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1 PŘEDMĚT MAKROEKONOMIE 

1.1 Dobrodružství makroekonomie v letech 2007 až 2011 

Česká ekonomika se nachází na sestupné trajektorii. Zpomalování jejího růstu pokračovalo 
v meziročním srovnání i ve 3. čtvrtletí 2011, plynule již čtyři kvartály za sebou. Proti 2. čtvrt-
letí už HDP poklesl. Jestliže však ve 2. čtvrtletí způsobil zpomalení české ekonomiky vnější 
vliv v podobě nečekaného výpadku zahraniční poptávky, ve 3. čtvrtletí jednoznačně převa-
žoval vliv faktorů vnitřních. Prvořadou příčinou zpomalení HDP ČR tak není zahraniční, ale 
tuzemská poptávka. I přes zpomalení zahraničního obchodu se vlivem velmi slabé domácí 
poptávky stal jediným tahounem růstu českého HDP ve 3. čtvrtletí čistý export. Oslabování 
„zevnitř“ bylo dáno poklesem spotřeby domácností a jeho prohloubením u vládního sekto-
ru. Investice poklesly meziročně i mezikvartálně. HDP stoupl ve 3. čtvrtletí meziročně o 1,2 % 
oproti 2 % ve 2. čtvrtletí. Mezikvartálně již zaznamenal pokles o 0,1 % po přírůstku o 0,2 % 
ve 2. čtvrtletí. Výsledky jsou pod evropským průměrem. Za tři čtvrtletí přitom HDP České re-
publiky ještě meziročně rostl o 2 %. Podle výsledků konjunkturních průzkumů směřuje česká 
ekonomika do technické recese.  

Vývoj na trhu práce byl pozitivní. Celková zaměstnanost v ekonomice ve 3. čtvrtletí po 
sezonním očištění meziročně stoupla, proti předchozímu čtvrtletí rychleji než meziročně. 
Průměrná mzda v ekonomice byla za tři čtvrtletí meziročně vyšší při poklesu v nepodnika-
telské sféře, kde se však ve 3. čtvrtletí objevil proti stejnému období 2010 růst. Reálná mzda 
vzrostla o 0,4 %, v nepodnikatelské sféře o 0,7 % klesla, v podnikatelské zmírnila svůj růst 
z 2. čtvrtletí na 0,9 %.  Spotřebitelské ceny se zvýšily meziročně jen mírně, ale výrazně nad 
průměrem byl růst cen potravin, služeb souvisejících s bydlením a cen dopravy. Tempo růstu 
výrobních cen se snižovalo v logice zpomalující ekonomiky. Nepříznivý vliv směnných relací 
v zahraničním obchodě působil i nadále a měl hlavní vliv na skutečnost, že se úhrnná cenová 
hladina v české ekonomice meziročně snížila. 

Domácnosti reagovaly na situaci v  ekonomice posilováním úspor – své termínované 
a netermínované vklady zvýšily o 102 mld. korun. Po dvou letech poklesů stouply stavy jejich 
termínovaných vkladů i přesto, že reálné úrokové sazby zůstaly záporné.  
Z textu „Analýza vývoje české ekonomiky za první až třetí čtvrtletí roku 2011“ vypra-

covaného Českým statistickým úřadem. Dostupný na www.czso.cz.  
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V hospodářském vývoji roku 2010 se prosadily zřetelné známky zotavení. Světová ekonomika 
se vrátila k růstu, o což se v první fázi jejího oživení zasloužila především obnova mezinárodní-
ho obchodu. Ta měla rozhodující vliv také na vývoj v tuzemsku, kde výsledkem zlepšení vněj-
šího prostředí byl dvouciferný růst produkce zpracovatelského průmyslu a obratu zahranič-
ního obchodu, který vyústil v meziroční zvýšení hrubého domácího produktu ČR o 2,2 % (tj. 
pouze o 0,1 p. b. pod úrovní dynamiky předkrizového roku 2008). Česká republika profi tovala 
zejména z obnovení hospodářského růstu v Evropské unii, jejíž výkonnost se meziročně zvý-
šila o 1,8 %. Vývoj v jednotlivých zemích byl rozdílný, převážná většina jejich ekonomik však 
rostla. Premiantem v tomto směru je Švédsko (5,5 %), jehož moderní systém pružně reaguje 
na aktuální výzvy zejména díky efektivnímu fungování trhu práce a zdravým veřejným fi nan-
cím. Naopak v Řecku, Irsku a Rumunsku zatím k obratu nedošlo a propad jejich hospodářství 
se dále prohloubil. Nejistota z budoucího vývoje a pochybnosti o schopnosti splácet dluhy 
však přetrvávají i v některých dalších zemích. Oslabení veřejných fi nancí během krize postihlo 
prakticky celou EU a její veřejné zadlužení vzrostlo v roce 2010 na 80 % hrubého domácího 
produktu. Pro domácí ekonomiku bylo klíčové, že mezi nejrychleji rostoucí země EU se zařadi-
lo Německo, jako její hlavní obchodní partner. Německý produkt vzrostl nejvíce od sjednocení 
země (3,6 %), a  to nejen zásluhou tradičně silného zahraničního obchodu, ale také vlivem 
rostoucí domácí poptávky, včetně spotřeby domácností. Z úspěchu největší ekonomiky unie 
těžil český průmysl, který v hojné míře využívá subdodávek německým fi rmám. Nadprůměr-
ně rostl také výkon dalších zemí středoevropského regionu, Slovenska (4,0 %), Polska (3,8 %) 
a Rakouska (2,0 %), pomaleji pouze Maďarska (1,2 %). Zahraniční obchod významněji ovlivnil 
hospodářský růst v první polovině roku, kdy vývoz zboží a služeb (ve stálých cenách) rostl 
rychleji než jejich dovoz. Ve druhém pololetí převzala úlohu hlavního zdroje růstu tvorba hru-
bého kapitálu, který generovalo doplňování zásob po jejich poklesu během krize. Naopak in-
vestiční aktivita, i přes prudký rozvoj solární energetiky, nadále zaostávala za úrovní předcho-
zího roku. Nicméně v celoročním výsledku byl pozitivní vliv čistého vývozu a tvorby hrubého 
kapitálu na vývoj hrubého domácího produktu v zásadě shodný (cca 1 procentní bod). Na-
proti tomu vývoj reálné konečné spotřeby byl nevýrazný (příspěvek 0,3 p. b.) a souvisel přede-
vším s omezenými fi nančními zdroji domácností  a vládních institucí. Růst spotřeby v průběhu 
roku postupně zpomaloval a ve 4. čtvrtletí se výdaje na spotřebu dokonce meziročně snížily. 
Roli zřejmě sehrál i cenový vývoj, který zrychlil poté, co se k dopadům administrativních opat-
ření (změn nepřímých daní a regulovaných cen) přidal růst cen pohonných hmot a posléze 
i potravin. Spotřebitelské ceny se meziročně zvýšily o 2,3 %. Na nabídkové straně ekonomiky 
vzrostla průmyslová produkce meziročně o 10 %, z toho ve zpracovatelském průmyslu (který 
zajišťuje cca 90 % tržeb odvětví) o 11 %. Ve výsledcích se projevil zejména již zmíněný rychlý 
vývoj německé ekonomiky, na které je domácí průmysl značně závislý.
Z textu „Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2010“. Do-

