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1 ÚVOD 

 Slovo krize v posledních několika letech plní řádky novin a hodiny televizního 

vysílání. Názory na vznik krize a její řešení se v mnohém různí. Tato práce se zabývá 

pohledem rakouské ekonomické školy na současnou krizi. Rakouská škola, ač stojí mimo 

hlavní proud ekonomické teorie, si zaslouží pozornost nejen v tom, že je v mnohých 

pohledech na ekonomické problémy netradiční, ale například i tím, že někteří představitelé 

starší rakouské školy byli v dobách habsburské monarchie spojeni i s českými zeměmi. 

Například Eugen von Böhm-Bawerk, který přispěl svojí teorií úroku a kapitálu, nebo se též 

může zmínit Friedrich von Wieser.  

Současná mladší rakouská škola má také co říci k dnešním ekonomickým otázkám, je 

alternativou vůči hlavnímu proudu, který nezná všechny odpovědi na otázky, které nastolila 

současná krize. Rakouská škola byla dlouho opomíjena, s příchodem krize se však i hlavní 

proud začal zajímat o tuto školu a o její názory a myšlenky.   

 Cílem práce je analýza současné krize z pohledu rakouské školy, ověření platnosti 

rakouské teorie hospodářského cyklu a její komparace s vybranými ekonomickými směry a 

školami v názorech na soudobou krizi. 

 Rakouská škola vychází z důsledného metodologického individualismu, což znamená, 

že jednat může pouze člověk, nikoli skupina lidí. Dalším podstatným rysem je subjektivismus, 

z čehož plyne, že například užitek je neměřitelný a neporovnatelný interpersonálně. Z 

toho pramení kritický postoj rakouské školy vůči makroekonomickým agregátům a 

matematizaci ekonomie. V této práci se sice vyskytují a zkoumají makroekonomické agregáty 

(například HDP), ale spíše z pohledu analýzy a komparace, zachycení vývoje, změny 

v průběhu času a ověření hypotézy, ze které jsou vyvozovány závěry a možné důsledky.  

 V druhé kapitole práce je nejprve definován hospodářský cyklus, jeho průběh a 

členění. Následuje pohled vybraných škol a směrů na teorii hospodářského cyklu. Vybranými 

směry a školami jsou keynesovství a z něj navazující směry – neokeynesovství, 

postkeynesovství a nové keynesovství. Dalšími směry a školami jsou chicagská škola a 

monetarismus, nová klasická ekonomie, škola reálného hospodářského cyklu a některé další 

teorie hospodářského cyklu, které nelze přímo zařadit do některého směru. Takovými teorie 

jsou inovační teorie, politický hospodářský cyklus či teorie náhodné procházky.  
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 Třetí kapitola pojednává o rakouské teorii hospodářského cyklu. Nejprve je uvedena 

základní charakteristika rakouské školy, její metodologie, která je netradiční vůči hlavnímu 

směru. Následuje historický vývoj vzniku a formování rakouské školy a názory 

nejvýznamnějších představitelů mladší rakouské školy – Ludwiga von Misees, Friedricha 

Augusta von Hayeka a Murraye Rothbarda. Další část této kapitoly se věnuje hospodářskému 

cyklu rakouské školy. V této podkapitole je analyzován výrobní proces pomocí Hayekova 

trojúhelníku, na kterém je znázorněn vznik hospodářského cyklu a příčiny vzniku 

hospodářského cyklu. Jelikož je z pohledu rakouské školy hospodářský cyklus zapříčiněn 

peněžním systémem, je analyzován názor na peněžní systém této školy, dále jeho kritika 

ze strany hlavního proudu a protiargumenty vůči této kritice. Nechybí ani kritika teorií 

hospodářských cyklů hlavního proudu z pohledu rakouské školy.    

 Čtvrtá kapitola obsahuje komparaci rakouské školy s hlavním proudem ekonomie 

v názorech na soudobou krizi. Tou není míněna pouze recese ve smyslu poklesu HDP ve dvou 

po sobě jdoucích čtvrtletích, ale je chápána mnohem šířeji. Nejprve je popsán samotný průběh 

krize, její vznik na trhu s hypotékami, její pokračování v podobě přelití do finanční krize, 

která vyústila do reálné ekonomiky a do dluhové krize některých států. Jsou analyzovány 

příčiny vzniku, průběh a její řešení ve Spojených státech amerických a v Evropské unii, 

následuje konkrétní pohled rakouské školy, její analýza na příčiny vzniku krize a jak by se 

měla řešit. Je ověřována platnost teorie hospodářského cyklu na ekonomice USA a vybraných 

států Evropské unie. Nakonec je tento názor komparován s názory hlavního proudu ekonomie 

na současnou krizi.  
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2 TEORIE HOSPODÁŘSKÝCH CYKLŮ A KRIZÍ V POJETÍ 

HLAVNÍHO PROUDU EKONOMIE 

V této kapitole bude nejprve definován pojem hospodářský cyklus, jeho průběh a 

jednotlivé fáze. Dále je popsáno členění hospodářského cyklu. V poslední části této kapitoly 

je pak stručně popsán pohled vybraných ekonomických škol a směrů na vznik a problematiku 

hospodářského cyklu. 

 

2.1 Definice hospodářského cyklu 

Definice hospodářského cyklu není jednotná. Například Czesaný (2006, s. 20) definuje 

hospodářský cyklus jako „soubor výkyvů agregátní ekonomické aktivity, aproximované 

hrubým domácím produktem v reálném vyjádření. Toto výkyvné chování ekonomické aktivity 

jako celku je předmětem teorie hospodářského cyklu. Pojem ‚cyklus‘ zahrnuje existenci 

vzestupné a sestupné fáze ekonomické aktivity a vyjadřuje také opakovatelnost sekvencí jeho 

fází, které však nemají periodickou povahu.“ Například definice Samuelsona a Nordhause 

(2007, s. 468) je nepatrně odlišná: „Hospodářský cyklus představuje výkyvy ve výstupu, 

příjmech a zaměstnanosti, které postihují celou ekonomiku a obvykle trvají něco mezi dvěma 

až deseti lety. Pro tyto výkyvy je charakteristická expanze nebo naopak útlum ve většině 

sektorů ekonomiky najednou.“ A do třetice může být definicí hospodářské cyklu definice 

Dornbushe a Fishera. Ti chápou ekonomický cyklus jako oscilaci kolem určitého trendu. 

Konkrétně píší: „Hospodářský cyklus představuje více nebo méně pravidelné střídání expanze 

(zotavení) a kontrakce (recese) ekonomické aktivity kolem dráhy trendového růstu. Na 

vrcholu cyklu je ekonomická aktivita vzhledem k trendu vysoká, v sedle cyklu je dosaženo 

spodního bodu ekonomické aktivity. Trendová dráha GDP je dráha, po níž by se GDP 

pohyboval, kdyby byly výrobní faktory plně zaměstnány.“ (Dornbush a Fisher 1994, s. 30)   

Hospodářský cyklus se zpravidla dělí do čtyř fází. Těmito fázemi jsou expanze, vrchol, 

kontrakce a dno. Expanze, nebo také konjunktura, oživení, růst je chápán jako fáze 

hospodářského cyklu, při kterém dochází k růstu hrubého domácího produktu. Dále zpravidla 

klesá nezaměstnanost, dochází k nahrazování opotřebeného kapitálu, jsou rozšiřovány výrobní 

kapacity, nastává optimistické očekávání, roste spotřebitelská poptávka apod.  

Další fází, která nastává po expanzi, je vrchol hospodářského cyklu. Ekonomika se 

nachází na vrcholu své aktivity, výrobní kapacity jsou využívány zcela nebo již nadměrně, 
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investice začínají převyšovat úspory, nastává nedostatek finančních zdrojů, nedostatek 

pracovních sil (zejména kvalifikovaných), často také dochází k růstu cen.  

Po vrcholu jde hospodářský cyklus do fáze kontrakce (poklesu, zpomalení, propadu, 

recese). Recese je zpravidla statisticky definována jako „období charakterizované poklesem 

GDP alespoň ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích.“ (například Žák a kol. 2002, s. 186). 

Ekonomika zpomaluje svůj růst, klesá hrubý domácí produkt, zvyšuje se nezaměstnanost a 

s ní většinou zkrácení počtu pracovních hodin, klesá poptávka, snižuje se růst cen a mezd, 

snižuje se poptávka po úvěrech. Dochází k úpadku firem a poklesu podnikatelské aktivity a 

investiční činnosti, klesají zisky firem a dochází k pesimistickému očekávání. Může též 

docházet k poklesu cenové hladiny (toto ale nemusí nastat, například při negativním 

nabídkovém šoku – růst cen surovin a energie apod., v této situaci může naopak docházet 

k poklesu reálného produktu a růstu cenové hladiny, tzv. stagflaci). Pokud je pokles prudký, 

často se hovoří až o depresi. Její jednotná definice však v ekonomické literatuře neexistuje. 

Konečně poslední fází hospodářského cyklu je dno, sedlo. Reálný produkt a 

ekonomická aktivita se ocitají na svém nejnižším bodě. Od tohoto bodu však již opět nastává 

fáze expanze a celý proces se opakuje.  

 

Obr. 2.1: Fáze hospodářského cyklu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Dalšími důležitými pojmy jsou amplituda hospodářského cyklu a mezera výstupu. Amplituda 

hospodářské cyklu znamená maximální vzdálenost mezi pozitivními a negativním mezerami 

výstupu daného hospodářského cyklu. Mezera výstupu je rozdíl mezi výstupem, který by 
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mohla ekonomika vyprodukovat při plném využívání zdrojů, neboli na úrovni 

potencionálního produktu a skutečným výstupem v daném časovém okamžiku. To znamená 

velikost odchylky od potencionálního výstupu. 

 

2.2 Dělení hospodářských cyklů 

Teorie hospodářského cyklu má za úkol vysvětlit podstatu cyklického výkyvu 

v ekonomice. Dalším úkolem je též vysvětlení příčiny vzniku hospodářského cyklu a výkyvů 

v ekonomice. 

Příčiny vzniku hospodářských cyklů lze členit podle několika hledisek. Czesaný 

(2006) rozděluje příčiny hospodářských cyklů podle několika kritérií:  

1. Dělení podle příčin vnějších (exogenních, externích) či vnitřních 

(endogenních). První pohled vychází z předpokladu, že ekonomika je 

v rovnováze a externími šokem (např. neúroda, finanční či měnová krize, 

prudké změny cen surovin, politická krize, válka apod.) vzniká nesoulad a 

hospodářský cyklus. Druhý pohled vychází z předpokladu, že ekonomika 

sama, bez externích příčin, směřuje k nerovnováze a tím i k hospodářskému 

cyklu. Příkladem může být nedostatečná spotřeba, technologický šok, 

nedostatečná nebo naopak nadměrná zásoba peněz v ekonomice či 

přeinvestování ekonomiky. 

2. Podle reálných či peněžních faktorů. Reálnými faktory může například být 

válka, přírodní katastrofa, změna technologií apod. Peněžními faktory se 

rozumí převážně kolísání peněžní zásoby a potažmo monetární báze, vliv 

centrální banky apod. 

3. Chronologické hledisko. Toto členění vychází z vývoje ekonomického 

myšlení. Začíná předkeynesiánskými teoriemi hospodářských cyklů (zejména 

neoklasickými), přes keynesiánské až po konzervativní teorie.  

 

2.3 Pohled vybraných ekonomických škol a směrů na hospodářský cyklus 

 V této podkapitole jsou již analyzovány jednotlivé vybrané konkrétní školy a směry. 

Konkrétně se jedná o keynesovské směry – neokeynesovství, postkeynesovství a nové 

keynesovství. Z dalších směrů jsou to chicagská škola a monetarismus, nová klasická 

makroekonomie a škola reálného hospodářského cyklu. 
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2.3.1 Keynesovství 

Učení J. M. Keynese a na něho navazující směry (neokeynesovství, postkeynesovství, 

nová keynesovská ekonomie) zpochybňují schopnost samoregulačních sil při plném využívání 

zdrojů.  Proto keynesovské směry doplňují a někdy i nahrazují „neviditelnou ruku“ 

„viditelnou rukou státu“. Z toho plyne i závěr, že podle keynesovských směrů je hospodářský 

cyklus zapříčiněn nestabilitou tržní ekonomiky a z toho odvozují závěry pro stabilizační 

politiku, která by měla hospodářským výkyvům předcházet, či je zmírňovat. 

 

J. M. Keynes 

Díla J. M. Keynese jsou v mnohém rozporuplná a často i v mnohém nejasná a 

různorodě interpretovatelná. Keynes totiž svou nejslavnější práci Obecnou teorii 

zaměstnanosti, úroku a peněz zasadil převážně do statického rámce a použil marshallovskou 

metodologii, která v té době byla běžně používána (Holman a kol., 2005).  Keynesovo 

vědecké období se může rozdělit přibližně do dvou období (Sojka, 2010): První období 

(můžeme též nazvat neoklasické) je obdobím do napsání jeho nejznámějšího díla Obecná 

teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. V tomto období byl Keynes spíše monetární ekonom a 

snažil se o rozpracování cambridgeské verze kvantitativní teorie peněz. Ve svém druhém 

období, po vydání Obecné teorie zaměstnanosti, úroku a peněz, se soustředil hlavně na 

agregátní poptávku a v jejím kolísání viděl příčinu nestability tržní ekonomiky a z toho 

plynoucích hospodářských cyklů. 

Ve své „první etapě“ je jeho největší přínos spjat s Traktátem o peněžní reformně 

(Tract on Monetary Reform), který vyšel v roce 1923. Největší nebezpečí spatřoval v kolísání 

kupní síly peněz, které může vyústit v deflaci, která je podle něj nebezpečná a nežádoucí a 

může vést k poklesu produktu. Nestabilita kupní síly peněz dále vede k nerovnováze mezi 

strukturou reálného důchodu a strukturou výdajů. Nestabilita kupní síly peněz také může 

vznikat nestabilitou investic, která nemusí být totožná s úsporami
1
, protože obě veličiny jsou 

inspirovány odlišnými motivy. Růst investic z důvodu optimismu může vést až do růstu 

investičních tlaků, což se může projevit v růstu inflačních tlaků. Naopak snížení investic může 

vyústit v pokles cen a zisků a dále pak k deflačním tlakům.      

Druhá etapa je spojena převážně s obdobím po napsání Obecné teorie a jeho 

rozpracování teorie efektivní poptávky
2
. Ve své nejslavnější knize Obecná teorie 

                                                
1 Později tento koncept rozpracoval v Obecné teorii 
2 Nicméně částečně vychází i ze svých předchozích děl. 
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zaměstnanosti, úroku a peněz (The General Theory of Employment, Interest and Money) 

z roku 1936 Keynes tvrdí, že tržní ekonomika se není schopna automaticky uvádět do 

rovnováhy. Podrobil kritice Sayův zákon trhu
3
. Příčinu nestability viděl v nedostatečné 

efektivní poptávce (efektivní poptávka se skládá ze spotřeby domácností, investic a vládních 

výdajů). Ta je způsobena především nestabilitou investic a jejich nesouladu s úspory, které 

jsou podle něj na sobě nezávislé
4
. 

Nestabilní investice jsou způsobeny tím, že v době recese podnikatelé nejsou ochotni 

investovat, protože ztratili důvěru. Úroková míra sice hraje roli ve výši investic, ale ne tak 

velkou, jak předpokládala neoklasická ekonomie. Na druhé straně úspory jsou prý úplně 

nezávislé na úrokové míře, jsou závislé pouze na velikosti důchodu. Tím vzniká nesoulad 

mezi úsporami a zamýšlenými investicemi (i při plné zaměstnanosti). Podnikatelé se 

rozhodují investovat podle mezní efektivnosti investic. Čím vyšší bude mezní efektivnost při 

dané úrokové míře, tím budou investice větší. Mezní efektivnost investic je též závislá 

(nepřímo) na vybavenosti ekonomiky kapitálem, proto čím je ekonomika vyspělejší, tím může 

docházet k méně podnětům k investicím. Jelikož nejsou úspory a investice propojeny přes 

úrokovou míru, může vznikat mezera investic, za předpokladu, kdy jsou plánované investice 

vyšší než úspory; nebo též mezera úspor, jestliže jsou plánované investice nižší než úspory. 

Tím pádem tržní ekonomika může vytvářet nedostatečnou efektivní poptávku (protože 

Keynes předpokládal právě investice jako nejméně stabilní složku efektivní poptávky).  

Nedostatečná efektivní poptávka dále vede k nedobrovolné nezaměstnanosti.
5
 Mzdy 

jsou totiž strnulé směrem dolů, proto nedochází k automatickému obnovování zaměstnanosti a 

může vznikat nedobrovolná nezaměstnanost. V případě, i kdyby mzdy klesaly rychleji než 

ceny, dostavil by se sice příznivý efekt nižších nákladů, na druhou by se při poklesu mezd 

dostavil nepříznivý efekt na efektivní poptávku. Soulad tak nastává pouze tehdy, když 

agregátní poptávka odpovídá úrovni důchodu při plné zaměstnanosti. Tím pádem musí stát 

provádět intervenční hospodářskou politiku, aby byla podpořena efektivní poptávka, která by 

ekonomiku „vyvedla“ z recese zpátky do fáze expanze. 

 

 

                                                
3 Nabídka (jakkoli velká) si vždy vytvoří stejně velkou poptávku (Holman, 2001). 
4 Na rozdíl od neoklasiků, kteří tvrdili, že nesoulad úspor a investic automaticky vyrovnává úroková míra. 

Keynes však tohoto názoru nebyl. 
5 Nedobrovolná nezaměstnanost nemohla podle neoklasické ekonomie nastat, nezaměstnanost byla výsledkem 

neochoty pracovníků přijmout nižší mzdu. 
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Keynes myšlenky z Obecné teorie shrnul do těchto tezí (Holman, 2005): 

 Národní důchod je funkcí zaměstnanosti (při daných výrobních zdrojích, 

výrobních nákladech a technologiích). 

 Zaměstnanost je závislá na efektivní (agregátní) poptávce, jež je složena 

z výdajů na spotřebu a investice. 

 Spotřeba je rostoucí funkcí důchodu a je dána sklonem ke spotřebě. 

 Zaměstnanost je dána funkcí sklonu ke spotřebě a velikostí investic. 

 Mezní produktivita práce klesá s růstem zaměstnanosti. Produktivita práce 

determinuje mzdy. 

 Spotřeba roste s důchodem, avšak pomalejším tempem (sklon ke spotřebě klesá 

se zvyšujícím se důchodem)  

Keynesova díla, hlavně Obecná teorie, znamenala „revoluci“ v ekonomické vědě. 

Keynes zpochybnil do té doby převažující názor o samoregulační schopnosti tržní ekonomiky 

a navrhoval aktivní hospodářskou politiku. Proto je též často pokládán za „otce“ moderní 

hospodářské politiky. I když na makroekonomické úrovni zdůvodňoval potřebu státních 

zásahů, na mikroekonomické úrovni takové úvahy v jeho dílech nelze najít. Naopak, 

předpokládal, že jeho návrhy státních zásahů nebudou mít na mikroekonomickou úroveň 

žádné, nebo pouze minimální dopady.  

