelských financí Federální rezervní rady, jenž je prováděn každé tři roky. Tab. 3.4 

poskytuje data o ukazateli, jenž je znám jako „dluhové zatížení rodin“ (podíl umořovacích 

splátek úvěru vůči disponibilním příjmům (Foster, Magdoff, 2009). 
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Tab. 3.4: Dluhové zatížení rodin (podíl umořovacích splátek úvěrů vůči rodinným 

příjmům) 

Percentil příjmu 1995 1998 2001 2004 

˂ 20 19,1 18,7 16,1 18,2 

20-39,9 17 16,5 15,8 16,7 

40-59,9 15,6 18,6 17,1 19,4 

60-79,9 17,9 19,1 16,8 18,5 

80-89,9 16,6 16,8 17 17,3 

90-100 9,5 10,3 8,1 9,3 

Zdroj: Foster a Magdoff (2009), upraveno dle Federální rezervní banky USA (2005). 

 

Ačkoliv v průběhu poslední recese (dot-com bubliny) rodinné dluhové zatížení téměř 

ve všech příjmových skupinách klesalo, během poslední expanze však prudce vzrostlo. U 

rodin ve střední příjmové skupině (40-59,9 percentilu) dosáhlo nyní dluhové zatížení nejvyšší 

úrovně za celé pozorované období 1995-2004. Poměr umořovacích splátek dluhu těchto rodin 

vůči disponibilním příjmům se od roku 1995 zvýšil o čtyři procentní body až na takřka 20 %, 

a dosáhl tak vyšší úrovně než u jakékoliv jiné příjmové skupiny. Nejnižší dluhové zatížení je 

logicky ve skupině lidí s nejvyššími příjmy (90-100 percentilů), kde spadlo na méně než 10 % 

disponibilních příjmů. 

Podle Fostera a Magdoffa (2009) tento jev jednoznačně ukazuje na třídní charakter 

distribuce zadluženosti domácností. Ten je ještě očividnější, když se podíváme na situaci těch 

zadlužených rodin, jejichž dluhy jsou mimořádně vysoké a jež jsou v pravidelných 

umořovacích splátkách o více než 60 dní pozadu. Tab. 3.5 ukazuje podíl zadlužených rodin 

s dluhovým břemenem přesahujícím 40 %. 

 

Tab. 3.5: Procentuální poměr zadlužených rodin, jejichž umořovací splátky 

přesahují 40 % rodinných příjmů 

Percentil 

příjmu 
1995 1998 2001 2004 

˂ 20 27,5 29,9 29,3 27 

20-39,9 18 18,3 16,6 18,6 

40-59,9 9,9 15,8 12,3 13,7 

60-79,6 7,7 9,8 6,5 7,1 

80-89,9 4,7 3,5 3,5 2,4 

90-100 2,3 2,8 2 1,8 

Zdroj: Foster a Magdoff (2009), upraveno dle Federální rezervní banky USA (2005). 
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Víc než ¼ nejchudších zadlužených rodin, které spadají do spodní příjmové 1/5 

veškerých rodin, je zatížena takto mohutným břemenem. Následující rozsah 20,0-59,9 

příjmových percentilů zaznamenal od roku 1995 navýšení poměru zadlužených rodin 

zatížených takto nadměrným dluhovým břemenem, když poměr zadlužených rodin v druhé 

nejnižší příjmové pětině, jež uvízly v takovéto dluhové pasti, vzrostl až na 19 % a ve střední 

příjmové pětině na 14 %. Naproti tomu mezi 40 %, tj. v rozmezí od 60 do 100 percentilu, 

domácností s nejvyššími příjmy se od roku 1995 procento rodin - postižených takovou 

zadlužeností – snížilo. Zadlužení u „střední“ třídy přirozeně dláždí cestu k ohromnému 

nesplacení dluhů. Rodiny se tak dostávají do značné finanční tísně. Znovu jsme tedy svědky 

toho, že v USA dnes růst dluhového břemene postihuje zejména domácnosti z pracující třídy 

(Foster, Magdoff, 2009). 

Podle Fostera a Magodffa (2009) největší podíl zadlužení náleží do kategorie 

primárního bydlení, pro většinu rodin nejvýznamnějšího aktiva. Dluh na bydlení neustále 

rostl. Průměrná rodina je rovněž nadměrně zadlužena, pokud jde o kreditní karty. Další 

oblastí, kde míra zadlužení roste, jsou spotřebitelské úvěry zahrnující úvěry s fixními 

splátkami a s fixními úrokovými sazbami, jako jsou půjčky na koupi automobilu a studentské 

půjčky, které představují dvě nejvýznamnější oblasti spotřebitelských úvěrů.  

V rámci tohoto všeobecného trendu rostoucí zadluženosti domácností má nepochybně 

největší makroekonomický význam strmý nárůst hypotečních úvěrů na bydlení, díky němuž 

tato vlna zadlužování dosáhla tak nadměrného růstu. Je také udivující fakt, že vlastníci domů 

se ve stále větší míře uchylují k nástrojům, jako jsou hypoteční půjčky, s cílem pokrýt své 

spotřebitelské výdaje a splácet dluhy na kreditních kartách. Fakt, že se tak děje za situace 

prohlubující se nerovnosti příjmů a distribuce bohatství,
21

 stagnujících nebo klesajících 

reálných mezd a reálných příjmů většiny lidí, nevyvolává pochybnosti, že toto zadlužování je 

do značné míry podněcováno snahou zadlužujících se rodin zachovat si svou dosavadní 

životní úroveň. 

Podle Fostera a Magdoffa (2009) hypoteční bublina projevující se rostoucími cenami 

domů a souběžným nárůstem refinancování nemovitostí a utrácení, utvářející se po celá 

desetiletí, byla primárním faktorem v pozadí hospodářského oživení po propadu finančních 

trhů v roce 2001 a recese o rok později. 

                                                 
21

 Podle Krugmana (2012) příjmová nerovnost úzce souvisí s finanční a potažmo ekonomickou krizí. Rostoucí 

nerovnost přispěla a přispívá k finanční či ekonomické krizi především politicky. Podrobnější objasnění vlivu 

příjmové nerovnosti na finanční potažmo ekonomickou krizi přináší kniha od Krugmana (2012) s. 74-76. 
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Podle Fostera a Magdoffa (2009) pokles čisté majetkové hodnoty nemovitostí 

provázený souběžným růstem umořovacích splátek (jakož i celkových výdajů na obsluhu 

dluhu) dává tušit, do jakých rozměrů se rozrostla „spekulativní horečka“ podněcující růst 

spotřebních výdajů. Hypoteční bublina a vysoká úroveň spotřebních výdajů souvisejí s tím, co 

bychom mohli označit jako dluhovou bublinu, jež – jak jsme byli svědky – splaskla. 

Ekonomové, kteří jsou příznivci marxistické ekonomické teorie, výstižně poukazují na 

to, že před finanční krizí v USA docházelo k strmému růstu zadlužování, tedy k nepoměrně 

většímu, než byl samotný vzestup ekonomické aktivity. Proto se nyní zaměříme na zadlužení i 

jiných sektorů národního hospodářství a na celkové zadlužení.  

Nesoulad mezi růstem objemu úvěrů a souběžným ekonomickým růstem je opravdu 

udivující. V 70. letech 20. století dosahovala celková míra nesplacených závazků 1,5 násobku 

celkové roční ekonomické aktivity, tedy HDP. Do roku 1985 to byl už dvojnásobek HDP! A 

do roku 2005, tedy těsně před začátkem hypoteční krize, se celková míra amerického 

zadlužení rovnala téměř 3,5 násobku celonárodního HDP a dosahovala téměř 44 bilionů, které 

odpovídají HDP takřka celého světa! V Obr 3.6 lze vidět vývoj HDP a celkovou míru 

zadlužení všech sektorů americké ekonomiky (Foster, Magdoff, 2009). 

 

Obr. 3.6: Vývoj HDP a celkové míry zadlužení v letech 1970 až 2005 

 

 Zdroj: Foster a Magdoff (2009), upraveno dle Federálního rezervního 

systému USA (2015) a Ekonomické zprávy prezidenta (2006), tabulka B-78. 

 



53 

 

Celkový americký dluh se sestává ze zadlužení domácností, vlády (lokální, státní a 

federální), nefinančních podniků a finančních institucí. V Obr. 3.7 lze vidět vývoj celkové 

míry zadlužení v USA jako procentuální podíl z HDP. 

 

Obr. 3.7: Celková míra zadlužení (v % HDP) 

 

Zdroj: Foster a Magdoff (2009), upraveno dle Federálního rezervního systému USA 

(2015) a Ekonomické zprávy prezidenta (2006), tabulka B-78. 

 

Podle Fostera a Magdoffa (2009) od konce 70. let 20. století míra zadlužení stoupala 

téměř kontinuálně, následující období se neslo ve znamení prudkých vzestupných výkyvů 

zadlužování v relaci k HDP, tj. během let 1981-1988 a pak v letech 1997-2005. V 80. letech 

20. století patřily mezi sektory s největším přírůstkem zadlužení v relaci k HDP finanční 

instituce, jejichž zadlužení mezi lety 1981-1988 vzrostlo z 22 % na 42 % HDP, a také vláda, 

jejíž zadlužené v té stejné době vzrostlo ze 44 % na 69 % HDP. Během druhé úvěrové 

expanze mezi roky 1997-2005 rostl podíl zadlužení finančních společností na HDP ještě 

znatelněji, když z 66 % HDP vzrostlo na více než 100 %. Během tohoto druhého období také 

znatelně stoupala zadluženost na bydlení, z 67 na 92 % HDP, v nemalé míře také díky 

rostoucí popularitě refinancování během konjunktury na trhu s bydlením a vlivem 

expandujícího růstu na kreditních kartách. V Obr. 3.8 lze vidět skladbu zadluženosti ve 

Spojených státech v letech 1975 a 2005. 

 

 

 



54 

 

Obr. 3.8: Skladba zadluženosti v USA v roce 1975 a 2005 (v % celkového 

amerického dluhu) 

 

Zdroj: Foster a Magdoff (2009), upraveno dle Federálního rezervního systému USA (2015) a 

Ekonomické zprávy prezidenta (2006), tabulka B-78. 

 

Podle Fostera a Magdoffa (2009) nejenže míra zadluženosti v absolutních číslech 

strmě rostla a stejně dramaticky rostla i v relaci k růstu národní ekonomiky, ale značnou 

proměnu zaznamenala rovněž její skladba. Zadlužení finančního sektoru, které na počátku 70. 

let 20. století činilo jen asi 10 % celkového amerického dluhu, prudce vzrostlo a v roce 2005 

dosáhlo 1/3 celkového dluhu. Za stejné období se poměrně dramaticky snížila míra zadlužení 

nefinančních podniků a vlády, přičemž zadlužení si zachovalo přibližně stejný podíl na 

celkovém dluhu, jaký mělo za éry ekonomické krize v polovině 70. let 20. století. 

O zadlužení domácností, tedy konkrétně jednotlivých „tříd“, jsme se už zmínili. Ale za 

zmínku stojí ještě krátký rozbor celkového zadlužení domácností. Eskalace zadlužování 

domácností byla do značné míry vyvolána reakci Federální rezervní banky na burzovní 

propad z roku 2000. Když FED snížil úrokové sazby na historická minima ve snaze zabránit 

propadu ekonomiky do hluboké recese, začalo se zadlužování domácností kvůli bydlení, 

automobilům a kreditním kartám rychle prohlubovat. Podobně se vyjadřuje i Phelps 

(Kovanda, 2010, s. 78): „Nezapomeňme, že dalším excesem vedoucím ke krizi byla přehnaná 

spotřeba domácností. Kvůli nízkým úrokům lidé spotřebovávali více, než si mohli dovolit.“ 

Míra hypotečního zadlužení, a to je podstatné, se mezi lety 2000 a 2005 zvýšila o 75 %. S tím, 

jak se realitní hysterie účastnilo stále více lidí, domy se prodávaly za stále přemrštěnější ceny 

osobám s nízkým kreditním ohodnocením. Takto se u burzovní bubliny fakticky stala bublina 
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dluhová. To podpořilo ekonomiku, když investice do privátního bydlení v roce 2005 dosáhly 

celých 36 % úrovně veškerých soukromých investic – nejvyšší úrovně od roku 1958, kdy 

vrcholila velká předměstská stavební konjunktura pocítěna druhou vlnou automobilizace 

(Foster, Magdoff, 2009). 

 

3.11 Shrnutí 

 

Před finanční krizi došlo v americké ekonomice k poklesu fixních investic, v důsledku 

čehož ekonomické subjekty hledaly stále lukrativnější příležitosti ve finančních investicích. 

Díky tomu došlo k obrovskému rozmachu finančnictví, který se vyznačoval přechodem od 

běžné výroby k finančnictví. Tento fenomén marxističtí ekonomové Magdoff a Foster 

nazývají financializace a považují ji za klíčovou příčinu americké finanční krize. 

Rakouská teorie hospodářského cyklu podrobně a důsledně vysvětluje to, jaké jsou 

důsledky manipulace s úrokovými sazbami centrální banky. Rakouští ekonomové Woods a 

De Soto jednoznačně manipulaci s úrokovými sazbami považují za klíčovou příčinu finanční 

krize. Ke kritice politiky FEDu se přiklánějí i neokeynesovští ekonomové Mihm a Roubini a 

marxističtí ekonomové. Takřka zcela opačně se vyjadřuje představitel nového keynesovství 

Stiglitz, který tvrdí, že nízké úrokové sazby, jakožto důsledek politiky FEDu, nemohou a 

neměly by být vinny za americkou finanční krizi.  

Pokud jde o globální nerovnováhy, jakožto důsledek přebytku úspor Japonska, 

Německa a Činy, které se investovaly zpětně v USA, tak ty podle Greenspana a Bernankeho 

pomohly snížit americké úrokové sazby, nebyl to tedy jen FED. Mihm a Roubini tvrdí, že 

tento sdružený fond úspor skončil při hledání investic v USA a nakonec se jimi koupil dluh 

vytvořený USA. Podle nich je však chybná analýza, že za krizi mohou věřitelé, kteří své 

úspory investovali do USA. Podobně tvrdí i Stiglitz, že globální nerovnováhy měly vliv na 

USA, nebyly však rozhodující. Nebyly zdrojem finanční krize. 

Stiglitz výstižně popisuje selhání amerických finančních trhů, a selhání staví mezi 

klíčové příčiny finanční krize. Toto selhání spočívalo v tom, že tržní subjekty nesprávně 

oceňovaly riziko, a dokonce ho podceňovaly, což byl důvod, proč tržním subjektům byla 

poskytnuta finanční pomoc. 

Pokud jde o deregulaci a legislativní změny, tak došlo před krizí k mnoha změnám. 

Terčem kritiky je zákon Glass-Steagalla, který ručil za vklady klientů a který odděloval 

komerční a investiční bankovnictví. V rámci tohoto zákona došlo ke zrušení „ochranné zdi“ 
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mezi komerčním a investičním bankovnictví, což umocnilo finanční investice bank, avšak 

povinné pojištění vkladů zůstalo, což podnítilo morální hazard. Mihm a Roubini se přiklánějí 

k názoru, že změna tohoto zákona přispěla ke krizi. I Krugman tvrdí, že okrajově přispěl ke 

krizi.  

Kritiku si rovněž zaslouží Zákon o komunitním reinvestování, který umožňoval to, že 

bylo půjčováno i nízko-příjmovým skupinám. Díky tomuto zákonu došlo k rozvolňování 

úvěrových standardů. Ke kritice tohoto zákona se přiklánějí především Woods, Mihm a 

Roubini. Kritiku tohoto zákona naopak vyvracejí Krugman a Stiglitz. 

Nemalou měrou na vzniku krize se rovněž podílely programy daňových úlevy, které 

podnítily poptávku po nemovitostech. Ke kritice těchto programů se přiklánějí jak Woods, tak 

Mihm a Roubini. 