stupný na http://www.businessinfo.cz.
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„Po třech letech vysokého ekonomického růstu se výkon české ekonomiky v roce 2008 zpo-
malil a  v  roce 2009 HDP v  reálném vyjádření klesl o  4,2 %. Dle posledního odhadu klesla 
ekonomika EU27 v roce 2009 rovněž o 4,2 %. … Česká ekonomika se nacházela v recesi od 
4. čtvrtletí 2008 do 2. čtvrtletí 2009. V 2. pololetí 2009 je již možné pozorovat mezičtvrtletní 
přírůstky HDP o 0,6 %, resp. 0,7 %. … Meziroční snížení reálného HDP v roce 2009 vedlo k zá-
porné produkční mezeře, jejíž odhad činí -4,25 % potenciálního produktu. Recese se nega-
tivně odrazila i na vývoji potenciálního produktu, kde odhadujeme, že se tempo jeho růstu 
snížilo v roce 2009 těsně pod 3 %. … Z pohledu výdajové strany HDP byl meziroční pokles 
HDP v roce 2009 o 4,2 % zapříčiněn vývojem tvorby hrubého kapitálu a zahraničního obcho-
du. Pozitivně na HDP naopak působily výdaje na konečnou spotřebu s kladným příspěvkem 
0,8 p. b., a to díky spotřebě vlády. Příspěvek tvorby hrubého kapitálu byl záporný ve výši 4,6 
p. b. Hlavním faktorem záporného příspěvku tvorby hrubého kapitálu byl meziroční pokles 
zásob. Příspěvek salda zahraničního obchodu byl záporný ve výši 0,5 p. b., přičemž vývozy 
i dovozy meziročně klesly o 10,2 %. …

Podle VŠPS1 počet nezaměstnaných meziročně vzrostl v  průměru na 352 tisíce, regis-
trovaných uchazečů o zaměstnání bylo v průměru 465 tisíc, z toho 188 tisíc pobírajících pří-
spěvek v nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti v mezinárodně srovnatelném pojetí VŠPS 
se v průměru proti roku 2008 zvýšila o 2,5 p. b. na 6,7 %, podle registrace na úřadech práce 
vzrostla o 1,9 p. b. na 8,0 %. … Rok 2009 byl s výjimkou posledních dvou měsíců ve znamení 
zpomalujícího růstu cen, … v říjnu dokonce spotřebitelské ceny meziročně klesly o 0,2 %. …

Pro rok 2009 bylo charakteristické uvolňování měnové politiky. Limitní úroková sazba 
pro dvoutýdenní repo operace ČNB se snížila z prosincové hodnoty 2,25 % v roce 2008 na 
1,50 % v červnu 2009. ECB postupovala ještě razantněji a snížila úrokovou sazbu pro hlavní 
refi nanční operace za shodné období z 2,50 % na 1,00 %. Druhá polovina roku 2009 byla 
v EMU charakteristická stabilitou, v ČR pokračovalo pozvolné uvolňování měnové politiky 
až na úroveň 1,00 % v prosinci 2009. Cílové pásmo pro úrokovou sazbu amerického FEDu 
zůstalo v roce 2009 neměnné na 0–0,25 % a podpora ekonomiky probíhala zejména imple-
mentací nekonvenčních nástrojů měnové politiky.“
Z textu „Důvodová zpráva ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2009“. Dostupný na 

www.psp.cz. 

Infl ace se ve čtvrtém čtvrtletí 2007 zvýšila a nacházela se nad horním okrajem toleranční-
ho pásma infl ačního cíle. Ke zrychlení růstu spotřebitelských cen přispívaly zejména ceny 
potravin a  regulované ceny. Mírně proinfl ačně působila i  reálná ekonomika. Podílel se na 
tom pokračující rychlý růst české ekonomiky, který i přes určité zpomalení ve třetím čtvrtletí 
2007 převyšoval úroveň svého potenciálu. K růstu HDP přispěly téměř rovným dílem spotře-
ba domácností a hrubá tvorba kapitálu. Příspěvek čistého vývozu byl řádově nižší. Naproti 

1 VŠPS = výběrové šetření pracovních sil
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tomu protiinfl ačně by měl působit vliv výrazně silnějšího měnového kurzu a výhled poněkud 
pomalejšího hospodářského růstu v zahraničí. 

… Pokračující rychlý růst české ekonomiky vytvářel příznivé podmínky pro růst zaměst-
nanosti. Její meziroční růst ve třetím čtvrtletí 2007 dále zrychlil i přes rostoucí nedostatek 
pracovníků požadovaných profesí. Rostoucí zaměstnanost a vysoká tvorba nových pracov-
ních míst vedly k výraznému snížení míry nezaměstnanosti. Meziroční růst mezd si v těchto 
podmínkách zachoval poměrně vysokou dynamiku, zhruba na úrovni předchozího čtvrtletí. 
Mzdy však rostly zhruba rovnovážným tempem a na infl aci působily téměř neutrálně. 

… Ve třetím čtvrtletí 2007 hospodářský růst v USA i eurozóně zrychlil na úroveň mírně 
pod 3 %. Tempo růstu HDP na Slovensku se dále zvýšilo, slovenský HDP rostl ve středoevrop-
ském regionu nejrychleji, maďarský nejpomaleji. Rychlejší růst cen energií a potravin způso-
bil, že se ve čtvrtém čtvrtletí vesměs zvyšovala infl ace spotřebitelských cen. Americký dolar 
v tomto období oslabil z hodnoty 1,42 USD/EUR na 1,46 USD/EUR a přiblížil se úrovni 1,50 
USD/EUR. 
Z textu „Zprávy o infl aci 1/2008 České národní banky“. Dostupný na www.cnb.cz.  