 

Neokeynesovství 

 Neokeynesovství vzniklo ve 40. letech po napsání Keynesovy Obecné teorie, 

rozvinulo se zejména po druhé světové válce, kdy dochází k vrcholnému období a to trvalo až 

do 70. let, kdy neokeynesovství utrpělo v důsledku zejména ropných šoků a tzv. stagflace, 

kterou neokeynesovská ekonomie neuměla vysvětlit. Mezi nejvýznamnější neokeynesovské 

ekonomy patří Alvin Hansen, Franco Modigliani, Roy F. Harrod, Evsey Domar, John Hicks, 

Kenneth J. Arrow, Paul A. Samuelson, Lawrence Klein, James Tobin či Robert M. Solow. 

Neokeynesovští ekonomové na jedné straně přijali Keynesovu tezi o neschopnosti 

samoregulačních sil kapitalistické ekonomiky a dále od Keynese přijali teorii efektivní 

poptávky o nestabilitě soukromých investic a z toho vyvodili závěry pro hospodářskou 

politiku. Na druhé však Keynesovo učení doplnili a upravili o další prvky (prvotní snahou 

byla zejména dynamizace Keynesovy teorie).   

Neokeynesovští ekonomové se snažili přizpůsobit Keynesovu teorii a spojit ji 

s neoklasickou ekonomií. Tato snaha o spojení se často označuje jako velká neoklasická 



14 

 

syntéza. Neokeynesovská makroekonomie se zaměřila převážně na hospodářské cykly, 

nezaměstnanost a stabilizační hospodářskou politiku v krátkém období. Dle nich by byly 

náklady nestimulace agregátní poptávky příliš velké. Vycházela převážně z předpokladů 

nepružnosti mezd a cen, dále pak nesouladu úrokové míry. Neoklasická část dále byla 

považována za obecnou, předpokládali v dlouhém období pružnost cen a mezd a 

přizpůsobovací a samoregulační tendence ekonomiky.  

Za zakladatele neokeynesovské ekonomie jsou nejčastěji považováni Alvin Hansen a 

Franco Modigliani (Sojka, 2010). Vyvodili nedobrovolnou nezaměstnanost i z neoklasického 

modelu celkové rovnováhy. Ta dle nich byla možná při splnění alespoň jedné ze tří 

následujících podmínek (Sojka, 2010):  

1. nepružnost mezd, zvláště směrem dolů a z toho plynoucí neschopnost vyčištění trhu 

práce, 

2. past likvidity, která zabraňuje snížení úrokové míry na úroveň plné zaměstnanosti, 

3. necitlivost investic na úrokovou míru. Úroková míra pak nemůže obnovit při plné 

zaměstnanosti rovnováhu investic a úspor. 

Keynesova teorie je tak pouze zvláštní případ neoklasické ekonomie v krátkém období, kdy 

nedochází k samoregulačnímu mechanismu a tím nedochází ani k obnovení rovnováhy. 

V tomto případě by měla být prováděná stabilizační hospodářská politika, aby byly potlačeny 

výkyvy hospodářského cyklu, tzn. pomocí aktivní hospodářské politiky snižovat fáze expanze 

a zejména fáze kontrakce hospodářské cyklu.  

 

Princip akcelerátoru a multiplikátoru 

Neokeynesovci rozpracovali Keynesovu tezi o nestabilitě investic do podoby teorie 

akcelerátoru a multiplikátoru. Předpoklady tohoto modelu jsou neměnnost poměru kapitálové 

zásoby a reálného produktu a existence autonomních a indukovaných investic. Investiční 

multiplikátor udává, o kolik jednotek vzroste reálný důchod, pakliže vzroste o jednu jednotku 

objem investic (Kliková, 2011): 

Y =   I,         (2.1)  

kde Y je změna důchodu,  je investiční multiplikátor a I je změna investic. 

Investiční akcelerátor udává, o kolik se změní čisté indukované investic, když se změní 

důchod:  

IDN = a  Y,        (2.2) 
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kde IDN jsou čisté indukované investice, a je investiční akcelerátor.  

Princip akcelerátoru, který vyvolává nadměrný nárůst poptávky po kapitálových 

statcích je postaven na předpokladu fixního vztahu mezi spotřebními statky a počtem strojů 

potřebných k jejich produkci. Proto, když se zvýší poptávka po spotřebních statcích, musí se 

proporcionálně zvýšit počet nových strojů. Tím se zvýší růst počtu strojů více, než je nutno 

k běžnému opotřebení strojů. Tím podle principu akcelerátoru způsobí zvýšení poptávky po 

spotřebních statcích výrazně vyšší nárůst poptávky po kapitálových statcích. Pokud poptávka 

po kapitálových statcích zůstane konstantní, musí poptávka po spotřebních statcích a službách 

nadále růst rostoucím tempem. Pokud poptávka po spotřebních statcích neustále neroste, 

vyvolává to zmenšení poptávky po kapitálových statcích. Tím se poptávka po kapitálových 

statcích vrací na úroveň pouhé reprodukce. 

Akcelerátor pojednává o tom, že změny poptávky po spotřebních předmětech mění 

výrazně poptávku po investicích k rozšiřování výroby. Akcelerátor vyvolává zrychlený růst 

investic. Multiplikátor na tyto investice reaguje zrychleným růstem produktu. Akcelerátor je 

de facto mezní poměr fixního kapitálu a produktu. Navíc poptávka je funkcí reálného 

důchodu. Z modelu vyplývá, že pokud dojde ke snížení míry růstu poptávky, tzn. ke snížení 

míry růstu reálného důchodu, dojde i ke snížení poptávky po investicích. Hospodářský cyklus 

je tak výsledkem výkyvů produktu a investic. 

 Tato teorie je založena na optimistických a pesimistických očekáváních, nestabilní 

ekonomice, která není schopna dostatečně samovolné adaptace k rovnováze. Z toho i vyplývá 

nezbytnost stabilizační politiky, zejména pomocí fiskální politiky. 

 

Krize neokeynesovství 

Ke konci 60. let a na počátku 70. let dochází ke krizi neokeynesiánství. Poptávkové 

stimuly se již nebyly s to přeměňovat do přírůstků reálného důchodu a zaměstnanosti. 

Problémem začala být inflace, která začala dosahovat stále vyšších čísel. Také se začaly měnit 

institucionální podmínky. Začal růst státu blahobytu, růst moci odborů a též velký rozvoj 

mezinárodního obchodu (neokeynesovské modely byly převážně tvořeny pro uzavřené 

ekonomiky). S těmito změnami si neokeynesovská ekonomie nedokázala uspokojivě poradit.  

Zásadním problémem neokeynesovské teorie byla stagflace v 70. letech 20. století. 

Kombinaci vyšší inflace a stagnace produktu neuměly neokeynesovké modely vysvětlit. 

Neokeynesovci začali být stále více kritizováni z konzervativních pozic. Až na přelomu 70. a 

80. let se vzchopili a začali hledat východiska. Zejména se snažili najít zdůvodnění stagflace 
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ve svých modelech. Tím však postupně přijali některé prvky z jiných koncepcí. Začali se též 

zaměřovat na stranu nabídky, která byla dříve ve stínu poptávky, na kterou byl kladen 

mnohem vyšší důraz. Na původní dominantní pozice se neokeynesovci však již nevrátili.  

 

Postkeynesovství 

Postkeynesovství či postkeynesovská ekonomie se vyčlenila v 50. až 70. letech 20. 

století (Sojka, 2010) jako samostatný proud keynesovské ekonomie. Je to značně heterogenní 

směr. Ekonomové tohoto směru se snaží o završení keynesovské ekonomie, tj. o vytvoření 

samostatného ekonomického směru či paradigmatu (na rozdíl od neokeynesovské ekonomie, 

která se snažila začlenit keynesovské učení do metodologie neoklasické ekonomie). Proto se 

zaměřovali spíše na tu část keynesova odkazu, která se lišila od neoklasické ekonomie. 

Jejich metodologií je tzv. kritický realismus, metodologický kolektivismus a 

empiricko-indikativní přístup. Z empirickou-indikativního přístupu vyvozují teoretická 

východiska, ta dále zobecňují a stávají se realistickými abstrakcemi. Z těchto abstrakcí dále 

dedukují východiska pro hospodářskou praxi (Sojka, 2010). 

 Postkeynesovce můžeme pro zjednodušení rozdělit na evropskou větev (kde je 

dominantní italsko-cambridgeská škola) a na americké postkeynesovce (Sojka, 2010).  Tyto 

rozdíly však nebyly nikdy absolutní a postupem času se spíše stíraly. Americká větev svou 

pozornost upírala zejména na teorii peněz, zatímco italsko-cambridgeská větev spíše na 

problematiku růstu a rozdělování.  

V italsko-cambridgeské větvi jsou nejznámějšími představiteli Nicholas Kaldor a Joan 

Robinsonová. Joan Robinsonová prosazovala důsledně pozitivistický přístup. Jevům, které 

nejdou měřit či pozorovat, by se neměla ekonomie dle ní vůbec věnovat.  

 Americkou větev reprezentují především Sidney Weintraub, Paul Davidson, Hyman 

Minsky či Dudlley Dillard. Jejich záměrem bylo rozpracovat a doplnit Keynesovu peněžní 

teorii. Peníze nejsou v jejich pojetí neutrální. Mají vliv jak v krátkém období, tak i v dlouhém 

období, a to na potencionální produkt. Přílišná antiinflační politika může snížit agregátní 

poptávku a tím podvázat dlouhodobý hospodářský růst. Monetární politika by se měla spíše 

podřizovat fiskální politice.   

Postkeynesovci jsou též známí svým pojetím peněz. Považují peníze za endogenní. 

Tvorba peněz je dle nich dána tím, jak se ekonomika chová a nikoli chováním centrální 

banky. Z toho pak vyplývá i jiná úloha centrální banky v ekonomice. Centrální banka tedy 

není schopna přímo určovat množství peněz v oběhu, pouze pomocí úrokové sazby nepřímo 
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ovlivňovat poptávku po úvěrech. Pojetí endogenity peněz je u postkeynesovců chápána ve 

dvou směrech: teorie absolutní endogenity (horizontalismus) a relativní endogenita peněz 

(Koderová, 2008).  

Postkeynesovci tak byli velkými kritiky monetarismu a kvantitativní teorie peněz.  

V oblasti hospodářské politiky požadují aktivní státní zásahy, stimulaci efektivní poptávky 

tak, aby bylo dosaženo plného využívání zdrojů a tím i koordinovat výkyvy v hospodářských 

cyklech. Monetární politika by se neměla zaměřovat na ovlivňování peněžní nabídky 

prostřednictví úrokových sazeb. Monetární politika by měla být mnohem širší. Měla by být 

pojímána komplexně, jako celistvý systém intervencí v procesu endogenity peněz. Tím je 

myšlena hlavně bankovní regulace a bankovní dozor, regulace finančních institucí, stabilita na 

finančních trzích a omezení a regulace spekulativního chování. Z toho všeho plyne 

požadavek, aby centrální banka nebyla nezávislá, měla by koordinovat svoji činnost s vládou. 

Centrální banka nemá bojovat s inflací, její opatření by byla příliš bolestivá pro ekonomiku. 

Centrální banka má plnit zejména úlohu věřitele poslední instance. 

 

Nová keynesovská ekonomie 

Po krizi neokeynesovské ekonomie v 70. letech a nástupu neokonzervativních teorií 

vznikla jako reakce na tyto okolnosti nová keynesovská ekonomie. Vliv si získala hlavně 

v 90. letech při diskuzích o úloze monetární politiky a „nového konsensu“, kterým se stalo 

cílování inflace (Sojka, 2010). Podobně jako u dalších ekonomických směrů, i noví 

keynesovci tvrdí, že tržní ekonomika není sama o sobě efektivní a vede k ekonomickým 

poruchám.  

Nejznámějšími novými keynesovskými ekonomy jsou Ben Bernanke, Gregory N. 

Mankiw, John B. Taylor, Joseph Stiglitz, Arthur  Okun, David Romer, Janet Yellenová, John 

A. Akerlof, Olivier Blanchard a další. 

Hlavním rozdílem oproti ostatním keynesovským směrům je ten, že „nová 

keynesovská ekonomie chápe nepružnosti jako důsledek racionálního chování 

mikroekonomických subjektů v podmínkách nedostatku informací, asymetrických informací a 

dalších komplikací spojených s fungováním soudobé kapitalistické tržní ekonomiky“ (Sojka 

2010, s. 408). Z toho vyplývá i to, že ceny a mzdy stanovují firmy, jelikož se pracuje 

na nedokonale konkurenčních trzích. 

Nová keynesovská ekonomie vysvětluje příčiny nepružnosti reálných mezd zejména 

existencí implicitních dohod, teoriemi zaměstnaných a nezaměstnaných a teorií 
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efektivnostních mezd. Tyto nepružnosti pak násobí šoky způsobené jak na straně nabídky, tak 

i na straně poptávky a vedou ke kolísání produktu a hospodářských cyklů. 

Nová keynesovská ekonomie hrála podstatnou roli při novém konceptu centrálních 

bank v oblasti cílování inflace. Cílování inflace v jejich pojetí je možné při volně plovoucích 

kurzech, které zvyšují účinky monetární politiky. Noví keynesovci se také, na rozdíl od 

ostatních keynesovských směrů kloní k názoru, že větší úlohu při stabilizaci ekonomiky a 

hospodářských cyklů by měla hrát monetární politika. Fiskální politice až takovou roli 

nepřiklánějí. Fiskální politika by v jejich pojetí měla být zacílena na pokud možno nízké 

deficitní rozpočty a z toho vyplývající nízký veřejný dluh. J. B. Taylor v oblasti monetární 

politiky přišel s tzv. Taylorovým pravidlem
6
. Podle tohoto pravidla by se měly využívat 

krátkodobé úrokové sazby k makroekonomické stabilizaci.    

 

2.3.2 Chicagská škola a monetarismus 

 Chicagská škola se dostala do povědomí širší ekonomické obce zejména až v reakci na 

neokeynesovskou ekonomii jako její velký kritik. Je spojena především s Miltonem 

Friedmanem, avšak její počátky jsou mnohem starší. Holman (2005) dělí vývoj chicagské 

školy na tři období: prvním jsou 30. léta, která jsou považována za počátky vzniku chicagské 

školy.  Druhým obdobím je období 40. až počátku 50. let, označovaným jako období bezvládí 

a konečně třetí období od 50. let do současnosti, kdy se dostalo chicagské škole všeobecného 

uznání, a stala se jedním z vůdčích směrů ekonomické vědy. 

 Obecným společným rysem chicagské školy je víra ve svobodné trhy a z toho 

vyplývající averze ke státním zásahům do ekonomiky. Představitelé této školy se proto staví 

k co nejmenším úloze státu v ekonomice. Za zakladatele či předchůdce chicagské školy je 

nejčastěji považován Frank Knight a Jacob Viner. Frank Knight ovlivnil své následovníky, 

když se kolem něj vytvořila skupina nadaných ekonomů, mezi nimiž byli zejména Milton 

Friedman či George Stigler. Dalšími známými představiteli tohoto směru jsou například Karl 

Brunner, Allan H. Meltzer, Gary S. Becker, Anna J. Schwartzová a další. 

                                                
6 Taylor své pravidlo vyvodil z empirické analýzy chování Fedu. Fed stanoví krátkodobé úrokové sazby podle 

minulého vývoje HDP a inflace. Taylorovo pravidlo má pak tuto podobu: 

),(5,0)(5,0 000 e

T

s yyrr  r0 je úroková míra ve výchozím období, rs je stabilizující 

(přirozená) úroková míra, 0 je míra inflace ve výchozím období, 
T

je cílování inflace, y0 = produkt ve 

výchozím období, ye = rovnovážná úroveň produktu (potencionální produkt) měřený HDP (Sojka, 2010). 
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 Nejznámější představitel chicagské školy je však bezesporu Milton Friedman. Je 

pravděpodobně spolu s Keynesem jedním ze dvou nejznámějších ekonomů 20. století. Na 

rozdíl od Keynese však Friedman věřil ve svobodné trhy a proto se i stal jedním z největších 

kritiků Keynese a hlavně keynesovských ekonomických směrů. Požadoval návrat 

k vyrovnanému hospodaření státu a neutrální monetární politiky. 

Friedman dále navrátil do centra ekonomického zkoumání kvantitativní teorii peněz. 

Tu upravil do nové podoby a přinesl důležité poznatky. Jedním z nich bylo, že poptávka po 

penězích je stabilní. Existují čtyři faktory, které poptávku po penězích ovlivňují. Jsou to 

(Holman, 2005): 

 Reálná hodnota a její změny. Bohatství v reálné podobě může být v pěti 

formách – peníze, akcie, obligace, lidský a fyzický kapitál. 

 Dělení kapitálu na lidský a nikoli-lidský (non-human). 

 Očekávané výnosy z celého portfolia aktiv ve srovnání s očekávanou inflací. 

 Reziduální veličina, která zahrnuje další nespecifikovatelné faktory. 

Tyto faktory jsou dle Friedmana v zásadě stabilní. Z toho vyplývá, že i poptávka po 

penězích je stabilní. A jestliže je poptávka po penězích stabilní, pak mezi změnami nabídky 

peněz a nominálního národního důchodu existuje poměrně silný vztah. Nabídka peněz je ve 

Friedmanově pojetí exogenní, je určována centrální bankou. Centrální banka je zodpovědná 

za nabídku peněz, která je poměrně nezávislá na fungování ekonomiky. Změny nabídky peněz 

vyvolávají změny nominálního důchodu přes změnu reálného důchodu (za 6 až 9 měsíců) do 

změny cenové hladiny (dalších 6 až 9 měsíců). Zpoždění mezi změnou množství peněz a 

změnou cenové hladiny je tak 12 až 18 měsíců. V krátkém období tedy lze pomocí monetární 

politiky ovlivňovat nabídku peněz a tím i produkt a nezaměstnanost. Z toho plyne ne-

neutralita peněz v krátkém období. V dlouhém období jsou již peníze neutrální. Inflace je tedy 

plně peněžní jev. Vzniká tehdy, pokud nabídka peněz roste rychlejším tempem, než reálný 

produkt. 

 Hospodářský cyklus a další poruchy ekonomiky jsou způsobovány exogenními 

činiteli, jakými jsou státní zásahy do ekonomiky, zejména keynesovské stimuly, růst schodku 

státního rozpočtu, veřejný dluh a nadměrné zvyšování peněžní nabídky. Proticyklická fiskální 

politika je dle Friedmana pouze krátkodobá. Deficity vedou ke změnám množství peněz 

v oběhu a posléze k inflaci.  
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 Friedman poukázal na vliv časových zpoždění. To může znamenat, že opatření se 

mohou projevit až době, kdy by byla žádoucí případná opačná opatření, proto nakonec mohou 

mít zcela opačný efekt, než tvůrci hospodářské politiky původně zamýšleli (Koderová, 2008). 