Diskutabilní je role agentur Fannie Mae a Freddie Mac před krizí. Woods tvrdí, že 

před krizí a během krize měly tyto dvě agentury pod svou záštitou ½ stávajících hypoték a ¾ 

nových, což reflektuje jejich významný podíl na hypotékách. Rovněž souhlasí i 

neokeynesovští ekonomové Akerlof a Shiller, kteří tvrdí, že tyto agentury měly pod svou 

záštitou hypotéky v hodnotě neuvěřitelných 4,9 bilionu dolarů. Podle Sitglitze a Krugmana 

naopak tyto dvě agentury měly malou zásluhu na vzniku krize. 

Mezi stěžejní finanční inovace patří především fenomén sekuritizace, který spočíval 

v tom, že se sjednotily poskytnuté hypotéky do společného fondu a pak se na základě tohoto 

portfolia emitovaly dluhopisy. Díky tomuto fenoménu se podle Mihma a Roubiniho dalo 

rozšířit riziko do celého světa. Tomuto tvrzení však oponuje Stiglitz. U sekuritizovaných 

produktů docházelo k nesprávnému oceňování rizik. U inovativních finančních produktů 

ratingové agentury udělovaly nesprávný rating, což klamalo investory. Ratingové agentury 

kritizují především Mihm, Roubini, Woods a Samuelson. Nejkontroverznějším finančním 

nástrojem byly CDO, které dostávaly celkově rating AAA, i když byly v různé své struktuře 

jinak rizikové. Během krize se nástroj CDO začal nazývat „toxický odpad“. Finanční inovace 

považují Krugman, Woods, Mihm a Roubini za příčinu finanční krize. 

Nemalou zásluhu na krizi měl morální hazard, který byl umocněn povinným 

pojištěním vkladů bank a odměnami bankéřů za jejich (nestandardní) výkon. Ke kritice 

morálního hazardu se hlásí jak Mihm, Roubini, tak Stiglitz.  

Takřka všechny výše uvedené příčiny vedly k vytvoření dluhové bubliny, která byla 

příčinou a zároveň předstupněm finanční krize. Tuto problematiku nejvýstižněji a snad jako 

jediní vysvětlují Foster a Magdoff. Dluhová bublina se projevila enormním zadlužením, 

především domácností, které si enormně pořizovaly hypotéky a spotřebitelské úvěry. Největší 
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zadlužení v rámci domácností vykázala tzv. střední třída. Z makroekonomického hlediska 

vykázalo USA nebývalé zadlužení, jak v nominálním vyjádření, tak v relaci k HDP. Mezi 

roky 1975 a 2005 se výrazně změnila skladba zadluženosti, kdy došlo mezi těmito roky 

především k růstu zadluženosti finančního sektoru, což reflektuje význam tohoto sektoru a 

jeho enormního vlivu na půjčování a finanční investice, které stály u zrodu krize. 

 

4. Následky finanční krize podle různých ekonomických teorií 
 

Finanční krize, která vypukla ve Spojených státech amerických, měla a stále má 

nedozírné důsledky jak pro americkou ekonomiku, tak pro světovou ekonomiku. 

Nevyhnutelnými důsledky byla také všeobecná finanční krize. Jak bylo zmíněno ve 3. 

kapitole, tak před finanční krizí začala hypoteční krize a úvěrová krize. Po finanční krizi se 

projevuje ekonomická krize, která se projevila v reálné ekonomice. My však ještě mezi 

finanční krizi a ekonomickou krizi zakomponujeme bankovní krizi, která byla - v případě 

americké finanční krize - nevyhnutelným důsledkem. Dále podrobíme rozboru následky 

finanční krize projevující se v ekonomice, které vedou k adekvátním hospodářsko-politickým 

opatřením. Nedílnou součástí této kapitoly bude pokračování v objasnění fenoménu 

financializace, avšak tentokrát ve světle její krize. 

 

4.1 Bankovní krize v USA 

  

V této podkapitole podrobíme rozboru podstatu bankovní krize, která postihla finanční 

sektory, jako jsou „stínové“ bankovnictví, hedgeové a investiční fondy a také tradiční 

bankovní sektor. 

 

4.1.1 Rozpad  „stínového“ (neregulovaného) bankovnictví 

 

Podle neokeynesovských ekonomů Mihma a Roubiniho (2011) na jaře roku 2006 se 

finanční systém mimořádně závislý na finanční páce - a její slepé víře, že ceny veškerých 
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aktiv budou nadále růst – ocitnul před finančním kolapsem neuvěřitelných rozměrů. 

Financování stále více záviselo na spekulacích typu Ponziho schématu.
22

 

Rizikové hypotéky poskytnuté v letech 2005 a 2006 začaly vykazovat nezvykle 

vysokou míru nesplacení. Tyto hypotéky měly výhody závisející na refinancování při nízkých 

úrokových sazbách – jednalo se o mimořádně výhodné akční ceny, hypotéky s krátkou fixací 

sazeb (ARM) a negativní amortizace. Avšak možnost refinancování, především u hypoték bez 

jakékoliv počáteční platby a vlastního kapitálu, byla možnou pouze tehdy, když ceny domů 

rostly; a tím pádem přestávali lidé platit a splácet (Mihm, Roubini, 2011). 

Přesto ještě nic nenasvědčovalo tomu, že se jednalo o počátek obrovské bankovní 

krize. Ke konci roku 2006 se však jádrem problému stal stínový bankovní systém, u kterého 

docházelo k nárůstu počtu hromadných výběrů. Podobně se vyjadřuje Krugman (2009, s. 

151): „Důsledkem této zničující spirály byl masivní útok na banky, pod jehož náporem se 

stínové bankovnictví otřáslo v základech podobně jako konveční bankovní systém počátkem 

třicátých let.“ Stovky neregulovaných poskytovatelů nebankovních hypotečních úvěrů, které 

stály u vzniku rizikových hypoték, se spoléhaly zejména na krátkodobé financování z větších 

bank. Jakmile začalo narůstat tempo nesplacení rizikových hypoték, odmítly velké banky 

těmto dlužníků prodloužit splátkový kalendář; a protože tito nebankovní věřitelé nemohli 

čerpat prostředky od věřitele poslední instance, začali krachovat jako oběti hromadných 

výběrů z bank (Mihm, Roubini, 2011). 

Vůbec prvním věřitelem, jenž zkrachoval, byla společnost Merit Financial, která se 

„proslavila“ tím, že poskytovala podvodné půjčky zvané Ninja pro lidi bez příjmů a 

zaměstnání. Avšak tato společnost nebyla jediná. Ostatní nebankovní věřitelé možná vypadali 

profesionálněji, ale jejich úvěrové praktiky byly dosti pochybné. Do konce roku zkrachovalo 

deset institucí a přítok hypoték pomocí kanálu sekuritizace se začal omezovat. Do konce 

března 2007 se počet zkrachovalých nebankovních věřitelů zvýšil nad padesát. Dne 2. dubna 

zbankrotoval druhý největší poskytovatel rizikových hypoték, společnost New Century 

Financial, neboť jí došly zdroje. Současně s tímto podnikáním skončily také další instituce, 

které podnikaly v obchodě s vydáváním hypoték, a také tisíce druhořadých hypotečních 

makléřů (Mihm, Roubini, 2011). 

 

                                                 
22

 V tomto schématu svěřují investoři správci fondu peníze za účelem jejich zúročení, ale tyto peníze 

provozovatel dále neinvestuje, a namísto toho pouze vyplácí prostředky fondu jen některým investorům, 

většinou těm, kteří investovali dříve. Tento systém funguje do doby, dokud přicházejí noví investoři a prostředky 

se dají vyplácet ostatním subjektům. Když už ve fondu nezbudou žádné peníze na vyplácení, fond zbankrotuje a 

vyplaceni zůstávají jen někteří investoři a ostatní nedostanou nic. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Investor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fond
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADze
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Arok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Investice
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4.1.2 Krach hedgeových fondů 

 

Hedgeové fondy možná nevypadají jako banky, avšak do značné míry tak fungují, 

protože získávají krátkodobé investice od individuálních a institucionálních investorů a 

uzavírají krátkodobé dohody o zpětném odkupu neboli repo půjčky od investičních bank.
23

 

Stejně jako běžné banky i hedgeové fondy investují své krátkodobé půjčky v dlouhém období. 

Kupříkladu dva hedgeové fondy společnosti Bear Stearns vložily do vysoce nelikvidních 

rizikových CDO tranší miliardy v krátkodobých úvěrech (Mihm, Roubini, 2011). 

Krach těchto dvou fondů v létě 2007 bylo předzvěstí osudu nejen stovek dalších 

hedgeových fondů, ale i stínového bankovního systému jako celku. Podobně se o jednom 

z těchto fondů vyjadřuje i Dvořák (2008, s. 299): 

„Další varování přišlo počátkem července 2007, kdy investiční banka Bear Stearns 

musela podpořit 1,6 mld. USD jeden ze svých hedgeových fondů, který utrpěl v souvislosti 

s problémy na trhu nekvalitních hypoték těžké ztráty. (…) Do konce července ztratily akcie 

této banky 30 %.“ 

 Stejně jako mnoho subjektů v systému byly tyto dva fondy prakticky neregulované a 

měly vysokou finanční páku. Když index ABX potvrdil rostoucí obavy subjektů na trhu,
24

 že 

rizikové CDO mohou ztratit velkou část, začaly tyto dva fondy vykazovat obrovské ztráty. 

V létě roku 2007 jeden z fondů přišel o 90 % zvýšeného kapitálu, přičemž kapitál druhého 

fondu, ještě zadluženějšího, zcela zmizel. Oba fondy na konci července požádaly o vyhlášení 

konkurzu. Podobně se vyjadřuje i Dvořák (2008, s. 303): „Dne 8. srpna požádaly dva 

podílové fondy, zřízené investiční bankou Bear Stearns, o ochranu před věřiteli.“ Tyto fondy 

však nebyly samy, zaniknul totiž i další fond vytvořený UBS (Mihm, Roubini, 2011). 

Podle Mihma a Roubiniho (2011) v průběhu dvou let po selhání tří hedgeových fondů 

skončilo asi pět set hedgeových fondů, které se staly obětí postupných hromadných výběrů. 

Důvod je nasnadě – věřitelé hedgeových fondů nemohli vědět a taky že nevěděli, jak moc 

jsou jednotlivé hedgeové fondy vystaveny riziku problémových aktiv. Tváři v tvář takovým 

problémům raději omezili úvěr všem. K tomu nejhoršímu se ale teprve schylovalo. Na 

začátku srpna 2007 ochromil finanční trhy mnohem větší šok v podobě naprostého selhání 

likvidity a úvěru, který vyvrcholil kolapsem společnosti Lehman Brothers a přivedl celý 

                                                 
23

 Repem je poskytnutí finančních aktiv za hotovost nebo jinou formu úhrady se současným závazkem přijmout 

tato finanční aktiva k přesnému okamžiku za částku rovnající se původní hotovosti nebo jiné podoby úhrady a 

úroku. 
24

 Index ABX měří napětí na trhu rizikových cenných papírů. 
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finanční systém na pokraj propasti.
25

 V té době se začal rozpadávat zbytek stínového 

bankovního systému a pod tlak se dostal dokonce i tradiční bankovní systém. To však byl 

teprve jen začátek krize.  

 

4.1.3 Problémy tradičních (regulovaných) bank a pojišťoven 

 

Jakmile se množily hromadné výběry ze stínových bank, staly se vůbec poprvé od 

třicátých let cílem panického vybírání vkladů i běžné banky. Jednou z prvních byla 

Countrywide specializující se na spoření, jež sloužila jako pobočka největší národní hypoteční 

banky Countrywide Financial. Podobně se vyjadřuje i Dvořák (2008, s. 299): 

„Dne 9. srpna americká jednička v poskytování hypoték Countrywide Financial, která 

ovládala téměř pětinu hypotečního trhu, varovala investory, že čelí finančním problémům. 

V této době držela rizikové hypotéky v nominálním objemu 1 mld. USD. Tržní cena tohoto 

balíku prudce klesala a snížila se přibližně o pětinu. Akcie společnosti reagovaly 13% 

poklesem.“ 

Tato banka se ocitla v samém ohnisku krize trhu s rizikovými hypotékami. Jak se stav 

zhoršoval, pochybnosti o firmě narůstaly. V srpnu 2007 obsadili vkladatelé pobočky 

Countrywide banky a hlasitě se dožadovali svých úspor, což bylo pozoruhodné, protože se 

tohle nestalo po dlouhá desetiletí. Jak hromadné výběry pokračovaly, narůstal strach, že i jiné 

regulované banky s pojištěnými vklady by mohly utrpět hromadné výběry. Tyto výběry 

možná vypadaly iracionálně, avšak ve skutečnosti měli vkladatelé přece jen důvod k obavám. 

Pokud jde o Countrywide, tak ta poskytovala pojištění vkladů do výše 100 000 dolarů. 

Spousta vkladatelů však měla v této bance částky tuto sumu převyšující. V roce 2007 nebylo 

v USA pojištěno zhruba 40 % běžných vkladů. Hromadné výběry proto byly velmi 

odůvodnitelné (Mihm, Roubini, 2011). 

Běžné komerční banky trpěly, avšak ze všech nejhůře na tom byly investiční banky. 

Mezi bankami, které se mohly spolehnout na podporu svých mateřských společností, byly 

Citigroup,
26

 JPMorgan Chase a Bank of America. Avšak nezávislé banky, jako Lehman 

Brothers, Merrill Lynch,
27

 Morgan Stanley, Goldman Sachs a Bear Stearns, byly na problémy 

                                                 
25

 Banka Lehman Brothers byla nechána napospas problémům proto, že nebyla – podle FEDu a amerického 

Ministerstva financí - dostatečně provázaná s finančním systémem. Po kolapsu této banky však realita byla úplně 

jiná. Ukázalo se, že tato banka byla značně provázána s finančním systémem a její „pád“ způsobil obrovské 

problémy a pomohl rozšířit finanční krizi do takřka celého světa. 
26

 Ztráty Citigroup, které vykázala za rok 2007, dosahovaly výše 9,83 mld. USD. 
27

 Ztráty společnosti Merrill Lynch za rok 2007 dosáhly výše 9,8 mld. USD. 
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samy. Stejně jako běžné banky si půjčovaly na krátkou dobu a úvěry poskytovaly dlouhodobě, 

neměly však přístup k věřiteli poslední instance a jejich věřitelé se nemohli spolehnout na 

pojištění vkladů, pokud by došlo ke ztrátám (Mihm, Roubini, 2011). 

Podle Mihma a Roubiniho (2011) kromě výše zmíněných bank se dostaly do problémů 

i makléřské společnosti. V březnu 2008 přišla na řadu jako první společnost Bear Stearns. 

Stejně jako její kolegové patřila mezi významné subjekty na trhu, pokud jde o tvorbu CDO, a 

ve svém účetnictví měla mnoho problémových aktiv. Během podzimu a zimy 2007 ztráty 

stoupaly, neboť poklesla hodnota CDO, zejména tranší oceněných ratingem AAA. Teprve 

nyní se situace na trhu začala vyjasňovat. Společnost se dostala do potíží a i po této bance 

chtěli věřitelé své prostředky, byla prostě vystavena hromadným výběrům vkladů. Došlo u ní 

k poklesu aktiv o 88 %. Řešením se jevilo odprodej této banky bance JPMorgan Chase, což se 

stalo. Silně zde však intervenoval Federální rezervní systém (O opatřeních, jež byla přijata 

jako reakce na finanční krizi, bude pojednáno v kapitole 5.). Podobně se o pomoci bance Bear 

Stearns vyjadřuje Krugman (2009, s. 157):  

„Když se v březnu 2008 dostala do potíží jiná z původní pětice velkých investičních 

bank, Bear Stearns, vložily se do věci Federální rezervní systém a Ministerstvo financí – ne 

aby zachránily firmu, která zkrachovala a zmizela z trhu, ale aby chránily její obchodní 

partnery, tedy ty, jimž banka dlužila peníze anebo s nimi měla uzavřené finanční obchody.“ 

Dlouho předtím, než zbankrotovala banka Lehman Brothers, se s hlubokými problémy 

potýkaly také instituce sloužící jako záložní podpora systému – menší pojišťovny typu Ambac 

a ACA,
28

 které se specializovaly na zajištění plateb dluhopisů, stejně jako velké pojišťovny 

typu AIG. Na jaře roku 2008 uvrhly prohlubující se problémy pojišťoven trhy komunálních 

dluhopisů do problémů (Mihm, Roubini, 2011). 