Ačkoliv studium makroekonomie může vypadat na první pohled jako studium nud-
né a  složité, ve skutečnosti jde o  studium dobrodružné, plné fascinujících otázek 
i odpovědí. Za makroekonomickými agregáty se ukrývají osudy celých zemí, spous-
ty lidí apod. Názorným příkladem jsou události z let 2007 až 2011. Články, které lze 
najít internetu, dokazují, jaké dramatické zvraty se v české ekonomice za dobu cca 
4 let udály. Z období velkého růstu v roce 2007 (tempo růstu reálného HDP v roce 
2007 činilo 6,1 % – o rok dříve v roce 2006 to bylo dokonce 6,8 %, produkční kapaci-
ty české ekonomiky nestačily rostoucí poptávce, fi rmy produkovaly na nebo dokon-
ce nad maximy svého výkonu a vysoká poptávka spolu s rostoucími cenami surovin 
způsobovaly hrozbu vyšší infl ace) jsme se dostali do fáze relativně prudkého poklesu 
(v roce 2009 HDP poklesl o –4,1 %), a později do fáze mírného oživení (v roce 2010 
HDP vzrostl o 2,2 %), které však bylo doprovázeno vyšší nezaměstnaností (v průmě-
ru za rok 2010 činila 7,27 %) a problémy v oblasti veřejných rozpočtů. Všechny tyto 
události se nutně dotkly života českých domácností2 i fi rem. Na přelomu let 2007 
i 2008 domácnosti trápily rostoucí ceny potravin, energií a dalších komodit. Většina 
domácností však byla zaměstnaná a hrozba nezaměstnanosti doprovázená poklesem 
příjmů byla nízká. Podniky v tomto období rovněž čelily růstu cen nákladů, expor-
tující podniky zhodnocování koruny3, které jim zdražovalo vyváženou produkci, 
2  Pod pojmem domácnost myslíme i jednoho člověka.
3   Zhodnocování koruny znamená, že za jednotku zahraniční měny zaplatíme méně korun. Kurz 

koruny je obvykle udáván ve tvaru 1 FM = x Kč, kde FM je zahraniční měna (např. 1 EUR = 
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řada fi rem však nestíhala vyrábět a obtížně hledala nové zaměstnance. Uvažovalo se 
dokonce o větším přílivu cizinců do ČR. Za rok a půl byla již situace zcela jiná. Ne-
zaměstnanost vzrostla, většina fi rem omezila produkci, některé zkrachovaly. Vláda 
organizovala dobrovolný odchod cizinců z ČR. Infl ace se naopak přiblížila nulovým 
hodnotám, nebo byla v některých měsících i záporná. Hlavním úkolem se stal boj 
proti krizi (recesi). Aktivně se účastnila Česká národní banka (ČNB), jež zvyšovala 
množství peněz v oběhu, i stát na všech svých úrovních (centrální, krajů, obcí), kdy 
rostly vládní výdaje (na nákup statků) i transfery obyvatelstvu (nejrůznější sociální 
dávky). S krizí se přitom nepotýkala jen ČR, ale i většina vyspělých zemí a většina 
z  nich volila podobné kroky včetně pomoci průmyslovým podnikům, fi nančním 
organizacím a dalším subjektům, které se ocitly v potížích. Jedním z důsledků těchto 
kroků byl růst zadlužení veřejných rozpočtů4 řady zemí, kdy výdaje těchto rozpočtů 
výrazně převýšily jejich příjmy. Tyto defi city veřejných rozpočtů zvýšily veřejné za-
dlužení daných států. V průběhu let 2009 až 2010 se v případě některých zemí (ze-
jména Řecka, částečně ale i Itálie, Španělska, Portugalska, Irska atd.) ukázalo, že tyto 
země si nejsou schopny půjčit peníze, aby defi city veřejných rozpočtů dokázaly krýt. 
Těmto zemím proto musel pomoci Mezinárodní měnový fond či Evropská unie. 
Jedním z hlavních úkolů se proto stalo snižování zadlužení a restrukturalizace dlu-
hu. V ČR se hrozba růstu veřejného dluhu pravděpodobně odrazila i ve výsledcích 
voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010 a ve vzniku tzv. vlády „rozpočtové od-
povědnosti“ premiéra Petra Nečase. Nejednoznačný ekonomický vývoj pokračoval 
i během roku 2011. Česká ekonomika sice mírně rostla, mluví se ale o možné recesi 
v následujících letech. Výše popsané země eurozóny se i nadále potýkají s problé-
mem defi citu svých veřejných rozpočtů a veřejného dluhu – jejich konkrétním pro-
jevem je, že si musí půjčovat peníze na krytí svého dluhu za vysoké úrokové míry. 
Dané problémy se odrazily v nedůvěře v euro jako světovou měnu. Otázkám eura, 
defi citů veřejných rozpočtů a řešením veřejného dluhu byla věnována řada jednání 
představitelů Evropské unie (EU) i dalších zemí v průběhu celého roku 2011. 

26,20 Kč). Pokud koruna vůči euru při zde uvedeném kurzu zhodnotí, znamená to, že za euro 
zaplatíme méně než 26,20 Kč (např. kurz bude 1 EUR = 26 Kč). Podrobněji viz kapitola 12.2 
publikace Wawrosz, Heissler, Helísek, Mach (2012). 

4   V ČR tvoří soustavu veřejných rozpočtů státní rozpočet, rozpočty krajů, obcí, státních fondů 
a některých dalších subjektů. Podrobněji viz kapitola 15.1 publikace Wawrosz, Heissler, Helísek, 
Mach (2012).
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1.2 Proč došlo ke krizi po roce 2007

Pro ČR platí, že problémy, kterým od roku 2008 čelíme, jsou problémy reálné ekono-
miky (v ČR tedy nedošlo k hypoteční, bankovní, případně fi nanční krizi), přičemž 
tyto problémy jsou důsledkem (projevem) krize, která postihla vyspělé země světa 
– z tohoto pohledu můžeme hovořit o tom, že se jedná o globální krizi. Obecně lze 
konstatovat, že krize začala již v  roce 2007 v  USA jako hypoteční krize, přičemž 
praktickým projevem této krize byl pokles cen nemovitostí. Ty v USA zažívaly cca 
od roku 2000 růst, který byl způsoben v USA dvěma faktory:
1. Nízkými úrokovými mírami, které v  americké ekonomice panovaly po roce 

2000. Na nemovitosti se lze dívat jako na formu bohatství. Pokud by toto bohat-
ství bylo pronajato, tak při nízkých úrokových mírách současná hodnota budou-
cích výnosů z nemovitostí bude vysoká.

2. Ochotou poskytovatelů hypoték půjčovat i  rizikovým klientům tzv. subprime 
mortages (subprime hypotéky). Jde o dražší hypotéku poskytovanou těm, kdo 
chtějí vlastnit dům, ale kvůli nedostatečné fi nanční bonitě nemohou dostat kla-
sickou hypotéku. Majitelé těchto úvěrů doufali, že s růstem ceny jejich nemovitos-
ti dosáhnou na standardní hypotéku s lepším úrokem a po skončení krátké doby 
fi xace, která je u subprime hypotéky téměř pravidlem, drahou hypotéku splatí. 
V roce 2006 činil podíl těchto hypoték v USA cca 20 % z celkového počtu hypoték.
Většina ekonomů v dané době (tj. kolem roku 2006) neviděla v subprime hypoté-
kách problém – jednak dovolily mnoha lidem, kteří by toho jinak nebyli schopni, 
získat dům. Dále, za předpokladu růstu cen nemovitostí (k tomuto růstu po roce 
2000 docházelo) by výše hypotéky měla vzhledem k hodnotě domu klesat, což 
činilo hypotéky relativně bezpečné jak pro dlužníky, tak pro věřitele.