   Doporučuje monetární politiku založenou na stálém růst nabídky peněz a z toho 

vyplývajícím stabilním vývoji množství peněz v oběhu. Množství peněz by se mělo navyšovat 

v souladu s dlouhodobým tempem růstu ekonomiky, má činit 3-5 %  bez ohledu na 

ekonomický cyklus (Sojka, 2010). 

 Tím by mělo být dosaženo dlouhodobé průměrné míry inflace na stabilní nízké úrovni.  

Toho má být docíleno pomocí monetaristického transmisního mechanismu: 

Operace na volném trhu  měnová báze  měnový agregát  průměrná inflace v dlouhém 

období. 

Centrální banka tak ovlivňuje pomocí měnové báze měnový agregát a tím i stabilní 

cenovou hladinu. Podle tohoto mechanismu centrální banka je schopna ovlivňovat monetární 

bázi (oběživo a rezervy obchodních bank u centrální banky). Monetaristický transmisní 

mechanismus vyžaduje splnění tří podmínek (Koderová, 2008): 

 Centrální banka plně kontroluje měnovou bázi. 

 Peněžní multiplikátor je stabilní v čase a je dobře předvídatelný. 

 Důchodová rychlost obratu peněz je stabilní a dobře předvídatelná. 

Chicagská škola znamenala přelom v ekonomické vědě. Zpochybnila do té doby 

převažující keynesiánské směry a znamenala renesanci víry ve svobodné trhy a liberální 

hospodářské uspořádání. Tím se na druhé straně hlavní proud ekonomické teorie rozpadl a od 

té doby se již neutvořil zpět do přijatelného konsenzu, jakým svého času byla velká 

neoklasická syntéza.   

 

2.3.3 Nová klasická makroekonomie 

Chicagská škola ovlivnila i další směr – novou klasickou makroekonomii
7
. Ta vznikla 

zpočátku 70. let. Nová klasická makroekonomie pracuje s hypotézou racionálních očekávání. 

Hypotéza racionálních očekávání je hlavním metodologickým východiskem. Tento pojem 

pochází od J. F. Mutha
8
. Dle hypotézy racionálních očekávání se ekonomické subjekty 

                                                
7 Někdy též označována jako škola racionálních očekávání, popř. monetarismus II či neomonetarismus. 
8 Muth jako první formuloval hypotézu racionálních očekávání ve svém článku z roku 1961: Racionální. 

očekávání a teorie pohybů cen (Rational Expectations and the Theory of Price Movements). 
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chovají cílevědomě při shromažďování a zpracovávání informací. Tím se navazuje na 

neoklasiky a jejich jedince, který maximalizuje celkový užitek. 

Dalšími předpoklady jsou dokonale pružné ceny, které neustále vyrovnávají nabídku 

s poptávkou, vysoká formalizace a matematizace modelů a ad hoc předpoklady, tzn. 

předpoklady postavené na potřebě modelu, ale často bez vztahu k ekonomické realitě (Sojka, 

2010).  

Mezi nejznámější ekonomy nové klasické makroekonomie patří Robert E. Lucas, 

Thomas G. Sargent či J. R. Barro. 

Robert Lucas aplikoval hypotézu racionálních očekávání. Podle této hypotézy 

ekonomické subjekty formují svá očekávání na základě všech relevantních informací o 

současnosti a budoucnosti. Lucas vyšel z Friedmanova adaptivního očekávání (kdy subjekty 

formulovaly svá očekávání na základě zkušeností z minulosti), ale doplnil jej tím, že subjekty 

vycházejí nejen z minulých zkušeností, ale též i z veškerých informací z přítomnosti (Holman, 

2005). Lucas dále tvrdil, že makroekonomické modely musejí vycházet 

z mikroekonomických základů. Očekávání domácností a firem je též racionální, proto 

ekonomické subjekty očekávají vyčišťující se trhy a plnou zaměstnanost. Tím i očekávané 

změny hospodářské politiky nemohou mít žádné reálné efekty. Při poznání chyby jsou totiž 

očekávání okamžitě změněna a reálné ekonomické veličiny se opět navracejí na své přirozené 

hodnoty.  

Lidé si tvoří své názory tak, že berou v úvahu všechny dostupné relevantní informace. 

Těmito informacemi jsou jak minulé zkušenosti, tak i odhady a prognózy ekonomů, výroky 

politiků či prohlášení centrálních bankéřů. Lidé se ve svých očekáváních samozřejmě mohou 

mýlit. Přesto však jsou očekávání racionální. Chyby jednotlivců jsou totiž různé, nejsou pouze 

jednosměrné a díky zákonu velkých čísel je celkové očekávání racionální. Navíc jedinci 

systematicky neopakují stejné chyby, ale učí se z nich.  

Z toho plyne i další poznatek nové klasické makroekonomie a tou je teze o neúčinnosti 

hospodářské politiky. Tuto tezi formulovali T. Sargent a N. Wallace, kteří vycházeli 

z Lucasova díla (Holman, 2005). Subjekty totiž racionálně předvídají záměry tvůrců 

hospodářské politiky, tudíž je očekávaná hospodářská politika neúčinná, poněvadž subjekty 

záměr tvůrců hospodářské politiky již zakomponovali do svých očekávání ještě dříve, než byl 

tento záměr uskutečněn. Účinnost má tedy pouze neočekávaná hospodářská politika. Ta je 

však podle příslušníků této školy škodlivá a nežádoucí, protože může způsobovat šoky 

v ekonomice, na které nejsou subjekty připraveny. Nejlepší hospodářská politika je tedy 



22 

 

politika stálých pravidel, kde by mohly subjekty dobře tvořit svá očekávání a kde by 

nedocházelo k překvapivým změnám či šokům, které by mohly destabilizovat ekonomiku a 

narušit očekávání subjektů. 

 

2.3.4 Škola reálného hospodářského cyklu 

Škola reálného hospodářského cyklu
9
 byla inspirována teorií racionálních očekávání. 

Nejvýznamnějšími ekonomy tohoto směru jsou Edward Prescott a Finn Kydland. Ti došli 

k tezi, že příčinou hospodářských cyklů nejsou monetární poruchy, jelikož lidé tvoří 

racionální očekávání a tím se trhy i v krátkém období obnovují a vyčišťují. Tedy peníze jsou 

neutrální i v krátkém období.
10

 Dle nich hospodářské cykly vznikají podobně jako 

hospodářský růst. Klíčovou veličinou je technologický pokrok. Ten též neprobíhá 

rovnoměrně, ale v určitých fázích. Pokud technologický pokrok roste rychleji, roste rychleji i 

produktivita a investice a tím i hospodářský růst. Při pomalejším technologickém pokroku 

naopak produktivita a investice rostou pomaleji a tím dochází i k zpomalení hospodářského 

růstu.  

Tato teorie tedy vidí příčinu cyklu na nabídkové straně. Další zvláštností tohoto směru 

je tvrzení, že ekonomické cykly neznamenají vychýlení z rovnováhy, nýbrž změny samotné 

rovnováhy. Lidé totiž tvoří racionální očekávání a tím se trhy vyčišťují. Z toho plyne i další 

teze, totiž že peníze jsou nejen neutrální v dlouhém období, ale i v krátkém období a tím je 

monetární politiky neúčinná.    

Hospodářská politika je bezpředmětná. Měla by mít podobu jasných pravidel, měla by 

být konzistentní, důvěryhodná a transparentní. 

Nová klasická makroekonomie přispěla k požadavku nezávislosti centrálních bank. 

Argumentem pro nezávislost centrální banky se stala inflační očekávání, časová 

nekonzistence či důvěryhodnost hospodářské politiky. Monetární politika by měla vycházet 

z jednoduchého pravidla, které by měla používat za každých okolností. Tím by se vytvořilo 

příznivé prostředí pro tvorbu racionálních očekávání. Podobná pravidla by měla platit i 

v oblasti fiskální politiky (Koderová, 2008). 

 

 

                                                
9 Též někdy označována jako nová klasická makroekonomie II. 
10 Často se v této souvislosti hovoří o superneutralitě peněz. 
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2.4 Další teorie hospodářských cyklů 

 Dalšími teoriemi hospodářských cyklů jsou myšleny ty teorie, které jsou zajímavé a 

významné, ale přímo nezapadají do některého ekonomického směru či školy. Mezi tyto teorie 

byly vybrány inovační teorie, politický hospodářský cyklus a teorie náhodné procházky.  

 

2.4.1 Inovační teorie 

Tato teorie je spojena zejména se jménem Josepha Aloise Schumpetera. Ten 

vysvětloval hospodářské cykly jako inovační vlny. Inovace jsou dle něj hlavním motorem 

ekonomiky. Inovace a objevy se během času hromadí, což má za následek počátek 

hospodářského cyklu, silný pozitivní nabídkový šok. Tím pádem ekonomika zrychluje svůj 

růst, avšak jen do okamžiku, kdy se inovační potenciál vyčerpá. Pak následuje prudké 

zpomalení. K inovacím a objevům totiž nedochází kontinuálně v čase, ale ve skupinách či 

významných objevech, na které během krátké doby navazuje mnoho inovací, nových 

výrobních technik, výrobků apod. 

Schumpeter dále rozlišoval tři typy inovační vln (Czesaný, 2006) : Kondratěvovy, 

Juglarovy a Kitchinovy. Kondratěvovy vlny jsou nejdelší, trvají desítky let a představují 

stěžejní inovace. Juglarovy vlny jsou střednědobé, v řádech let, maximálně do deseti let a jsou 

s nimi spojeny zejména inovace fixního kapitálu. Nejkratšími vlnami jsou Kitchinovy, ty jsou 

dlouhé v řádech desítek měsíců a jsou spjaty především se změnami zásob. 

Schumpeter též spatřoval na hospodářském cyklu řadu pozitivních faktorů. Recese pro 

něj představovala jakýsi očistný proces (kreativní destrukce) pro ekonomiku, v kterém zmizí 

z trhu nevýkonné firmy a přežijí jen ty nejlepší a nejefektivnější. Recese je tedy naprosto 

přirozený a normální jev, je to fáze přizpůsobování, která vede ekonomiku do lepšího období. 

Stabilizační politika proto nemá žádný smysl. 

 

2.4.2 Politický hospodářský cyklus 

Teorie politického cyklu vychází z tezí, že tvůrci hospodářské politiky mají prostředky 

ke stimulování (alespoň krátkodobé) ekonomiky, politici (tvůrci hospodářské politiky) chtějí 

být znovu zvoleni a dále pak, že voliči preferují rychlý růst ekonomiky. (Samuelson, 

Nordhaus, 2007). Před volbami tak tvůrci hospodářské politiky provedou fiskální expanzi, při 

které se dočasně zvýší ekonomický růst, poklesne nezaměstnanost apod. Dojde k expanzi. Po 

volbách se však musí provést restrikce, což ale nevadí, protože volby jsou až za několik let. 

Před dalšími volbami se celý proces opakuje.  
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2.4.3 Teorie náhodné procházky 

Teorie náhodné procházky je spjata se jmény E. Prescota a Ch. Beveridge a vznikla na 

počátku 80. let (Czesaný, 2006). Podlé této teorie v ekonomice působí krátkodobé a 

dlouhodobé šoky. Krátkodobé šoky vyvolávají náhodné výkyvy kolem trendu. Z 

dlouhodobého hlediska však pozitivní ekonomické šoky převáží nad krátkodobými, a proto 

roste ekonomika. Ekonomika je tak ovlivňována dočasnými poptávkovými a trvalými 

nabídkovými šoky a cílená stabilizační politika dle autorů této teorie je obtížná.  
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3 TEORIE HOSPODÁŘSKÝCH CYKLŮ A KRIZÍ Z POHLEDU 

RAKOUSKÉ ŠKOLY 

 V této části je popsána rakouská škola a její teorie hospodářské cyklu. První část této 

kapitoly stručně pojednává o charakteristice této školy, dále je popsána její metodologie, která 

je odlišná od ostatních ekonomických škol a je velice důležitá k pochopení rakouské školy a 

také jsou zmíněni její nejvýznamnější představitelé a jejich přínos. Druhá část obsahuje již 

samotnou teorii hospodářského cyklu pohledem rakouské školy. V poslední části jsou 

vylíčeny protiargumenty některých námitek vůči rakouské teorii hospodářského cyklu a taktéž 

kritika některých jiných škol z pohledu rakouské školy.   

 

3.1 Základní charakteristika rakouské školy 

Počátky vzniku rakouské školy
11

 se datují do poslední třetiny 19. století. Konkrétním 

rokem je považován rok 1871, kdy vyšlo dílo Carla Mengera Základy národohospodářské 

nauky. Dílo Carla Mengera je tedy považováno za podnět ke vzniku rakouské školy. Někteří 

autoři však za skutečné zakladatele rakouské školy považují až Mengerovy žáky, konkrétně 

Eugena von Böhm-Bawerka a Friedricha von Wiesera (například Holman, 2005). 

 

3.1.1 Metodologie 

Metodologie rakouské školy se od ostatních směrů poněkud liší. Metodologie 

rakouské školy je založena především na důrazném metodologickém individualismu a 

metodologickém subjektivismu, také na abstraktně-deduktivním přístupu a odmítání 

matematizace ekonomie.  

V oblasti metodologického individualismu odmítají holistický
12

 přístup v ekonomii. 

Tím netvrdí, že neexistují entity jako společnost, ale ty považují pouze za abstrakce, které 

nemohou samy jednat, nemají svůj vlastní rozum (Holman, 2005). Dle nich jsou schopni 

jednat a myslet jenom jednotlivci. Proto zkoumají pouze jednání a chování jednotlivců. S tím 

souvisí i další fakt, že jsou pesimističtí k používání makroekonomických agregátů, jakým je 

například HDP. 

Metodologickým subjektivismem myslí ekonomové rakouské školy to, že lidské 

jednání je subjektivní. Člověk jedná podle své subjektivní hodnotové škály. Tím, že člověk 

                                                
11 Též někdy označována jako Vídeňská či subjektivně psychologická škola. 

 
12 Holismus znamená směr nebo názor, že zkoumání celku je něco vyššího než zkoumáním jeho částí. 
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projevuje své hodnotové škály na trhu, dává vzniknout tržnímu mechanismu. Proto jsou 

ekonomové rakouské školy výrazně protržní, protože jen na trhu jednotlivec může nejlépe 

uspokojit své subjektivní preference. Tím netvrdí, že neexistují v ekonomii objektivní 

ekonomické zákony, ty však jsou výsledkem spontánního jednání jednotlivých lidí. Proto se 

tedy musí nejprve pochopit chování lidí, účelovost chování těchto lidí a jejich subjektivní 

rozhodnutí, proč takto jednají. 

Též odmítají matematizaci ekonomie, která není schopna souhrnně obsáhnout 

individuální subjektivní hodnoty, protože není možné číselně ohodnotit projevené preference 

každého jednotlivce. S tím souvisí i odmítání matematických aplikací a obecně přírodních věd 

v ekonomii. Dle nich je ekonomie čistě společenská věda a zasahování do ní přírodními 

vědami a jejich napodobování v ekonomii pouze zamlžuje podstatu ekonomie, kterou je 

účelové jednání jednotlivců.
13

 

Specifickým a výrazným prvkem metodologie rakouské školy je též Misesova 

praxeologie. Praxeologie je věda o lidském jednání
14

. Zkoumá jejich všeobecně platné 

zákony, vychází tedy z ekonomie. Praxeologie místo empirického zkoumání (jako například 

v přírodních vědách) používá logickou dedukci. Odtud odvozuje zákony lidského jednání, 

které jsou pravdivé a univerzálně platné. Jsou totiž odvozeny od nepopiratelných faktů, 

jejichž samotná snaha popřít tato fakta, je sama potvrzuje. Základním nepopiratelným faktem 

(axiomem) je účelovost lidského jednání. Snaha popřít tento axiom je jeho samotné potvrzení, 

protože k tomu, aby člověk chtěl tento axiom popřít, musí jednat. Tím však potvrzuje tento 

axiom, že člověk jedná. Na základě tohoto nepopiratelného a univerzálně platného a 

pravdivého faktu se mohou dále odvozovat další nepopiratelné pravdy, které platí za každých 

okolností bez časového omezení. Pokud se člověk vyvaruje logických chyb a jsou 

předpoklady jeho tvrzení založeny na původním nepopiratelném axiomu, pak celý další 

řetězec musí být taktéž platný.      

Tuto Misesovu praxeologii však nepřijali všichni ekonomové rakouské školy. Hayek 

tuto metodu odmítl, naopak Misesův žák a pokračovatel Murray Rothbard ji přijal a dále 

rozpracoval. Až do dnešních dnů nejsou příznivci rakouské školy ekonomického myšlení 

v postoji k praxeologii jednotní. Někteří autoři (například Holman, 2005) dokonce tvrdí, že se 

tím rakouská škola rozdělila na dva směry – misesovský a hayekovský.  

                                                
13 Tato kritika vměšování přírodních věd do ekonomie je některými rakušany označována jako „scientismu“, viz. 

například Hayekovo dílo Kontrarevoluce vědy. 
14 Toto pojetí ekonomie nemá daleko k teleologickému pojetí Karla Engliše (teleologie = věda o účelném 

lidském jednání) 
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3.1.2 Starší rakouská škola 

Jak již bylo zmíněno výše, mezi zakladatele či předchůdce rakouské školy patří Carl 

Menger a jeho dílo Základy národohospodářské nauky z roku 1871
15

. Menger vytvořil 

v tehdejší Vídni nové ekonomické centrum a tím umožnil vznik nové ekonomické školy. 

Menger rozdělil statky na statky prvního řádu a statky vyšších řádů. Statky prvního 

řádu jsou konečné statky ve výrobě (spotřební zboží), které dokážou uspokojit lidské potřeby 

přímo. Naopak statky vyšších řádů dokážou lidské potřeby uspokojit pouze nepřímo, slouží 

k výrobě statků prvního řádu. Výrobní proces je tedy přeměna statků vyšších řádů na statky 

prvních řádů, jejichž funkcí je uspokojování lidských potřeb. Toto rozdělení statků na statky 

prvního řádu a vyšších řádů se stalo základem rakouské teorie hospodářského cyklu. 

Menger díky tomuto rozdělení statků ukázal, že výrobní proces neběží od výroby ke 

spotřebě, ale opačně (tedy od spotřeby k výrobě), kdy hodnota statku prvního řádu dává 

hodnotu statkům vyšších řádů. Tím pádem jsou náklady dány hodnotou statků vyšších řádů, 

které jsou dány ale subjektivní hodnotou statků prvních řádů. 

Dalším významným představitelem a pokračovatelem Carla Mengera byl Eugen von 

Böhm-Bawerk. Eugen von Böhm-Bawerk dále rozpracoval rakouskou teorii teorií kapitálu ve 

svém díle Kapitál a úrok. Böhm-Bawerkova teorie kapitálu vychází z Mengerova rozdělení 

statků na statky prvních řádů a statky vyšších řádů. Kapitál podle Böhm-Bawerka není nic 

jiného než statky vyšších řádů, které se používají k výrobě statků prvního řádu. Dalším 

významným Böhm-Bawerkovým počinem je teorie úroku. Úrok chápe jako rozdíl mezi 

hodnotou budoucích statků a hodnotou přítomných statků. Lidé totiž preferují současné statky 

před budoucími, a tudíž současné statky oceňují více než budoucí. 