Podle Mihma a Roubiniho (2011) společnosti Fannie Mae a Freddie Mac také začaly 

mít problémy. Tyto společnosti se silně zadlužily, část svého dluhu použily na nákup 

rizikových hypoték a cenných papírů krytých aktivy. Do roku 2008 obě instituce utrpěly 

značné ztráty, které rychle snížily jejich kapitál. Podobně se vyjadřuje i Dvořák (2008, s. 

305): „Vážné problémy pokračovaly i v obou státem sponzorovaných hypotečních firmách 

Fannie Mae a Freddie Mac, které ohlásily za třetí čtvrtletí ztrátu 1,4 mld., resp. 2 mld. USD.“ 

Narůstaly obavy, že tyto dvě instituce už možná nebudou schopny krýt cenné papíry, za které 

ručily. Navíc investoři, kteří si koupili dluhopisy vydané těmito institucemi, otevřeně hovořili 

                                                 
28

 Akcie Ambac ztratily 6. března 2007 zhruba 15 %. Firma s cílem udržet si nejvyšší rating upsala počátkem 

března nové akcie v objemu 1,5 mld. USD a emitovala konvertibilní dluhopisy za 250 mil. USD. To pouze 

potvrdilo hloubku problémů. 
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o možnosti nesplacení. Pokud by vláda nepřevzala Fannie Mae a Freddie Mac, pak by jejich 

bankrot jednoznačně uvrhl finanční a hypoteční trhy do paniky nedozírných následků. 

Pád banky Lehman Brothers jako první poškodil pojišťovnu AIG, jež se dostala do 

problémů. Všechny ratingové agentury pak snížily rating této pojišťovny. Vláda pak musela 

poskytnout pomoc v podobě dodání peněžních prostředků ve výši 85 mld. dolarů. Výměnou 

za pomoc se AIG ocitla v péči státu – většinu kmenových akcií firmy nyní vlastnila americká 

vláda (Mihm, Roubini, 2011).  

Po pádu banky Lehman Brothers se krize z bankovního sektoru „přelila“ do fondů 

peněžního trhu. Jeden z nejvýznamnějších fondů Rezervní primární fond se dostal do ztráty. 

Byla to bezpříkladná událost, která vyvolala hromadný výběr z tohoto fondu. Tento fond 

značně investoval do rizikových aktiv, kupříkladu do dluhopisů právě zkrachovalé banky 

Lehman Brothers. Vláda musela jako reakci na krizi poskytnout okamžitou paušální záruku 

odpovídající pojištění vkladů, a to všem stávajícím fondům peněžního trhu.  

Ale zpět ke krizi bank. Po letním kolapsu IndyMac se na horizontu objevila hrozba 

dalších hromadných výběrů z bank. Ze dvou největších bank v zemi, Washington Mutual a 

Wachovia, začali klienti vybírat své vklady. I když se obě staly v podstatě insolventní, vládní 

představitelé chtěli mermomocí zabránit jejich kolapsu. Dohled nad bankou Washington 

Mutual nejprve převzal úřad pro dohled nad spořitelnami, a pak její prodej zprostředkoval 

společnosti JPMorgan Chase. Čtyři dny po zabavení a prodeji Washington Mutual využila 

americká federální agentura pro pojištění vkladů (FDIC) svou mimořádnou funkci s cílem 

usnadnit prodej banky Wachovia nejprve společnosti Citigroup a nakonec Wells Fargo 

(Mihm, Roubini, 2011). 

Podle Mihma a Roubiniho (2011) dvě zbývající nezávislé investiční banky Goldman 

Sachs a Morgan Stanley se rozhodly nečekat na pomoc ze strany vlády. Obě viděly, jak se 

jejich pozice strmě zhoršuje kvůli selhání banky Lehman Brothers, a tudíž se na konci září 

roku 2008 přihlásily o status bankovních holdingových společností, což jim umožnilo přístup 

k podpoře od věřitele poslední instance. Změna statusu zaznamenala klíčový okamžik 

v národních dějinách amerického finančnictví. Během sedmi měsíců se podoba Wall Street 

razantně proměnila – všech pět nezávislých investičních bank zbankrotovalo, staly se 

předmětem sloučení nebo byly dočasně umlčeny. 

Mimořádné hromadné výběry z bank tedy odsoudily k zániku poskytovatele 

nebankovních hypoték, strukturované investiční společnosti a zvláštní investiční společnosti, 
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hedgeové fondy, mezibankovní trhy, makléřské společnosti, fondy peněžního trhu, finanční 

společnosti a dokonce i tradiční banky a nefinanční korporátní firmy.
29

 

Nevyhnutelným důsledkem bankovní krize bylo zdražení a posléze „zamrznutí“ 

mezibankovních úvěrů. Banky prostě v této situaci nebyly ochotny půjčovat na 

mezibankovním trhu, kde v polovině srpna roku 2007 prudce stouply sazby. Tento důsledek 

vedl k prohloubení bankovní krize, proto musel do této situace zasáhnout FED. 

 

4.2 Ekonomická krize v USA 

 

Splasknutí americké realitní bubliny spustilo řetězovou reakci stagnujících a 

klesajících cen nemovitostí, vlnu nesplacených hypoték a globální ekonomickou krizi díky 

finanční nákaze a poklesu americké spotřeby. Od zhroucení trhu se substandardními 

hypotékami v červenci 2007 se finanční stres a panika nezadržitelně šířily nejen mezi 

běžnými lidmi, ale rovněž samotnými finančními trhy, když infikovaly jeden sektor za 

druhým: hypotéky s proměnlivými úrokovými sazbami, cenné papíry, pojišťovatele 

dluhopisů, komerční hypoteční úvěry, firemní dluhopisy, půjčky na automobily, kreditní karty 

a dokonce i studentské půjčky. 

Jak bylo zmíněno výše, banky, hedgeové fondy a finanční trhy se ocitly pod náporem. 

Vezmeme-li v potaz již tak slabou úroveň americké výroby, netrvalo dlouho, než se tato 

finanční katastrofa začala nepříznivě projevovat v reálné ekonomice, v ekonomice produkující 

statky a služby, konkrétně v růstu nezaměstnanosti, v oslabování spotřeby a investic a 

v propadu výroby a zisků, což se celkově projevilo v poklesu amerického reálného domácího 

produktu. V Obr. 4.1 lze vidět vývoj amerického reálného produktu (v %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Počet zkrachovalých bank v USA je zhruba 160. 
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Obr. 4.1: Tempo růstu amerického HDP 

 

               Zdroj: Světová banka (2015). 

 

Finanční krize se projevila krizí hospodářskou, což je vidět na výše uvedeném grafu. 

Americká ekonomika se nevyhnula dvouleté recesi, kdy v roce 2008 bylo tempo růstu HDP -

0,3 %, a v roce 2009 ekonomika vykázala pokles o necelé 3 %. V Obr. 4.2 lze vidět vývoj 

roční míry nezaměstnanosti v USA.  

 

Obr. 4.2: Vývoj míry nezaměstnanosti v USA 

 

Zdroj: OECD (2015). 
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Z Obr. 4.2  lze identifikovat značný růst míry nezaměstnanosti v letech 2009 a 2010, 

poté míra nezaměstnanosti pozvolna klesala, což bylo způsobeno příznivým vývojem 

výkonnosti ekonomiky v následujících letech. 

Ekonomická krize se projevila i ve veřejných financích, kdy v průběhu krize, tedy 

začátkem roku 2008, došlo k nadměrnému výpadku daňových příjmů a taky k růstu výdajů na 

podporu v nezaměstnanosti. Obr. 4.3. ukazuje vývoj federálního deficitu USA. 

 

Obr. 4.3: Vývoj federálního deficitu v USA 

 

Zdroj: Federální rezervní systém USA (2015). 

 

Vývoj amerického federálního deficitu od začátku roku 2008 dokumentuje jasný 

nárůst co do federálního deficitu. Kulminoval v roce 2009. V následujících letech se ho 

vlivem vládních opatření a příznivé ekonomické výkonnosti podařilo snižovat. 

V následujících grafech budeme dokumentovat vývoj ziskovosti v relaci k celkové 

ziskovosti. Na těchto grafech bude pozoruhodné k vidění to, že pokles ziskovosti ve 

finančním sektoru, který započal v roce 2007, předchází pokles ziskovosti nefinančního 

sektoru, který započal až v roce 2008. To potvrzuje hypotézu, že krize se nejdříve projevila 

v bankovním sektoru, co do poklesu ziskovosti, a až poté dolehla na reálnou ekonomiku, tedy 

ekonomiku produkující statky a služby. V Obr. 4.4 lze vidět vývoj ziskovosti finančního 

sektoru. 
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Obr. 4.4: Zisky finančního sektoru (v % z celkových zisků) 

 

Zdroj: Foster a Magdoff (2009), upraveno dle Ekonomické zprávy prezidenta USA 

(2013), tabulka B-91. 

 

Pokles ziskovosti bankovního, a vůbec, celého finančního sektoru započal ihned 

v průběhu finanční krize. Největší pokles byl zaznamenán v roce 2008, poté došlo k obratu a 

v následujících letech došlo k znatelnému růstu, z čehož lze usoudit, že se bankovní, potažmo 

celý finanční sektor velice rychle zotavil. V Obr. 4.5 lze vidět vývoj ziskovosti nefinančního 

sektoru. 

 

Obr. 4.5: Vývoj ziskovosti nefinančního sektoru (v % z celkových zisků) 
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Zdroj: Foster a Magdoff (2009), upraveno dle Ekonomické zprávy prezidenta USA 

(2013), tabulka B-91. 

 

Zisky nefinančního sektoru se začaly propadat až v roce 2008, tedy rok poté, co začaly 

klesat zisky finančního sektoru. Vrchol poklesu ziskovosti nefinančního sektoru byl 

zaznamenán v roce 2009, poté mírně stoupaly, avšak ne tak rapidně jako zisky finančního 

sektoru, z čehož lze usoudit, že nefinanční sektor není ještě docela „zotavený“. 

V následujícím obrázku si ukážeme procentuální využití průmyslových kapacit. 

V Obr. 4.6 lze vidět vývoj využití průmyslových kapacit v USA. 

 

Obr. 4.6: procentuální využití průmyslových kapacit v USA v letech 2000-2012. 

 

Zdroj: Foster a Magdoff (2009), upraveno dle Ekonomické zprávy prezidenta USA 

(2013), tabulka B-54. 

 

V Obr. 4.6 lze vidět dvě ekonomické recese (deprese), které se projevily 

procentuálním poklesem ve využití průmyslových kapacit. První recese se projevila po 

bublině (dot-com) v letech 2000 až 2002, poté se využití průmyslových kapacit zvyšovalo až 

do roku 2007, v následujícím roce, v době probíhající další recese, se využití průmyslových 

kapacit začalo opět snižovat, kdy minima 68,6 dosáhlo v roce 2009, poté se vlivem 

ekonomického oživění začalo rapidně zvyšovat. Tento ukazatel doslova koresponduje 

s vývojem HDP v USA. 
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4.3 Rozšíření americké finanční krize do Evropy 

 

Nespočet evropských bank poskytlo rizikové úvěry v rozvíjející se Evropě, především 

v Lotyšsku, Maďarsku, Ukrajině a Bulharsku. Když udeřila krize, mnohým z těchto ekonomik 

prudce poklesla měna a dílčím výsledkem bylo to, že už nebyly schopny dostát svým 

závazkům. Najednou začaly evropské banky především v Rakousku, Itálii, Belgii, Švédsku a 

Německu zaznamenávat značné ztráty ze svých úvěrových skladeb. V případě evropské krize 

se nejednalo o stejnou hypoteční krizi jako ve Spojených státech, ale pocházela ze stejného 

primárního problému: příliš mnoho vysoce rizikových úvěrů (Mihm, Roubini, 2011). 

Spojené státy však nebyly jedinou vyspělou ekonomikou, která v průběhu krize 

prodělala krach. Je fakt, že řada evropských institucí se dostala do problémů ještě dříve než 

jejich protějšky v USA. Francouzská banka Paribas byla jednou z prvních, jež pozastavila 

některé hedgeové fondy v létě roku 2007. Německá bank IKB se zhroutila ve stejnou dobu 

jako oběť hromadných výběrů SIV, jiná německá banka, Sachsen LB, obdržela koncem léta 

finanční pomoc. To byl ale jen začátek: nakonec zkolaboval celý bankovní systém na Islandu 

a došlo ke znárodnění značné části bank ve Velké Británii. Podobné komplikace se nakonec 

objevily v Irsku, Španělsku a mnoha dalších evropských státech (Roubini, 2009).  

Podle Mihma a Roubiniho (2009) přestože krize zasáhla tak rozličné země, jako je 

Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko a Rusko, nejvíce utrpěly pobaltské státy Lotyšsko, 

Estonsko a Litva, avšak také Maďarsko a Ukrajina. Všechny tyto země zaznamenaly 

okamžitý příliv kapitálu, jak rozmarní investoři prchali z rizikových trhů, lépe řečeno 

rozvíjejících se ekonomik, a zamíří do bezpečnějších útočišť. Výsledky byly předvídatelné, i 

když poněkud katastrofické. Maďarsko, Island, Bělorusko, Ukrajina i Lotyšsko se vydaly 

s žádostí o finanční pomoc k Mezinárodnímu měnovému fondu. Ve všech třech pobaltských 

zemích vysoce stoupla nezaměstnanost a bankovní sektor se ocitnul na pokraji krize. Pobaltí 

utrpělo nejhorší důsledky a na jaře roku 2009 dosáhla míra nezaměstnanosti dvouciferných 

čísel. Asi nejvíce postižené Lotyšsko prodělalo nepokoje, pád vlády a zhroucení svého 

úvěrového ratingu. 
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4.4 Následky projevující se v ekonomice, které vedou k adekvátním 

hospodářsko-politickým opatřením 

 

Prvním důsledkem neboli obavou, která vyvstává během a po finanční krizi je 

vyskytnutí se jevu deflace. Deflace se definuje jako všeobecný pokles cenové hladiny. Jedním 

z prvních ekonomů, který byl obeznámen s dynamikou deflace, byl Irving Fisher. I když dnes 

zůstává nechvalně známý díky svému tvrzení krátce před krachem trhu v roce 1929, že ceny 

akcií zůstanou na poměrně vysoké úrovni, své jméno očistil pozdější přesvědčivou teorií o 

souvislosti mezi finanční krizí, deflací a depresí, kterou nazýval „dluhová deflační teorie 

velkých depresí“ (Mihm, Roubini, 2011). 

Dluhové deflace, která se projevuje během finanční krize, má nepříznivé důsledky. Jak 

se dlužníci rozhodnou splatit své dluhy (a agregátní poptávka po zboží v těžké recesi klesat), 

snížené ceny zboží a služeb paradoxně zvýší kupní sílu dolaru, a tím i skutečné břemeno 

jejich zůstatkového dluhu. Jinými slovy, deflace zvyšuje reálnou hodnotu nominálních dluhů. 

Místo toho, aby lidé před svými dluhy získávali náskok, dostávají se do skluzu. Fisher to 

nazval „velkým paradoxem“. Čím více lidí zaplatí, tím více je jejich dluhy stahují ke dnu. 

V Obr. 4.7 lze vidět vývoj americké inflace/deflace. Další objasnění problematiky deflace 

bude předestřeno v 5. kapitole (Mihm, Roubini, 2011). 

 

Obr 4.7: Vývoj americké inflace/deflace v letech 2007 až 2013. 

 

Zdroj: Světová banka (2015). 
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4.5 Krize financializace 

 

Nyní se problému financilaizace - na který můžeme pohlížet jak na příčinu finanční 

krize, tak na její následek - budeme ještě věnovat, avšak konkrétně ve světle krize 

financializace. 