Na přelomu let 2006 a 2007 ovšem začaly v USA ceny nemovitostí klesat, v dů-
sledku čehož v  mnoha případech cena hypotéky (to, co musí příjemce hypotéky 
zaplatit) převýšila cenu nemovitosti. Příjemci hypoték dále často nevěděli, jaké dů-
sledky pro ně hypotéky budou mít – existovala řada případů, kdy příjemci hypoték 
nejprve spláceli velmi nízké (případně žádné) úroky, neuvědomovali si však (pří-
padně nebyli dostatečně informováni), že časem tato situace pomine a jejich úro-
kové splátky vzrostou. Když tato situace nastala, nebyli schopni hypotéky splácet.

Pokud příjemci hypoték nejsou schopni hypotéky splácet, dostávají se do pro-
blémů i ti, kdo jim peníze poskytli. To mohou být přímo banky, případně ti, kdo si 
koupili speciální dluhopisy, prostřednictvím kterých poskytovatelé hypoték získá-
vali zdroje na tyto hypotéky – zjednodušeně lze dané schéma popsat tak, že banka 
emituje dluhopisy, ty prodá a  z  takto získaných peněz poskytne hypoteční úvěry. 
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Pokud s daným schématem budeme pracovat, platí, že v případě problémů příjem-
ců hypotečních úvěrů se mohou dostat do problémů banky (případně jiné fi nanční 
organizace, které poskytly hypoteční úvěry), a  to zejména v  situaci, kdy hodnota 
jejich aktiv (pohledávek) poklesne pod hodnotu jejich závazků, protože v takovém 
případě banky nejsou schopny svoje závazky splatit. Podívejme se na příklad, který 
danou problematiku podrobněji vysvětlí.

P Ř Í K L A D  1 . 2 - 1 :

Mějme dvě banky5. Banka A má následující rozvahu:

Aktiva Pasiva

Pohledávky 
(půjčky klientům)

100 PJ Závazky (vklady 
od klientů)

80 PJ

Vlastní kapitál 20 PJ

Banka B má následující rozvahu:

Aktiva Pasiva

Pohledávky 
(půjčky klientům)

100 PJ Závazky (vklady 
od klientů)

95 PJ

Vlastní kapitál 5 PJ

Předpokládejme, že klienti obou bank se dostanou do problémů a v důsledku toho pokles-
ne hodnota aktiv (pohledávek) v každé bance na 90 PJ. V případě banky A se nic neděje 
– hodnota aktiv je větší než hodnota závazků. V případě banky B ovšem hodnota aktiv 
poklesne pod hodnotu závazků. Pokud budou chtít klienti své vklady vyzvednout, banka 
nemá dostatek zdrojů na jejich výplatu.

Z příkladu 1.2-1 plyne, že banky se do problému dostávají, pokud jejich poměr 
vlastního kapitálu k aktivům je příliš nízký. K tomu může dojít, pokud banky příliš 
poskytují půjčky. V dobrých dobách, a takovým se období cca po roce 2001 zdálo, 
je masivní poskytování půjček obvyklé. Nicméně ne všechny půjčky se časem ukáží 
jako perspektivní. V  takovém případě může jejich hodnota poklesnout a  závazky 
banky mohou převýšit hodnotu pohledávek banky.

5  Podrobnosti viz Blanchard (2010). 
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Pokud banka emituje dluhopisy, aby jejich prostřednictvím získala zdroje na po-
skytování hypoték, tak de facto provádí sekuritizaci aktiv. Sekuritizaci lze obecně 
defi novat jako vytváření cenných papírů založených na skupině reálných aktiv (např. 
velké skupině hypotečních úvěrů). Emitent tyto cenné papíry a výnosy, které mají 
přinášet, hradí právě z výnosu daných aktiv. Sekuritizace je obecně užitečný proces. 
Většina subjektů (fi rem, občanů) nebude ochotna půjčit peníze nějaké konkrétní 
osobě (panu Novákovi) na pořízení nemovitosti. Riziko, že konkrétní osoba nebude 
nemovitost splácet, je příliš vysoké. Pokud ale bude existovat řada příjemců hypo-
tečních úvěrů a na základě těchto hypotečních úvěrů budou emitovány dluhové cen-
né papíry jako zdroje pro fi nancování těchto úvěrů, potom se skutečnost, že jeden 
konkrétní člověk nebude schopen splácet, snižuje. V dané logice lze dále pokračovat. 
Podívejme se na příklad.

P Ř Í K L A D  1 . 2 - 2 :

Představme si situaci, kdy lokální kalifornská banka poskytuje hypotéky v Kalifornii, lokál-
ní texaská banka poskytuje hypotéky v  Texasu a  lokální michiganská banka v  Michiga-
nu. Pokud dojde v jednom ze států k problému (např. poklesnou ceny ropy, takže klesnou 
příjmy osob zaměstnaných v Texasu), může se lokální banka dostat do problémů (osoby 
v Texasu nebudou schopny hypotéky splácet). Ovšem, pokud všechny tři banky spojí své 
poskytnuté hypotéky a na tomto společném základě vydají dluhopisy, tak problémy jedné 
banky nemusí ohrozit splácení těchto společných dluhopisů – ostatní banky na tom mo-
hou být dobře a splátky z hypoték, které získají, mohou postačovat na splácení dluhopisů.

Ze zde uvedeného plyne, že sekuritizace je forma, jak rozložit riziko. Aby sekuri-
tizace fungovala, musí být splněno několik podmínek:
1. Jednotlivá rizika na sobě musí být vskutku nezávislá. Pokud nejsou, mohou se 

najednou projevit, což vede k problémům. V USA se předpokládalo, že je velmi 
nepravděpodobné, aby začaly klesat ceny naprosté většiny nemovitostí (nemo-
vitostí ve všech státech). Nicméně k  tomuto jevu došlo, což učinilo hypotéky 
extrémně rizikovou záležitostí. 

P Ř Í K L A D  1 . 2 - 3 :

Pokračujme v zadání příkladu 1.2-2. Předpokládejme, že se do problému dostaly všechny 
tři banky. Potom nebudou schopny společně emitované dluhopisy splácet. 

2. Musí být správně vyjádřena a oceněna (ohodnocena) rizikovost cenných papírů 
založených na reálných aktivech. V USA došlo k  tomu, že se emitovaly různě 
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rizikové cenné papíry, i ty vysoce rizikové (např., které měly být splaceny až v ur-
čitém pořadí) byly oceněny (např. ratingovými agenturami) jako bezrizikové (re-
lativně málo rizikové). Proto si je kupovali i klienti, kteří, kdyby znali skutečnou 
rizikovost těchto cenných papírů, by si je nekoupili.