Friedrich von Wieser přispěl svojí teorií nákladů obětované příležitosti. Podle této 

teorie jsou náklady na určitý statek dány náklady na druhou nejlepší příležitost, která by byla 

uskutečněna, pokud by nedošlo k realizaci nejlepší příležitosti. Tato druhá nejlepší 

(obětovaná) příležitost je tedy nákladem pro uskutečnění nejlepší příležitosti. 

 

3.2.2 Mladší (neorakouská) škola     

Ve 30. letech 20. století musela většina tehdejších představitelů rakouské školy 

emigrovat před blížícím se nacismem. Tím se centrum rakouské školy, kterou byla Vídeň, 

rozpadlo a jednotliví představitelé emigrovali do jiných zemí, především do USA (jako 

                                                
15 Tento rok, resp. rok 1874 je spjat s tzv. marginalistickou revolucí. Hlavními autory byli právě Carl Menger, 

William Jevons a Léon Walras.  
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například dva největší velikáni mladší rakouské školy Ludwig von Mises a Friedrich August 

von Hayek).  Díky tomu se už nepodařilo ustanovit jedno centrum rakouské školy, jako před 

válkou. Navíc rakouská škola získávala další přívržence, kteří již s Rakouskem neměli nic 

společného. Proto jsou často označováni v literatuře jako neorakušané či mladší rakouská 

škola.  

 

Ludwig von Mises 

Jedním z takových, kdo musel emigrovat před nacisty, byl jeden z nejznámějších 

představitelů rakouské školy, Ludwig von Mises. Je znám zejména svým sporem o racionalitu 

plánovaného hospodářství a obecně socialismu. Byl neústupným obhájcem liberalismu a 

kritikem socialismu a keynesovství. Příčiny hospodářských poruch viděl jedině v zásazích 

státu do ekonomiky. Holman (2005, str. 256) o Misesovi píše: „Pro většinu stoupenců 

moderní rakouské ekonomie je to uctívaný glorifikovaný génius. Pro stoupence moderních 

dirigistických směrů pohrdaný a vysmívaný obskurní ekonom a dogmatický tmář.“ Tento 

výrok vystihuje, jakou je Mises kontroverzní postavou. Jedněmi oslavován, hlavním proudem 

zatracován. 

Mises přispěl k rozvoji rakouské teorie zejména svou teorií ekonomické kalkulace, 

teorií peněz a teorií hospodářského cyklu, kterou dále rozpracoval Hayek do ucelené teorie 

hospodářské cyklu. Mises též přinesl do rakouské teorie praxeologii (viz výše), byl také 

ordinalistou (na rozdíl od většiny představitelů starší rakouské školy), dle něj je užitečnost 

plně subjektivní pro každého jedince, tudíž se nedá měřit, natož pak agregovat.   

Ve své teorii peněz Mises tvrdí, že hodnota peněžní jednotky je pro každého člověka 

ryze subjektivní a její hodnota je dána hodnotou statků, jejichž hodnota je též pro každého 

subjektivní. Hodnota peněžní jednotky závisí ale též na kupní síle peněz (která je objektivní, 

je to množství statků, které si lze za ni koupit), která je závislá na poptávce po penězích (při 

nižších cenách lidé chtějí držet méně peněžních jednotek (v nominální hodnotě)). Pojetí peněz 

je dle Misese velmi široké, penězi může být všechno, co může sloužit k usnadnění směny. 

Peníze vznikly spontánně, dobrovolným jednáním lidí. Pak se však práva vydávávat a určit, 

co jsou peníze, zmocnil stát a tím začaly podle Misese hospodářské poruchy. Zde začíná 

počátek vzniku teorie hospodářského cyklu rakouské školy. Dle Misese též nejsou a nemohou 

být peníze neutrální (na rozdíl od teoretiků kvantitativní teorie peněz), protože ceny se 

nebudou měnit proporcionálně se změnami množství peněz. To bude mít za následek změnu 

v rozdělení důchodů, což ovlivní dále množství kupovaných a prodávaných statků. 
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Friedrich August von Hayek 

Dalším ze známých představitelů rakouské školy je Friedrich August von Hayek. Byl 

nejen významným ekonomem, ale též právníkem a sociologem. „Význam jeho díla ovšem 

dalece přesahuje časový horizont druhého tisícletí“ (Holman 2005, str. 261). Stejně jako 

Mises (a koneckonců všichni ekonomové rakouské školy) byl zapřisáhlým odpůrcem 

socialismu (pokračoval po Misesovi ve sporu o ekonomickou racionalitu socialismu) a též 

keynesovství. 

 Patrně největším Hayekovým přínosem je rozpracování, podstata a funkce tržního 

systému a tržních cen. Trh je nejúčinnějším koordinátorem lidské směny a ceny a jejich 

změny jsou informacemi a znalostmi o těchto změnách. Ceny mají dále motivační funkci. 

Znalost existuje pouze v rozptýleném stavu, nelze jej zachytit do jednoho centra. Pouze 

jednotlivec může své poznání použít. Informace a preference lidí jsou obsaženy v cenách a 

tržním mechanismu. Žádné plánovací centrum je nemůže zachytit a všechny posbírat. Jsou 

rozptýlené a některé nejdou ani zachytit. I kdyby to bylo možné, každým okamžikem se mění, 

proto by nebylo možné z nich nic usoudit, protože, než by se zpracovaly informace z jednoho 

okamžiku, v dalším okamžiku by již dávno neplatily a byly by úplně jiné. Toto je hlavní 

Hayekova výtka vůči centrálnímu plánování a obecně socialismu. Při absenci cen a tržního 

mechanismu není možné efektivně alokovat zdroje a není možné projevovat přání jedinců. To 

je možné pouze pomocí tržního mechanismu.  

Hayek dovršil rozpracování rakouské teorie hospodářského cyklu. Spojil Mengerovo 

rozdělení statků, Böhm-Bawerkovu teorii kapitálu, Misesovu teorii peněz a hospodářského 

cyklu. Završil tak rakouskou teorii hospodářského cyklu do ucelené podoby. 

 

Murray N. Rothbard 

Murray N. Rothbard byl představitelem misesovské linie rakouské školy. Přijal 

Misesovu praxeologii (na rozdíl od Hayeka) a dovedl ji až dle něj k jedinému možnému 

logickému vyústění – anarchokapitalismu.  

Byl též zapřisáhlým kritikem všech makroekonomických agregátů. V tradici 

subjektivnosti užitku, tržní směny a především dobrovolnosti je nesmyslné měřit něco jako 

HDP, agregátní výdaje či agregátní spotřebu nebo deficit obchodní bilance. Dle něj též 

neexistuje nic jako tržně konformní zásah, nebo tržně neutrální daň. Každý státní zásah je 

zásahem do dobrovolné směny jednotlivce. Tím, že je proveden státní zásah nebo i zdanění, je 

narušena tato dobrovolná směna a lidské jednání.  
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Rothbard byl vášnivým kritikem centrálního bankovnictví. To dle něj v tržní 

ekonomice nemá vůbec žádné místo. Monopol centrální banky na emisi peněz a její funkce 

jako věřitele poslední instance není slučitelná s kapitalismem a je příčinou poruch 

v ekonomice. Byl proto zastáncem návratu ke svobodnému bankovnictví a návratu ke 

komoditnímu krytí peněz.    

 

3.2 Rakouská teorie hospodářského cyklu 

 Po stručném přehledu rakouské školy je již popsána její teorie hospodářského cyklu. 

Nejdříve je popsán výrobní proces, rakouská teorie kapitálu. Dále pak vznik cyklu a faktory, 

které ho zapřičiňují a peněžní systém rakouské školy, který by přinejmenším vznik 

hospodářských cyklů potlačil.   

 

3.2.1 Výrobní proces v ekonomice a Hayekův trojúhelník 

 Výrobní proces v ekonomice lze znázornit pomocí tzv. Hayekova trojúhelníku. Hayek 

tento svůj koncept poprvé nastínil ve svém díle Price and Production a dal tak základ pro 

grafické znázornění výrobní struktury a pohybů v ní během hospodářského cyklu. Na 

vodorovné odvěsně jsou znázorněny jednotlivé fáze výroby v čase zleva od kapitálově 

nejnáročnějších (od statků vyšších řádů) po spotřební statky (statek prvního řádu). Jednotlivé 

fáze tak mohou představovat jednotlivé stupně výroby od těžby surovin přes zpracování, 

distribuci, velkoobchod po maloobchod až po konečnou spotřebu.
16

 Jednotlivé fáze na sebe 

musí navazovat, přičemž platí, že předchozí fáze (zleva) je vstupem do fáze následující (po 

časové ose doprava). To také znamená, že statky vyšších řádů jsou nejdále časově vzdáleny 

od spotřeby. Na vertikální ose je zachycena hodnota zboží. V jednotlivých fázích je zachycen 

různý stupeň rozpracovanosti (to znamená, v jakém stupni zpracování je daný výrobek, tj. jak 

je vzdálen ve fázi výroby od své konečné spotřební podoby). 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Tento příklad je čistě modelovým, stejně jako Hayekův trojúhelník. Ve skutečnosti jsou jednotlivé fáze 

mnohem složitější, toto je pouze ilustrativní příklad, který má zachytit a popsat výrobní proces v ekonomice. 
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Obr. 3.1: Hayekův trojúhelník 

          Hodnota  

          spotřebního  

          statku 

 

 

čas 

    jednotlivá stádia výroby 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Šíma (2000)   

 

 Pokud se lidé rozhodnou více spořit (omezí svoji spotřebu v přítomnosti), umožní to 

volné prostředky přesunout k výrobě kapitálových statků, akumulaci kapitálu a tím bude 

umožněna v budoucnosti zvýšená spotřeba. Když lidé více spoří, je na trhu více volného 

kapitálu k zapůjčení a tím úroková sazba klesá. Úroková sazba je v podstatě cena, za kterou je 

půjčován kapitál. Tím, že lidé změní svoji časovou preferenci, sníží svoji současnou přednost 

po spotřebních statcích, dochází k nárůstu úspor, které se promítnou do kapitálové struktury. 

Nižší úrokové sazby tak znamenají pro podnikatele impuls pustit se do dlouhodobějších 

podnikatelských záměrů, jsou rozšiřovány výrobní kapacity a výroba se prodlužuje.  To lze 

opět znázornit pomocí Hayekova trojúhelníku. 

 

Obr. 3.2: Snížení časových preferencí  

Úbytek 

spotřebních 

Úbytek kapitálových       statků 

  statků nižšího řádu 

      

Přírůstek kapitálových statků  

 vyššího řádu           

            

      čas/ 

nové fáze výroby  jednotlivá stádia výroby 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Šíma (2000)   
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Došlo tedy ke snížení velikosti produkce spotřebních statků a prodloužení nových fází 

výroby. Změnila se struktura výroby a struktura výdajů, kdy došlo ke snížení poptávky po 

spotřebních statcích (statcích prvního řádu) a naopak vzrostla poptávka po statcích vyšších 

řádů. Celkový objem se nemění, mění se pouze struktura výdajů. Podnikatelé tedy dostali 

signál k přesunutí a změně struktury výroby. Úrokové sazby tedy koordinují produkci v čase.    

Tím, že došlo k omezení spotřeby a prodloužil se výrobní proces (došlo k větší 

akumulaci kapitálu), dochází k růstu ekonomiky. Přirozená úroková míra, která představuje 

časové preference jednotlivců tak umožnila alokovat zdroje do jednotlivých výrobních fází, 

což mělo za následek zvýšení investic i spotřeby. Dochází také k poklesu cen, které nejsou 

negativní prvkem v ekonomice, ale naopak přirozeným jevem hospodářského růstu (za 

předpokladu konstantní peněžní zásoby). To se opět může znázornit na Hayekově 

trojúhelníku. 

 

Obr. 3.3: Znázornění ekonomického růstu pomocí Hayekova trojúhelníku 

 

 

Nárůst kapitálových i spotřebních statků      

            

            

            

            

      

čas / jednotlivá stádia výroby 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Šíma (2000)   

 

3.2.2 Vznik hospodářského cyklu 

Vznik cyklu v podání rakouské školy je zaměřen na peníze. Peníze a potažmo ceny 

umožňují koordinaci na trhu. Proto i náhlá tržní diskoordinace může být způsobena právě 

penězi. Hospodářský cyklus (nikoli pouhé hospodářské fluktuace) je tedy peněžní jevem 

(Šíma, 2000). 
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Pokud centrální banka nebo jiná měnová autorita provede úvěrovou expanzi, uměle 

zvýší množství peněžních prostředků – dojde k inflaci v původním významu slova
17

, dochází 

v ekonomice k umělému snížení úrokové míry, což způsobí snížení úspor a zvýšení investic. 

Jak již však bylo naznačeno výše, úroková míra může klesnout pouze tím, že se ekonomické 

subjekty rozhodnou více spořit, omezí svoji současnou spotřebu s vidinou zvýšené budoucí 

spotřeby. 

Zásahem centrální banky se tak změní struktura investic a úspor, dojde k nesouladu 

mezi úsporami a investicemi, k jejich intertemporální (mezičasové) diskoordinaci. 

Podnikatelé se domnívají, že vzrostla zásoba kapitálu, investují do nákladnějších projektů, 

prodlužuje se výrobní struktura, dochází k přesunu ke statkům vyšších řádů. Tento proces ale 

není podložen zvýšenou mírou úspor. Podnikatelé dostali špatný signál. Na trhu dochází 

k nerovnováze. Začíná ekonomický boom. Jsou zahajovány nové investiční projekty, i ty, 

které by se za normálních podmínek nejevily ziskové. Některé z investic tudíž nebudou 

dokončeny, protože není dostatek skutečných zdrojů, kterými jsou úspory. Zdroje jsou 

přesouvány do stádií vzdálenějších od spotřeby (ke statkům vyšších řádů). Ve společnosti 

však není dostatek zdrojů k dokončení všech projektů. Lidé totiž neomezili svoji spotřebu 

(nesnížili svoji současnou časovou preferenci) a nezvýšili své úspory (tzn. svoji budoucí 

spotřebu). Lidé nespoří více, neomezili svoji současnou spotřebu, nezměnili svoji časovou 

preferenci. Úvěrová expanze tak pouze měla za následek tržní diskoordinaci, byla narušena 

kapitálová struktura.  

Postupem času se začne nesoulad projevovat, začne být nedostatek prostředků 

k dokončení všech projektů, dojde k nárůstu cen vstupů, k růstu úrokových měr. Tento vývoj 

lze opět znázornit v Hayekově trojúhelníku:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Původní definice inflace totiž znamenala nárůst množství komoditou nekrytých peněz. 
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Obr. 3.4: Vznik hospodářského cyklu 

        Nadměrná spotřeba 

  Chybějící kapitál k dokončení zahájených  

  špatných investic  

 

 

Boom v odvětvích kapitálových  

statků vyšších řádů 

(špatné investice) 

 

  

  Čas / jednotlivá stádia výroby 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Šíma (2000)   

 

Snížení úrokové míry, které ale bylo umělé, znamenalo prodloužení výrobních fází a 

tím boom ve statcích vyšších řádů. Spotřeba se ovšem nesnížila. To znamená, že se zvýšily 

investice, ale nesnížila se spotřeba. Tato situace však není dlouhodobě udržitelná, lidé 

nemohou mít zároveň vyšší spotřebu a vyšší investice. Jinými slovy, neexistuje nějaká zkratka 

k rychlejšímu či většímu růstu. A i když je většina projektů dokončena, lidé nemají na 

zvýšenou produkci dostatek kupní síly, protože předtím neomezili svoji spotřebu. 

Po hospodářském boomu tak musí nastat fáze poklesu a trh musí provést opravu 

tržních diskoordinací, musí být odstraněny špatné investice a obnovena přirozená struktura 

výroby. Mylné investice jsou tak likvidovány, zdroje jsou přesouvány do ziskových částí 

ekonomiky a je napravována kapitálová deformace. Tento proces, byť bolestivý, je nutný 

k ozdravení ekonomiky a pokusy tvůrců hospodářské politiky o zabránění nebo zmírnění 

tohoto procesu jen prodlouží a zhorší tento ozdravný proces. Je totiž zabraňováno (pomocí 

veřejných výdajů a veřejných investic) k přesunutí kapitálu do ziskovějších sektorů a nápravě 

ekonomiky. Života neschopné projekty jsou zachraňovány a ozdravný proces ekonomiky je 

tak pouze prodlužován. 
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3.2.3 Pohled rakouské školy na peněžní systém  

Z pozice rakouské školy tak za hospodářské cykly mohou především centrální banky a 

obecně peněžní systém, který stojí na špatných základech. Přílišná úvěrová expanze a 

manipulace či ovlivňování úrokové míry stojí nejprve za hospodářským boomem, který ale 

není podložený reálnými úsporami a ochotou subjektů spořit, a který musí zákonitě skončit 

hospodářským poklesem. 

Přílišná úvěrová expanze, která způsobuje hospodářské cykly, je umožněna existencí 

tří prvků: 

a) existencí nekrytých papírových peněz 

b) částečnému krytí depozit (vkladů na požádání) 

  c) existencí centrální banky 

 

ad a) nekryté papírové peníze 

Tím, že jsou peníze nekryté (například zlatem
18

), mohou centrální banky nebo jiné 

centrální autority vytvořit peníze doslova z ničeho. Tím se do ekonomiky najednou dostane 

více peněz, což má za následek úvěrovou expanzi, jejímž následkem může být hospodářský 

cyklus. Pouze 100% krytí peněz nějakou komoditou by procesu tisknutí peněz z ničeho a 

z toho plynoucí expanze a inflace peněz (v původním slova smyslu) zabránilo. Množství 

peněz by tak bylo přibližně stejné a bylo by zabráněno procesu úvěrové expanze, který není 

podpořen reálnými úsporami, čímž by se eliminoval hospodářský cyklu. 

