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CO ZPÒSOBILO VELKOU
HOSPODÁ¤SKOU KRIZI?

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát˘ch let je jednou
z nejdÛleÏitûj‰ích událostí dvacátého století. Ve Spoje-
n˘ch státech a Nûmecku byla velice silná, i kdyÏ v rÛz-

né mífie. O nûco slab‰í byla v Kanadû, Francii, Británii, ve v˘-
chodní Evropû a skandinávsk˘ch zemích. V Nûmecku byl
v˘sledkem tamní krize nástup Hitlera a nacistické strany
k moci. Krize byla krat‰í v Japonsku a Británii, ale del‰í ve
Francii. Hospodáfisk˘ pokles zaÏily zemû Stfiední a JiÏní Ame-
riky i dal‰í, asijské zemû. Chceme-li vysvûtlit, proã krize pro-
pukla a proã tak krutû zasáhla Spojené státy, musíme nejprve
objasnit teoretick˘ rámec, s jehoÏ pomocí ukáÏeme, jak fungu-
jí a proã existují síly, které krizi zpÛsobily.

TRHY, CENY A HOSPODÁ¤SK¯ POKLES

Decentralizované trÏní hospodáfiství je pozoruhodná institu-
ce. Stovky tisíc v˘robcÛ najímají miliony zamûstnancÛ, naku-
pují nespoãetné mnoÏství surovin a polotovarÛ od stovek tisí-
cÛ jin˘ch v˘robcÛ a vyuÏívají je k vyrobení milionÛ v˘robkÛ
a sluÏeb. Ty jsou pak distribuovány do v‰ech koutÛ takové
ekonomiky, jako jsou Spojené státy, aby byly prodány spotfie-
bitelÛm, s nimiÏ se tito v˘robci nikdy nepotkali a které vÛbec
neznají. Tento proces se dûje nepfietrÏitû, podnikatelské plány
se neustále pfiizpÛsobují mûnícím se poÏadavkÛm spotfiebite-
lÛ, mûnící se dostupnosti rÛzn˘ch zdrojÛ, technologick˘m
zmûnám a zavádûní nov˘ch komodit a sluÏeb. Obvykle jsou
témûfi v‰ichni pracovníci, ktefií hledají práci, zamûstnáni a ma-
jitelé budov, strojního vybavení, pÛdy a dolÛ najdou vyuÏití



pro zdroje, které vlastní. Nûkdy se v‰ak hladk˘ chod hospo-
dáfiské aktivity pfieru‰í a ekonomika se ocitne v krizi. V˘roba
klesá a sniÏuje se zamûstnanost, jakoÏ i pfiíjmy pracovníkÛ
a majitelÛ materiálních zdrojÛ. Jednotlivá odvûtví ov‰em 
b˘vají postiÏena v rÛzné mífie.

Pracovníci se „nevypafií“ – jsou nezamûstnaní. Budovy,
strojní vybavení, nákladní auta, Ïeleznice, doly a zemûdûlská
pÛda nejsou zniãeny. Mnoho tûchto zdrojÛ zkrátka leÏí bûhem
krize v neãinnosti ladem. Znalosti, jak vyuÏít zdroje k v˘robû
v˘robkÛ a poskytování sluÏeb, nejsou zapomenuty – jedno-
du‰e nejsou vyuÏívány.

V trÏním hospodáfiství pfiedstavují ceny hlavní nástroj, s je-
hoÏ pomocí se koordinují hospodáfiské ãinnosti ãlenÛ spoleã-
nosti, tj. nákupy a v˘roba komodit i sluÏeb. Miliony spotfiebi-
telÛ si vybírají ze stovek tisíc rÛzn˘ch komodit a sluÏeb.
Podnikatelé pfii v˘robû tûchto komodit a sluÏeb a pfii urãová-
ní, kolik toho vyrobí, volí z tisícÛ rÛzn˘ch zdrojÛ a metod. Ne-
existuje Ïádn˘ centrální fieditel nebo v˘bor, jenÏ by rozhodo-
val o alokaci zdrojÛ a úrovni v˘roby. Decentralizovan˘ trÏní
systém místo toho vyuÏívá ceny, které jsou svobodnû utváfie-
ny na trhu. Spotfiebitelé se rozhodují, co a kolik rÛzn˘ch 
v˘robkÛ a sluÏeb koupí na základû sv˘ch pfiíjmÛ, na základû
cen toho, co chtûjí, a relativní dÛleÏitosti, které pro nû rÛzné
v˘robky a sluÏby mají. Zakoupí-li si spotfiebitel nûjaké zboÏí,
vytváfií zároveÀ v˘nos, jenÏ v˘robci umoÏÀuje, aby poptával
zdroje, které k v˘robû tûchto komodit a sluÏeb potfiebuje. Plat-
by majitelÛm zdrojÛ vytváfiejí pfiíjem, s nímÏ mohou jít na trh
a – jako spotfiebitelé – Ïádat rÛzné komodity a sluÏby. Tento
systém relativních cen usmûrÀuje v‰echny ãinnosti.