V souvislosti s úvěrovou krizí, problémy s tzv. subprime hypotékami a hospodářskými vý-
sledky bank se často zmiňuje výraz  „CDO“. Co vlastně tato zkratka znamená?
CDO, tedy Collateralized Debt Obligation neboli „zajištěná dluhová obligace“, je investiční 
nástroj, který se vztahuje k podkladovým aktivům, kterými mohou být například bondy, 
půjčky nebo třeba hypotéky. Většinou se jedná o portfolio podkladových instrumentů. 
Banka přetaví podkladová aktiva na CDO, která většinou prodává v tranších. 
Zmíněné tranše se rozdělují podle rizika na od nejrizikovějšího Junior, přes Mezzanine 
k Senior tranši. Tranše přesně vymezují práva investorů včetně postupu při tzv. absorbo-
vání ztrát. To znamená, že když klient přestane splácet podkladová aktiva (svůj úvěr), tak 
třeba u Junior tranše hrozí, že investor nedostane plánované úroky a ztratí jistinu. Juni-
or tranše je nejrizikovější a za to slibuje investorům největší výnos. Mezzanine tranše je 
méně riziková a absorbuje ztráty až v případě úplné likvidace Junior tranše. Senior slibuje 
nejnižší riziko, obvykle má rating AAA. CDO nabízí investice různých rizik a s odpovídají-
cími výnosy.
Z textu „Co je to CDO?“ Dostupný na www.patria.cz.

3. Musí být zřejmé, co vlastně je podkladovým aktivem, na jehož základě jsou cen-
né papíry vytvářeny (např. o jaké hypotéky se jedná). Tato informace mnohdy 
chyběla, zejména proto, že podkladových aktiv bylo často několik stupňů.

P Ř Í K L A D  1 . 2 - 4 :

Předpokládejme, že banky A, B a  C vydaly společnou emisi dluhopisů založenou na hy-
potečních úvěrech těchto bank. Banky D, E a F rovněž vydaly společnou emisi dluhopisů 
založenou na hypotečních úvěrech těchto bank. Tyto dluhopisy skoupili institucionální 
investoři, kteří zároveň vydali nové dluhopisy, přičemž tyto nové dluhopisy byly založe-
ny na společných dluhopisech bank A, B a C a na společných dluhopisech bank D, E a F. 
U  těchto nových dluhopisů je ale už méně zřejmé, na čem jsou založeny, zda jednotliví 
příjemci hypoték své hypotéky vskutku splácí apod. Nedostatek informací může způso-
bit problém – pokud se subjekty začnou domnívat, že jsou dané dluhopisy rizikové, může 
výrazně poklesnout jejich cena. Pokud držitel těchto dluhopisů potřebuje dané dluhopisy 
prodat (třeba proto, aby získal zdroje na úhradu svých závazků), může tak často učinit jen 
za nízkou cenu, tato cena však nepostačí na úhradu jeho závazků. 
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Pokusme se nyní o určité shrnutí6:
 – V důsledku poklesu cen nemovitostí se zhoršila schopnost vlastníků těchto ne-

movitostí splácet hypotéky. 
 – Zároveň se zhoršily bilance osob, kterým příjemci hypoték byli povinni hypoté-

ky splácet. Tyto osoby musely ke krytí svých závazků prodávat aktiva. Některá 
z těchto aktiv byly nuceny prodat za nízkou cenu, protože o kvalitě těchto aktiv 
bylo k dispozici pouze minimum informací.

 – Pokud banky a další fi nanční organizace získávaly zdroje prostřednictvím krátko-
dobých půjček, tak se věřitelé těchto subjektů logicky začali bát možného bankro-
tu bank a přestali jim být ochotni půjčovat, respektive byli ochotni půjčovat jen za 
vysoký úrok, který banky nemusely být schopny splácet. V takovém případě da-
ným bankám může začít chybět likvidita (chybět zdroje na krytí svých závazků).

Výše jsme zmínili, že před krizí byla monetární politika příliš expanzivní. Nad-
bytek peněz generovaný centrálními bankami, který dále rostl prostřednictvím mul-
tiplikačního procesu vkladů, našel své útočiště v  nemovitostech, což se projevilo 
růstem cen nemovitostí. O tom, že po roce 2000 byla monetární politika alespoň 
v případě americké centrální banky (FED) expanzivní, svědčí i tzv. Taylorovo pravi-
dlo, u kterého se stručně zastavíme.

Taylorovo pravidlo popisuje chování FEDu, aneb, jakou úrokovou sazbu by měl 
stanovit, aby:
a) skutečná míra infl ace (π) se rovnala žádoucí míře infl ace (ve výši 2 %),
b) skutečný HDP (Y) byl roven potenciálnímu HDP (Y*).

Taylorovo pravidlo lze matematicky formulovat pomocí následující rovnice 
(Rovnice 1.2-1):

iFED = ie + π + 0,5 * (π – πFED) + 0,5 * (Y – Y*),

kde: iFED = úroková míra stanovená americkou centrální bankou, ie = rovnovážná 
úroková míra (tj. míra, jež zaručí, že skutečná míra infl ace se rovná žádoucí míře 
infl ace a skutečný HDP se rovná potenciálnímu HDP), πFED = míra infl ace, kterou 
chce FED dosáhnout (žádoucí míra infl ace).

Obecně lze konstatovat, že pokud je úroková míra stanovena FED pod hodno-
tou πFED (tj. hodnotou vypočtnou na základě Taylorova pravidla), potom je měno-
vá politika centrální banky expanzivní. Naopak, pokud je úroková míra stanovená 
FED pod hodnotou πFED, potom je měnová politika centrální banky restriktivní. 
6  Další detaily lze najít např. v Lacina, Rozmahel, Rusek (2010) nebo v Lacina, Rozmahel, Rusek 

(2011). 
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Výzkumy přitom nazančují, že v letech 2002 až 2005 byly úrokové míry FEDu cca 
dva procentní body pod hodnotou, na které by měly být dle Taylorova pravidla. FED 
tedy v dané době prováděl expanzivní měnovou politiku. Po roce 2005 začal FED své 
úrokové sazby zvyšovat. Problémem bylo, že v případě řady hypoték byly dané hypo-
téky úročeny fl exibilní úrokovou sazbou. Sazba hypoték závisela na vývoji sazeb na 
mezibankovním trhu a tyto sazby závisely na vývoji sazeb FEDu. V důsledku růstu 
sazeb FEDu rostly i sazby hypoték. To ztěžovalo mnohým příjemcům hypoték jejich 
splácení a vedlo k problémům daných subjektů.