 

ad b) částečné krytí depozit (vkladů na požádání) 

Tím, že vklady na požádání nedrží ze 100 % komerční banka, ale velkou část půjčuje 

ve formě úvěrů, vytváří, podobně jako u předchozího, proces úvěrové expanze
19

. Pouze 

                                                
18 Zlato je zde dáváno jenom jako příklad, kterým byly peníze spolu se stříbrem nejčastěji kryté, obecně se tím 

míní komoditní krytí peněz, ze kterého peníze původně vznikly. 
19 Někteří autoři (např. Soto, 2009) tvrdí, že porušení podmínky 100% krytí depozit (vkladů na požádání) je 

navíc porušením vlastnických práv, protože vklady na požádání si může jednotlivec kdykoliv vybrat, proto 

banka nemůže tyto peníze půjčovat, protože tím pádem dochází k porušování vlastnického práva. Pokud si 

jedinec uloží do banky peníze na termínovaný vklad, například na pět let, tak po tuto dobu převádí právo 

disponibility na banku, za což obdrží od banky odměnu - úrok. Banka tak může díky tomuto vkladu provádět 

úvěry. Tím jsou úvěry prováděné komerčními bankami podložené reálnými úsporami. V případě vkladů na 
požádání však banka nemůže půjčovat peníze, protože jedinec na banku nepřevedl právo disponibility, pouze si 

je v bance uložil s tím, že si je může kdykoliv vybrat. Věc, nebo i peníze, nemohou být zároveň na dvou místech, 

nemohou být půjčeny a zároveň být kdykoliv k dispozici jako vklad na požádání. Proti tomuto názoru však stojí 

obhájci částečného krytí depozit (např. White, Selgin či Horwitz), kteří argumentují, že vlastnické právo 

přechází na banku a díky zákona velkých čísel je možno kdykoliv vyhovět vkladateli. Havel (2005) tvrdí, že by 

bylo možné nadefinovat smlouvu, která by umožňovala klientovi banky okamžitý přístup k penězům na svém 

běžném účtu a zároveň by umožňoval bance s těmito penězi nakládat. Jednalo by se o revolvingovou smlouvu o 
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v situaci, kdy komerční banky drží ze 100 % vklady na požádání a poskytují pouze úvěry 

z termínovaných vkladů (které jsou skutečnými úsporami), nedochází k umělé úvěrové 

expanzi. Podobně jako nekryté peníze tak i částečné krytí vkladů na požádání způsobuje 

umělou úvěrovou expanzi a následný vznik hospodářského cyklu.
20

 Částečné krytí depozit 

vytváří extrémně pružnou peněžní nabídku, která tak způsobuje fáze expanze a kontrakce. 

 

ad c) existence centrální banky 

Existence centrální banky jakožto věřitele poslední instance, subjektu s monopolem na 

vydávání peněz
21

 a subjektem, má na peněžní systém hned několik dopadů. Centrální banka 

jako věřitel poslední instance potvrzuje a legalizuje neodpovědné chování bank při 

poskytování úvěrů. Existencí centrální banky je tak umožněna existence částečného krytí 

depozit, které by jinak, bez existence centrální banky, pravděpodobně dlouhodobě nemohlo 

fungovat. Dále centrální banka, která má monopol na vydávání ničím nekrytých peněz, 

provádí monetární expanze a kontrakce, čímž narušuje peněžní systém. V neposlední řadě 

ovlivňuje úrokovou míru na trhu. Pokud je úroková míra ovlivněná centrální bankou nižší
22

, 

než by byla přirozená úroková míra na trhu bez existence centrální banky, dává podnět 

k úvěrové expanzi a ke vzniku hospodářského cyklu. Tímto falešným signálem trhu centrální 

banka dává podnět k expanzi, která by jinak nenastala, úvěry se stávají levnějšími, jsou 

započaty projekty, které by jinak nebyly započaty, protože nejsou podloženy skutečnými 

úsporami atd. Úroková míra na volném trhu dává „signál“ podnikatelům, do jakých 

investičních projektů se mají pustit a do kterých ne. Centrální banka nikdy nemůže vědět, jaká 

je přirozená úroková míra. Plyne to ze samotné podstaty centrálního bankovnictví. 

                                                                                                                                                   
úvěru s minimální (limitně jdoucí k nule) dobou splatnosti, která by se neustále automaticky obnovovala až do 
okamžiku, kdy by si jedinec chtěl vybrat svůj vklad, tím by automaticky zanikla. Nicméně při částečném krytí 

vkladů na požádání by docházelo k úvěrové expanzi, která by nebyla kryta reálnými úsporami, díky čemuž by 

docházelo k hospodářským cyklům a v následné kontrakci by banky nebyly schopné dostát svým závazkům vůči 

klientům s vklady na požádání. Proto by tento systém nebyl funkční.   
20 To je výtka tzv. Peelovu zákonu z roku 1844, který sice zakazoval vydávání nekrytých bankovek, ale již 

nezakazoval bankovní vklady s částečnými rezervami. Proto výtka některých odpůrců komoditního krytí peněz, 

že i v 100% krytí peněz docházelo k hospodářským cyklům, je lichá, protože neberou v potaz vklady na 

požádání.  
21 Monopolem na vydávání peněz se myslí zejména tisknutí peněz. Jak je možno vidět z předchozího odstavce, i 

komerční banky mohou „vydávat“ peníze  úvěrovou expanzí, nicméně jsou to peníze, které byly původně 

vytvořeny centrální bankou. 
22 Nižší úroková míra neznamená nutně, že centrální banka snížila úrokovou míru. Může nastat i situace, kdy 

centrální banka úrokovou sazbu zvýšila, přesto podnítila úvěrovou expanzi. A to v případě, kdyby se na volném 

trhu úroková míra zvýšila ještě více. Jinými slovy, i když centrální banka zvýšila úrokovou míru, de facto ji 

snížila a tím podnítila úvěrovou expanzi. Pochopitelně může nastat i opačná situace, kdy centrální banka snížila 

úrokovou míru, ve skutečnosti však uskutečnila kontrakci a to v případě, kdy by na volném trhu bez existence 

centrální banky úroková míra poklesla ještě více. Jaká by však byla úroková míra na volném trhu, nemůže 

centrální banka vědět. 
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Soto (2009) aplikuje centrální banku na tezi o nemožnosti ekonomické kalkulace za 

socialismu a dochází k těmto čtyřem důvodům pro nemožnost centrálního bankovnictví: 

centrální banka není schopna se neustále přizpůsobovat velkému množství informací, 

informace jsou subjektivní, některé jsou nevyslovené a neverbální, některé informace vychází 

z trhu, subjekty je zatím neobjevily ani nevytvořily a tyto informace nemohou být přenášeny. 

Donucení (existence centrální banky) brání podnikatelům v objevování a tvorbě informací, 

které jsou potřebné pro koordinaci. 

 

3.2.3 Kritika rakouské teorie  

 Někteří kritici rakouské teorie hospodářského cyklu tvrdí, že v systému, který 

rakušané navrhují, by se snížily nebo dokonce vymizely úvěry. Banky by však půjčovaly 

peníze, ale pouze ty peníze, které se rozhodly ekonomické subjekty uspořit. Proto by byly 

investice podpořeny skutečnými dobrovolnými úsporami. Některé projekty nemusí získat 

prostředky, to však bude naopak důkaz zdravého tržního mechanismu, který by eliminoval 

budoucí výkyvy a koordinoval by nabídku a poptávku. 

Další argumentem je, že by úroková míra byla příliš vysoká. Úroková míra by však 

odrážela časové preference, navíc by bylo očekávání o kupní síle peněz spíše negativní (kupní 

síla peněz by se pravděpodobně zvětšovala), proto by měly úrokové sazby (nominální) 

tendenci být nižší. Navíc by byly stabilnější a nedocházelo by ve fázi expanze k jejich 

snižování a ve fázi kontrakce k jejich zvyšování. 

 Další námitka je, že nabídka peněz by byla rigidní a nezvyšovala by se spolu 

s ekonomickým růstem. To je však naopak přednost. Tento systém by byl neelastický a 

neumožňoval by se zvětšovat ve fázi expanze a smršťovat ve fázi kontrakce a tak celý cyklus 

ještě více zvětšovat a prohlubovat. 

 Námitkou další je, že při stálé nabídce by peněz bylo málo, že není dostatek komodity. 

Tím by nebyly zajištěny transakce. Tento argument rakušané vyvrací tím, že nezáleží na 

množství peněz (komodity), ale na jejich poměru. Při jednotlivých transakcích bude 

používáno menší množství dané komodity. Bude se tak měnit směnný poměr. Množství peněz 

jako takové je nepodstatné. Co je ale důležité, změny množství peněz převážně ovlivní 

strukturu relativních cen, je tak spojeno více s přerozdělováním, než se všeobecnou cenovou 

úrovní. Při zvýšení množství peněz se dodatečné peníze dostávají k několika málo účastníkům 

trhu a poté se dále rozšiřují k dalším. Kdo obdržel dodatečné peníze jako první, může za 

množství statků, které je k dispozici získat více, než by býval původně byl schopen. To na 
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úkor těch, kdo dodatečné peníze obdrží později. Změny množství peněz mají vliv na 

přesměrování toků příjmů v ekonomice. 

 Někteří kritikové též namítají, že tento systém již byl vyzkoušen ve Skotku v 19. 

století a selhal. Jak ale uvádí Rothbard (2012), systém svobodného bankovnictví ve Skotsku 

byl postaven na částečných rezervách a ne na 100% krytí vkladů na požádání. Tamější systém 

byl sice poměrně stabilní, přesto se však nevyhnul řadě krizí. 

 Konečně poslední námitkou je, že bude docházet k deflaci, a že deflace je škodlivá.
23

 

Při tomto argumentu se musí rozlišit určité druhy deflace (například Soto, 2009). Deflace 

může nastat tehdy, pokud centrální autority sníží množství peněz v oběhu a dochází k vzrůstu 

kupní síly peněz. Tento zásah pokřivuje strukturu výrobních stádií. Díky snížení množství 

peněz v oběhu dojde za jinak nezměněných okolností ke zvýšení úrokové míry a poklesu 

úvěrů, což dále vede ke zploštění výrobní struktury. Mnoho ziskových projektů se tak jeví 

jako neziskové, které by ale jinak byly ziskové, což vede k poklesu výstupu. Tato záměrná 

deflace tak pouze poškozuje ekonomiku. Druhým typem deflace je taková deflace, kdy se 

subjekty rozhodnou spořit. Sníží spotřebu a začnou tak hromadit více peněz. Tento nárůst 

poptávky po penězích tak zvýší kupní sílu peněz. Tento druh deflace je způsoben zvýšením 

dobrovolných úspor a tyto prostředky tak mohou být uvolněny jako zdroje, což je pro 

ekonomiku prospěšné. Třetí typ deflace může nastat v momentě, kdy se omezují úvěry ve fázi 

kontrakce hospodářského cyklu po předchozí úvěrové expanzi. Jsou spláceny úvěry, snižuje 

se poskytování nových úvěrů a dochází k poklesu množství peněz v oběhu. Dochází tak 

k poklesu nabídky peněz k poskytování úvěrů. Tato deflace, i když je ve fázi kontrakce a 

zpravidla v ekonomické krizi, má pozitivní důsledky pro ekonomiku, umožňuje likvidaci 

chybných investičních projektů, které vznikly ve fázi expanze díky monetární expanzi, která 

nebyla podpořena reálnými úsporami. Jedná se tedy o přirozenou reakci trhu, která je, byť 

bolestivá, nutná k očištění ekonomiky od chybných rozhodnutí. Snaha měnových autorit o 

zabránění této deflace situaci pouze zhorší, poněvadž zabrání či zpomalí tento očistný proces. 

Pokles množství peněz v oběhu díky omezení úvěru zvýší kupní sílu peněz. Omezením úvěru 

se také zploští struktura výrobního procesu, a čím jsou trhy pružnější, tím dojde k nápravě 

v ekonomice rychleji.    

                                                
23 Nemyslí se původní význam deflace, tj. snížení množství peněz (komodity) v ekonomice (ten se při 

komoditním krytí peněz přirozeně nemění, proto nedochází ani k inflaci ani k deflaci v původním významu 

slova), ale pokles cenové hladiny. 
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3.2.4 Kritika monetaristické teorie 

 Rakouští ekonomové (například Murphy 2011, nebo Soto 2009) vytýkají 

monetaristům především to, že neberou v potaz čas a heterogennost kapitálu. Monetaristé 

nerozlišují kapitál, různá stádia výroby. Díky tomu chápou inflaci jako peněžní jev (alespoň 

v dlouhém období), přitom ale neberou v úvahu časový vliv peněz na strukturu kapitálu. 

Jejich makroekonomický pohled a kvantitativní rovnice peněz nebere na zřetel 

mikroekonomické důsledky vzrůstu peněz na výrobní strukturu a na změny relativních cen. 

Z toho vyplývá i jejich doporučení v případě recese udržet cenovou hladinu, které je škodlivé, 

poněvadž tím může zabraňovat v očistném procesu ekonomiky, aby byly špatné projekty 

zlikvidovány. Tato snaha zabránit očistnému procesu ekonomiky může vyústit ve stagflaci.  

 

3.2.5 Kritika nové klasické makroekonomie 

Škola racionálních očekávání tvrdí, že jakékoli ovlivňování monetární politiky je 

neúčinné, protože subjekty racionálně očekávají dopady politiky. To má však z pohledu 

rakouské teorie závažné nedostatky, protože subjekty nemohou nikdy mít všechny potřebné 

informace ze stejného důvodu jako nemožnost ekonomické kalkulace za socialismu – 

stát/subjekt nemůže získat veškeré informace, některé ani získat nejde. I v případě, kdyby je 

byl schopen získat, tak než by je stačil vyhodnotit, popřípadě uvést do praxe, informace o trhu 

se již mohou změnit. Proto nejde nahradit trh. Navíc podnikatelé, i kdyby věděli (ztotožnili by 

se s rakouskou teorií HC), že úvěrová expanze nutně vede k hospodářskému cyklu, tzn. po 

čase ke kontrakci, je jejich motivace zisku důsledkem nově vytvořených úvěrů a očekávání, 

že stihnou dokončit všechny své projekty včas, natolik silná, že by stejně k cyklům docházelo. 

 

3.2.6 Kritika keynesovské teorie 

Keynesovská teorie je postavena na mezní efektivnosti kapitálu. Tím je kapitál chápán 

jako něco objektivního. Nabídková cena kapitálových statků se nemění, je daná, je to 

konstantní suma (Soto, 2009). Nebere v potaz, že jsou různé kapitálové statky různě vzácné a 

navíc se v čase neustále mění. Z toho též vyplývá jejich koncept investičního kapitálu, který 

nebere v potaz výrobní strukturu a proces. Keynesovské teorie rozlišují pouze spotřební a 

kapitálové statky, u kapitálových statků však neuvažují o časovém faktoru. 

Princip akcelerátoru ukazuje, že nárůst spotřeby vyvolává velký nárůst investic. 

Nebere v potaz funkci podnikatele, jejich předpoklady jsou plně automatické. Dalším 

nedostatkem je předpoklad fixního poměru mezi kapitálovými statky a výstupem (spotřebními 
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statky). Princip akcelerátoru nebere v potaz různé kombinace fixního kapitálu a práce. Hlavní 

námitkou je ta, jak může dojít k nárůstu výroby kapitálových statků, které jsou podníceny 

zvýšením spotřeby, pokud neexistují úspory nutné k takovýmto investicím? Pokud jednotlivci 

zvýšili svoji spotřebu, pak nemohli zvýšit i své úspory. Zvýšené úspory musely znamenat 

pokles poptávky po spotřebních statcích.     

Keynesovská teorie je, podobně jako monetaristická, postavena na 

makroekonomických základech a nebere v potaz mikroekonomické změny, které nastávají 

s úvěrovou expanzí ve výrobní struktuře. 

 

3.2.7 Shrnutí 

 Rakouská teorie hospodářského cyklu se v mnohém liší od hlavního proudu ekonomie. 

Hlavní odlišnost je zejména v peněžním systému a chápání úloh peněz v ekonomice. Na 

námitky vůči této teorii hospodářského cyklu má rakouská škola protiargumenty. 

 Naopak hlavní proud ekonomie nemá dostatečně rozpracovanou teorii kapitálu. Nemá 

tedy odpověď na otázku, co se stává se strukturou kapitálu při úvěrové expanzi nebo naopak 

restrikci. Teorii kapitálu je hlavním argumentem rakouské školy vůči hlavnímu proudu 

ekonomie. 
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4 KOMPARACE RAKOUSKÉ ŠKOLY S HLAVNÍM PROUDEM 

EKONOMIE V NÁZORECH NA SOUDOBOU KRIZI 

 V této kapitole je nejprve popsán samotný průběh krize, tj. počátek krize, další 

pokračování a faktory, které samotnou krizi a její průběh ovlivnily. Dále je analyzován dopad 

hypoteční krize započaté v USA na evropský kontinent, zejména na vybrané ekonomiky 

Evropské unie. U těchto ekonomik bude analyzováno, zda ekonomický propad měl hlavní 

vliv na danou evropskou ekonomiku, nebo zda to byl jen sekundární vliv, který jen odhalil 

problémy a nerovnováhy, které v dané ekonomice byly a jen se do té doby neprojevily.  

Dále je zkoumáno chování klíčových hospodářsko-politických autorit především ve 

Spojených státech amerických - americké federální vlády a americké centrální banky, 

částečně pak některých autorit v Evropské unii. 

 V dalších částech je mapován pohled rakouské školy v konfrontaci s ekonomy jiných 

ekonomických směrů a škol na možné příčiny krize a její řešení. 

 

4.1 Průběh soudobé krize 

Tato část se zabývá samotným vznikem a dopadem krize. Dále jsou i částečně popsány 

řešení jednotlivých tvůrců hospodářské politiky. Krize zde není míněna jen ve smyslu 

statisticko-ekonomickém jako pokles hrubého domácího produktu, ale mnohem šířeji. 

Původně hypoteční krize se totiž přelila do finanční (bankovní) krize, ta dále do hospodářské 

krize a posléze u některých ekonomik i do dluhové krize. 

 

4.1.1 Počátek krize 

Začátek hospodářských problémů se může datovat někdy do druhé poloviny roku 

2007. Jedním z největších varovných signálů, že se „něco“ blíží, byl krach v létě 2007 dvou 

hedgeových fondů investiční banky Bear Stearns. V říjnu 2007 se pak do problémů začala 

dostávat banka Citigroup, která byla nucena snížit výplatu dividend a též se do problémů 

v září 2007 dostala britská banka Nothern Rock, která zažila run a kterou zachraňovala britská 

vláda. Začínalo být jasné, že tehdejší problémy s hypotékami nebudou jen lokální, nebo 

mírné, ale že se blíží hypoteční krize a později i finanční krize. To lze dokumentovat 

například i na vývoji americké burzy, konkrétně například na indexu Dow Jones Industrial 

Average (INDU): 
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Graf. 4.1: Dow Jones Industrial index (2007 – březen 2012) 

 

Zdroj: Bloomberg 

 Z grafu lze vidět, že pokles burzy začal na podzim roku 2007. V případě tohoto indexu 

konkrétně v říjnu 2007 a od té doby začal propad, který skončil v březnu 2009, nicméně až do 

dnešních dnů (březen 2012) nedosáhl předkrizové úrovně.  

Nicméně rozsah krize si v té době nikdo, nebo jen málokdo, dokázal představit. 

Někteří ekonomové byli krizí zaskočeni. Manažeři bank se chovali stádně, nakupovali 

druhořadé hypotéky a na ně navázané cenné papíry. I když třeba někoho napadlo, že 

s hypotečním trhem není něco v pořádku, téměř nikoho nenapadlo, že by hypoteční trh mohl 

poklesnout celostátně, že by byla hypoteční bublina v celých Spojených státech amerických. 

Byli ale i někteří ekonomové, kteří krizi předpovídali poměrně přesně. Takovými ekonomy či 

finančníky například byli Nouriel Roubiny, Robert Shiller, Peter Schiff či Mark Faber (více 

Bezemer, 2009). 

