
386

Peníze, banky a hospodářské krize

2
MOŽNOST ODLOŽENÍ VZNIKU 
KRIZE: TEORETICKÉ OBJASNĚNÍ 

STAGFLAČNÍHO PROCESU

Příchod ekonomické recese je možné v čase posunout, jestli-
že míra poskytování dodatečných úvěrů nekrytých reálnými 
úsporami neustále roste, tedy v případě, že úvěrová kreace 
dosáhne rychlosti, jakou ekonomické subjekty nemohli zce-
la očekávat. Podstatou tohoto procesu je přidělování dalších 
porcí bankovních úvěrů fi rmám, které zahájili nové investiční 
projekty a rozšířily a prodloužily stadia výrobního cyklu. Tyto 
nové úvěry mohou vést ke zpožděnému účinku šesti jevů, kte-
ré jsme objasnili v kapitole 5 a které vždy směřují ke spontán-
nímu zvrácení původních důsledků celkové úvěrové expanze 
v tržní ekonomice. Ačkoli tento proces může příchod deprese 
odložit, a to dokonce o relativně dlouhý časový úsek,2 musí 
tato strategie nevyhnutelně selhat, přičemž navíc obsahuje 
značné dodatečné náklady: Jakmile recese udeří, bude mno-
hem hlubší, bolestivější a delší.3

2  Samotný Hayek v komentáři ke vzniku ekonomické krize na konci 
70. let minulého století přiznal:

Očekával jsem, že infl ační boom potrvá pět nebo šest let, což by 
bylo v souladu s historickou zkušeností. Zapomněl jsem však 
na to, že ukončení dřívějších konjunktur plynulo z existence 
zlatého standardu. Jestliže zlatý standard neexistuje, v důsled-
ku čehož je možné v infl aci pokračovat mnohem déle, je velmi 
obtížné předpovědět, jak dlouho bude trvat. Infl ace pochopitel-
ně trvala mnohem déle, než jsem očekával. Konečný výsledek 
byl ale stejný.

Hayek mluví o infl ačním procesu, který se v 60. a 70. letech 20. století 
rozšířil po celém světě a byl podpořen historickými okolnostmi, např. 
vietnamskou válkou a dalšími událostmi, které živily téměř neomeze-
nou celosvětovou úvěrovou expanzi. Došlo tak ke spuštění procesu, 
jenž na konci 70. a na počátku 80. let minulého století vedl ke vzni-
ku přetrvávající stagfl ace a vysoké nezaměstnanosti. Více v Hayek on 
 Hayek: An Autobiographical Dialogue, Stephen Kresge a Leif Wenar, eds. 
(Londýn: Routledge, 1994), s. 145.
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Úspěch této strategie oddalování příchodu krize pomocí 
dalších úvěrů závisí na pokračujícím nárůstu míry úvěrové 
expanze. Hayek tuto podstatu odhalil již v roce 1934, když 
prohlásil:  „Aby mohlo docházet ke stálým přírůstkům kapi-
tálu, je nutné, aby se tempo nárůstu [úvěru] … stále zvyšova-
lo.“4 Míra nárůstu úvěrové expanze se musí zvyšovat proto, 
že v každém časovém období musí tato míra překročit růst cen 
spotřebních statků, který vyplývá z větší peněžní poptávky 
po těchto statcích, jejíž příčinou je zase skokový nárůst nomi-
nálního důchodu původních výrobních faktorů. Velká část no-
vého důchodu vlastníků původních výrobních faktorů plyne 
přímo z úvěrové expanze, a proto musí tato expanze postupně 
zesilovat, aby růst cen výrobních faktorů neustále předstihoval růst 
cen spotřebních statků. V okamžiku, kdy se tento vývoj zastaví, 
se spontánně spustí šest mikroekonomických procesů, které 
zvrátí změny ve výrobní struktuře – zkracují a narovnávají ji. 
Krize a ekonomická recese neodvratně přicházejí.