Uveìme pfiíklad: kdyÏ spotfiebitelé chtûjí více hovûzího,
budou ho nakupovat více a jiného masa ménû. Cena hovûzího
poroste a cena ostatního masa bude klesat. Zemûdûlci se zmû-
nûné struktufie poptávky po mase pfiizpÛsobí tak, Ïe zaãnou
vyrábût více hovûzího a naopak ménû vepfiového, drÛbeÏe
a dal‰ích druhÛ masa. Aby vyhovûli aktuálním preferencím
spotfiebitelÛ, pfiesunou vzácné zdroje od v˘roby jin˘ch druhÛ
masa k v˘robû hovûzího. Obecnû: pokud na nûkter˘ch trzích
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panuje pfievis poptávky (poÏadované mnoÏství pfii souãas-
n˘ch cenách pfievy‰uje dodané mnoÏství), jiné trhy budou mít
pfievahu nabídky (poÏadované mnoÏství je pfii souãasn˘ch ce-
nách niÏ‰í neÏ dodané mnoÏství). Jsou to právû zmûny rela-
tivních cen komodit, jeÏ vedou majitele v˘robních zdrojÛ k to-
mu, aby zdroje pfiemístili z trhÛ s pfievahou nabídky smûrem
k trhÛm s pfievahou poptávky, a spotfiebitele pobízejí, aby nû-
které své nákupy pfiesunuli na trhy, kde je pfievaha nabídky.
Takto se eliminuje nadbyteãná nabídka i nadbyteãná poptáv-
ka. V‰echny tyto zmûny se objeví jako dÛsledek zmûn relativ-
ních cen. Neustále probíhají miliony takov˘ch pfiizpÛsobení
relativních cen, pfiiãemÏ trÏní proces smûfiuje k tomu, aby
vzácné zdroje byly pouÏívány pro v˘robu toho zboÏí a sluÏeb,
kterého si spotfiebitelé nejvíce cení.

PenûÏní ceny jsou druh levné informace, kter˘ umoÏÀuje
specializaci a smûnu prostfiednictvím dûlby práce, protoÏe 
koordinuje poptávku a v˘robu. Náklady na získávání infor-
mací a pfiepravu zboÏí sice znemoÏÀují dokonalou koordina-
ci, ale trÏní proces obvykle funguje dobfie a úspû‰nû se pfii-
zpÛsobuje zmûnám poptávky spotfiebitelÛ i zmûnám nabídky
rÛzn˘ch zdrojÛ. Na hladce fungujícím svobodném trhu je ne-
zamûstnanost minimalizována.

Krize se objeví, kdyÏ tento proces nûco naru‰í a zabrání tak
majitelÛm zdrojÛ a spotfiebitelÛm, aby pfiesnû rozpoznali zmûnu
a reagovali na ni. ProtoÏe v trÏním hospodáfiství jsou hlavním ná-
strojem koordinace penûÏní ceny, mÛÏe b˘t cenov˘ systém naru-
‰en poruchami v penûÏním systému. V̆ razn˘ pokles penûÏní zá-
soby zpÛsobí pád cen (je k dispozici ménû penûz k nákupu v‰eho,
co se vyrobí), ale ne v‰echny ceny poklesnou stejnou mûrou ve
stejném okamÏiku. To je nejobvyklej‰í dÛvod krize.

Abychom pochopili podstatu celosvûtové velké hospodáfi-
ské krize, jakoÏ i hloubku a dlouhé trvání hospodáfiského pro-
padu ve Spojen˘ch státech, musíme alespoÀ trochu porozu-
mût povaze a vlastnostem penûz. Tfiemi základními pojmy
jsou banky a vytváfiení penûz, role Federálního rezervního
systému pfii usmûrÀování penûÏní zásoby a koneãnû zlat˘
standard a pevné smûnné kurzy.
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BANKY A VYTVÁ¤ENÍ PENùZ