 

Strukturované cenné papíry 

Strukturované cenné papíry vznikly díky inovacím na finančních trzích započatých 

zejména v 80. letech 20. století. Strukturované cenné papíry jsou zpravidla balíčky různých 

cenných papírů (hypotéky, dluhopisy, apod.) a tyto balíčky jsou dále dány jako zástava při 

emisi daného cenného papíru. Takto vznikaly například tzv. zajištěné dluhové obligace 

(CDO). Původní cenný papír (například hypotéka) je tedy sekuritizován – je přeměněn na jiný 

cenný papír. Tyto strukturované cenné papíry tak mohou obsahovat vedle bezpečných 
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cenných papírů, například státních dluhopisů (které v té době byly bezpečnými cennými 

papíry, dnes již je to spornější) i méně bezpečné či dokonce vysoce rizikové cenné papíry. 

Díky tomu se mělo eliminovat riziko a takto k tomu přistupovaly i ratingové agentury (ale 

nejen ony, i drtivá většina subjektů), které těmto cenným papírům udělovaly zpravidla 

nejvyšší rating. 

Do takovýchto cenných papírů velkou měrou investovaly právě americké investiční 

banky, které se tak ocitly mezi prvními v problémech. To bylo zejména díky nesplácení 

hypoték a prasknutí bubliny na hypotečním trhu, které se i díky těmto cenným papírům přelilo 

do finančního sektoru a dále do reálné ekonomiky. 

Banka poskytla hypotéku, na kterou vydala cenný papír, který mohla dále přeposlat a 

ten byl dán do balíčku (sekuritizován). Tento balíček byl dále prodán a tím mohla banka nejen 

téměř hned obdržet peníze na další vydávání hypoték, ale mohla tak i poskytovat více 

rizikových hypoték, které díky strukturovaným cenným papírům byly zabaleny s kvalitnějšími 

cennými papíry a výsledný balíček byl souhrnně oceněn jako kvalitní. 

Tento systém tedy „fungoval“ do podzimu roku 2007. V té době se však začal hroutit. 

Na počátku roku 2008 zbankrotovala investiční banka Bear Stearns která patřila mezi pět 

nejvýznamnějších amerických investičních bank. Byla převzata bankou JP Morgan s pomocí 

Fedu. Jak píše Kovanda (2009, s. 22): „Převzetí vlastně zorganizoval Fed, který v rámci 

transakce poskytl JP Morgan 29 miliard dolarů záchranných peněz. Bear Stearns tedy byla 

sanována, byť nepřímo.“ Začalo tak období záchran soukromých podniků z prostředků 

daňových poplatníků. Na podzim roku 2008 se do problémů dostaly dalších velké investiční 

banky. Merrill Lynch byla pohlcena bankou Bank of America, Lehman Brothers se americká 

administrativa, byť i nepřímo, rozhodla nezachránit a Lehman Brothers tudíž zbankrotoval. 

Do problémů se dostaly i další velké investiční banky – Goldman Sachs a Morgan Stanley. 

Problémům se nevyhnuly ani velké pojišťovny, například American International Group 

(AIG), která byla v té době největší pojišťovnou v USA. I ta byla zachráněna prostřednictvím 

Fedu a daňových poplatníků. Pojišťovny byly v celém „systému“ též zapojeny. Investiční 

banky vydávaly balíčky cenných papírů a pojišťovny, zejména tedy AIG tyto produkty 

pojišťovala tzv. systémem CDS (credit default swap) – pojištění proti vyhlášení platební 

neschopnosti.  

Tento systém „zachraňování“ velkých korporací byl legalizován na podzim roku 2008, 

kdy byl přijat tzv. zákon TARP (Troubled Asset Relief Program), který umožnil zahraňovat 

podniky a vykupovat aktiva na účet daňových poplatníků ve výši 700 miliard dolarů 
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(Kovanda, 2009). Tento zákon si kladl za cíl zamezit systémovému riziku a hroucení trhů. 

Obhajoba takto zachraňovaných soukromých podniků byla pod heslem „too big to fail“. 

Argumentem pro záchranu tedy bylo, že pokud by se nechala takto velká společnost padnout, 

mělo by to neblahý lavinovitý dopad do celého hospodářství. Na druhou stranu se ale může 

argumentovat tím, že právě proto, že jsou tyto podniky tak velké, nemůže si vláda je dovolit 

zachraňovat, protože čím déle je nechává na živu, tím déle se mrhá vzácný kapitál, který by se 

mohl využívat mnohem lépe a produktivněji. Tímto krokem se tak oddaluje a prodlužuje 

ekonomické zotavení. 

Tato původně hypoteční krize se tedy dále přelila do finanční krize, dále do Evropy a 

téměř do celého světa. Kvůli kolapsu a záchraně finančního systému se krize dále přelila i do 

reálné ekonomiky. Díky problémům v reálných ekonomikách a též u některých států 

zachraňování (de facto zestátňování) finančních institucí se krize dále přelila i do krize 

dluhové.  

 

 Fannie Mae, Freddie Mac a Ginnie Mac 

Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) byla založena již během Velké 

deprese ve třicátých letech v rámci New Dealu. V roce 1968 pak byla privatizována. Jejím 

cílem je zajistit americkým rodinám přístup k hypotečním úvěrům na koupi domu, posilovat 

trh s bydlením, hypoteční trhy v USA a podporovat dostupnost domu ve svém vlastnictví 

(fanniemae.com, 2012). Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation), která byla 

založena rozhodnutím kongresu, vznikla v 70. letech ve veřejném zájmu ke stabilizaci 

hypotečního trhu a k rozšiřování vlastnictví domů a dostupného nájemního bydlení 

(freddiemac.com, 2012) jako jakýsi konkurent Fannie Mae. Ginnie Mac (Government 

National Mortgage Association) pak je čistě státní společností. Podobně jako předchozí dvě 

společnosti, i tato společnost si dává za cíl zajistit dostupnost bydlení. Konkrétně pak pro 

nízko a středně příjmové domácnosti, kterým umožňuje získat lepší cenu na hypotéku díky 

zárukám za jejich úvěr na sekundárním trhu (ginniemac.gov, 2012). Tyto společnosti patří do 

skupiny tzv. GSE (government sponsored enterprises) – vládou sponzorovaných společností. 

Díky těmto kvazistátním společnostem, které jsou obohaceny státními privilegii, oproštěny od 

některých daní a regulací, se do hypotečního trhu dostalo více prostředků, než by jinak bylo 

možné. Tyto agentury neposkytují hypotéky přímo, ale od bank vykupují na sekundárním trhu 

hypoteční cenné papíry s cílem podnítit co nejvíce trh s bydlením. Takže když banka poskytla 

hypotéku, mohla ji prodat jedné z těchto společností. Tím banka obdržela další prostředky na 
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poskytnutí dalšího hypotečního úvěru a celý proces se tak mohl opakovat. Fannie Mae a 

Freddie Mac přebrala zodpovědnost za hypotéky a často je vázala do tzv. MBS (mortgage-

backed securities) a prodávala je dále. Díky privilegiím, které tyto GSE měly, se mohl celý 

proces zvětšovat do závratných výšin. Investoři a banky předpokládali, že kdyby se tyto 

podniky náhodou dostaly do problémů, vláda by je padnout nenechala. Po plasknutí hypoteční 

bubliny byly tyto společnosti skutečně v roce 2008 americkou vládou znárodněny pod tíhou 

nesplácených hypoték.  

 

4.1.2 Další vývoj 

Původně hypoteční krize se tak přelila do finančního sektoru. Problémy finančního 

sektoru měly vliv na proces poskytování úvěrů, což se dále promítlo do reálné ekonomiky.  

Graf 4.2: Meziroční tempo růstu HDP v USA
24

 (2000 – 2011) 

 

Zdroj: research.stlouisfed.org 

 Z grafu je patrné, že pokles HDP započal v druhé polovině roku 2007, přičemž 

nejhorší propad HDP byl v roce 2008 a průběhu roku 2009 ekonomika narazila na své dno a 

recese oficiálně skončila v polovině roku (červnu) 2009. Na propad ekonomiky reagovala 

americká administrativa (prezidentem byl do roku 2008 George W. Bush a od roku 2009 

Barack Obama) různými opatřeními.  Nejvýraznějšími opatřeními byl již výše zmíněný tzv. 

zákon TARP a za administrativy prezidenta Obamy v roce 2009 podpůrný balíček v rámci 

tzv. recovery act. Dále lze vidět, že po mírném oživení v roce 2010 se dále růst HDP v roce 

2011 poněkud zpomalil a je tedy otázkou, jaký bude další vývoj HDP v tomto roce (2012). 

 

                                                
24 Šedou barvou je znázorněna recese. 
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Recovery act 

 Recovery act měl fiskální expanzí stimulovat ekonomiku. Podle tohoto zákona bylo 

cílem (recovery.gov, 2012): vytvořit nová pracovní místa a zachovat stávající, povzbudit 

ekonomickou aktivitu a investice v dlouhodobém růstu a podporovat na nebývalé úrovni 

odpovědnost a transparentnost ve vládních výdajích. Na tyto vytyčené cíle bylo určeno 787 

miliard dolarů (později byla tato částka navýšena na 840 miliard dolarů) v podobě daňových 

škrtů a benefitů pro miliony pracujících rodin a podniků, financování sociálních účelů, jakými 

jsou dávky v nezaměstnanosti či prostředky pro federální smlouvy, granty a půjčky.     

 Tento stimul měl však též vliv na federální dluh Spojených států amerických. To lze 

vidět na grafu:  

 

Graf 4.3: Vývoj federálního vládního dluhu (2000 – 2011) 

 

Zdroj: research.stlouisfed.org 

 

 Od roku 2008 zaznamenává vládní dluh USA rapidní nárůst. To je způsobeno zejména 

díky recesi, která je znázorněna šedou barvou a též mimo jiné právě tzv. zákonem TARP a 

tzv. recovery act. Vládní dluh se od roku 2008 zvýšil o třetinu z původních přibližně 10 

biliónů dolarů na téměř 15 biliónů dolarů. Na tomto grafu je zajímavé, že vládní dluh začal 

vzrůstat poměrně vysokým tempem i v letech 2001 a 2002 a to převážně díky recesi, která 

byla způsobena zejména prasknutím bubliny převážně s technologickými společnostmi, tzv. 

dot.com bubliny a také s navýšením výdajů na armádu v souvislosti s teroristickými útoky 11. 

září 2001 a následnou invazí do Afghánistánu a později také do Iráku. I tyto válečné výdaje na 

ozbrojené konflikty mohly mít určitý fiskální stimul na ekonomiku. Federální dluh se tak od 
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roku 2000, kdy byl necelých 6 biliónů dolarů, zvýšil do začátku roku 2008, kdy začala recese, 

na přibližně 10 biliónů dolarů.  

 Při zpětném pohledu na graf 4.2, který znázorňuje ekonomický růst USA lze 

pozorovat, že tzv. Obamův balíček v rámci recovery act měl patrně na ekonomický růst určitý 

pozitivní dopad. Záleží ovšem, jak dlouhý tento dopad bude, protože již v roce 2011 lze vidět 

mírnější tempo růstu HDP, než v roce předcházejícím, tj. v roce 2010. 

 

Kroky americké centrální banky 

 Americká centrální banka (Fed) na ekonomický propad též zareagovala. Snížila 

primární úvěrovou sazbu z 6,25 % z počátku roku 2007 až na 0,5 % v roce 2009 a posléze 

mírně zvýšila na současných 0,75 % (březen 2012), viz graf 4.4. Nicméně již poměrně delší 

dobu drží úrokové sazby na poměrně nízké úrovni s cílem oživit ekonomický růst. Tato snaha 

se ale příliš neprojevuje v reálné ekonomice ve formě například většího ekonomického růstu.  

 

Graf 4.4: Primární úvěrová sazba Fedu (2007 – březen 2012) 

 

Zdroj: research.stlouisfed.org 

 

Jelikož tedy snižování úrokových sazeb příliš ekonomiku nepovzbudilo, rozhodl se 

Federální rezervní systém k dalšímu a poměrně nekonvenčnímu a diskutabilnímu kroku. 

Federální rezervní systém přikročil k tzv. kvantitativnímu uvolňování (quantitative easing). Je 
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to nekonvenční nástroj monetární politiky, kterou se Federální rezervní systém rozhodl použít 

s cílem stimulovat americkou ekonomiku, protože konvenční nástroje nejsou příliš efektivní.  

Federální rezervní systém se rozhodl nakupovat finanční aktiva, aby tak zvýšil 

množství peněz v ekonomice a povzbudil úvěrovou činnost, protože i když byly úrokové 

sazby na minimálních úrovních, přesto úvěrová činnost bank byla na nízké úrovni. Tím se 

tedy kvantitativní uvolňování odlišuje od obvyklé monetární politiky centrální banky, při 

které centrální banka provádí nákup a prodej cenných papírů, aby ovlivňovala úrokové míry 

na trhu. Federální rezervní systém tak odkupoval finanční aktiva zejména od bank a 

poskytoval tak bankám nově vytvořené peníze. To lze ilustrovat i na monetární bázi
25

 USA, 

která se poměrně razantně zvýšila v posledních letech, viz graf 4.5.    

 

Graf 4.5: Monetární báze v USA (2007 – březen 2012) 

 

Zdroj: research.stlouisfed.org 

 

 Kvantitativní uvolňování je tedy poměrně razantní expanzivní monetární politikou. 

Fed s touto politikou začal ke konci roku 2008 v rámci tzv. kvantitativního uvolňování č. 1.  

To trvalo až do poloviny roku 2010. Podle Fedu tento krok nebyl dostatečný, a proto se 

v prosinci 2010 rozhodl pro tzv. kvantitativní uvolňování č. 2. To bylo zatím poslední kolo 

tohoto kroku. Kvantitativní uvolňování rozproudilo mezi ekonomy mnoho debat nad dopady 

                                                
25 Měnová (monetární) báze je obvykle definována jako peněžní prostředky s nevyšším stupněm likvidity, jejichž 

vývoj může centrální banka bezprostředně ovlivňovat. Měnová báze se skládá z hotovostního oběživa, 

hotovostních rezerv v pokladnách komerčních bank, povinných minimálních rezerv komerčních bank u centrální 

banky a dobrovolných rezerv komerčních bank u centrální banky. Je to tedy hotovostní obživo + celkové rezervy 

bank (viz např. Revenda a kol., 2000). 
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tohoto opatření. Federální rezervní systém zvýšil držení zejména státních dluhopisů 

Spojených států a to poměrně výrazně. Během roku 2011 se držení státních dluhopisů 

Spojených států u Federální rezervního systému přibližně zdvojnásobilo – viz příloha 1.  

 

4.1.3 Situace v Evropě  

V Evropě se počátky krize též začaly objevovat v roce 2007, kdy se do problémů, jak 

již bylo zmíněno výše, dostala v září 2007 britská banka Northern Rock. Ta byla jedním 

z největších britských poskytovatelů hypoték. Po runu byla zachráněna. Nicméně dopady na 

reálnou ekonomiku se u většiny států v Evropě projevovaly se zpožděním oproti USA. 

Dalšími zeměmi, které byly zasaženy, byly v roce 2008 Island, dále pak Španělsko, Irsko či 

Řecko a postupně téměř celá Evropa. 

 

Graf 4.6: Vývoj HDP vybraných evropských ekonomik 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

 Z grafu lze vidět, že mírný propad začal již v roce 2008 a nejvíce pokračoval v roce 

2009 a částečně v roce 2010. V roce 2010 pak došlo u většiny pozorovaných ekonomik 

k oživení. Nicméně lze vidět, že po oživení v roce 2010 se růst v roce 2011 dále zpomaluje a 

vyvstává otázka, zda oživení nebylo jen dočasné.    

Tento propad HDP měl vliv na veřejné finance. Díky automatickým stabilizátorům i 

aktivní fiskální politice se veřejné rozpočty u většiny zemí Evropské unie propadly do 

poměrně vysokých deficitů. Dalším faktorem též bylo, že po období úvěrového boomu se 
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finanční instituce ocitly v existenčních problémech, musely odepsat velkou část špatných 

úvěrů a vlády se rozhodly tyto finanční instituce sanovat. 

 

Graf 4.7: Vývoj deficitů veřejných rozpočtů vybraných zemí Evropské unie 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracovnání 

 

 Největší deficity zaznamenalo Irsko, které z velké části sanovalo svůj finanční sektor. 

Mezi země s velkými problémy deficitů veřejných rozpočtů patří i Řecko, Velká Británie či 

Španělsko. Všechny země v grafu (s výjimkou Velké Británie) patří do eurozóny, proto se na 

ně vztahuje tzv. Maastrichtské kritérium ve výši maximálně 3 % deficitu veřejného rozpočtu 

vztaženého k HDP. Jak je vidět, žádná ze zkoumaných zemí tohoto cíle nedosáhla a a všechny 

ho bez výjimky překročily. 

 Tyto propady veřejných financí měly vliv i na financování dluhů. U problémových 

zemí se financování veřejných financí prostřednictvím státních dluhopisů poněkud ztížilo. 

Investoři totiž na fiskální problémy zareagovali vyšším požadavkem na rizikové prémie. To 

lze ilustrovat například na vývoji úrokové míry u 10-ti letých dluhopisů (viz příloha 2).  

 

Reakce ECB a EU 

 Na tento vývoj zareagovala Evropská centrální banka, která začala ke konci roku 2008 

poměrně razantně snižovat úrokové sazby. To lze vidět na následujícím grafu. ECB začala ke 

postupně snižovat zápůjční úrokovou sazbu až na čtvrt procentího bodu v roce 2009 ve snaze 

pomocí monetrání politiky oživit ekonomiku. Tato sazba setrvala na takto nízké úrovni do 
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počátku roku 2011, kdy byla postupně zvyšována v průběhu roku na tři čtvrtě procentního 

bodu v domnění, že ekonomiky zemí eurozóny začínají postupně zvyšovat své tempo růstu 

HDP.  Nicméně ke konci roku 2011 byla opět snížena až na čtvrt procentního bodu z důvodu 

opětovného zpomalení tempa růstu HDP. Tento průběh politiky Evropské centrální banky 

ilustruje graf 4.8, který znázorňuje zápůjční sazbu Evropské centrální banky. 

 

Graf 4.8: Zápůjční sazby ECB 

 

Zdroj: ECB, vlastní zpracování 

 

 Další reakcí Evropské centrální banky byl nákup dluhopisů problémových zemí. Tyto 

kroky začala ECB uskutečňovat v květnu 2010. Vývoj těchto nákupů ilustruje graf 4.9. Tento 

krok měl vliv i na peněžná zásobu. Peněžní zásoba tak začala poměrně razartně narůstat – viz 

příloha 3.   

Graf 4.9: Nákupy státních dluhopisů Evropskou centrální bankou v mil. EUR (květen 2009 - 

březen 2012)  

 

Zdroj: INESS, vlastní zpracování 
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 Podobně jako ECB zareagovala i Bank of England (viz. příloha 4). Ta začala se 

snižováním úrokových sazeb již v druhé polovině polovině roku 2007. Postupně Bank of 

England snižovala svoji hlavní úrokovou sazbu až na půl procentního bodu v březnu 2009 a 

na této úrovni je hlavní úroková sazba až do dnešních dní (březen 2012). Dalším opatřením, 

které provedla Bank of England, je tzv. kvantitativní uvolňování.  