V každém případě se musí míra úvěrové expanze zrychlo-
vat tempem, které neumožňuje, aby ho ekonomické subjekty 
byly schopné předvídat. Pokud by totiž tyto subjekty přírůst-

3  Murray Rothbard hodnotí možnost odložení příchodu deprese takto:
Proč období konjunktury historicky trvala po několik let? Co 
stojí za zpožděním korekčního procesu? Odpovídám takto: 
Jakmile začne docházet k utlumování konjunktury způsobené 
úvěrovou kreací, uchýlí se banky k dalšímu kolu vytváření úvě-
rů. Jediným způsobem, jak odvrátit příchod přizpůsobovacího 
procesu, tedy deprese, je zkrátka pokračovat v peněžní a úvě-
rové infl aci. Konjunktura a ziskovost nových stadií totiž může 
pokračovat pouze díky pokračujícím injekcím nových peněz 
na úvěrový trh. A jsou to stále se zvyšující injekce nových peněz, 
které mohou vystupňovat konjunkturu, snížit úrokové sazby 
a prodloužit výrobní strukturu, neboť při růstu cen může stej-
nou práci odvést jen stále více a více peněz. … Je však jasné, že 
prodloužení konjunktury pomocí narůstajících dávek úvěrové 
expanze bude mít za následek jediné: nevyhnutelný příchod 
delší a tíživější deprese. (Rothbard, Man, Economy, and State, 
s. 861–862; česky Zásady ekonomie, s. 609–610.)

4  Hayek, Prices and Production, s. 150.
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ky v míře úvěrové expanze dokázaly správně předpovídat, 
došlo by ke spuštění nám dobře známých šesti jevů. Jakmile 
se začnou šířit infl ační očekávání, porostou ceny spotřebních 
statků brzy rychleji než ceny výrobních faktorů. Tržní úroko-
vé míry navíc prudce stoupnou, ačkoli úvěrová expanze bude 
i nadále sílit (za předpokladu, že se očekávání infl ace a růstu 
úrokových sazeb bezprostředně odrazí v jejich tržní hodnotě).

Strategie rostoucí úvěrové expanze, jejímž účelem je odsu-
nutí příchodu krize, nemůže být uplatňována do nekonečna. 
Dříve či později krizi vyvolá jeden ze tří následujících faktorů, 
které rovněž otevřou stavidla recese:

(a) Tempo zrychlování úvěrové expanze buď zpomalí, 
nebo se zastaví. Důvodem je obava bankéřů a hospodářských 
úřadů z vypuknutí krize a z toho, že následná deprese může 
být v případě zrychlující se infl ace mnohem hlubší. V okamži-
ku, kdy růst úvěrové expanze přestane zrychlovat a začne být 
buď konstantní, nebo se dokonce zcela zastaví, spustí se šest 
mikroekonomických procesů, které povedou ke krizi a při-
způsobení výrobní struktury.

(b) Úvěrová expanze je udržována na úrovni růstu, která 
nicméně nezrychluje dostatečně rychle na to, aby v každém 
časovém období zabránila působení těchto zpětných efektů. 
V tomto případě dojde navzdory neustálému nárůstu peněžní 
nabídky v podobě úvěrů nevyhnutelně ke vzniku šesti popsa-
ných důsledků. Krize a ekonomická recese tak udeří. Dojde 
k velkému nárůstu cen spotřebních statků, k infl aci a krizi 
zároveň, depresi a v důsledku vysoké míře nezaměstnanos-
ti. K velkému údivu keynesiánských ekonomů západní eko-
nomiky takové projevy již zažily a jednalo se jak o infl ační 
depresi konce 70. let 20. století, tak také v menším rozsahu 
o ekonomickou recesi na začátku 90. let minulého století. Tyto 
ekonomické okolnosti jsou známé jako stagfl ace.5