Marxističtí ekonomové zastávají názor, že americká finanční krize není pouze další 

z řady hlubokých, důvěrně známých kreditních krizí v dějinách kapitalismu, avšak reflektuje 

novou fázi v evoluci rozporů systémů, kterou jsme označili jako etapu „monopolně-

finančního kapitálu“. Splasknutí dvou velkých finančních bublin během sedmi let v samotné 

kolébce globálního kapitalismu ukazuje na krizi financializace neboli na progresivní posun 

těžiště od výroby k finančnictví, který charakterizoval ekonomiku v posledních čtyřech 

desetiletích (Foster, Magdoff, 2009). 

Přeměna systému, kterou financializace přinesla, se již od 70. let 20. století – jak bylo 

zmíněno v úvodu 3. kapitoly - odráží v nadměrném růstu podílu finančních zisků na 

celkových ziscích. Fakt, že tato financializace kapitálu má očividně podobu stále větších a 

větších bublin, které splaskávají stále častěji a se stále drtivějšími dopady a pokaždé tak 

vytvářejí hrozbu prohlubování stagnace (tj. situace příznačné pro zralý kapitalismus 

charakterizovaný pomalým růstem, přibýváním nadbytečných výrobních kapacit a 

zvyšováním nezaměstnanosti), je tudíž vývojovou tendencí zásadního významu (Foster, 

Magdoff, 2009). 

Radikální ekonomové – v souvislosti s americkou ekonomikou - poukazují na 

strukturální proměny v procesu akumulace kapitálu, související s historickým procesem 

trvajícím desetiletí a nyní všeobecně známým pod jménem financializace, v jehož průběhu 

byla tradiční role financí jakožto správce výroby postavená do popředí, když finance získaly 

nadvládu nad výrobou (Foster, Magdoff, 2009). 

Podle marxistických ekonomů Fostera a Magdoffa (2009) je normálním stavem 

vyspělých kapitalistických ekonomik, jako jsou například ekonomiky Spojených států, 

velkých západoevropských zemí nebo Japonska, spíše stagnace než překotný růst. Z tohoto 

pohledu dnešní periodické krize ukazují spíše na vážné a prohlubující se dlouhodobé limity 

kapitálové akumulace než na pouhé dočasné výpadky v procesu zrychleného růstu. 

Aby kapitalistická ekonomika mohla nadále růst, musí neustále hledat nové zdroje 

poptávky pro obrovské přebytky, které vytváří. V dějinách ekonomiky ale nastávají období, 

kdy velká část kapitálových přebytků vytvořených díky nesmírné a neustále rostoucí 
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produktivity systému není s to najít dostatek nových výnosných investičních příležitostí. 

Příčiny podle Fostera a Magdoffa (2009) tohoto fenoménu jsou komplexní a mají co dělat: 

 (1) se zralostí dané ekonomiky, jejíž základní průmyslová infrastruktura nemusí být 

vybudována od základu, avšak vyžaduje pouhou reprodukci,  

(2) s dlouhotrvající nedostatkem nové technologie, která by byla zdrojem významné 

stimulace a přeměny ekonomiky, jakou byl kupříkladu vynález automobilu, 

 (3) s rostoucí nerovností příjmů a distribuce bohatství, které omezují spotřební 

poptávku nízko-příjmových skupin a vedou k omezování investic spolu s tím, jak se kumulují 

nevyužívané výrobní kapacity a jak bohatí se svými prostředky stále permanentněji raději 

spekulují, než aby je investovali do reálné ekonomiky, 

 (4) s procesem monopolizace (oligopolizace), jenž vede ke zmírnění cenové 

konkurence zpravidla považované za hlavní zdroj pružnosti a dynamiky systému. 

Činitel, který během několika posledních desetiletí převážně bránil, aby se věci 

v důsledku poklesu objemu čistých investic a limitů uvalených na civilní vládní výdaje ještě 

zhoršovaly, byl náhlý růst finančnictví. Ten vytvořil velkolepé odbytiště pro kapitálové 

přebytky v oblasti označované jako FIRE (finanční, pojišťovací a realitní sektor), přičemž 

tento neproduktivní sektor hospodářství poskytl značnému množství lidí zaměstnání a zároveň 

nepřímo stimuloval poptávku v důsledku působení fenoménu zhodnocení aktiv (Foster, 

Magdoff, 2009) 

Ve snaze vyhnout se nejhorším projevům stagnace se kapitalismus stal ve své 

monopolně-finanční etapě závislejším na nafukování systému dluhu. V samotném procesu 

financializace navíc nic nenabízí východisko z tohoto bludného kruhu. Splasknutí dvou bublin 

během sedmi let v samotném epicentru kapitalistického systému ukazuje na krizi 

financializace, za níž se skrývá hluboká stagnace, přičemž z pasti v současné chvíli neexistuje 

jiné východisko než vznikání dalších bublin (Foster, Magdoff, 2009). 

 

4.3 Shrnutí 

 

Finanční krize se nejdříve projevila prostřednictvím bankovní krize. V první části bylo 

popsáno, jaké sektory finančního odvětví tato krize nejdříve postihla.  

Prvním sektorem, který byl krizí postižený, byl bankovní sektor, konkrétně hodně 

diskutabilní a kontroverzní „stínové“ (neregulované) bankovnictví. V rámci „stínového“ 
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bankovnictví došlo ke krachu dvou významných institucí jako Merit Financial a New Century 

Financial a mnoha dalším. 

Poté se krize projevila krachem hedgeových a investičních fondů. Mezi tyto fondy 

náleží především dva hedgeové fondy banky Bear Stearns. Tato banka musela na záchranu 

jednoho ze svých fondů poskytnout pomoc ve výši 1,6 mld. dolarů. Nakonec tyto dva fondy 

musely požádat o ochranu před věřiteli. Zkrachoval také fond vytvořený UBS. Poté skončilo 

zhruba 500 hedgeových fondů, které se staly „obětí“ hromadných výběrů vkladů. 

Tradiční bankovní systém se rovněž neobešel bez újmy. Po krachu banky Lehman 

Brothers, která byla ohniskem bankovní krize, došlo ke krachům, sloučení či převzetí mnoha 

bankovních institucí. Mezi první postižené ústavy patří Countrywide Financial, poté byly 

postiženy také banky Citigroup, JPMorgan Chase a Bank of America, a také nezávislé banky, 

jako Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Goldman Sachs a Bear Stearns., 

Washington Mutual a Wachovia. Bez újmy se rovněž neobešly hypoteční ústavy Fannie Mae 

a Freddie Mac. Postiženy byly také pojišťovny, mezi které patří především AIG. 

Finanční, potažmo bankovní krize se projevila v krizi ekonomické, neboli v recesi. 

Mezi hlavní indikátory, prostřednictvím kterých bylo možno identifikovat ekonomickou krizi, 

náleží: míra nezaměstnanosti, tempo růstu HDP, vývoj federálního deficitu, vývoj zisků 

finančního a nefinančního sektoru a také procentuální využití průmyslových kapacit. Pomocí 

těchto ukazatelů jsme ukázali na vzniknuvší a probíhající ekonomickou krizi. 

V předposlední části této kapitoly jsou předmětem zájmu následky, které vyplývají 

z finanční krize. Jde především o riziko deflace a vyvstání jevu credit crunche. 

V závěru této kapitoly jsme navázali na problém financializace, o kterém jsme se už 

prostřednictvím marxistických ekonomů Fostera a Magdoffa zmínili ve 3. kapitole. Tentokrát 

jsme se na tento problém podívali ve světle krize financializace. V důsledku poklesu 

lukrativních investičních příležitostí u výroby dochází k hledání jiných investičních 

příležitostí v jiných sektorech ekonomiky, především ve finančním sektoru. Enormní úspory 

podniků už nelze investovat do rozšiřování výrobních kapacit, neboť jich je nadbytek, proto 

tyto prostředky nacházejí uplatnění ve finančních investicích, konkrétně ve spekulacích. 

Financializace se tudíž nutně musí projevit ekonomickou stagnací (jakožto důsledek 

nedostatečného využití výrobních kapacit a nedostatečných lukrativních investičních 

příležitostí v reálné ekonomice). Díky rozmachu finančnictví pak dochází ke stále častějšímu 

vznikání bublin, které jsme mohli spatřit během sedmi let v USA. Tento stav se pak označuje 

jako krize financializace. 

 



73 

 

5. Nápravná opatření k řešení a preventivní opatření k zabránění 

finanční krize podle různých ekonomických teorií 
 

Pokud jde o nápravná opatření, tak nejdříve se zaměříme na opatření přijatá v rámci 

měnové politiky, poté se zaměříme na opatření implementovaná v rámci fiskální politiky, 

která jsou rovněž nedílnou součástí preventivních opatření k zabránění finanční krize. 

5.1 Přijatá opatření v rámci měnové politiky 

 

Než přejdeme ke konkrétním přijatým nápravným opatřením, tak se nejdříve 

podíváme na to, jaké vlastně byly důvody k přijetí těchto opatření. Mezi primární důvody 

náleží především obavy z deflace, a tyto obavy se fakticky naplní nejenom během finanční 

krize, ale i během ekonomické krize, proto se musí vůči nim zasáhnout již v rámci finanční 

krize. Druhým vážným důvodem je projevení jevu credit crunch, který reflektuje omezení či 

„zamrznutí“ úvěrových toků, resp. úvěrového trhů. A aby se zamezilo i tomuto problému, tak 

musí centrální banka intervenovat.  

Podle neokynesovských ekonomů Mihma a Roubiniho (2011) se vlna deflace 

vycházející z finanční krize odehrává v úplně jiném světle než standardní deflace a může být 

mnohem nebezpečnější a destruktivnější. Takovéto vlny deflace nastávaly relativně běžně po 

opakujících se krizích 19. století, avšak ve 20. století se vyskytovaly jen zřídka. Zatímco 

deflace doprovázela globální hospodářskou recesi třicátých let, po této zlomové události 

takřka zmizela. Znovu se dostala na povrch až v devadesátých letech, nejprve po splasknutí 

japonské bubliny aktiv, a pak v průběhu drastické recese, jež zasáhla Argentinu v letech 1998-

2001. 

Během nedávné krize se centrální bankéři obávali právě z tohoto typu deflace. Dobře 

věděli, že její škodlivé účinky se mohou rozprostřít po celé ekonomice. I pokud nedojde 

k přímé depresi, může deflace omezovat růst po celé roky, což vede ke stavu, který můžeme 

nejlépe popsat jako stagflaci, kdy se ekonomická stagnace nebo dokonce recese spojí 

s deflací. Za těchto okolností přestanou mít běžné nástroje měnové politiky efekt (Mihm, 

Roubini, 2011) 

V době finanční krize obavy z deflace děsily Bena Bernankeho, Henryho Paulsona a 

Timhothy Geithnera.
30

 Ovšem stejně jako všechno ostatní, co se týká finanční krize – 

                                                 
30

 Tato jména patří bývalému předsedovi FEDu a americkým ministrům financím. 
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vymyslet reflaci nebo jinak řečeno inflaci je těžší, než se zdá. Jakmile nabere deflační spirála 

na rychlosti, konvenční měnová politika přestává fungovat. Stejně tak nepotírá ani jiné 

neduhy, které provázejí finanční krize. Pro boj je třeba využít jiné, nekonvenční nástroje 

(Mihm, Roubini, 2011). 

Dalším problémem, jak je zmíněno výše, je tzv. credit crunch, což je situace, kdy 

dojde k „zamrznutí“ úvěrového trhu. Tomuto stavu předchází past likvidity, tedy situace, kdy 

takřka nulové úrokové sazby nepodněcují úvěrovou aktivitu. Past likvidity normální stav není. 

Dojde k ní, když centrální banka vyčerpá sílu operací na volném trhu. Obávaný okamžik 

nastane, když centrální banka nařídí nulovou úrokovou sazbu. V normální době by tato sazba 

napumpovala do ekonomiky velké množství lehce přístupných peněz, zaručila by vysokou 

likviditu a podnítila nebývalý rozvoj. Avšak v důsledku finanční krize nebude snížení úrokové 

sazby na nulu stačit k obnovení důvěry a nebude to dostatečný důvod pro banky, aby si mezi 

sebou začaly půjčovat. Banky se tak obávají o nedostatek likvidity a hledí na sebe s takovou 

nedůvěřivostí, že budou raději hromadit likvidní hotovost do jakékoliv výše, než aby ji 

půjčily. V této atmosféře strachu může být úroková sazba nulová, ale vlastní tržní sazby, za 

které jsou banky ochotny půjčit, budou mnohem vyšší, což navýší náklady na půjčku. 

Vzhledem k tomu, že je takřka nemožné nařídit záporné úrokové sazby – nelze donutit banky 

půjčovat peníze, pokud za to budou postihnuty -, politici se ocitnou ve vážném dilematu, jsou 

vystaveni pasti likvidity (Mihm, Roubini, 2011). 

Podle Mihma a Roubiniho (2011) v průběhu nedávné krize se centrální banky celého 

světa ocitly přesně v této situaci. Ale celkové zásahy jen velmi málo stimulovaly úvěry, 

nemluvě o spotřebě, investicích nebo kapitálových výdajích, neboť tržní sazby zůstaly nadále 

velmi vysoké s ohledem na strach a nejistotu, které sevřely banky, domácnosti a firmy. Tyto 

zásahy nezpomalily ani tíhnutí k deflaci. Konvenční měnová politika přestala mít vliv na trhy. 

Hodilo by se sem přirovnání, že intervence do měnové politiky rovněž stahovaly smyčku. 

Byly jednoduše řečeno k ničemu. 

Podle Mihma a Roubiniho (2011) byl důvod prostý: snížení úrokových sazeb FEDem 

neprosákly širším finančním systémem. Banky měly peníze, ale nechtěly je půjčit a nejistota 

umocňovaná krizí a obavy, že mnoho stávajících půjček a investic se nakonec pokazí, je 

nutila k odmítání rizika. Centrální banka mohl do bank načerpat spoustu likvidity, ale nemohl 

je přinutit poskytovat úvěry. Jediné, co banky udělaly se svými přebytečnými rezervami, bylo 

to, že je vložily do toho, co se nejvíce podobalo hotovosti – nerizikový státní dluh.  

Za normálních podmínek jsou trhy poměrně likvidní a důvěřují pravidlům. Lidé si 

vzájemně půjčují peníze bez obav a cena půjček je na normální úrovni. V době krize, kdy je 
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pacient (finanční systém) velmi nemocný, krevní oběh systému (likvidita) „neteče“, přestože 

dříve jej běžná opatření udržovala v dobrém zdravotním stavu (operace na volném trhu a 

následně nižší úrokové sazby). Příchod deflace začíná vypadat velmi reálně (Mihm, Roubini, 

2011). 

Pokud jde o úvěrové zamrznutí, tak podle Kurgaman (2009) je cílem přimět centrální 

banky, aby na přechodnou dobu poskytovaly přímé finanční půjčky i nefinančnímu sektoru. 

Ochota Federálního rezervního systému nakupovat komerční cenné papíry je v tomto ohledu 

významným počinem, ale takových bude pravděpodobně třeba víc.  

Proti výše uvedeným tvrzením neokeynesovských ekonomů Mihma a Roubiniho 

ohledně „úvěrového zamrznutí“ oponuje svými tvrzeními představitel rakouské školy Woods, 

který své závěry opírá o analýzu ekonomů. Podle Chariho, Christiano, Kehoeho (Woods, 

2010) nebyla pravda, že došlo k prudkému poklesu úvěrových toků napříč celou ekonomikou, 

neboli k „úvěrovému zamrznutí“. Komplikace s půjčováním měly známé firmy z Wall Street, 

ostatní však ne. K 8. říjnu data nereflektovala žádný pokles běžných obchodních či 

spotřebitelských úvěrů. Mezibankovní úvěry, které údajně přestaly existovat, podle 

dostupných dat vykazovaly obrovskou aktivitu. V Obr 5.1 lze vidět vývoj úvěrové aktivity, 

tedy bankovních úvěrů v USA. 