Zdůrazněme, že výše uvedený text obsahuje pouze základní shrnutí příčin krize. 
V této chvíli už nehovoříme pouze o hypoteční krizi, ale o krizi fi nančního sektoru. 
Obecnou příčinou zde je, že řada subjektů není schopna splácet své závazky, a proto 
jim je jen málokdo ochoten půjčit, respektive je ochoten půjčit jen za velmi nevý-
hodných podmínek. Tato obecná příčina ale může mít řadu konkrétních podob – 
jednou z nich jsou tzv. credit default swap (CDS). Podívejme se na text v rámečku, 
který vysvětlí jejich podstatu. Klíčová je zde věta, že těchto fi nančních produktů bylo 
příliš mnoho a  jejich emitenti, pokud nastala příslušná událost, na jejímž základě 
měli plnit své závazky, toho nebyli schopni. 

CDS je (zjednodušeně) fi nanční produkt, který je vázán na neschopnost splácet závazky 
(tedy bankrot) určitého (třetího) subjektu. Prodávající slibuje kupujícímu, že v  případě, že 
k bankrotu třetího subjektu dojde, vyplatí kupujícímu určitou sumu. Kupující za to zaplatí 
poplatek, na kterém se obě strany dohodnou. 

Výše výplaty je často odvozena od výplat dluhopisů, které daný třetí subjekt emitoval. 
CDS je tak v  podstatě pojištění těchto dluhopisů. Představme si investora, který si koupil 
určitý dluhopis. Investor se může pojistit proti riziku bankrotu dlužníka právě tím, že si na 
daný dluhopis koupí CDS. V případě, že dlužník přestane splácet, pak bude splátky hradit 
prodejce CDS.  V čem spočíval problém s CDS v průběhu fi nanční krize? Problémy byly v pod-
statě dva. Tím prvním byla skutečnost, že se zobchodovalo obrovské množství CDS na dlu-
hopisy, které byly považované téměř za bezrizikové. Bohužel však řada fi nančních institucí 
podcenila riziko extrémních událostí. Některé instituce vypsaly tolik CDS, že by v  případě 
katastrofi cké události nemohly všechny výplaty z  CDS uhradit (viz AIG). Proč to udělaly? 
Domnívaly se, že taková událost prostě nemůže nastat – což se zpětně ukázalo jako chyba. 
Druhý, a možná ještě větší problém byl v tom, že CDS nebyly obchodovány na burzách, ale 
přímo mezi jednotlivými fi nančními institucemi. V okamžiku, kdy nastala fi nanční krize, ni-
kdo nevěděl, kolik CDS která banka vlastně drží, a  tedy kdo je a kdo není schopný dostát 
svým závazkům, a s kým je možné obchodovat. 
Z článku „Řecko a nesmysly o credit default swap“ Jaroslava Borovičky. Dostupný na 

pinos.bloguje.cz.
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Finanční krize se brzy přeměnila v krizi reálné ekonomiky, a to nejen v USA, ale 
i v dalších zemích. Nejrůznější cenné papíry, které byly pokládány za relativně málo 
rizikové, u kterých se ale ukázalo, že je jejich emitenti nemusí být schopni splatit, si 
kupovaly nejenom banky a fi nanční organizace z USA, ale doslova banky a fi nanční 
organizace z celého světa. I tyto subjekty se dostaly do problémů. Banky potom tře-
ba musely omezit poskytování úvěrů fi rmám. Nejistota ohledně budoucího vývoje 
vedla k poklesu spotřebitelské poptávky a fi remních investic. Tento pokles se netýkal 
pouze domácích nákupů, ale i nákupů v zahraničí, takže v jednotlivých zemích začal 
klesat čistý export, což dále zhoršovalo situaci fi rem. Logickým důsledkem byl po-
kles HDP řady zemí a růst nezaměstnanosti.

Pokud bychom měli obecně shrnout hlavní příčinu krize, lze se domnívat, že je 
to život na dluh. Na samotné skutečnosti, že si někdo půjčuje, není nic špatného. 
Dlužník ale musí být schopen dluhy splácet a toho nemůže být schopen jinak, než 
že je schopen produkovat nějaké reálné statky, po kterých existuje poptávka. Navíc, 
musí je být schopen produkovat v takovém objemu, respektive za takovou cenu, aby 
jeho příjmy dluhy uhradily. Pokud výše dluhů převýší dlužníkovu schopnost dluhy 
splácet, problémy jsou logické. Na makroekonomické úrovni může být vhodným 
ukazatelem výše dluhů k poměru k HDP. Pokud dluhy výrazně převýší HDP, hrozí 
značné nebezpečí, že se daná země bude potýkat s problémy. Ze začátku přitom ale 
vše může vypadat kladně, kdy HDP dané země může růst, tento růst však je jen do-
časný. Podívejme se na příklad.

P Ř Í K L A D  1 . 2 - 5 :

Subjekty v určité zemi si půjčují na výstavbu nemovitostí. Nové nemovitosti se započítávají 
do HDP dané země, takže v důsledku růstu výstavby HDP roste. Dané subjekty ale nejsou 
schopny půjčky na pořízení nemovitostí splácet. Až se daná skutečnost projeví, octne se 
země v problémech.

Situace uvedená v příkladu 1.2-5 není jen modelová. Konkrétní zemí, jejíž HDP 
rostl, byl to ale růst fi nancovaný dluhem, je Španělsko. Názorně to říká text v rá-
mečku. 

Ještě před pár lety se zdálo, že Španělsko je novou ekonomickou superstar Evropy. Dnes je 
všechno jinak. Španělská konjunktura byla viditelná a  současně hmatatelná. Z  velké části 
byla totiž postavena z betonu. Španělé měli neotřesitelnou víru, že ceny nemovitostí mohou 
jít jen nahoru. Investice do nemovitostí se staly nejen národním sportem, ale také atrakcí pro 
cizince. Angličané, Němci, Nizozemci a jiní Evropané „objevili“ ve španělských nemovitostech 



29

P Ř E D M Ě T  M A K R O E KO N O M I E 

nový Klondike. Ve světě, který měl ještě v  živé paměti krach technologických společností 
v roce 2000, představovaly investice do „cihly“ cosi důvěrně známého, spolehlivého, bezpeč-
ného. Nemovitosti se staly další velkou investiční příležitostí.

Ve Španělsku tato vlna navíc časově kolidovala se zavedením eura. Ještě nikdy před-
tím nebyly úvěry levnější a dostupnější. Ještě nikdy dříve nebylo pro zahraniční klienty tak 
snadné investovat do Španělska. Výsledek? Hodnota majetku, který měli Španělé ve formě 
nemovitostí, činila v roce 2004 celkem 521 miliard eur, což odpovídalo 509 % hrubého do-
mácího produktu. Pro srovnání, americké domácnosti ve stejném roce vlastnily nemovitosti 
v celkové hodnotě pouhých 159 % HDP.