5  Mark Skousen správně poznamenává, že v relativním vyjádření je 
stagfl ace univerzálním jevem, který zohledňuje skutečnost, že ceny spo-
třebních statků rostou v porovnání s cenami výrobních faktorů více (nebo 
klesají méně). Ke všeobecnému nárůstu nominálních cen spotřebních 
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Hayek zjistil, že s tím, jak nárůst peněžního důchodu vý-
robních faktorů stále rychleji zvyšuje poptávku po spotřeb-
ních statcích a službách, dochází nakonec ke snížení šancí 
na pozdržení nevyhnutelného nástupu krize pomocí další ak-
celerace úvěrové expanze. Dříve či později však dojde k tomu, 
že růst cen spotřebních statků předstihne růst peněžního dů-
chodu původních výrobních faktorů, ačkoli k tomu může do-
jít pouze kvůli zpomalení přísunu spotřebních statků a služeb 
na trh v důsledku „úzkých hrdel“, která jsou způsobena sna-
hou učinit společenskou výrobní strukturu kapitálově nároč-
nější. V tomto okamžiku začne důchod vytvářený výrobními 
faktory, obzvláště pak mzdy, relativně klesat a pro podnika-
tele bude výhodnější nahrazovat stroje prací (nyní relativně 
levnější) a začne tak působit „Ricardův efekt“, který zabrání 
pokračování projektů investic do kapitálově náročné výroby, 
a tím zajistí vypuknutí recese.6

statků ve fázi recese došlo poprvé během deprese 70. let 20. století a poz-
ději také během recese v 90. letech minulého století. Tento nárůst pra-
menil ze skutečnosti, že úvěrová expanze, která živila oba procesy, byla 
v různých fázích cyklu dostatečně velká na to, aby vytvořila a udržela 
infl ační očekávání ohledně cen spotřebních statků a služeb i během nej-
hlubších stadií deprese (nehledě na typické moderní jevy, jakými jsou 
vytrvalý růst veřejných výdajů a defi citu veřejných fi nancí nebo masiv-
ní sociální transfery, které přímým způsobem podporují růst poptávky 
po spotřebních statcích a službách a v důsledku i nárůst jejich cen). Více 
viz Skousen, The Structure of Production, s. 313–315.

6  Pro vysvětlení tohoto jevu se Hayek uchýlil k této analogii:
Tato otázka se dosti podobá jiné otázce, a to, zda můžeme do-
statečně rychlým nalitím tekutiny na jednu stranu nádoby libo-
volně zvýšit hladinu na této straně oproti hladině ve zbytku ná-
doby. Do jaké míry budeme schopni zvýšit hladinu v jedné části 
nádoby oproti hladině ve zbývající části nádoby, zajisté závisí 
na tom, jak je kapalina tekutá a hustá; hladinu budeme schop-
ni zvýšit více v případě, že je onou tekutinou sirup nebo lepi-
dlo, než kdyby jí byla voda. V žádném případě ale nebudeme 
mít možnost zvýšit hladinu v jedné části nádoby nad hladinu 
zbývající části nádoby tak, jak si přejeme. Podobně jako hustota 
kapaliny určuje rozsah, v jakém může hladina v jedné části ná-
doby přesahovat hladinu ve zbývající části nádoby, vymezuje 
rychlost, s jakou se růst důchodů projevuje v růstu poptávky 
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(c) Nakonec předpokládejme, že bankovní systém ani 
jednou nesníží míru zrychlování úvěrové expanze a namísto 
toho dojde k přesnému opaku: bankovní systém bude za úče-
lem potlačení jakýchkoli symptomů objevující se deprese 
trvale zvyšovat tempo úvěrové expanze. V okamžiku, kdy 
si ekonomické subjekty začnou uvědomovat, že míra infl a-
ce bude jistojistě nadále růst, dojde k všeobecnému obratu 
k reálným hodnotám a s tím souvisejícímu astronomickému 

po spotřebních statcích, rozsah, v jakém můžeme pomocí vyš-
ších peněžních výdajů na výrobní faktory zvýšit jejich ceny 
v porovnání s cenami výrobků. (Hayek, „The Ricardo Eff ect“, 
s. 127–152; Individualism and Economic Order, s. 241)

V roce 1969 použil Hayek tuto analogii znovu, a to ve svém článku 
„Three Elucidations of the Ricardo Eff ect”, ve kterém zdůrazňuje, že 
deformační důsledek úvěrové expanze na výrobní strukturu musí 
pokračovat tak dlouho, dokud banky vytvářejí nové peníze a ty se 
stále rychlejším tempem dostávají v určitých oblastech do ekonomic-
kého systému. Hayek kritizuje Hickse za předpoklad, že infl ační šok 
„rovnoměrně“ zasáhne celou výrobní strukturu, a ukazuje, že jakmile 
začne úvěrová expanze růst rychleji než ceny, může tento proces „po-
kračovat evidentně do nekonečna, přinejmenším do té doby, dokud 
pomíjíme změny ve způsobu vytváření očekávání ohledně budoucích 
cen“. Z toho Hayek vyvozuje:

Došel jsem k závěru, že je užitečné tento všeobecný vztah po-
psat pomocí analogie, která zde stojí za zmínění, ačkoli ji sir 
John [Hicks] (v naší korespondenci) za užitečnou nepovažu-
je. Důsledek, o kterém se zde bavíme, se podobá situaci, která 
vznikne v případě, kdy do nádoby nalĳ eme hustou tekutinu, 
např. med. Vznikne pochopitelně tendence k tomu, aby med na-
konec vytvořil rovnou hladinu. Jestliže se však nalévaný proud 
spojí s hladinou v jednom bodě, vytvoří se tam malý hrbolek, 
který se bude s dalším nalévaným medem postupně rozšiřovat. 
I kdybychom přestali med dolévat, bude nějaký čas trvat, než se 
hladina medu opět vyrovná. Výsledná hladina pochopitelně ne-
dosáhne výšky hrbolku, které bylo dosaženo v okamžiku, kdy 
jsme přestali med nalévat. Budeme -li však med dolévat stále 
stejným tempem, bude výška hrbolku stále přesahovat okolní 
hladinu medu v nádobě, což pěkně ilustruje to, co jsem předtím 
označil jako proměnlivou rovnováhu. (Hayek, New Studies in 
Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, s. 171–173)

Více informací o úloze, jakou v celém procesu hrají očekávání, najdete 
zejména v Garrison, Time and Money, kap. 1–4.
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nárůstu cen statků a služeb. A nakonec dojde ke kolapsu mě-
nového systému, tedy události, která vzniká, když proces 
hyperinfl ace zničí kupní sílu peněžní jednotky a ekonomické 
subjekty začnou spontánně používat jiný typ peněz. V tomto 
okamžiku se plně projeví opačně působící důsledky šesti mi-
kroekonomických jevů, které již známe, což způsobí hlubo-
kou ekonomickou depresi, která k bolestivému napravování 
zcela pokřiveného systému výroby přidá obrovské náklady 
a společenské škody související s každým všeobecným selhá-
ním měnového systému.7

7  Ludwig von Mises vysvětluje podstatu tohoto procesu ve své analý-
ze hyperinfl ace, která zasáhla Německo v letech 1920 až 1923. Mises 
soudí:

Co když banky s úvěrovou expanzí nechtějí přestat? Co když 
by v zájmu nižších úrokových sazeb z půjček banky uspokojo-
valy neustále rostoucí poptávku po úvěrech dalším zvyšováním 
oběžného úvěru? Jen by uspíšily konec, tedy kolaps celého systé-
mu fi duciárních peněz. Infl ace může pokračovat jen do té doby, 
dokud převládá přesvědčení, že jednoho dne skončí. Jakmile 
jsou však lidé přesvědčeni o tom, že infl ace neskončí, přestanou 
tyto peníze používat. Obrací se poté k „reálným hodnotám“, 
zahraničním měnám, vzácným kovům a směnnému obchodu. 
(Mises, „Monetary Stabilization and Cyclical Policy“, s. 129)

Později v Human Action Mises píše:
Konjunktura může pokračovat jen tak dlouho, dokud úvěrová 
expanze pokračuje stále rychlejším tempem. Konjuktura skončí 
v okamžiku, kdy na úvěrový trh přestanou proudit další fi duci-
ární prostředky. I kdyby infl ace a úvěrová expanze pokračovaly 
donekonečna, konjunktura navěky pokračovat nemůže. Narazi-
la by totiž na omezení, které brání nekonečné expanzi oběžného 
úvěru. Nastala by jeho konečná fáze a zhroucení celého měno-
vého systému. (s. 555; česky Lidské jednání, Liberální institut, 
208, s. 497)

Mezi klasické zpracování procesu německé hyperinfl ace patří to, které 
Bresciani -Turroni podává v The Economics of Infl ation: A Study of Cur-
rency Depreciation in Post -War Germany. Viz též Richard M. Ebeling, 
„The Great Austrian Infl ation“, The Freeman, duben 2006, s. 2–3.