 

Obr.  5.1: Vývoj bankovních úvěrů v USA v letech 2004 až 2014 (v mld. dolarů) 

 

Zdroj: Federální rezervní systém USA (2015). 

 

Podle Chariho, Christiano, Kehoeho (Woods, 2010) u nefinančních institucí nedošlo 

k žádnému dramatickému omezení přístupu ke krátkodobým půjčkám. Přestože objem 
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emitovaných obchodních cenných papírů finančních institucí poklesl, nefinanční cenné papíry 

krize nikterak nepostihla. Úrokové sazby obchodních papírů rostly jen u finančních cenných 

papírů. A konečně, i kdyby banky přece jen půjčovaly méně, pro podnikatele by to 

nepředstavovalo žádnou komplikaci. Studie došla k závěru, že zhruba 80 % obchodního 

půjčování se odehrává mimo bankovní sektor. 

Podle Lova (Woods, 2010) v prosinci roku 2007 vydala finanční poradenská 

společnost Celent zprávu, jež studii minneapoliského FEDu potvrdila. Použila přitom údaje 

samotného FEDu a došla k závěru, že strašení slavnou „úvěrovou tísní“ (credit crunch) bylo 

naprosto neopodstatněné. Objem úvěrů zůstal po celou dobu krize relativně vysoký, od 

mezibankovních půjček až po spotřebitelské úvěry. Americká vláda, tvrdilo se ve zprávě, 

z potíží několika velkých, exponovaných společností (především komerčních a investičních 

bank a automobilového průmyslu) vyvodila chybné stanovisko, že zamrznutí úvěru hrozí celé 

americké ekonomice. Je zarážející, že řada výroků ministra Paulsona či předsedy Bernankeho 

stojí v příkrém rozporu s daty úřadu, které sami řídí. 

Přesto, že je diskutabilní to, zda došlo či nedošlo ke credit crunchi, tak Bernanke, když 

udeřila krize, zavedl sérii opatření, jejichž cílem bylo snížit rozpětí mezi krátkodobými a poté 

i dlouhodobými sazbami, které udával trh, a krátkodobými sazbami, které byly stanoveny 

politicky. Proto FED vytvořil řadu nových „likvidních“ nástrojů, jež zpřístupňovaly 

nízkonákladové půjčky všem, kdo je žádali. Ve skutečnosti vláda vstoupila na trh s cílem 

zasáhnout mnohem dál než obvykle než běžné mechanismy finančních injekcí – snížení 

krátkodobých jednodenních sazeb FEDu – a přímo poskytla půjčky churavějícím finančním 

institucím. Stala se typickým věřitelem poslední instance, kdy umožňovala úvěry a likviditu 

stále širšímu okruhu finančních subjektů (Mihm, Roubini, 2011). 

Podle Mihma a Roubiniho (2011) zpočátku FED směřoval tyto manévry na instituce, 

depozitní instituce nebo banky, které již měly jistá práva půjčovat si jednodenní finanční 

prostředky přímo od FEDu z tzv. diskontního okénka. Tohoto práva však využilo jen málo 

bank jednoduše proto, že za normálních okolností FED uvaloval sankční sazbu všem, kdo 

k tomuto okénku zavítali. Bylo zaměřeno na malé úvěry v nouzové situaci, zvláště během 

krize. Jak se podmínky zhoršovaly, FED začal snižovat sankce za půjčky a dovoloval bankám 

získat úvěry na delší dobu. Do března 2008 si banky pomocí tohoto instrumentu mohly půjčit 

až na devadesát dnů a takřka bez sankcí. 

Krize se přes to všechno zhoršila, a tudíž FED zavedl nové nástroje likvidity. Aukční 

nástroj TAF cílil na depozitní instituce, kterým dával další prostředek pro zajištění hotovosti 

na dobu o mnohem delší, než byl jeden den. To však moc nepomohlo zastavit krizi likvidity 
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ani problémový cyklus akutních prodejů za snížené ceny, nucenou likvidaci a pokles cen 

aktiv. FED musel přijmout další instrumenty, které se zaměřovaly na instituce finančního 

systému, které dosud neměly k jeho zdrojům přístup (Mihm, Roubini, 2011). 

Proto Federální rezervní systém vytvořil úvěrové program PDCF, který poskytoval 

jednodenní půjčky „primárním dealerům“, tedy bankám a makléřským společnostem, s nimiž 

FED obchoduje, jestliže uskutečňuje operace na volném trhu. Dalším úvěrovým programem 

byl TSLF, prostřednictvím něhož se stejné skupině poskytovaly půjčky střednědobé splatnosti 

výměnou za nelikvidní cenné papíry, které tyto instituce držely. Tak tedy poprvé od dob 

Velké hospodářské krize FED využil svých mimořádných pravomocí půjčovat nedepozitním 

finančním institucím. Odtud se instrumenty jen množily, pod zkratkami směle konkurujícími 

čemukoli, co přinesl „Nový úděl“: program Commercial paper fading facility (CPFF), 

instrument investic na peněžním trhu MMIFF a nejhůře vyslovitelný instrument 

ABCPMMMFLF (Sdružený likvidní fond cenných papírů peněžního trhu krytých aktivy), 

známý pod názvem jako AMLF (Mihm, Roubini, 2011) 

Podle Mihma a Roubiniho (2011) tyto nástroje povolovaly finančním institucím 

půjčovat si přímo od FEDu. V ostatních případech tyto instrumenty přímo či nepřímo 

finacovaly nákup nelikvidních krátkodobých dluhopisů. Ať už byl mechanismus jakýkoli, cíle 

byly stejné: poskytnout injekci likvidity na trhy, které vykazovaly známky obtíží a napětí. 

Celkově tyto zásahy nakonec dosáhly kýženého výsledku. Ke konci roku 2008 

v důsledku pádu banky Lehman Brothers zaplavil FED a další centrální banky finanční trhy 

stovkami miliard likvidních dolarů, poté rozpětí mezi krátkodobými tržními sazbami a 

bezpečnými vládními aktivy začala klesat. Jakkoli byla tato opatření diskutabilní, úspěšně 

poskytla likvidní injekci krátkodobým úvěrovým trhům (Mihm, Roubini, 2011). 

Za normálních okolností pomáhá věřitel poslední instance jednotlivým bankám 

s problémy s likviditou. Ale v této konkrétní krizi nakonec centrální banky poskytovaly 

podporu takřka všem bankám. Prostřednictvím CPFF půjčoval FED peníze dokonce i 

podnikům. Také poskytoval „likvidní oporu“ mnoha institucím považovaným za příliš velké 

na to, aby padly (AIG, Fannie Mae a Freddie Mac a Citigroup). V Tab. 5.1 lze vidět rozvrh 

konkrétních příslušných programů (Mihm, Roubini, 2011) 

 

Tab. 5.1: Rozvrh příslušných programů 

Druh programu Datum vytvoření Účel 

Term Auction Facility 

(TAF) 
Prosinec, 2007 

Stanovený objem půjček od 

FEDu za úrokové sazby, 

které jsou určené na 
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konkurenčním trhu 

Term Securities Lending 

Facility (TSLF) 
Březen, 2008 

Poskytnutí státních cenných 

papírů jako kollaterál na 

úvěrovém trhu. Odkup 

státních CP na dobu delší 

než noc. 

Swap Lines Březen, 2008 

Půjčka v dolarech 

centrálním bankám za 

zahraniční měny, a to tak, 

že tyto centrální banky zase 

půjčí svým obchodním 

bankám dolary 

Půjčka J.P Morgan k 

nákupu Bear Stearns 
Březen, 2008 

Odkoupení za 30 miliard 

dollarů aktiva banky Bear 

Stearns skrz banku J.P. 

Morgan 

Primary Dealer Credit 

Facility (PDCF) 
Březen, 2008 

Půjčky primárním dealerům 

(včetně investičních bank) 

tak, že za stejných 

podmínek mohou půjčit i 

jiným bankám 

Půjčka AIG Září, 2008 
Půjčky 85 miliard dollarů 

pojišťovně AIG 

Asset-Backed Commercial 

Paper Money Market 

Mutual Fund Liquidity 

Facility (AMLF) 

Září, 2008 

Půjčky primárním dealerům 

tak, že mohou skupovat 

komerční státní cenné 

papíry na peněžním trhu 

Commercial Paper Funding 

Facility (CPFF) 
Říjen, 2008 

Nákupy cenných papírů od 

emitentů 

Money Market Investor 

Funding Facility (MMIFF) 
Říjen, 2008 

Půjčky na speciální 

investiční nástroje, tak že 

tyto subjekty mohou koupit 

široký rozsah aktiv 

Term Asset-Backed 

Securities Loan Facility 
Listopad, 2008 

Půjčky emitentům cenných 

papírů proti těmto cenným 
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(TALF) papírům jako kollaterály ke 

zlepšení funkčnosti trhu 

Zdroj: Mishkin, 2010, vlastní úprava. 

 

Podobně se k zásahům FEDu do ekonomiky přiklání i Krugman (2009), který tvrdí, že 

bude muset být rekapitalizace mnohem masivnější, bude muset zasáhnout do větší šíře a 

nakonec bude třeba prosadit i větší míru vládní regulace. V podstatě by mělo dojít 

k dočasnému znárodnění značné části finančního sektoru. Jen aby bylo zřejmé, nejde o 

dlouhodobý cíl, o snahu zmocnit se vlády nad ekonomikou, to by byl návrat k socialismu, ne-

li ke komunismu, ale jakmile to bude možné, finance by se měli financovat. V danou chvíli je 

však nezbytné všemi nástroji rozhýbat úvěry a nedat se přitom svazovat ideologickými 

hledisky, což však odporuje výše uvedeným tvrzením ohledně credit crunche v případě 

rakouské školy. Ze všeho nejhorší by bylo neudělat to, co je nutné, pouze ze strachu, že kroky 

směřující k záchraně finančního sektoru vypadají poněkud „socialisticky“. 

Pokud jde o konkrétní zásahy, neboli záchrany bank, tak ministr Paulson 7. září v roce 

2008 oznámil, že federální vláda převzala Fannie Mae a Freddieho Maca, tedy korporace, 

které zpracovávaly neuvěřitelných 75 % všech amerických hypoték. Fannie s Freddiem 

nahromadily závazky ve výši 5 bilionů dolarů a nikdo netušil, jak značná část sumy je 

ohrožena. Ministerstvo nazvalo své řešení „opatrovnictví“, všichni ale věděli, že jde o 

obyčejné znárodnění – přímé státní převzetí soukromé (či kvazi-soukromé) instituce (Woods, 

2009). 

Týden po 7. září roku 2008 zorganizoval FED převzetí investičního obra Merrill 

Lynch komerční bankou Bank of America. Investiční banku Lehman Brothers vláda nakonec 

nechala padnout. Paulson to argumentoval tím, že nehodlá roztočit žádný kolotoč bailoutů. 

Nehodlá podporovat morální hazard. Další den byla oznámena záchrana pojišťovacího 

gigantu AIG v hodnotě 85 miliard dolarů. AIG se dostala do problémů nikoli díky MBS jako 

takovým, ale protože na tyto dluhopisy vydala příliš mnoho tzv. swapů úvěrového selhání, 

což je jakési pojištění proti splátkové neschopnosti (Woods, 2009). 

Pokud jde o Fannie Mae, Freddie Mac, pojišťovnu AIG a dále velkou trojku 

automobilek, tak ty podle doktríny „too big to fail“ byly příliš obrovské, a argumentuje se tím, 

že bankrot některé z velkých korporací by vyslala rázovou vlnu do celé ekonomiky, která by 

zasáhla spoustu dalších firem (Woods, 2009). 

Podle Woodse (2009) se na velké bankroty lze dívat i jiným způsobem. Jestliže 

korporace provozuje čtyři ziskové aktivity a dvě neziskové, ukončení těch neziskových jí jen 
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prospěje. Než aby mrhala svými prostředky na zboží a služby, které dostatečně neuspokojují 

potřeby zákazníků, může tyto zdroje přesunout do svých ziskových aktivit. Firma, jež se zbaví 

svých ztrátových divizí, je zdravější a může se pustit s novým úsilím do jiných, slibnějších 

projektů. A co platí o této jedné firmě, platí úplně přesně i pro celkovou sumu všech firem, 

tedy celé hospodářství – ukončení činností, které mrhají bohatstvím společnosti a vysávají 

zdroje ze zdravých a kompetentních firem, je pro celou ekonomiku požehnáním. 

Podle Shostaka (Woods, 2009) jsou tedy podniky, které politici označují za příliš 

velké, než abychom je mohli nechat padnout, naopak příliš velké, než abychom si je mohli 

dovolit nechat naživu. Čím déle je budeme přiživovat, tím více kapitálu tyto firmy budou 

promrhávat, kapitálu, který by mohly zdravé firmy využít daleko produktivněji. Bailouty 

velkých podniků brání tvorbě kapitálu a oddalují ekonomické zotavení. 

Představitel rakouské školy Woods (2009) na příkladu investiční banky Lehman 

Brothers poukazuje na to, co se s ekonomikou doopravdy stane, když se velká firma nechá 

zbankrotovat. S aktivy ve výši 639 miliard dolarů a šestadvaceti tisíci zaměstnanci mohl 

Lehman snadno argumentovat, že patří pod doktrínu „too big to fail“. Ukázalo se, že nebyl. 

Když se v září 2008 potopil, vše cenné a hodné uchování získali jiní vlastníci a co za 

uchování nestálo, jednoduše zmizelo. Takový je princip bankrotu. Nic dramatického se ve 

skutečnosti nestalo. 

Washington Mutual byla největší americká vzájemná spořitelna. V září 2008 také 

zkrachovala. Část jejich cenných aktiv odkoupil JP Morgan. Vše poté plynulo normálně 

(Woods, 2009). 

Podle Woodse (2009) se jevilo, že úvěr „zamrzá“, ačkoliv byl ve skutečnosti dál 

dostupný bonitním žadatelům, přestože – vzhledem k nejisté době – se zvýšeným rizikovým 

příplatkem. To je podle Woodse rozumná zásada. V recesi je každopádně takovéto 

„zamrznutí“ úvěrových toku nezbytné, což platí dvojnásob v naší současné situaci, kdy se nad 

tolika sektory ekonomiky vznáší tolik nezodpovědných otázek. Lehkomyslné úvěrové 

podmínky a bezhlavé rozhazování půjček na všechny strany uvrhlo ekonomiku do problémů, 

protože způsobilo mylnou alokaci kapitálu do rozmanitých neživotaschopných, či výslovně 

nemyslných projektů. Ekonomika nyní potřebuje čas na obnovení. Účastníci trhu musejí 

prověřit, které investiční projekty jsou zdravé, a které mrhají kapitálem, a ceny aktiv se musejí 

snížit na reálnou úroveň, aby znovu umožnily racionální ekonomickou kalkulaci. Banky by 

měly provádět přesně to, k čemu je trh nutí – vrátit se k normálním a zodpovědnému 

úvěrování a přísněji posuzovat žádosti o půjčku. 
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Bailoutový zákon neboli Zákon o nouzové stabilizaci hospodářství – z roku 2008 dal 

ministerstvu financí právo utratit 700 miliard dolarů na nákup aktiv kdykoliv a kdekoliv. To 

jistě znamená, že ministerstvo mohlo nakoupit aktiva za 700 miliard, a v zápětí je prodat 

s nevyhnutelnou ztrátou a okamžitě utratit dodatečných 700 miliard. A tak stále opakovaně. 

McCullagh (2008) ze stanice NBC varoval, že díky tomuto zákonu může soukromá banka 

nakoupit 100 miliard špatných úvěrů - třeba nestandardních hypoték, které rychle ztrácejí na 

kvalitě – a obratem je prodat ministerstvu financí za 200 miliard. Účelem těchto nákupů bylo 

odpomoci finančním institucím od „toxických“ aktiv, a tím snížit nejistotu a neochotu 

k mezibankovnímu půjčování (poměrně zdravé banky se zdráhaly půjčovat svým 

„kolegyním“, které podle jejich úsudku držely příliš mnoho špatných aktiv). Jinými slovy, 

Paulson s Bernankem chtěli znovu podpořit mezibankovní úvěrové toky a ztráty bank 

přehodit na daňového poplatníka. V zákoně si rovněž můžeme přečíst, že tíživá aktiva se 

neomezují na aktiva související s hypotékami, ale mohou zahrnovat automobilové dluhopisy 

vázané na komerční úvěry (Woods, 2009). 