…
Hodnota španělských nemovitostí v průměru poklesla o 65 procent od svého vrcholu. 

Francisco González, prezident španělské banky BBVA (druhý největší španělský poskytoval 
hypoték a úvěrů na stavební činnost), připustil, že tamní ekonomika nese zátěž v podobě 
325 miliard eur „pérdidas del ladrillo“, doslova „ztrát z cihel“. Tato částka odpovídá 30 procen-
tům španělského HDP. Obrovský realitní boom se začal zadrhávat na jaře 2008 a nyní přerostl 
ve skutečnou krizi.

Ano, Španělsko v současné době, v roce 2010, prochází velmi těžkou bankovní krizí. Její 
rozsah lze zhruba přirovnat ke krizi v českých bankách koncem 90. let. Španělsko je bohužel 
mnohem větší, takže dopad španělské krize na evropskou ekonomiku bude mnohem váž-
nější. 

Vývoj španělských fi nancí ukazuje, jak zranitelný je evropský hospodářský systém. Ještě 
v roce 2008 se vyskytovaly názory, že Evropa je v zásadě imunní vůči americké fi nanční krizi. 
Zejména Španělsko a  Řecko se prý nemají čeho obávat, jelikož tamní banky se důsledně 
vyhýbaly americkým sekuritizovaným dluhopisům, které nesly „nákazu“ hypoteční krize. 
Tyto názory byly částečně pravdivé: Evropa se nenakazila americkou fi nanční krizí. Evropa 
si vyrobila svoji vlastní. Evropská fi nanční krize má dvě hlavní příčiny. Tou první je devastace 
veřejných fi nancí. Šampionem v této disciplíně je bezesporu Řecko. Španělsko donedávna 
nemělo zásadní problémy s veřejnými fi nancemi. Od roku 2000 dokonce snížilo veřejný dluh 
ze 71 % HDP na necelých 40 % HDP v roce 2008. V roce 2010 se očekává opětný nárůst dluhu 
na 66 % HDP a v roce 2011 dokonce na 74 procent hrubého domácího produktu.

Jenže kromě veřejného dluhu existuje i dluh soukromý. Ten je pochopitelně rovněž nutno 
splácet. Podle údajů McKinsey Global Institute mělo Španělsko v roce 2008 celkový dluh k ve-
likosti ekonomiky v poměru 342 %; Francie 308 %, Itálie 298 %, USA 290 %, Německo 274 %, 
Kanada 245 %. Exploze španělského dluhu byla pochopitelně tažena hypotékami a úvěry 
nemovitostním společnostem. Možná proto ani nepřekvapí, že španělská realitní krize je 
v poměru k velikosti ekonomiky ještě vážnější než americká hypoteční krize.

Co nám říká španělská fi nanční krize? Jde o učebnicovou ilustraci toho, co se stane, když 
se ekonomika stane členem neoptimální měnové zóny podle teorie Roberta Mundella. Ve 
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Španělsku euro zásadně zesílilo výkyvy hospodářského cyklu. Dokud ekonomika rostla, ze-
sílení růstu nikomu nevadilo – snad jen zájemcům o koupi bytu či domu, kterým úvěrová in-
fl ace zhoršovala dostupnost bydlení. Jakmile nastala recese, ukázala se odvrácená tvář eura. 
Propad cen, nárůst nezaměstnanosti na 19,5 %, pokles ekonomiky, prudký nárůst státního 
dluhu, nutnost sanace bank – toto všechno je cena za členství v eurozóně. Kdyby si Španěl-
sko ponechalo pesetu, bylo by vystaveno kurzovým výkyvům a úrokové sazby by byly vyšší. 
Mnozí by si stěžovali, ale nikdy by nedošlo k podobné úvěrové a realitní bublině.
Z  textu „Španělská fi nanční krize: Ztráta z  cihel“ Pavla Kohouta. Dostupný na www.

fi nmag.cz. 

Vybrané makroekonomické ukazatele Španělska

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tempo růstu reálného 
HDP v %

5,053 3,645 2,704 3,098 3,267 3,615 4,017 3,572 0,864 -3,722 -0,147

Infl ace v % 3,484 2,827 3,589 3,102 3,053 3,382 3,563 2,844 4,13 -0,238 2,043

Nezaměstnanost v % 13,873 10,553 11,45 1148 10,97 9,16 8,513 8,263 11,327 18,01 20,065

Defi cit veřejných 
rozpočtů (% HDP)

-0,984 -0,661 -0,48 -0,217 -0,345 0,957 2,012 1,898 -4,145 -11,13 -9,242

Veřejný dluh (% HDP) 59.26 55,50 52,55 48,74 46.21 43,01 39,56 36,11 39.84 53,25 60,11

Zdroj: Mezinárodní měnový fond, www.imf.org. 

Domníváme se tedy, že hlavní příčinou krize je zadlužení řady subjektů, při-
čemž dluhy nebyly využity k fi nancování produktivních aktivit (aktivit produkují-
cích v budoucnosti větší počet statků než v minulosti a přítomnosti). Dluhy rovněž 
vznikly v důsledku nejrůznějších rizikových fi nančních operací (např. výše zmíněné 
CDO a CDS). Nejednoznačná je z hlediska příčin krize role států. Na jednu stranu 
se ozývají názory, že stát nedokázal regulovat (usměrňovat) nové fi nanční produkty 
apod., na stranu druhou se oponuje, že regulace bylo až příliš a že jednotlivé úřady 
zabývající se regulací vytvářejí špatné pobídky. Zdůrazněme zde, že mikroekono-
mie předpokládá, že lidé reagují na pobídky. Pokud např. vláda zavede vysokou daň 
na alkohol, mohou začít lidé vyrábět nelegálně alkohol doma. Nejrůznější vládní 
regulace nepochybně ovlivňují chování jednotlivých subjektů (občanů a fi rem) a ne-
musí vždy vést k žádoucím výsledkům. Pokud se podíváme na zde uvedený ráme-
ček, který shrnuje nejvýznamnější příčiny ekonomické krize po roce 2007, najdeme 
v něm nejméně tři důvody, které souvisí s chybnou vládní politikou (1. nedostatečný 
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dohled nad fi nančními trhy, 2. politický zájem na stimulování růstu, 3. uvolněná 
měnová politika).