Po snížení úrokových sazeb v březnu 2009 na 0,5 % již nebyla Bank of England 

prakticky schopna dále snížit sazby a proto rozhodla o dalším stimulu pro ekonomiku ve 

formě nákupu aktiv. Proto schválila nákup především vládních dluhopisů v hodnotě 200 

miliard liber od března 2009 do ledna 2010. Další nákupy proběhly v říjnu 2011 v rozsahu 75 

miliard liber a v březnu 2012 za 50 miliard liber. Celkové nákupy by tak měly činit 325 

miliard liber (Bank of England, 2012). Cílem těchto nákupů je dát injekci do ekonomiky a 

podpořit nominální poptávku.   

Také Evropská unie a potažmo eurozóna se snažily a snaží na problémy reagovat. 

Jedná se zejména o fiskální problémy. Nejvíce postiženými zeměmi ve fiskální oblasti jsou 

Řecko, Irsko a Portugalsko. V květnu 2010 odsouhlasili Evropská komise a Mezinárodní 

měnový fond Řecku půjčku ve výši 110 mld. eur. Následovala půjčka Irsku v listopadu ve 

výši 85 mld. eur a Portugalsku v květnu 2011 ve výši 78 mld. eur. Mezitím Evopská unie 

začala pracovat na systémovějších řešeních. Tím byl v květnu 2010 tzv. euroval (EFSF – 

European Financial Stability Facility), který měl zajišťovat finanční stabilitu v Evropě tím, že 

poskytuje finanční pomoc členským státům eurozóny. Byl použit v případě Řecka. Dalším 

vytvořeným nástrojem byl Evropský finanční stabilizační mechanismus (EFSM – European 

Financial Stabilization Mechanism). Ten umožnil prostřednictvím Evropské komise půjčovat 

si na finančních trzích za účelem pomoci členskému státu. Tento nástroj byl použit při řešení 

problémů v Irsku a Portugalsku. Tyto dva přechozí programy by měl nahradit Evrospský 

stabilizační mechanismus (ESM – European Stability Mechanism) jako trvalý záchranný 

nástroj financování. 
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4.2 Pohled rakouské školy na soudobou krizi 

 V této podkapitole je popsán pohled rakouské školy. Jsou předkládány argumenty ve 

prospěch rakouské teorie hospodářského cyklu a dále také její ověření na empirických datech.  

 

4.2.1 Spojené státy americké 

Ekonomové rakouské školy dávají největší vinu pochopitelně centrálním bankám, 

konkrétně v USA Fedu a finančnímu systému jako celku. Po splasknutí dot.com bubliny a 

také díky teroristickým útokům 11. září 2001 provedl Federální rezervní systém v čele 

s tehdejším předsedou Alanem Greenspanem expanzivní monetární politiku. Nenechal tak, 

aby recese po splasknutí internetové bubliny provedla „očistu“ ekonomiky, ale snížil poměrně 

rázně úrokové sazby, aby recesi potlačil. Díky snížení úrokových sazeb téměř na minimum a 

též na poměrně dlouhou dobu (viz graf 4.10), umožnil monetární expanzi a díky rekordně 

nízkým úrokovým sazbám též umožnil zvyšovat peněžní zásobu do té doby nevídaným 

tempem (viz příloha 5 – vývoj peněžního agregátu M2). 

 

Graf 4.10: Vývoj úrokových sazeb v USA (2000 – 2011) 

 

Zdroj: research.stlouisfed.org 

 

Tyto prostředky se i díky dalším vlivům (snížené úvěrové standardy, GSE apod.) se 

přelily zejména do hypotečního trhu. Došlo tak k chybným signálům ve výrobních strukturách 

ekonomiky, byl prodloužen výrobní proces kapitálově nejnáročnějších odvětví (sektor 

nemovitostí, potažmo stavebnictví), který ale nebyl podpořen reálnými úsporami a tudíž 

nemohly být všechny investiční projekty dokončeny a muselo tudíž dojít ke korekci a 

hospodářskému poklesu. Tím, že byla předešlá monetární expanze poměrně velká (rapidní 
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růst M2 již od roku 1995), úrokové sazby byly ponechány na poměrně dlouhou dobu na velice 

nízké úrovni a tím pádem byl též potlačen předchozí hospodářský pokles z přelomu století, 

muselo dojít k nadměrné expanzi a tím i poměrně hlubokému poklesu. 

  V letech 1998 až 2006 došlo k nevídanému nárůstu cen nemovitostí. To ilustruje 

následující graf 4.11, který zobrazuje tzv. Caseův-Shillerův index cen nemovitostí. Na něm 

lze vidět, že po provedené monetární expanzi Federálním rezervním systémem došlo 

k obrovskému nárůstu cen nemovitostí, kdy se během šesti let tento index zdvojnásobil. To 

během tak krátkého období ve zdravě fungující a zdravě rostoucí ekonomice není možné. Lze 

též vidět, že v recesi, která předcházela, ceny nemovitostí podle tohoto indexu neklesly, což 

signalizuje, že nedošlo ke korekci a recese byla uměle potlačena.  

 

Graf 4.11:  Caseův-Shillerův index cen nemovitostí v USA (2000 – 2011) 

 

Zdroj: research.stlouisfed.org 

 

Tento umělý stimul tak neodpovídal preferencím spotřebitelům ani úrovni úspor a 

podnítil expanzi v odvětví stavebnictví. V souladu s rakouskou teorií hospodářského cyklu 

podnítil Federální rezervní systém rozvoj dlouhodobých projektů vzdálených od spotřeby, tím 

se protáhla výrobní struktura statkům vyšších řádů, ale bez podložených úspor a předchozí 

ochoty subjektů spořit. Byl tak dán falešný signál trhu. Byly zahájeny nové investiční 

projekty, masivní výstavba domů. Tímto stimulem začalo mnoho Američanů s nemovitostmi 

spekulovat jako se snadným nástrojem k dosažení blahobytu. Všechny tyto projekty však 

nemohly být dokončeny, protože v ekonomice nebyl dostatek volných zdrojů. Navíc subjekty 

nebyly ochotny dříve zvýšit své úspory, a tudíž neměly ani na nově vytvořené projekty 

(hypotéky) dostatek prostředků. Nutně tak muselo dojít ke kolapsu. Kolaps začal v druhé 
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polovině roku 2006 a zejména od roku 2007 až po rok 2009 (viz graf 4.11 Caseův-Shillerův 

index).  

Existuje více ekonomů, kteří spatřují největší příčinu za vznik krize v politice 

Federálního rezervního systému (viz například Taylor, 2007). Proto je nutné rakouskou teorii 

hospodářského cyklu podložit empirickými daty. K tomu poslouží změny zaměstnanosti 

jednotlivých odvětví po propuknutí krize. Podle rakouské teorie hospodářského cyklu by 

největší propad v zaměstnanosti měla mít ta odvětví, která jsou nejvíce vzdálena od spotřeby 

(viz Hayekův trojúhelník). Takovými odvětvími v pořadí od nejvzdálenějších od spotřeby po 

nejbližší ke spotřebě jsou stavebnictví, výroba, velkoobchod, maloobchod. Monetární expanzí 

se totiž dává podnět k prodlužování výrobní struktury do odvětví nejvzdálenější od spotřeby. 

Pokud ovšem není expanze podpořena reálnými úsporami a díky expanzivní monetární 

politice Fedu nebyla, všechny započaté projekty nejsou dokončeny a musí dojít ke kontrakci. 

Proto by mělo dojít v odvětvích více vzdálených od spotřeby k většímu propadu 

zaměstnanosti, než v odvětvích blíže ke spotřebě. 

 

Graf 4.12: Změna zaměstnanosti ve vybraných sektorech v USA  v % (2007 – březen 2012). 

 

Zdroj: research.stlouisfed.org 

 

Z grafu 4.12 lze vidět, že se tato hypotéza potvrdila. Červenou barvou je znázorněn 

vývoj zaměstnanosti v maloobchodě (retail trade), světle zelenou ve výrobě (manufacturing) a 

tmavě zelenou ve stavebnictví (construction). Graf jednoznačně ukazuje, že největšího 

propadu zaměstnanosti bylo dosaženo ve stavebnictví, kdy se zaměstnanost v tomto odvětví 
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propadla téměř o dvacet procent a nejmenšího naopak v maloobchodě. V tomto odvětví byl 

propad zaměstnanosti naopak poměrně mírný, přibližně pět procent. Toto přesně 

koresponduje s teorií rakouského hospodářského cyklu, kdy byla prodloužena výrobní 

struktura, aniž by byla podpořena reálnými dobrovolnými úsporami. Po čase tak muselo dojít 

ke kontrakci a nejvíce byla postižena právě odvětví nejvzdálenější od spotřeby.  

Podobné výsledky ilustruje i graf 4.13, který ukazuje vývoj zaměstnanosti v odvětví 

produkce zboží a v odvětví produkce služeb. Opět by mělo dojít podle rakouské teorie 

hospodářského cyklu k většímu propadu zaměstnanosti v odvětví produkce zboží, protože ta 

je kapitálově náročnější na výrobu než produkce služeb. 

 

Graf 4.13: Změna zaměstnanosti v sektoru produkce zboží a v sektoru produkce služeb v % 

(2007 – březen 2012) 

  

Zdroj: research.stlouisfed.org 

 

V grafu 4.13 byla opět potvrzena hypotéza. K většímu propadu došlo v sektoru 

produkce zboží (červená křivka), než v sektoru produkce služeb (modrá křivka). Podobně 

byla testována další odvětví – viz příloha 6 a příloha 7 a opět v souladu s rakouskou teorií 

hospodářského cyklu byl větší propad zaměstnanosti v sektoru vzdálenějším od spotřeby ve 

srovnání s odvětvím bližším ke spotřebě. 

Další chybou z pohledu ekonomů rakouské školy je zachraňování bank či podniků 

s heslem „too big to fail“. Právě zachraňováním se prodlužuje onen očistný proces, který je 

potřebný k ekonomickému zotavení. Jedním z účelu krize je i „očistný proces“, ve kterém by 
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se mělo ukázat, které podniky jsou konkurenceschopné na trhu, to znamená, které spotřebitelé 

oceňují, kterých si váží tím, že poptávají a kupují jejich služby či výrobky. Státními zásahy se 

tak jen pokřivuje trh a prodlužuje ozdravný proces. Státní zachraňování je tak jen další 

plýtvání kapitálem, které zabraňuje restrukturalizaci ekonomiky. Daňoví poplatníci skrze 

vlády a své daně zachraňují a ručí za chyby soukromých firem. Navíc, a to může být 

nejpádnější argument proti, je zachraňování morálním hazardem. To znamená, že takovéto 

záchrany mohou být precedentem do budoucnosti, což může podnítit ještě větší 

nezodpovědné chování soukromých subjektů a možný ještě větší problém v budoucnu. Velké 

soukromé subjekty tak mohou kalkulovat s vědomím, že pokud nepřiměřeně zariskují, tak 

zisk si ponechají a pokud selžou, stát je zachrání (privatizace zisků a socializace ztrát). 

S tímto vědomím tak mohou velké korporace provádět mnohem riskantnější a expanzivnější 

projekty, který by za normálních okolností neprováděly. Státní intervence ozdravný proces 

neurychlí. Stát nemá zpětnou vazbu, co je v ekonomice žádáno. Takovou zpětnou vazbu může 

dát pouze tržní systém, soukromý sektor a dobrovolná směna. Navíc státní vměšování do 

tržních vztahů nemusí být jen s úmyslem pomoci ekonomice, ale může být též politicky 

motivované. 

Recese je tedy nutným a potřebným procesem, díky němuž jsou mylné investice 

odstraněny a vzácné zdroje přesunuty do jiných sektorů ekonomiky, kde jsou skutečně 

žádány. Skončí tak předchozí proces chybné alokace zdrojů a kapitál je přesunut do 

efektivnějších odvětví. Hospodářský pokles je tak žádoucí fáze ekonomického cyklu. Chyba 

nenastala v této fázi, ale již ve fázi konjunktury, kdy byly započaty chybné investiční projekty 

a kdy docházelo k plýtvání vzácných zdrojů. Kontrakce je tedy formou nápravy, kdy jsou 

likvidovány chybné investiční projekty. 

 Chyba tedy nenastává až ve fázi kontrakce, ale naopak v počáteční fázi expanze, kdy 

je díky centrální bance dán chybný signál k investicím, jsou uskutečňovány i projekty, které 

by bez toho zásahu nebyly uskutečněny a kontrakce je pouze náprava dříve uskutečněných 

chyb.  

 

4.2.2 Situace v EU 

 Situace v Evropské unii se Spojeným státům americkým v některých věcech podobá, 

v jiných se naopak odlišuje. Podobnost je především v tom, že také většina států Evropské 

unie byla zasažena finanční krizí a většina států se rozhodla pomoci svému bankovnímu 

sektoru. Na druhé straně se situace v EU odlišuje zejména v pokračování situace, kdy se 
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některé země ocitly i ve fiskálních problémech (Řecko, Irsko, Portugalsko, atd.).  Je nutné 

odlišit země, které se do fiskálních problémů dostaly kvůli finanční a posléze hospodářské 

krizi a u kterých hospodářská krize pouze poodhalila již dlouhodobější fiskální problémy. To 

lze ilustrovat na grafu 4.14.: 

 

Graf 4.14: Veřejný dluh vůči HDP v % vybraných zemí EU (2007 – 2010) 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

Pozn. Černou křivkou je vyznačeno jedno z tzv. Maastrichtských pravidel, při kterém by 

celkový veřejný dluh neměl překročit 60 % HDP. 

 

 Z grafu vyplývá, že některé země, například Řecko či Itálie  již v roce 2007, tedy 

v době, kdy se hospodářská situace ještě nepromítala do veřejných financí, zdaleka 

překračovaly jedno z tzv. Maastrichtských kritérií a své celkové zadlužení měly vyšší než  

100 % HDP, tedy vyšší, než celý jeden roční hrubý domácí produkt. Z toho tedy vyplývá, že 

současné řecké fiskální problémy a jeho zachraňování MMF a Evropskou unií nejsou 

způsobeny primárně finanční krizí či následným hospodářským propadem, ale ten pouze 

poodhalil fiskální problémy, které řecká ekonomika má již delší dobu. I další země již v roce 

2007 překračovaly 60 % hranici. Z vybraných zemí to jsou vedle již zmíněných dále 

Německo, Francie a Portugalsko. 

Odlišná je situace v případě Irska či Španělska. Tyto státy v roce 2007 měly veřejný 

dluh na poměrně nízké úrovni. Teprve až díky finanční krizi a následnému hospodářskému 

propadu se dostaly do fiskálních problémů. Například Irsko tím svůj veřejný dluh během tří 



59 

 

let, jak vyplývá z grafu, přibližně zečtyřnásobilo. Také například Španělsko mělo svůj dluh 

ještě v roce 2007 na poměrně nízké úrovni, na necelých 40 %. Je nutné tedy zkoumat, co 

způsobilo, že se tyto dvě země během poměrné krátké doby ocitly v tak složité fiskální 

situaci.      

Za takto hlubokým propadem stojí především chybná monetární politika. Španělsko i 

Irsko jsou členy eurozóny, to znamená, že Evropská centrální banka stanovuje monetrání 

politku pro včechny země, které platí měnou euro. Tím se prohlubují již tak špatné základy 

monetárního systému, protože monetární politika pro takto nesourodé státy na ne stejné 

ekonomické úrovni a s poněkud odlišnou strukturou kapitálové vybavenosti ekonomiky, musí 

v okrajových ekonomikách, jakými Španělsko a Irsko jsou, způsobit o to větší problémy.  

Nyní bude ověřena teorie rakouského hospodářského cyklu. Podobně jako 

v předchozím oddílu, kdy byla testována platnost na změně zaměstnanosti v různých 

sektorech ekonomiky, i nyní bude podobným způsobem rakouská teorie hospodářsko cyklu 

testována. Nepůjde ale o změny zaměstnanosti, ale o změny produkce v odvětvích. Bude 

testována změna produkce ve stavebnictví a v průmyslu po propuknutí krize. Podle rakouské 

teorie by produkce ve stavebnictví měla mít větší propad než v průmyslu, protože stavebnictví 

je obor více náročný na kapitálovou strukturu. 

 

Graf 4.15: Vývoj produkce ve stavebnictví a průmyslu ve Španělsku (2005 – 2012)  

 

Zdroj: research.stlouisfed.org 
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Jako první ze zkoumaných zemí je Španělsko. Červená křivka značí vývoj produkce 

v průmyslu a zelená křivka ve stavebnictví. Z grafu je patrné, že mnohem větší propad 

produkce byl v odvětví stavebnictví, což odpovídá rakouské teorii hospodářského cyklu. 

Výrobní struktura totiž byla uměle prodloužena, aniž by byla podložena dobrovolnými 

úsporami. Na uměle vytvořenou úvěrovou expanzi tak nebyly uspořeny dostatečné zdroje, a 

proto nemohly být všechny projekty dokončeny. Tím, že výrobní struktura byla uměle 

prodloužena, nejvíce utrpěla odvětví nejvzdálenější od spotřeby. V tomto případě je 

vzdálenější od spotřeby stavebnictví, které také prodělalo mnohem větší pokles v produkci. 

Další zkoumanou zemí je Irsko. Vstupní data jsou stejná, tj. sektor stavebnictví a 

sektor průmyslu. Též byl zkoumán vývoj produkce od roku 2005 do poloviny roku 2012. 

Podle rakouské teorie by měly být výsledky podobné jako v případě Španělska. 

 

Graf 4.16: Vývoj produkce ve stavebnictví a průmyslu v Irsku (2005 – polovina roku 2012)  

 

Zdroj: research.stlouisfed.org 

 

 Červená křivka v grafu znázorňuje vývoj produkce v průmyslu, modrá ve stavebnictví. 

Propad ve stavebnictví byl mnohem citelnější, než v průmyslu. V případě Irska byl propad 

v průmyslu poměrně malý, téměř zanedbatelný, zatímco v případě stavebnictví byl velice 

razantní. I v tomto případě tak byla potvrzena předchozí hypotéza. 
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4.2.3 Shrnutí 

Žádná zkratka k blahobytu neexistuje. Lidé nemohou získat prosperitu tím, že 

centrální banka stlačí úrokové míry pod jejich přirozenou úroveň. Tím pouze centrální banka 

podnítí boom, který ale není opodstatněný a který může skončit pouze ekonomickým 

poklesem. Jinak by totiž nebylo možné, aby v krátký časový okamžik zkrachovalo nebo se 

dostalo do problémů velké množství ekonomických subjektů. Když zkrachuje jedinec, nic 

moc se neděje, pokud ale zkrachuje v krátkém časovém okamžiku větší množství subjektů, 

poškozuje to ekonomiku jako celek.    

Prvotním viníkem krize jsou centrální banky a současný finanční systém, který 

umožňuje a podněcuje monetární expanzi, stlačuje úrokové míry pod přirozenou úroveň a 

vytváří nové peníze.  