Takže Zákon o nouzové stabilizaci ekonomiky, zdá se, ekonomiku nakonec nijak 

zvlášť nestabilizoval. Kdyby však Kongres bailout neimplementoval, padla by všechna vina 

za hospodářský propad na něj. Tržní ekonomika jednoduše v téhle strastiplné hře neměla 

šanci (Woods, 2009). 

Podle Woodse (2009) je sice fakt, že zavádění jednotlivých opatření každého zákona 

vždy nějakou dobu trvá, avšak Wall Street měla „nakopnout“ už i samotná informace, že 

zákon byl přijat, stejně jako informace o objevu nových ropných nalezišť stlačí cenu ropy 

téměř okamžitě, třebaže ropa z nich poplyne až za několik let. 

Podle Woodse (2009) jistí lidé došli k názoru, že pokud bailout nefunguje, je to proto, 

že uvolněných peněz nebylo jednoduše dost. A nedostatečný byl prý nejen balíček v hodnotě 

700 miliard, avšak kýžené výsledky nepřinesla ani série menších bailoutů o celkové částce 

800 miliard, které úředníci FEDu a ministerstva financí realizovali během první poloviny roku 

2008.  

5.1.1 Konkrétní politika kvantitativního uvolňování 

 

Pokud jde o politiku kvantitativního uvolňování, tak díky snížení jednodenní úrokové 

sazby FEDu měly banky k hotovosti přístup i finanční instituce všech druhů, což nakonec 

snížilo cenu krátkodobých půjček podle sazby LIBOR. Přes všechnu tuto velkorysost banky i 

nadále odmítaly poskytovat dlouhodobé úvěry mnoha podnikům a firmám, které úvěr 
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potřebovaly, aby ustály situaci. Banky získávaly od FEDu bezúročné půjčky, ale tržní sazby 

pro všechny ostatní zůstaly vysoké. Finanční instituce stále hromadily hotovost v očekávání 

budoucích ztrát nebo ji vkládaly do nejbezpečnějších investic: státního dluhu či agenturního 

dluhu, který představovaly obligace Fannie Mae a Freddie Mac (Mihm, Roubini, 2011). 

Podobně se vyjadřuje i Krugman (2012), podle něhož FED do jisté míry přikročil 

k realizaci prvního z uvedených kroků: pod zcela matoucím označením „kvantitativní 

uvolňování“ nakoupil dlouhodobé vládní dluhopisy i cenné papíry zajištěné hypotékami. Po 

roosveltovském odhodlání dělat, co je třeba, však nebylo ani vidu; spíš než aby byl energický 

a experimentoval, zamířil FED ke kvantitativnímu uvolňování a praktikoval je jen tu a tam, 

když ekonomika vypadala obzvlášť slabě, ale jakmile přišly jen o trochu lepší zprávy, ve 

svém úsilí okamžitě polevil. 

Pomocí kvantitativního uvolňování čelil Federální rezervní systém tomuto problému 

na více cestách. Pustil se do finančního systému a začal skupovat dlouhodobý státní dluh: 

desetileté či třicetileté státní dluhopisy. To okamžitě dodalo na trh obrovské množství 

likvidity (Mihm, Roubini, 2009). 

Tato politika z března 2009 šla ruku v ruce s masivním nákupem jiných aktiv. Ve 

stejný den FED oznámil, že nakoupí dlouhodobé státní dluhopisy v hodnotě více než 300 

miliard dolarů, ale také, že koupí cenné papíry kryté hypotékami v hodnotě bilionu dolarů a 

agenturní dluhy za 55 miliard. Stejně jako v případě navrženého nákupu státních dluhopisů, 

Federální rezervní systém již na podzim 2008 pronikl na tyto trhy. Přesto byl rozsah a účel 

těchto zásahů zejména na trhu cenných papírů krytých hypotékami ohromující. Stejně tak 

šokující bylo oznámení, že FED dá bilion dolarů na termínový úvěrový nástroj pro cenné 

papíry kryté aktivy TALF, aby podpořil soukromou sekuritizaci dluhů z kreditních karet a 

půjček na nákup vozu (Mihm, Roubini, 2009). 

Rozšířením rozsahu držených aktiv se FED snažil podpořit trhy s různými druhy 

dlouhodobých dluhů. Jeho intervence pomocí programu TALF byla poměrně skromným 

pokusem oživit sekuritizační trh. Avšak to, že se vydal na trh s bydlením, ukazovalo větší 

ambice. Jeho nákup cenných papírů krytých hypotékami nakonec dalo společnostem Fannie 

Mae a Freddie Mac prostor k zajištění více hypoték či balíků hypoték. Tato strategie šla ruku 

v ruce s kampaní FEDu snížit výnos desetiletých a třicetiletých státních dluhopisů. Vzhledem 

k tomu, že dlouhodobé úrokové sazby mají tendenci se pohybovat společně, měl by tento 

zásah za následek snížení úrokové sazby hypoték, a tím nastartování hypotečního trhu. Také 

by tím pomohl snížit cenu úvěru pro podniky (Mihm, Roubini, 2009). 
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Podle Mihma a Roubiniho (2011) centrální banky začaly tím, že vytvořily instrumenty 

likvidity, jež umožnily finančním institucím vyměnit toxická aktiva za velice bezpečný státní 

dluh, a tím vlastně vytvořily umělý trh pro nechtěná aktiva. Zároveň také při poskytování 

přímých půjček přijímaly pozoruhodnou škálu zajištění – od firemních dluhopisů přes 

komerční nemovitostní půjčky až k finančním dokumentům. To také pomohlo zvýšit hodnotu 

řady aktiv. 

Podle Mihma a Roubiniho (2011) politika kvantitativního uvolňování, kterou 

akceptoval FED a další centrální banky, znamenala vyvrcholení tohoto procesu: přímé nákupy 

dlouhodobých dluhů na volném trhu. V důsledku toho prošly bilance centrálních bank 

hlubokou přeměnou. Kupříkladu v roce 2007 držel Federální rezervní fond aktiva v hodnotě 

asi 900 miliard dolarů, které se skládaly téměř zcela z jeho provozního kapitálu: dluhu 

americké vlády. Do léta 2009 se jeho rozvaha zvýšila asi na 2,4 bilionu dolarů, přičemž 

naprostou většinu tvořila aktiva nahromaděná během krize.  

Podle Mihma a Roubiniho (2011) nejriskantnější však byly zajištěné dluhové obligace 

a jiná možná toxická aktiva získaná při záchraně Bear Stearns a AIG. Jak v únoru 2009 hlásili 

zaměstnanci FEDu, tato aktiva reflektovala jedny z nejzáhadnějších položek rozvahy 

Federálního rezervního systému. To bylo řečeno velmi mírně. Na rozdíl od většiny aktiv, 

která má ve své rozvaze „vlastní“ FED tato aktiva skrze kontrolu tří společností s ručením 

omezeným, které jsou známé jako Maiden Lane I, II a III. Všechny jsou soukromě spravované 

finanční společností Black Rock Financial Management. Toto velmi neobvyklé uspořádání 

vyvolalo značnou kritiku a pochyby. V historii Federálního rezervního systému nemá tento 

stav obdoby. 

Celkově vzato představují tyto akce masivní, bezprecedentní ataky do finančního 

systému s využitím standardní i nestandardní měnové politiky. V průběhu krize Bernanke 

čelil důsledkům finanční krize pomocí třech nástrojů. Nejtradičnějším bylo zajištění likvidity 

řadě finančních institucí, včetně bank, makléřských společností, a dokonce i zahraničních 

centrálních bank. (Mihm, Roubini, 2011). 

Bernanke a další centrální bankéři ve snaze krizi zastavit použili některá velmi 

nestandardní opatření. Radikální lék podaný v krizi bohužel mívá nepředvídatelné důsledky. 

Nejprve FED vyslal jasný signál finančním trhům, že udělá téměř cokoliv pro zastavení 

prohlubování finanční krize. To je sice velmi uklidňující, ale způsobuje to morální hazard ve 

velkém měřítku (Mihm, Roubini, 2011). 

Podle Mihma a Roubiniho (2011) průkopnické měnové politiky, které Bernanke 

zavedl, mají ještě jedno méně viditelné hledisko: u mnohých z nich, přísně vzato, nejde už 
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jenom o řízení množství peněz v oběhu. FED místo toho zasáhl do finančního systému a 

účinně dotuje jeho činnost, což může vést i ke ztrátám, které nakonec padnou na bedra 

daňových poplatníků. Jinými slovy se angažuje v měnové politice, která nepostřehnutelně 

přetéká do tradiční oblasti fiskální politiky, a to pravomoci vlády nařizovat daně a utrácet. Ta 

je výsadou zákonodárných orgánů, ale Bernankeho politika tuto hranici během krize poněkud 

setřela a změnila pravomoc Federálního rezervního systému půjčovat peníze na možnost je 

utrácet na chod finančního systému. Kdykoli finanční systém potřeboval, dostal od FEDu 

dotaci, která skončila v potenciálně rizikových cenných papírech krytých aktivy. I politika 

nákupu dlouhodobých vládních dluhů může nakonec stát dost peněz: když přijde čas je 

prodat, může se stát, že se FED bude muset zbavit těchto dluhopisů se ztrátou. 

 

5.2 Přijatá opatření v rámci fiskální politiky 

 

USA potřebují stimuly, ale tyto stimuly potřebují být dobře navrženy a rychle 

uplatněny. (Pokud současný trend vyvrcholí, stejný může být v Evropě). Některé stimuly 

zvýší deficit, ale s deficitem stoupajícím přes minulých sedm let, to je zvláště důležité mít co 

nejvíce za málo peněz. Stimuly by se měly týkat dlouhodobých problémů – přinejmenším, to 

by nemělo dělat ještě horší (Stiglitz, 2007, 2008). 

Podle Stiglitze (2007,2008) automatické stabilizátory – programy, které vedou ke 

zvýšenému utrácení, pouze tehdy, pokud ekonomika jde do poklesu – jsou schopné tyto 

programy stimulovat správně tak, jak ekonomika potřebuje. Amerika má jeden 

z nejkomplikovanějších systému pojištění v nezaměstnanosti mezi pokročilými 

industrializovanými zeměmi.  

Bohužel, státy a lokality už začaly cítit problémy – a budou pociťovat dokonce více, 

když hodnota jejich vlastnictví padá. Přirozeně, oni snížili utrácení v tandemu se snížením 

příjmů. (Většina států vyžadují mít vyrovnané rozpočty, a mají odpor ke zvýšení daní 

uprostřed recese). Tyto akty jsou považovány za automatické destabilizátory. Federální vláda 

potřebuje poskytnout nějakou asistenci státním a lokálním vládám, aby se tomuto riziku 

zabránilo, a ještě lépe, pomoct jim vyřešit výrazné nedostatky v infrastruktuře (Stiglitz, 

2007,2008). 

Bushova administrativa již dlouho zastávala názor, že snížení daní (zvláště 

permanentní snížení daně pro bohaté) jsou řešením ke každému problému. Toto je špatně. 

Problém se snížením daní je, že oni zachovávají nadměrnou spotřebu, což odsuzuje 
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americkou ekonomiku k likvidaci. Ale střední a nízko-příjmoví Američané představují utrpení 

pro posledních sedm let – příjmový median je nižší dnes, než byl v roce 2000. Sleva na dani 

zaměřena pouze na nižší a střední příjem domácností dává smysl, zvláště proto, že by rychle 

působila (Stiglitz, 2007, 2008). 

Zde je nějaký důvod k obavám, že banka kvůli dolaru z daňové úlevy může být menší 

než v předchozí události, kvůli vysoké úrovni zadlužení a rostoucí uvědomění obtíží v získání 

úvěru do budoucna. Mnoho Američanů očekává použít nějaké nebo veškeré daňové slevy 

k splacení dluhů. Zde by byl skutečný přínos pro jejich pocit bezpečí, a finanční systém může 

získat z nižší míry nesplacení. Ale stimuly v ekonomice, z hlediska zvyšujících se výdajů, 

mohou být již menší (Stiglitz, 2007, 2008). 

Podle Stiglitze (2007,2008) to by bylo pěkné, samozřejmě, pokud bychom mohli 

stimulovat investice v závodě vybavení – nejen ve větším bydlení. Ale standardní způsoby 

provedení toho jsou především dárky korporacím pro investice, které by oni jinak provedli – 

muzika za babku je pozoruhodně malá. To je možné k řemeslu více efektivní investiční stimul 

a marginální daňový odpočet na investice, ale v minulosti, firemní sektor ukázal malý zájem 

v takových opatřeních. To je dárek, který oni chtějí, ne stimul.  

Pokud jde o druh fiskálního stimulu výdajů ne veřejné stavby, tak tento druh je jen 

jedním z několika přístupu, které mohou politici zvolit. Vedle přímých výdajů na stimulaci 

poptávky zahrnuje fiskální politika také snižování daní a slevy na daních, které teoreticky 

povzbuzují utrácení díky tomu, že spotřebitelé dosáhnou vyšších příjmů. Jinými slovy, tyto 

přístupy alespoň teoreticky podporují spotřebu (Mihm, Roubini, 2011). 

Další variantou fiskální politiky jsou transférové platby, kdy vláda pošle peníze 

konkrétním postiženým skupinám (chudým či nemocným) nebo zápolícím státním či místním 

vládám. Transférové platby byly podkladem fiskální politiky od třicátých let, kdy těmto 

zasaženým skupinám pomohla řada programů Nového údělu. Stejně jako snížení daní se staly 

součástí standardního arzenálu řešení ekonomických krizí a běžných recesí. Tyto transférové 

platby se mohou vyskytovat v nesčetných podobách, jako jsou dávky v nezaměstnanosti, 

poukázky na jídlo a finanční zabezpečení pracovní rekvalifikace. 

Během nedávné krize existovala velká závislost na všech třech běžných fiskálních 

strategiích. V lednu 2008 zákonodárci vypálili několik prvních zásahů a schválili balík 

daňových úlev ve výši 152 miliard dolarů zaměřených na jednotlivce a podniky. Zákon o 

stimulaci ekonomiky z roku 2008 zastínil nový americký zákon o ozdravení ekonomiky a 

nových investicích z roku 2009. Celkové náklady ve výši neuvěřitelných 787 miliard mířily 

na všechny jednotlivé cíle fiskální politiky. Hodně peněz šlo na vládní výdaje na zboží a 
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služby; přímé výdaje na infrastrukturu a projekty v oblasti energetiky dosáhly 140 miliard 

dolarů. Jiné výdajové projekty od rybolovu až k systému protipovodňové ochrany obdržely 

další miliardy (Mihm, Roubini, 2011) 

Podle Mihma a Roubiniho (2011) zákonodárci také věnovali hodně peněz na daňové 

úlevy a transférové platby. Daňové úlevy měly na balíčku skutečně značný podíl, kdy 

jednotlivci obdrželi výhody v hodnotě asi 237 miliard dolarů. Některé se vztahovaly na 

širokou populaci, jiné, jako například daňové úlevy pro první majitele domů a kupce nových 

úsporných automobilů (projekt hotovost za ojeté vozy), se zaměřovaly na specifické sektory 

ekonomiky. A konečně také tento zákon vyčlenil miliardy pro nezaměstnané seniory a další 

ohrožené skupiny lidí. Další miliardy šly do státní správy a samosprávy. 

Tyto finanční intervence jistě pomohly zastavit pád do deprese, ale je třeba upozornit 

na několik věcí. Zaprvé, fiskální politika nepředstavuje oběd zdarma: pokud vláda zvýší 

výdaje a sníží daně, navíc v období recese, kdy daňové příjmy klesají, schodek rozpočtu se 

zvýší. Vláda musí vydat další dluh, který nakonec bude muset zaplatit. Jestliže tak neučiní a 

její deficit každoročně narůstá, musí pak nalákat investory k nákupu dalších dluhů tím, že 

zvýší úrokové sazby. Tyto vyšší výnosy pak budou konkurovat úrokovým sazbám dalších 

investic, jako jsou hypotéky, spotřebitelské úvěry, firemní dluhopisy a půjčky na nákup vozu, 

a mohou zvýšit cenu jakýchkoli půjček, což sníží dluhem financované kapitálové výdaje ze 

strany podniků a spotřební výdaje domácností (Mihm, Roubini, 2011). 