Souãástí penûÏní zásoby jsou zlaté mince, jiné men‰í mûdûné
a stfiíbrné mince a papírové peníze drÏené vefiejností (mimo
banky), ale nejdÛleÏitûj‰í souãástí jsou bûÏné úãty (vklady na
vidûnou, tj. vklady, jeÏ je banka povinna vyplatit v hotovosti
na poÏádání jejich majitele), které banky zakládají pro vefiej-
nost. Podnikání bank spoãívá v tom, Ïe si vypÛjãují volné pro-
stfiedky od vkladatelÛ a poskytují je zájemcÛm o úvûr. Banka
zapÛjãuje to, co by jinak leÏelo ladem jako zÛstatky na úãtech
vkladatelÛ. Typicky se tak dûje tím zpÛsobem, Ïe banka pfiipí-
‰e zapÛjãenou ãástku na vypÛjãovatelÛv bûÏn˘ úãet, aniÏ by
zároveÀ totoÏnou ãástku odepsala z jakéhokoli jiného ban-
kovního úãtu. VypÛjãovatel pak mÛÏe vystavit ‰ek a vypÛjãe-
né peníze utratit. BûÏné úãty jsou souãástí penûÏní zásoby,
protoÏe vkladatel vystavením ‰eku dává bance pokyn, aby
ãást vkladatelova bûÏného úãtu vyplatila drÏiteli ‰eku. Tak lze
realizovat nákupy pfiímo vystavením ‰ekÛ na bûÏn˘ úãet.

Existuje v‰ak podstatn˘ rozdíl mezi bûÏn˘mi úãty a jin˘mi
typy penûz. Banky v dobû velké hospodáfiské krize (stejnû ja-
ko dnes) fungovaly na principu „ãásteãn˘ch rezerv“. U banky,
která má dostateãnû ‰irokou a heterogenní klientelu, za nor-
málních okolností platí, Ïe peníze, které banka musí z úãtÛ 
klientÛ proplácet (pfievody ve prospûch klientÛ jin˘ch bank,
v˘bûry vkladÛ), jsou do znaãné míry kompenzovány nov˘mi
prostfiedky, jeÏ naopak na úãty klientÛ banky pfiicházejí (nové
vklady, pfievody od klientÛ jin˘ch bank). Je nepravdûpodob-
né, Ïe by v‰ichni vkladatelé nebo jejich vût‰ina chtûli náhle
hromadnû pfiemûnit vklady na sv˘ch bûÏn˘ch úãtech na zlato
nebo na hotovost (která byla také kryta zlatem). Pfii bankov-
nictví na principu „dílãích rezerv“ banky udrÏují ve zlatû 
nebo jako hotovostní rezervu pouze ãást sv˘ch závazkÛ
z vkladÛ. Zbytek rezerv kryjících vklady poskytnou dal‰ím
osobám jako úvûry. Bance tyto úvûry vytváfiejí dodateãn˘ pfií-
jem, z nûhoÏ hradí bankovní náklady, vyplácí dividendy sv˘m
akcionáfiÛm a úroky vkladatelÛm.
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Pfiíklad naznaãí, jak bankovní systém vytváfií peníze na
principu dílãích rezerv. Pfiedpokládejme, Ïe zlatokop v Leadu
v JiÏní Dakotû vytûÏil 242 uncí zlata (asi 5 000 dolarÛ). Denver-
ská mincovna by z tohoto mnoÏství zlata vyrazila 5 000 dolarÛ
ve zlat˘ch mincích. Zlatokop by poté uloÏil onûch 5 000 dola-
rÛ ve zlat˘ch mincích na svÛj bûÏn˘ úãet u Cattlemen’s Bank
v Denveru. Od konce devatenáctého století federální zákony
vyÏadovaly, aby banky s celostátní pÛsobností drÏely urãité
minimální procento sv˘ch vkladÛ jako hotovostní rezervu slo-
Ïenou ze zlat˘ch (a stfiíbrn˘ch) mincí a penûz (bankovek ná-
rodní mûny). Vût‰ina americk˘ch státÛ pfiijala podobná pravi-
dla o minimálních povinn˘ch rezervách i pro banky, které
pÛsobily na území daného státu. Po denverské bance by se po-
Ïadovalo, aby drÏela 12,5 procenta sv˘ch vkladÛ jako hoto-
vostní rezervu. Pravdûpodobnû by v‰ak drÏela je‰tû dal‰í re-
zervy jako opatfiení proti neãekan˘m hromadnûj‰ím v˘bûrÛm
vkladÛ. Dejme tomu, Ïe banka usilovala o to, aby drÏela 
15 procent sv˘ch vkladÛ coby rezervu ve zlatû a bankovkách.
Za tohoto pfiedpokladu by z nového vkladu na‰eho zlatokopa
ve v˘‰i 5 000 dolarÛ chtûla drÏet jako rezervu pouze 750 dola-
rÛ. Zbytek by mohla zapÛjãit dal‰ím osobám, aby vytváfiel zisk.