 

4.3 Příčiny krize z pohledu vybraných nerakouských ekonomů a směrů 

 Za příčiny finanční krize bývají považovány nízké úrokové sazby, které začal 

prosazovat Fed po splasknutí internetové bubliny dot.com v roce 2001. Dále pak provázanost 

investičního a bankovního sektoru, živočišné pudy nebo též nové finanční produkty či 

nadměrné množství celosvětových úspor. Nakonec je zmíněn i pohled socialistických 

ekonomů, kteří za příčinu považují kapitalistickou ekonomiku. 

 

4.3.1 Nízké úrokové sazby 

Mezi kritiky měnové politiky Federálního rezervního systému minulého desetiletí patří 

například i známý nový keynesovec John B. Taylor. Ten své článku tvrdí (Taylor, 2007), že 

monetární politika Federálního rezervního systému od 80. let byla umírněná, což vedlo 

k menším fluktuacím jak ve vývoji HDP, tak i například v inflaci. Během prvních let 

minulého desetiletí však Federální rezervní systém snížil úrokové sazby na velmi nízkou 

úroveň a po poměrně dlouhou dobu. Taylor srovnává skutečné úrokové sazby Federálního 

rezervního systému s hypotetickými sazbami, který by Federální rezervní systém nastavil 

podle tzv. Tayloroa pravidla (Taylorovo pravidlo viz str. 18). Toto porovnání ilustruje 

následující graf:  
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Graf 4.17 : Srovnání skutečných úrokových sazeb FEDu (plná křivka) s hypotetickými 

sazbami podle Taylorova pravidla (přerušovaná křivka), (2000 – 2007) 

 

Zdroj: Taylor (2007) 

 

Graf ukazuje, že skutečné úrokové sazby byly poměrně dlouho časovou dobu nižší než 

by byly v případě použití tzv. Taylorova pravidla. To vedlo podle Taylora k vzestupu cen 

nemovitostí a k nemovitostní bublině.  

Nicméně zůstává otázkou, zda kdyby se Fed řídil tzv. Taylorovým pravidlem, zda by 

krize nebyla. Pravděpodobně by mohla být mírnější, ale toto pravidlo nezaručuje, že nedojde 

k příliš velké monetární expanzi a že centrální banka bude efektivnější než trh.   

 

4.3.2 Živočisné pudy 

S vysvětlením pomocí živočišných pudů (animal spirits) přicházejí ekonomové 

Akerlof a Shiller (2010). Živočišné pudy jsou dle nich iracionální jednání a mimoekonomické 

motivy. Vrací se zpět do Keynesovy Obecné teorie, kde byl pojem živočišných pudů zmíněn. 

Dle nich právě jednou z hlavních příčin krizí jsou živočišné pudy. Úloha státu v podobě 

ochranných mechanismů byla podceněna. Dle nich je proto nutné dát státu více pravomocí, 

aby tak mohl eliminovat živočišné pudy na trhu a tím i zabránit jeho prudkým výkyvům.  

Podle těchto autorů kapitalismus neprodukuje to, co lidé potřebují, ale to, o čem si myslí, že 

potřebují. Konkrétně píší (Shiller a Akerlof, 2010, s. 233): „Konvenční ekonomické teorii 

chybí ohled na živočišné pudy. Konvenční ekonomické teorie nezahrnují změny myšlenkových 

schémat a způsobů podnikání, z nichž se krize rodí. Nezohledňují touhu po spravedlnosti, jež 

znemožňuje pružně měnit ceny a mzdy, což by klidně mohlo stabilizovat ekonomiku.“ 
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Dále vyzdvihují prezidenty Hoovera a Roosevelta, kteří svoji ekonomickou politikou 

(keynesiánsky expanzivní) snažili mírnit krizi. Expanzivní keynesiánskou politiku především 

pomocí deficitního financování rozpočtu doporučují k povzbuzení ekonomiky i pro současnou 

situaci.   

I pokud by se připustila teorie živočišných pudů, je nutné vzít v úvahu, zda stát, 

potažmo hospodářsko-politické autority ví, co je správné pro ekonomiku. Zda to ví lépe, než 

jednající jedinci. Právě i díky přílišné monetární expanzi a chybným státním zásahům je 

umožněno, aby se živočišné pudy (pokud se vůbec připustí jejich existence a relevance) 

naplno projevily a tak zvětšovaly a prohlubovaly expanzivní období ekonomiky.  

 

4.3.3 Provázanost investičního a bankovního sektoru 

Dle Krugmana (2009a) recese vzniká tak, že obyvatelstvo více šetří, než investuje. 

Současná krize vznikla podle Krugmana v důsledku rozrůstání stínového bankovnictví, které 

začalo přerůstat konvenční bankovnictví. Nedostatečným a pozdním bankovním dohledem a 

nedostatečnou regulací tak byl umožněn vznik bubliny na trhu nemovitostí. Díky tomu se tak 

mohlo oddělit financování dlužníků od věřitelů díky novým finančním produktům a 

refinancováním hypoték. 

Další příčinou je dle Krugmana (2009b) globální nadbytek úspor. Ten vedl k relativně 

nízké úrovni dlouhodobých reálných úrokových sazeb. Přebytek úspor byl především díky 

rozvojovým a rozvíjejícím se ekonomikám. Tato myšlenka o globálním přebytku úspor 

vychází z dřívější práce současného předsedy Fedu Bena Bernankeho (2005). Tento globální 

přebytek úspor vedl podle Krugmana k přílivu kapitálu do USA, k úvěrové expanzi a vzniku 

realitní bubliny.    

Hypotézu o globálním přebytku úspor oponuje ve svém článku ekonom rakouské 

školy Murphy (2008), který dokazuje, že globální míra úspor se počátkem minulého desetiletí 

nezvýšila oproti předchozím desetiletím, ale v prvních letech minulého desetiletí byla 

dokonce nižší než v předchozích obdobích.  

Krizi dle Krugmana lze čelit emisí většího objemu bankovek. Pokud centrální banky 

nevytisknou dost peněž, dochází k hospodářským poklesům a nezaměstnanosti. V recesi je 

nutné vytisknout dostatek peněz, aby byla udržena koupěschopná poptávka, která by využila 

kapacitu hospodářství. Dle Krugmana (2009a) se americká ekonomika ocitla v pasti likvidity. 

Proto obhajuje stimulaci agregátní poptávky, zachraňování finančních institucí a tzv. 
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kvantitativní uvolňování, díky němuž by se podpořily úvěry. Provedené fiskální stimuly byly 

nedostatečné a měly být mnohem vyšší (Krugman, 2009c). 

Pokud by byly vyslyšeny Krugmanovy názory na řešení krize, je nabíledni, co by se 

stalo s ekonomikou v delším časovém horizontu. Na fiskální stimuly se musí vláda půjčovat, 

což nejde do nekonečna. Též dopad kroků v oblasti monetární politiky (kvantitativní 

uvolňování) není předvídatelný. Tento nástroj nebyl v minulosti nikdy v tak velkém rozsahu 

využit, a proto dopad tohoto opatření není možné dopředu určit. Hrozí tudíž nebezpečí, že by 

tyto kroky nemusely ekonomice pomoci, ale naopak ji poškodit. 

 

4.3.4 Nové finanční produkty na trhu a jejich nedostatečná regulace 

 Jako příčinu vzniku krize v nových finančních produktech a jejich nedostatečné 

regulaci považuje například bývalý předseda Fedu Alan Greenspan. Ten tvrdí (Greenspan, 

2008), že bylo podceněno riziko s převisem poptávky sekuritizovaných cenných papírů, které 

byly vysoce rizikové a též jejich nerealistické hodnocení ratingovými agenturami. Jako řešení 

vidí stabilizaci cen domů, zvýšení kapitálových požadavků a zlepšení dohledu nad finančními 

trhy. 

 V nových produktech na finančních trzích spatřují příčinu též někteří ekonomové 

chicagské školy. Například Becker (2010), který vidí příčinu v nových finančních 

instrumentech. Dle něj jsou některé nové regulace nutné, zejména pravidla pro kapitálové 

požadavky. Nicméně vůči fiskálním stimulům je spíše skeptický.  Posner (2010) vidí příčinu 

v ignoraci externalit v bankovnictví a jejich podcenění. Externality v bankovnictví dle něj 

usnadnily vznik globální finanční krize. 

 V nedostatku vlastního kapitálu firem vidí problém Fama (2010). Firmy by dle něj 

měly být nuceny držet více vlastního kapitálu. Částečně vidí chybu v chování vlády v oblasti 

úvěrů na bydlení, která se rozhodla rozšířit vlastnictví domů a pobídla agentury Fannie Mae a 

Freddie Mac, aby nakupovaly hypotéky nižší třídy. Tento krok však dle něj nevysvětluje 

celosvětový finanční problém s trhem bydlení.  Celosvětový pád cen nemovitostí je podle 

Famy neobvyklý. Nicméně i přesto obhajuje hypotézu efektivních trhů, i když trhy trpěly 

zvýšenou volatilitu. Banky by se neměly zachraňovat prostřednictvím vlád, ale pokud je stát 

zachrání, je nevyhnutelné zavést více regulací, i když nebudou fungovat. 

 Nové produkty na trhu mohly mít určitý vliv na krizi. Nicméně tyto produkty nejsou 

prvotní příčinou, nýbrž až sekundární vliv peněžního systému a úvěrových expanzí. V případě 

peněžního systému rakouské školy (100% krytí vkladů na požádání, 100% krytí peněz 
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komoditou apod.) by tyto produkty nevznikly, nebo pouze v malé míře. Navíc v systému 

svobodného bankovnictví by nesly za případné ztráty komerční banky, proto by byly 

zdrženlivý v poskytování podobných ne úplně průhledných produktů. 

 

4.3.5 Kapitalistická ekonomika 

Někteří socialističtí ekonomové (např. Foster, Magdoff, 2009) tvrdí, že na vině je 

kapitalistická ekonomika. Ta dle nich vede k finančně-monopolnímu kapitálu, který 

způsobuje nerovnoměrné rozdělení ve společnosti. Díky nerovnoměrnému rozdělení bohatství 

ve společnosti je nedostatečná poptávka po produktech. To dále vede ke krizím z nadvýroby, 

kdy rostou nadbytečné výrobní kapacity a mizí příležitosti pro čisté investice. Z toho pak 

plyne nedostatek lukrativních finančních příležitostí. Kapitalistická ekonomika je tak dle nich 

vnitřně nestabilní a neschopna dlouhodobě fungovat.     

Za úvahu stojí fakt, zda je finanční systém s centrálním bankovnictvím plně 

kapitalistický, nebo zda je to spíše kvazisocialistický systém s prvkem centrální autority a 

centrálního plánování v podobě centrální banky, která ovlivňuje chování tržních jedinců. 

Další úvahou by mohlo být, zda socialismus je efektivnější než kapitalismus. Tímto tématem 

se rakouští ekonomové poměrně výrazně zabývali a poukazovali na nemožnost ekonomické 

kalkulace za socialismu a dokázali, že pouze tržní systém umožňuje efektivní alokaci a 

koordinaci vzácných zdrojů v ekonomice. 

 

4.3.6 Shrnutí 

 Lze vidět, že jednotlivé školy a směry hlavního proudu ekonomie se neshodují na 

příčinách a řešení krize. Ať již se jedná o keynesovské ekonomy, tak i o ekonomy chicagské 

školy. Některé výše zmíněné příčiny mohly přispět ke vzniku či prohloubení krize, nicméně 

samy o sobě nevysvětlují, proč tato krize vznikla a proč byla a možná ještě bude poměrně 

hluboká a vleklá.  

Hlavní proud ekonomické vědy a ani jednotlivé školy hlavní proudu ekonomie se 

neshodují na příčinách a řešení krize. V tomto směru jsou ekonomové rakouské školy jednotní 

a kontinuálně obhajují a dokazují své názory. 
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5 ZÁVĚR 

 Cílem práce byla analýza současné krize z pohledu rakouské školy. Nejprve byl 

teoreticky popsán hospodářský cyklus, jeho členění a fáze. Následoval pohled na vznik a 

příčiny hospodářského cyklu podle ekonomických škol a směrů hlavního proudu ekonomické 

vědy. Konkrétně keynesovské směry – neokeynesovstí, postkeynesovství a nové 

keynesovství, chicagská škola a monetarismus, nová klasická makroekonomie a škola 

reálného hospodářského cyklu. Ve třetí kapitole byla charakterizována rakouská škola a její 

pohled na příčiny vzniku hospodářského cyklu, výrobní strukturu, kapitál a peněžní systém. 

Byly analyzovány některé výhrady vůči rakouské škole a naopak výhrady rakouské školy vůči 

hlavnímu proudu ekonomie. 

 Ve čtvrté kapitole již byla provedena samotná analýza soudobé krize, pohled rakouské 

školy, vznik a řešení této krize a komparace vůči hlavnímu proudu. S použitím dat o vývoji 

ekonomik USA, Irska a Španělska byla dokázána platnost rakouské teorie hospodářského 

cyklu. V souladu s rakouskou teorií hospodářského cyklu byla prodloužena výrobní struktura, 

byly zahájeny i projekty nevzdálenější od spotřeby, kapitálově nejnáročnější, které ale nebyly 

podloženy reálnými úsporami a tudíž nemohly být dokončeny. Ve všech třech ekonomikách 

zaznamenala propad (ať již v oblasti zaměstnanosti či produkce) ta odvětví, která byla nejvíce 

vzdálena od spotřeby a naopak nejmenší propad zaznamenala odvětví nejbližší ke spotřebě. 

V této práci tedy byla potvrzena platnost rakouské teorie hospodářského cyklu. 

 Příčinou vedle chybných základů finančního systému byla chybná politika centrálních 

bank, konkrétně v USA Federálního rezervního systému, který počátkem minulého desetiletí, 

kdy ekonomika USA byla v recesi, uměle tuto recesi potlačil. Nenechal, aby v ekonomice 

proběhl očistný proces, aby se pokřivená výrobní struktura opravila. Navíc po poměrně 

dlouhou dobu ponechal nízké úrokové sazby. Tím byl dán chybný signál trhu k zahájení 

investic, na které ale nebyly uspořeny dodatečné zdroje, protože úroková míra by na volném 

trhu bez zásahu centrální banky takto nízká nebyla.  To vedlo v kombinaci s dalšími netržními 

vlivy (GSE, snížené úvěrové standardy apod.) k masivní expanzi v sektoru stavebnictví. Byly 

dány chybné signály trhu. V Evropské unii byla situace umocněna existencí eura. Zejména u 

okrajových ekonomik eurozóny (Irsko, Španělsko) proběhla úvěrová expanze ještě ve větší 

míře, než kdyby měly tyto ekonomiky svoji měnu a svoji autonomní monetární politiku. 

 Krize skončí teprve, až skončí destrukce chybných úvěrů a až bude obnovena 

přirozená struktura výroby. Mylné investice musí být zlikvidovány, aby mohly být vzácné 
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zdroje přesunuty do ziskových částí ekonomiky a tím by i byla napravena kapitálová 

deformace. Zachraňování podniků či bank, které svým chybným chováním umožnily vznik 

krize, je chybné. Je potlačen spontánní proces trhu a ekonomiky. Krize je očistný proces, při 

kterém zanikají chybné projekty a investice a zůstávají pouze ty zdravé a konkurenceschopné. 

Státní zásahy tak jen pokřivují trh, prodlužují očistný proces a je plýtváno kapitálem. Navíc 

při zachraňování špatných projektů vzniká morální hazard, kdy jsou zachraňovány soukromé 

podniky na úkor daňových poplatníků. Pokud se totiž ekonomice daří, jsou zisky těchto 

podniků ponechány těmto podnikům, v případě ztrát jsou však tyto podniky sanovány 

(privatizace zisků a socializace ztrát). To může vést v budoucnu k ještě většímu 

nezodpovědnému chování subjektů v ekonomice. 

 Cesta ke zdravému hospodářskému růstu neexistuje pomocí nově vytvořených peněz 

nebo pomocí fiskálních stimulů, ale pouze tím, že se jedinci rozhodnou spořit, odloží svoji 

současnou spotřebu do budoucnosti a umožní investice, které jsou podloženy právě těmito 

dobrovolnými úsporami. Ani centrální banky, ani vlády nemohou vědět, co si jednotlivci 

přejí. Ekonomika nemůže dosáhnout prosperity tím, že centrální banka sníží úrokové sazby 

pod jejich přirozenou úroveň, nebo tím, že stát rozhodne svými fiskálními stimuly, co bude 

v ekonomice žádáno. Pokud chybné rozhodnutí učiní jedinec, je si za své chování zodpovědný 

on, pokud však chybné rozhodnutí učiní centrální autorita, následky za toto špatné rozhodnutí 

nese celá ekonomika. 

 Další otázkou je, zda je současný finanční systém v pořádku. Pravděpodobně není 

v současnosti možné, aby finanční systém fungoval na základě rakouské teorie. Ať již 

z politických důvodů, nebo i proto, že rakouská škola není v hlavním proudu ekonomie a 

nemá podporu v širší ekonomické obci. Nicméně je možné nastolit otázku, zda by nešel 

současný systém modifikovat, aby případná chybná rozhodnutí centrální banky neměla tak 

velký vliv na ekonomiku. Současná opatření, která jsou prováděna nositeli hospodářské 

politiky, znamenají spíše posílení úlohy státu v ekonomice, vznikají nové regulace, nové 

zásahy do tržního systému prostřednictvím fiskálních a monetárních stimulů. Toto je 

z pohledu autora chybné řešení, které současnou krizi pouze prohlubuje a prodlužuje. Kroky 

tvůrců hospodářské politiky by měly být opačné. Měl by být ponechán co největší prostor pro 

spontánní tržní proces, při kterém by se odstranily předchozí chybná rozhodnutí, ekonomika 

by se navrátila na zdravý vývoj a na trhu by zůstaly pouze zdravé a konkurenceschopné 

podniky.       
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Příloha č. 1: Americké státní dluhopisy v držení Federálního rezervního systému  (2002 – 

březen 2012) 

 

Zdroj: research.stlouisfed.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 2: Úroky z 10-ti letých státních dluhopisů vybraných zemí eurozóny (2006 – březen 

2012)  

 

Zdroj: ECB, vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 3: Vývoj peněžní zásoby v eurozóně v mil. EUR (2006 – 2012) 

 

Zdroj: INESS (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4: Úrokové sazby Bank of England (srpen 2006 – březen 2009) 

 

Zdroj: Bank of England, vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5: Vývoj peněžního agregátu M2 v USA (1990 – březen 2012) 

 

Zdroj: research.stlouisfed.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 6: Vývoj zaměstnanosti v USA ve vybraných odvětví (2007 – březen 2012); 

(prosinec 2007 = 100) 

 

Zdroj: research.stlouisfed.org 

Pozn: červená křivka značí stavebnictví (construction), modrá výrobu (manufacturing), 

oranžová velkoobchod (wholesale trade) a zelená maloobchod (retail trade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 7: Změna zaměstnanosti v sektoru zboží dlouhodobé a krátkodobé spotřeby (2000 – 

březen 2012) 

 

Zdroj: research.stlouisfed.org 

Pozn. Modrá křivka znázorňuje zaměstnanost v sektoru zboží dlouhodobé spotřeby (durable 

goods) a červená křivka v sektoru zboží krátkodobé spotřeby (nondurable goods). 

 