Zvyšování státního dluhu svazuje vládě ruce. Úrokové sazby mohou stoupnout příliš 

vysoko, jak posilují obavy z potenciálního nesplacení dluhu. V tuto chvíli má vláda omezené 

možnosti. Jestliže je veřejný dluh v místní měně, může se rozhodnout „podvádět“ a tisknout 

peníze, aby zaplatila deficit, což je strategie známá jako „monetizace“ deficitu. Mechanismus 

je stejný jako kvantitativní uvolňování až na to, že odkupování dluhu nemá nic společného a 

odstraněním deflace; je to jen způsob, jak zahladit dluh. Jak peníze honí zboží a tlačí jejich 

ceny nahoru, nevyhnutelně nastává inflace. To znamená, že celkově narůstající úrokové sazby 

a na podporu veřejného sektoru je třeba ještě více soukromých výdajů (Mihm, Roubini, 

2011). 

Je potvrzeno, že daňoví poplatníci jsou si rizika vědomi. V některých zemích, které 

implementovaly přínosy takovýchto nástrojů, bude muset vláda nakonec zvýšit daně. Protože 

věděli, že se na tuto možnost musí připravit, omezili své výdaje, když byly implementovány 

fiskální balíčky. Vlastně předpokládali dlouhodobé náklady krátkodobých výdajů a tím zrušili 

některé z jejich výhod (Mihm, Roubini, 2011). 
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Podle Mihma a Roubiniho (2011) další instrument fiskální politiky, snížení daní, může 

také narazit na překážky. Než aby se domácnosti snažily utrácet peníze z daňových úlev nebo 

soustavně snížených daňových sazeb, mohou je uložit nebo jimi splácet své dluhy. Přesně to 

se stalo v roce 2008 a 2009, kdy nedošlo k utrácení ani v jedné ze dvou fází slev na dani 

z příjmu – spotřebitelé utratili pouze 25 nebo 30 centů z každého dolaru, který obdrželi od 

vlády. Zbytek použili na vyrovnání svého rodinného rozpočtu. I když to bylo naprosto 

v pořádku, díky své opatrnosti nijak nepodpořili poptávku. Dluhy se tak vlastně přesunul 

z jedné části ekonomiky do druhé: soukromý dluh se snížil, ale státní vzrostl. Byl to spíš jen 

kouzelnický kousek než stimulační balíček. 

Myšlenka bezchybného fiskálního stimulu je klam, alespoň ve většině demokracií. Na 

rozdíl od měnové politiky, kterou může okamžitě realizovat centrální banka bez ohledu na 

tlaky voličů, trvá realizace fiskálních nástrojů déle a je zatížena zbytečnými projekty, kdy si 

politici posílají „malé domů“, staví nikam nevedoucí mosty a neefektivně přerozdělují další 

zdroje. Perfektní stimulační balíček přinese za málo peněz hodně muziky, přestaví zchátralou 

národní infrastrukturu a přispěje k nastávajícímu ekonomickému růstu (Mihm, Roubini, 

2011). 

V tradiční fiskální politice využívá vláda své pravomoci danit a utrácet, aby pomohla 

ekonomice dostat se z krize. Ale snížení daní a veřejné stavby jsou jen začátek. Vláda může 

využít své fiskální pravomoci ve finanční krizi mnoha jinými způsoby, které jsou daleko 

méně radikální, přestože jsou dražší (Mihm, Roubini, 2011). 

Záchranou bank vláda naznačila, že by ji v případě nouze asi opět zachránila. 

Bankovní manažeři se nemuseli obávat rozzlobených vkladatelů a ti zase ztráty peněz: pokud 

byla banka pojištěna u FDIC, byly jejich peníze v bezpečí. FDIC vlastně oznamovala ve svém 

prohlášení, že vklady pod její ochranou jsou zaručeny plnou vírou a důvěrou vlády Spojených 

států (Mihm, Roubini, 2011). 

Podle Mihma a Roubiniho (2011) pojištění vkladů byl jen začátek. Mnoho bank se ve 

Spojených státech a Evropě si půjčovalo obrovské množství peněz tím, že vystavovaly 

nezajištěné dluhopisy. S ohledem k tomu, že splatnost tohoto dluhu nastala v době vrcholící 

finanční krize, stal ose téměř nemožné tuto splatnost prodloužit, především po kolapsu 

Lehman Brothers. Avšak protože neschopnost prodloužit tyto dluhy by banky zničila stejně 

jako hromadný výběr jejich vkladů, zaručila se v říjnu 2008 Evropská unie za tyto dluhy 

svých bank. Ve stejném měsíci zaručovala FDIC jistiny a úroky z dluhopisů bank a 

bankovních holdingových společností až do výše 1,5 bilionu dolarů. 
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Tyto záruky však nebyly zdarma. Ve třetím čtvrtletí roku 2009 klesly prostředky 

vyčleněné agenturou FDIC do záporných čísel. Je skoro nevyhnutelné, že toto břemeno 

vezmou na svá bedra daňoví poplatníci v podobě finanční výpomoci, stejně jako tomu bylo po 

spořitelní a úvěrové krizi. I když má tento typ podpory spoustu precedentů, nebývalé 

množství peněz daňových poplatníků spolkla i celá řada dalších opatření vyvolaných 

nedávnou krizí (Mihm, Roubini, 2011). 

Fiskální náklady na záchranu Fannie Mae a Freddie Mac budeme znát až za mnoho 

let. Převzetím nucené správy se vláda zavázala, že bude krýt pojištění obligací těchto dvou 

subjektů ve výši asi 5 bilionu dolarů spolu s jimi vydanými dluhopisy za 1,5 bilionu. Je 

zřejmé, že takovéto částky vládu jistě nepoloží. Ale pokud budou ceny nemovitostí i dále 

klesat a mnoho dalších hypoték bude zabaveno, vláda může skončit se značnými poklesy 

(Mihm, Roubini, 2011). 

Největší finanční pomoc ze všech je vlastně shluk samostatných finančních injekcí a 

garancí financovaných prostřednictvím programu na stabilizaci finančních trhů TARP. 

Původně Kongres přidělil na nákup toxických aktiv 700 miliard dolarů. Místo toho se peníze 

použily na podporu mnoha žadatelů o almužnu, včetně automobilek General Motors a 

Chrysler a jejich finančních poboček GMAC a Chrysler Fiancial. Celkově se tyto finanční 

injekce do automobilového průmyslu vyšplhaly na 80 miliard dolarů. Část peněz byla 

vyplacena na úvěry, zbytek použila vláda na nákup vlastnického podílu ve firmách (Mihm, 

Roubini, 2011). 

Podle Mihma a Roubiniho (2011) automobilkami to však jen začalo. Značná část 

finančních prostředků z fondů TARP, asi 340 miliard dolarů, se přelila do téměř sedmi set 

různých finančních institucí, mezi kterými byli giganti jako je Citigroup, Bank of America, 

AIG i řada menších bank. Z velké části tvořily peníze utracené na záchranu těchto nemocných 

institucí tajemné „kapitálové injekce“, kterými vláda nakupovala preferenční akcie bank. Tyto 

akcie poskytovaly potenciální vlastnický podíl a stabilní výplatu dividend. Tento krok může 

vypadat jako přímý výdaj ze státních peněz, ale reflektuje radikální odklon fiskální politiky 

novým, možná sebezničujícím směrem.  

 

5.3 Preventivní opatření k zabránění finanční krize 

 

Jak jsme my opakovaně zdůraznili, zde jsou dva přesvědčivé argumenty pro regulaci: 

jednání v rámci finančního sektoru mají účinky na ostatní a vládu (částečně v důsledku 
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tohoto) budou mít nosit náklady chyb. Jako pojištění proti požáru musí regulovat ty, které 

pojišťující vyžadující po nich mít záchranné zařízení tak i vládá, jako pojistitel věřitel 

poslední instance musí děla to, co je v jejich silách, aby snížila pravděpodobnost (ať už 

implicitní nebo explicitní) pojištěného proti událostem, které nastaly (Stiglitz, 2007, 2008). 

Dnes už je více než zřejmé, že si budeme muset osvojit ponaučení, která si naši 

dědečkové odnesli z Velké hospodářské krize. Nebudou líčeny detaily nového systému 

regulací, nicméně primární principy by měly být jasné: vše, co je třeba v průběhu finanční 

krize zachraňovat, protože to tvoří nepostradatelnou součást finančního systému, by mělo po 

odeznění krize podléhat regulaci, jež by znemožňovala podstupování příliš vysokých rizik 

(Krugman, 2009). 

Je jasné, pro veškeré záměry, regulace vložena i minulosti nepracovala, a jak my 

uvažujeme regulatorní systém, my musíme uvažovat důvody pro selhání minulého systému. 

Alespoň tři faktory hraji roli: a) nedávná víra – nezaložena na ekonomické teorii, nebo 

historická zkušenost – v nedávné seberegulaci (tržní disciplína v ekonomické teorii, nebo 

historické zkušenosti – v nedávné seberegulaci (že tržní disciplína měří pouze nejlepší přežití) 

má za následek deregulaci, b) regulační vzbuzení – regulační mechanismus byl zmocněn těmi, 

kteří měli regulovat vzbuzení – regulatorní mechanismus byl zmocněn těmi, kteří měli 

regulovat, zvláště běžně v mezinárodním kontextu, c) nedostatek porozumění financí a 

účetnictví vedlo k regulatornímu rámci, který je otevřen regulační arbitráži a manipulaci. 

Navíc, zde je nedostatek rovnováhy: zde není žádné srovnání mezi náhradou regulatorním 

rámcem a těmi, kteří by měli být regulování. To může přispět k regulačnímu zajetí, ale to by 

mělo nést – to dělá regulaci neproveditelnou. My máme daňový systém, který hromadí daně, 

když ti, co platí, se snaží vyhnout placení více než výběrčí daní. Ale porozumění této 

nerovnováhy má předpoklady pro návrh regulačního systému (Stiglitz, 2007, 2008). 

Zde jsou více než dvě čelící návrhu regulatorního systému. My chceme povzbudit 

inovace, a my chceme podporovat a my chceme podporovat makro-stabilitu. My jsme 

poznamenali dříve, jak regulovat, například, může jednat jako automatický destabilizátor 

(Stiglitz, 2007, 2008). 

Pokud jde o přístup rakouské školy, tak Woods (2010) tvrdí, že problém není 

v regulaci nebo v absenci regulace. Opravdový problém vězí v samotném systému, který 

uměle přiživuje neúměrné zadlužování, rozmanité spekulace a všeobecně uvolněnou peněžní 

morálku. Současný bankovní systém, který nemá se skutečným volným trhem prakticky nic 

společného, je tak křehký a nestabilní, že lidé zcela jasně volají po větší regulaci. 
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Na závěr, v našem světě globalizace, každá země se obává konkurence. Zde je obava, 

která generuje závod ke dnu. Je víra, že dobrá regulace je, nebo může být, konkurenční 

výhodou. Singapore přitahoval prostředky, protože oni vloží peníze do země, v níž mají 

důvěru, která je důležitá i pro banky. Ale jednání bank je spojeno s externalitami, a k tomu, 

aby se provedla regulace, aby byla učiněna koordinační jednání v přijímání dobrého 

regulatorního rámce. Ale pokud to není dosaženo, je názor ve finálním odstavci, Evropa a 

USA dostačující ekonomického vlivu k zajištění přijetí dobrého regulatorního rámce v rámci 

jejich hranic (Stiglitz, 2007, 2008). 

V paragrafu níže, je popsán klíčový aspekt regulatorního rámce, který by si mohl 

zasloužit dostatečnou pozornost. Regulátoři by se měli zaměřit více na zlepšení pobídek, my 

potřebujeme více pozornosti k účetnímu rámci a my potřebujeme nový regulatorní rámec 

(Stiglitz, 2007, 2008). 

Pokud jde o nový regulatorní rámec, tak zlepšení v pobídkách a účetním rámci může 

pomoct, ale ony nebudou stačit. Finanční trhy byly zaplaveny mánii a bublinami, které 

nevyhnutelně prasknou. Nikdo si nemůže být jistý tím, která jedna v jedné bublině po tom, co 

prasknou – ale jako ceny stoupající nad historické rozmezí, pravděpodobnost, kterou někdo 

v takové bublině zvyšuje. Pro všechny sofistikace moderního rizikového techniky 

managementu, oni udělali málo k ovlivnění výskytu těchto bublin, možná jak jsme se my 

naučili, jak řídit riziko lépe, my bereme více rizika, a nový finanční inovace usnadnily 

schopnost vzít tato rizika v úvahu. (Někteří argumentují, že využití moderního rizikového 

managementu vlastně dělá krize mnohem častější). V případě mnoha nových finančních 

produktů, to bylo obtížné zjistit, jaká je jejich ekonomická funkce, například oni se 

nepřizpůsobili rizikovým produktům k setkání zvláštního rizikového produktu zvláštních 

investorů. Jistě, co bylo nejpodivnější, bylo rozebrat aktiva od sebe a znovu je složit, ve 

způsobu, který přispěl k nedostatku transparentnosti? To je jasné, že nikdo opravdu nerozumí 

plně rizikovým charakteristikám. Tyto produkty, více než pomáhání jednotlivcům řídit rizika, 

to vytváří více obtížné (Stiglitz, 2007, 2008). 

Pokud jde o reformu ratingových agentur, tak jako úplné minimum by stačilo zakázat 

agenturám nabízet kterékoli poradenské služby nebo vytváření modelů. Měly by existovat jen 

za jediným účelem: přidělit rating dluhovému nástroji. To je vše, cokoli dalšího zavání 

možným střetem zájmů. I když SEC emitovala pravidla, která omezují ratingovým agenturám 

poskytovat konzultace firmám, jež hodnotí, tento zákaz je nesmírně obtížné prosadit. Místo 

toho by měla SEC zakázat ratingovým agenturám poskytovat konzultaci či vytvářet modely 

komukoli (Mihm, Roubini, 2011). 
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Dalším řešením se jeví otevřít prostor pro konkurenci ratingových agentur. Ještě 

radikálnější by bylo odejmout ratingovým agenturám napůl oficiální roli, které se nyní těší.  

Ještě komplexnější reformou by bylo přinutit ratingové agentury vrátit se ke svému 

původnímu obchodnímu modelu, ve kterém za hodnocení zaplatí investoři investující do 

dluhu, nikoliv jeho emitenti (Mihm, Roubini, 2011). 

Podle Mihma a Roubiniho (2011) reformy, které jsme si nastínili, by směřovaly k větší 

zodpovědnosti a transparentnosti finančního systému prostřednictvím změny způsobu 

odměňování, regulace sekuritizace, veřejné kontroly derivátů a omezení vlivu ratingových 

agentur jako možných strážců systému. Tyto reformy by také zajistily, aby banky a další 

finanční společnosti měly dostatečný kapitál, a co je neméně důležitém, nutnou likviditu, a 

byly tak schopny přečkat vážné finanční krize. 

V otázce, jak zažehnat bubliny se jeví řešením to, že není zrovna v úmyslu 

naznačovat, že by politici měli radikálně zvyšovat úrokové sazby, aby omezili bubliny. To by 

bylo nebezpečné. Ale umírněný, preventivní přístup je vhodný a daleko lepší než současná 

politika nicnedělání v době, kdy bublina narůstá, a pak mohutná snaha tento vývoj omezit, 

když bublina praskne. Svým způsobem je zvláště politováníhodné, že nejvíce spojovaný 

s touto strategií nedělat nejprve nic, a pak se snažit všechno zachránit, je právě Greenspan. 