Banka poskytne úvûr tak, Ïe vypÛjãovateli zaloÏí nov˘
bûÏn˘ úãet, nebo mu tyto peníze pfiipí‰e na jeho stávající bûÏ-
n˘ úãet. Jakmile banka zapÛjãí ve formû úvûrÛ ãástku rovnou
4 250 dolarÛm nov˘ch nadbyteãn˘ch rezerv, nemÛÏe poskyto-
vat dal‰í úvûry, dokud nezíská dal‰í pfiebyteãné rezervy, tj. ne-
obdrÏí nové vklady nebo splátky existujících úvûrÛ. Pfiíbûh
zde v‰ak nekonãí. Firma, která si pÛjãila 4 250 dolarÛ, tuto
ãástku utratí. Firma, která dostane ‰ek na dotyãn˘ch 4 250 do-
larÛ, pak uloÏí ‰ek ve své bance, tfieba ve First National Bank
v Denveru. First National Bank po‰le ‰ek Cattlemen’s Bank,
kde bude 4 250 dolarÛ odeãteno z bûÏného úãtu firmy, která si
tuto ãástku vypÛjãila, a 4 250 dolarÛ bude posláno First Natio-
nal Bank. Cattlemen’s Bank pak uÏ nebude mít ze zlatokopo-
va pÛvodního vkladu 5 000 dolarÛ Ïádné pfiebyteãné rezervy,
které by pÛjãovala.
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First National Bank ov‰em nyní získala nov˘ vklad na bûÏ-
n˘ch úãtech ve v˘‰i 4 250 dolarÛ, a tedy i novou hotovostní re-
zervu ve v˘‰i 4 250 dolarÛ. Pfii patnáctiprocentním rezervním
pomûru v‰ak bude banka drÏet proti tomuto vkladu pouze re-
zervu ve v˘‰i 637,50 dolaru. First National Bank pÛjãí svou no-
vou pfiebyteãnou rezervu ve v˘‰i 3 612,50 dolaru tak, Ïe vy-
tvofií nov˘ bûÏn˘ úãet pro vypÛjãovatele (nebo mu to pfiipí‰e
na jeho stávající úãet). KdyÏ tento druh˘ vypÛjãovatel utratí
3 612,50 dolaru a pfiíslu‰n˘ ‰ek je ve First National Bank zaú-
ãtován, nebude mít ani tato banka uÏ Ïádnou pfiebyteãnou re-
zervu pro úvûry. Ale ten ‰ek na 3 612,50 dolaru bude uloÏen
na bûÏn˘ úãet u dal‰í banky, fieknûme u Second National Bank
v Colorado Springs v Coloradu. Second National Bank teì bu-
de mít pfiebyteãné rezervy ve v˘‰i 3 070,63 dolaru a pÛjãí je tak,
Ïe je pfiipí‰e na nov˘ nebo stávající úãet vypÛjãovatele.

UvaÏujme, co se událo do této chvíle. Horník vykopal zla-
to v hodnotû 5 000 dolarÛ, nechal z nûj vyrazit mince a uloÏil
je v Cattlemen’s Bank. Nové zlato v hodnotû 5 000 dolarÛ by-
lo pfiemûnûno na vklad 5 000 dolarÛ na bûÏném úãtu. PenûÏní
zásoba stoupla o 5 000 dolarÛ. ProtoÏe banka drÏí v rezervách
pouze ãást sv˘ch vkladÛ, Cattlemen’s Bank pÛjãila pfiebyteãné
rezervy a z nich se stal nov˘ vklad ve v˘‰i 4 250 dolarÛ na bûÏ-
ném úãtu u First National Bank. Nyní mûla First National
Bank nadbyteãné rezervy, z nichÏ se stal nov˘ vklad ve v˘‰i
3 612,50 dolaru na bûÏném úãtu u Second National Bank. No-
vé rezervy ve v˘‰i 5 000 dolarÛ (zlato, které na‰el zlatokop)
zv˘‰ily peníze na bûÏn˘ch úãtech o 12 862,50 dolaru a proces
je‰tû neskonãil, protoÏe Second National Bank má nyní pfieby-
tek rezerv, kter˘ mÛÏe pÛjãovat. Tento proces zvy‰ování pe-
nûÏní zásoby vytváfiením bûÏn˘ch úãtÛ by pokraãoval, dokud
by v‰ech 5 000 dolarÛ ve zlatû neskonãilo jako poÏadované ne-
bo preventivní rezervy zaji‰Èující bûÏné úãty, coÏ by teoreticky
mohlo zv˘‰it penûÏní zásobu o 33 333 dolarÛ. Díky pákovému
efektu, jenÏ je spjat s bankovnictvím dílãích rezerv, mohou re-
lativnû malé zmûny v rezervách vyvolat mnohem vût‰í zmûny
penûÏní zásoby.
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