Zjevně si dělal starosti ohledně rostoucích cen akcií, když v roce 1996 přednesl svůj slavný 

projev, ve kterém mluvil o nebezpečí bublin a argumentoval, že obecné změny hodnocení 

součástí vývoje měnové politiky. Ale pak tuto strategii opustil možná v obavách, že 

zohlednění cen aktiv v měnové politice by mělo nepřiměřený, destruktivní dopad na trhy 

(Mihm. Roubini, 2011). 

Pokud jde o zákon Glass-Steagall, tak je přijatelnější zachovat různé druhy finančních 

institucí v jejich současné podobě, ale usilovat o právní ekvivalent hesla rozděl a vládni. 

Oddělením finančních služeb, které jsou nyní pod jednou střechou, můžeme zbavit finanční 

systém přílišné závislosti na firmách, které jsou příliš velké a propojené na to, aby 

zbankrotovaly. Vracením se k vylepšené variantě zákona Glass-Steagall a přijetím reforem, 

jejichž záměrem je změnit neprůhledné obchodní strategie a finančních firem v transparentní, 

můžeme vytvořit bezpečnější a zdravější finanční systém, který navíc zbaví firmy možnosti 

dosahovat nepřiměřených zisků od bláhových investorů. 
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5.2 Shrnutí 

 

Před přijatými opatřeními panovaly důvody pro přijetí jak měnově-politických, tak 

fiskálních opatření. Mezi tyto důvody patřily především obavy z deflace, které je 

doprovodným jevem ekonomické krize, avšak její zárodky se projevují už v rámci finanční 

krize. Dalším důvodem pro intervenci centrální banky je tzv. credit – crunch, tedy úvěrové 

zamrznutí. 

Pokud jde o přijetí měnově-politických nástrojů, tak mezi přední patřily finanční 

injekce, neboli půjčky postiženým bankám, dále snížení úrokových sazeb. Půjčovalo se také 

skrz diskontní okénko. Půjčovalo se rovněž skrz programy PDCF, TSLF, CPFF, 

AMBCPMMFLF a AMLF. FED také pomáhal v roli věřitele poslední instance. V rámci 

kvantitativního uvolňování bylo realizováno nespočet programů. Byl rovněž přijat zákon o 

nouzové stabilizaci ekonomiky. FED se rovněž angažoval v nákupu akcií neboli dluhů bank. 

Dalším významným programem byl TALF. 

V případě přijatých opatření v rámci fiskální politiky se uplatnily daňové slevy, dále 

transférové platby, snížení daní, zvýšení vládních výdajů. Během krize došlo rovněž ke 

zvýšení pojištění vkladů. Byl přijat rovněž zákon o nouzové ekonomiky. 

V rámci preventivních opatření k zabránění finanční krize došlo k reaktualizaci 

regulatorního rámce.  Rovněž rakouská škola se hlásí ke zvýšené regulaci. Dále byla nezbytná 

reforma ratingových agentur. Nezbytnou podmínkou k zažehnání bublin se jeví okamžité 

zvýšení úrokových sazeb centrální banky. Řešením se také jeví změna v rámci zákona Glass-

Steagall. 
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6. Závěr 
 

V teoretické části jsou závěry ryze teoretického charakteru. Byla zaměřena pozornost 

především na finanční krize, její podstatu a druhy krizí. V úvodu této kapitoly byly rovněž 

vysvětleny jednotlivé druhy krizí, mezi které náleží bankovní, měnová a dluhová. Jádro této 

kapitoly tvoří objasnění dluhové (systemické) finanční krize, mezi jejíž příčiny náleží 

především nadměrná úvěrová expanze a její různé podoby, dále příliv kapitálu. Z hlediska 

výchozího stavu ekonomiky, průběhu krize a jejich důsledků jsme si podrobně vysvětlili 

dluhové systemické finanční krize v Mexiku, Argentině a Jiho-východní Asii. 

Pokud jde o příčiny krize v pojetí různých ekonomických teorií, tak zde docházejí 

představitelé jednotlivých ekonomických směrů k rozličným závěrům. 

 Před finanční krizí došlo v americké ekonomice k poklesu fixních investic, v důsledku 

čehož ekonomické subjekty hledaly stále lukrativnější příležitosti ve finančních investicích. 

Díky tomu došlo k obrovskému rozmachu finančnictví, který se vyznačoval přechodem od 

běžné výroby k finančnictví. Tento fenomén výstižně popisují pouze marxističtí ekonomové 

Magdoff a Foster a nazývají  ho financializace a považují ho za klíčovou příčinu krize. 

Rakouská teorie hospodářského cyklu podrobně a důsledně vysvětluje to, jaké jsou 

důsledky manipulace s úrokovými sazbami centrální banky. Rakouští ekonomové Woods a 

De Soto jednoznačně manipulaci s úrokovými sazbami považují za klíčovou příčinu finanční 

krize. Ke kritice politiky FEDu se přiklánějí i neokynesovští ekonomové Mihm a Roubini a 

marxističtí ekonomové. Takřka zcela opačně se vyjadřuje představitel nového keynesovství 

Stiglitz, který tvrdí, že nízké úrokové sazby, jakožto důsledek politiky FEDu, nemohou a 

neměly by být vinny za americkou finanční krizi. 

Pokud jde o globální nerovnováhy, které vznikly díky přebytkům úspor Japonska, 

Německa a Číny, které se investovaly zpětně v USA, tak ty podle Greenspana a Bernankeho 

pomohly snížit americké úrokové sazby. Mihm a Roubini tvrdí, že tento sdružený fond úspor 

skončil při hledání investic v USA a nakonec se jimi koupil dluh vytvořený USA. Podle nich 

je však chybná analýza, že za krizi může globální nadbytek úpor. Podobně tvrdí i Stiglitz, že 

globální nerovnováhy nebyly zdrojem finanční krize. 

Stiglitz výstižně popisuje selhání amerických finančních trhů, a selhání staví mezi 

klíčové příčiny finanční krize. Toto selhání spočívalo v tom, že tržní subjekty nesprávně 

oceňovaly riziko, a dokonce toto riziko znevažovaly, což byl důvod, proč tržním subjektům 

byla poskytnuta finanční pomoc. 
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Pokud jde o deregulaci a legislativní změny, tak došlo před krizí k mnoha změnám. 

Terčem kritiky je zákon Glass-Steagall, který ručil za vklady klientů a který odděloval 

komerční a investiční bankovnictví, což umocnilo finanční investice bank, avšak povinné 

pojištění vkladů zůstalo, což podnítilo morální hazard. Mihm a Roubini se přiklánějí k názoru, 

že změna tohoto zákona přispěla ke krizi. I Krugman tvrdí, že tento zákon okrajově přispěl ke 

krizi. 

Kritiku si rovněž zaslouží Zákon o komunitním reinvestování. Díky tomuto zákonu 

došlo k rozvolňování úvěrových standardů. Ke kritice tohoto zákona se přiklánějí především 

jak Woods, tak Mihm a Roubini. 

Diskutabilní je role agentur Fannie Mae a Freddie Mac před krizí. Představitel 

rakouské školy Woods tvrdí, že před krizí a během krize měly tyto agentury pod svou záštitou 

½ stávajících hypoték a ¾ nových, což reflektuje jejich významný podíl na hypotékách. 

Rovněž souhlasí i neokeynesovští ekonomové Akerlof a Shiller, kteří tvrdí, že tyto agentury 

měly pod svou záštitou hypotéky v hodnotě 4,9 bilionu dolarů. Podle Stiglitze a Krugmana 

naopak tyto agentury měly malou zásluhu na vzniku krize. 

Mezi stěžejní finanční inovace patří především fenomén sekuritizace, který spočíval 

v tom, že se sjednotily poskytnuté hypotéky do společného fondu a pak se na základě tohoto 

portfolia emitovaly dluhopisy. Díky tomuto fenoménu se podle Mihma a Roubiniho dalo 

rozšířit riziko do celého světa. Tomuto tvrzení však oponuje Stiglitz. U sekuritizovaných 

produktů docházelo k nesprávnému oceňování rizik. U inovativních finančních produktů 

ratingové agentury udělovaly nesprávný rating, což klamalo investory. Ratingové agentury 

kritizují především Mihm, Roubini, Woods a Samuelson. Nejkontroverznějším finančním 

nástrojem byly CDO, které dostávaly celkově rating AAA, i když byly v různé své struktuře 

jinak rizikové. Během krize se nástroj CDO začal označovat za „toxický odpad“. Finanční 

inovace považují Krugman, Woods, Mihm a Roubini za příčinu krize. 

Nemalou zásluhu na krizi měl morální hazard, který byl umocněn povinným 

pojištěním vkladů bank a odměnami bankéřů za jejich (nestandardní) výkon. Ke kritice 

morálního hazardu se hlásí jak Mihm, Roubini, tak i Stiglitz. 

Takřka všechny výše uvedené příčiny vedly k vytvoření dluhové bubliny, která byla 

příčinou a zároveň předstupněm finanční krize. Tuto problematiku nejvýstižněji a snad jako 

jediní vysvětlují Foster a Magdoff. Dluhová bublina se projevila enormním zadlužením, 

především v rámci domácností, které si enormně pořizovaly hypotéky a spotřebitelské úvěry. 

Největší zadlužení v rámci domácností vykázala tzv. střední třída. Z makroekonomického 

hlediska vykázalo USA nebývalé zadlužení, jak v nominálním vyjádření, tak v relaci k HDP. 
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Mezi roky 1975 a 2005 se výrazně změnila skladba zadluženosti, kdy došlo mezi těmito roky 

především k růstu zadluženosti finančního sektoru, což reflektuje význam tohoto sektoru a 

jeho enormního vlivu na půjčování a finanční investice, které stály u zrodu krize. 

Pokud jde o různé následky krize podle různých ekonomických teorií. Zde se názory 

neboli přístupy k ekonomickým problémům spíš doplňují, než aby byly v kontradikci. 

Finanční krize se nejdříve projevila prostřednictvím bankovní krize. Prvním sektorem, který 

byl krizí postižený, byl bankovní sektor, konkrétně hodně diskutabilní a kontroverzní „stínové 

(neregulované) bankovnictví. V rámci „stínového“ bankovnictví došlo ke krachu dvou 

významných institucí jako Merit Financial a New Century Financial a mnoha dalších. 

Poté se krize projevila krachem hedgeových a investičních fondů. Mezi tyto fondy 

náleží především dva hedgeové fondy Bear Stearns.. Nakonec tyto dva fondy musely požádat 

o ochranu před věřiteli. Zkrachoval také fond vytvořený UBS. Poté skončilo zhruba 500 

hedgeových fondů, které se staly „objětí“ hromadných výběrů vkladů. 

Ani tradiční bankovní systém se rovněž neobešel bez újmy. Po krachu banky Lehman 

Brothers, který byla ohniskem bankovní krize, došlo ke krachům, sloučení či převzetí mnoha 

bankovních institucí.  

Finanční, potažmo bankovní krize se projevila v krizi ekonomické, neboli v recesi. 

Mezi hlavní indikátory, prostřednictvím kterých bylo možno identifikovat ekonomickou krizi, 

náleží: míra nezaměstnanosti, která vykázala v době krize nárůst, tempo růstu HDP, které 

během krize pokleslo, vývoj federálního deficitu, který se během krize zvýšil, dále vývoj 

zisků finančního a nefinančního sektoru a také procentuální využití průmyslových kapacit. 

Pomocí těchto ukazatelů jsme ukázali na vzniknuvší a probíhající ekonomickou krizi. 

V závěru této kapitoly jsme navázali na problém financialiazce, avšak tentokrát ve 

světle její krize. V důsledku poklesu lukrativních investičních příležitostí u výroby dochází 

k hledání jiných investičních příležitostí v jiných sektorech ekonomiky, především ve 

finančním sektoru. Enormní úspory podniků už nelze investovat do rozšiřování výrobních 

kapacit, neboť jich je nadbytek, proto tyto prostředky nacházejí uplatnění ve finančních 

investicích, konkrétně ve spekulacích. Fiancializace se tudíž nutně musí projevit 

ekonomickou stagnací. Díky rozmachu finančnictví pak dochází ke stále častějšímu vznikání 

bublin, které jsme mohli spatřit během sedmi let v USA. Tento stav se pak označuje za krizi 

financializace. 

Pokud jde o nápravná opatření k řešení a preventivní opatření k zabránění finanční 

krize, tak zde se přístupy ekonomických škol spíš shodují a doplňují, než aby byly v rozporu. 

Před přijetím opatření k řešení krize panovaly jisté obavy, mezi které patří vyskytnutí se 
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deflace a projevení credit crunche. Proto musela centrální banka proti naplnění těchto obav 

zasáhnout. V případě deflace panuje všeobecná shoda, avšak ohledně credit crunche je 

diskutabilní, zda skutečně nastal. Neokynesovští ekonomové Mihm a Roubini tvrdí, že nastal, 

ovšem rakouská škola zastává opačný názor. 

Pokud jde o přijetí měnově-politických nástrojů, tak mezi ně patří především 

standardní snížení úrokových sazeb, což příliš nepodpořilo úvěrovou aktivitu mezi bankami. 

Dalším nástrojem bylo zřízení tzv. diskontního okénka, prostřednictvím kterého se 

poskytovaly jednodenní půjčky. Byly zřízeny různé programy, mezi které náleží TAF 

zacílený na depozitní instituce, dále PDCF, který poskytoval jednodenní půjčky, CPFF, 

instrument investic na peněžním trhu MMIFF a sdružený likvidní fond cenných papírů 

peněžního trhu krytých aktivy, známý pod názvem AMLF. S tak rozsáhlou rekapitalizací 

bank souhlasí i Krugman, který tvrdí, že by měla být dokonce ještě masivnější. V případě 

konkrétních zásahů došlo na záchranu Fannie Mae a Freddie Mac, Bank of America, 

pojišťovna AIG. Rakouská škola by tyto instituce nejlépe nechala zbankrotovat, protože 

zastává volný trh. Tímto krokem by se trh „pročistil“. Byl rovněž přijat bailoutový zákon o 

nouzové stabilizaci s cílem utratit 700 mld. dolarů na nákup aktiv. Pochybný byl rovněž 

Zákon o nouzové stabilizaci ekonomiky, který ekonomiku nijak zvlášť nestabilizoval. 

Neokynesovští ekonomové Mim, Roubini a Krugman se shodují v přijetí politiky 

kvantitativního uvolňování. Tato politika měla zabránit v prohlubování krize. 

V případě fiskálních opatření se jeví řešení nabízena představitelem nového 

keynesovství Stiglitze, mezi které patří automatické stabilizátory, jež vedou ke zvýšenému 

utrácení. Dalším opatřením je snížení daní, dále daňové úlevy, transférové platby. Byly 

rovněž schváleny daňové úlevy ve výši 152 mld. Celkové fiskální náklady činily 787 mld. 

Jako opatření neokeynesovských ekonomů Mihma a Roubiniho proti ztrátám vkladů bylo 

zavedeno pojištění vkladů. 

V případě preventivních opatření k zabránění finanční krize se nabízí řešení Stiglitze, 

a to zvýšená a důsledná regulace. Ke zvýšené regulaci se hlásí rovněž představitel rakouské 

školy Woods. Neokynesovští ekonomové Mihm a Roubini nabízejí jako řešení reformu 

ratingových agentur, konkrétně by se jednalo o jejich větší konkurenci. Dále tito ekonomové 

k zabránění krize volají po radikálním snížení úrokových sazeb. Dalším návrhem těchto 

ekonomů je změna v rámci zákona Glass-Steagall, jehož cíle by bylo oddělit komerční a 

investiční bankovnictví tak, aby nebylo sdružené a nedocházelo k fatálním bankrotům. 
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Seznam zkratek 

 

CDO Zajištěná dluhová obligace 

CMO Zajištěná dluhová obligace 

CLO Zajištěná hypoteční obligace 

FED Federální rezervní systém 

FDIC Federální agentura pro pojištění vkladů 

HDP Hrubý domácí produkt 

LIBOR Krátkodobá úroková sazba 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(S&P) Standard and Poors 

TALF  Nástroj pro cenné papíry kryté aktivy 

WB Světová banka 



 
 