Příčiny ekonomické krize po roce 2007:
–  Porušování obezřetnostních principů, podcenění možných rizik („neuvědomělé“ i úmysl-

né) a zvyšování fi nanční páky
–  Finanční inovace (neznámé a nevyzkoušené produkty)
–  Nedostatečný (často rozptýlený) dohled nad fi nančními trhy
–  Politický zájem na stimulování růstu a „blahobytu“
–  Uvolněná měnová politika (v USA i jinde)
–  Psychologické příčiny krize zahrnují četné povahové rysy lidského rodu: zbožná přání, nai-

vita, neznalost, lhostejnost, nedbalost, krátkozrakost, chamtivost, arogance
Krize reálné ekonomiky v roce 2009:
–  Hlavní problém: vytvoření nadbytečných výrobních kapacit (v reálné sféře) a dluhů (ve fi -

nanční sféře i sféře domácností), které tyto kapacity pomohly vytvořit.
–  Volný pád ekonomik na začátku roku 2009 aproximuje míru nerovnováh vzniklých předtím.
–  Způsob formování tržních očekávání vede obvykle k přemrštěným reakcím systému, což je 

důvod pro stabilizační politiky.
–  Krize je a  vždy byla ozdravným procesem, který eliminuje nezdravé části systému, které 

vznikaly v období růstu a které byly v tomto systému tolerovány.
Z  prezentace viceguvernéra7 ČNB M. Singra na semináři fi rmy Ernst & Young dne 

14. 10. 2009. Dostupné na www.cnb.cz. 

1.3 Ekonomie, mikroekonomie a makroekonomie 

Všechny v kapitolách 1.1 a 1.2 tohoto textu popsané události jsou zároveň téma-
tem makroekonomie. Skutečnost, že v ekonomii je možná agregace, ukazuje i roz-
bor událostí v letech 2007 až 2011 – proveďme jej pouze pro českou ekonomiku. Na 
konci roku 2007 většina českých domácností zvyšovala svoji spotřebu, tedy při svém 
individuálním rozhodování jednotlivé subjekty upřednostňovaly nákup statků před 
úsporami. Domácnosti se samozřejmě stále musely rozhodnout, který konkrétní 
statek si koupí, vcelku však spotřeba převládala, čili poptávka po statcích byla vysoká 
na většině dílčích trhů – oproti běžnému vývoji se na většině trhů křivka poptávky 
po konkrétních statcích posunula severovýchodně8. V daném období řada fi rem ře-

7 Od 1. července 2010 guvernéra ČNB.
8  Výrazy severovýchodně, jihozápadně apod. jsou odvozeny z pohybu na mapě, jejíž vrchol je vždy 

orientován k severu, a jsou vhodnější než výrazy doprava nahoru apod. Obecně platí tyto vztahy: 
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šila problém, jak dále zvýšit svoji produkci – zda zvýšit několik málo vstupů (např. 
najmout více zaměstnanců a nakoupit více materiálu), zda usilovat o růst většiny 
vstupů (např. stavět nové závody), případně zda inovovat (usilovat pomocí techno-
logických změn o produkci většího množství statků se stávajícím počtem zdrojů). 
Firmy se přitom potýkaly se vzácností jednotlivých vstupů. Oproti tomu v roce 2009 
křivka poptávky na většině trhů poklesla pod svoji standardní úroveň, tudíž fi rmy 
produkovaly výrazně nižší množství statků. Některé investiční projekty, jež se začaly 
v minulosti realizovat, byly zastaveny. V průběhu roku 2010 nastalo mírné oživení, 
které částečně pokračovalo i  v  roce 2011; na jednotlivých trzích bylo způsobeno 
jak vyšší poptávkou domácností, vlády a dalších subjektů, tj. posunem poptávkové 
křivky severovýchodně, tak skutečností, že fi rmy díky nízkým cenám vstupů mohly 
zaměstnat více výrobních faktorů – grafi cky došlo na jednotlivých trzích k (mírné-
mu) posunu křivky nabídky jihovýchodně. Všechny tyto jevy se odrazily ve vývoji 
jednotlivých makroekonomických ukazatelů – hrubého domácího produktu, míry 
nezaměstnanosti, infl ace apod. Názorně můžeme jednotlivé situace vysvětlit pomocí 
obrázku 1.3-1.

Obrázek 1.3-1:  Vývoj české ekonomiky v letech 2007 až 2011 prostřednictvím 

konkrétního trhu

severovýchodně = doprava nahoru, jihozápadně = doleva dolů, severozápadně = doleva nahoru, 
jihovýchodně = doprava dolů.
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V panelu A je popsána situace na imaginárním dílčím trhu (jako příklad by bylo mož-
no zvolit trh automobilů) na přelomu let 2007/2008. Křivka D0 znázorňuje standardní 
křivku poptávky – kolik statků je za normálních okolností poptáváno při dané ceně. 
V důsledku vyšších příjmů se poptávková křivka v daném období posunula severový-
chodně do polohy D1. Rovnováha na daném trhu nastala potom v bodě E1A (původně 
byla v bodě E0). Křivka nabídky S0 znázorňuje, kolik by fi rmy produkovaly za běžných 
podmínek. Všimněte si, že tato křivka je ve své horní polovině relativně strmá – tato 
skutečnost značí, že fi rmy se stávajícími zdroji nejsou schopny vyprodukovat příliš 
mnoho statků navíc. Samotný posun poptávkové křivky potom vede spíše k růstu cen 
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než k  růstu produkovaného množství. Firmy se na posun poptávkové křivky snaži-
ly reagovat jak zvyšováním množství vstupů, které mělo řadu podob – např. pracov-
ních směn navíc, výstavby nových továren (např. Hyundai v Nošovicích), tak inovací. 
Důsledkem všech těchto kroků byl posun nabídkové křivky jihovýchodně do polohy S1 
a vznik nové rovnováhy v bodě E1B. Díky tomuto posunu nabídkové křivky se vyprodu-
kovaly další dodatečné nové statky a cenový růst nebyl tak výrazný.

Panel B znázorňuje situaci na imaginárním dílčím trhu v roce 2009. Křivky S0 a D0 
opět představují standardní křivky nabídky a poptávky – kolik by se za normálních 
okolností nabízelo a  poptávalo statků při jednotlivých cenách. V  důsledku recese se 
ovšem poptávané množství snížilo a poptávková křivka se posunula jihozápadně do 
polohy D2. To vedlo ke vzniku nové rovnováhy v bodě E2, kdy se produkovalo menší 
množství statků za nižší ceny. Recese potom způsobila, že některé produkční kapacity 
fi rem zůstaly nevyužity. 

Panel C potom znázorňuje situaci v průběhu let 2010 a 2011. Díky vládním výda-
jům, zvýšení množství peněz v ekonomice, ekonomickému růstu v zahraničí apod. se 
poptávané množství zvýšilo a křivka poptávky na imaginárním dílčím trhu se z polohy 
D2 posunula severovýchodně do polohy D3 (jak stále nedosáhla úrovně D0). Díky niž-
ším cenám vstupů potom byly fi rmy schopny produkovat pro jakoukoliv úroveň ceny 
statku vyšší množství tohoto statku – nabídková křivka se tudíž posunula z polohy S0 
jihovýchodně do polohy S3, nová rovnováha na trhu nastala v  bodě E3. Nabídková 
křivka však nedosáhla polohy S1, což znamená, že na tomto dílčím trhu stále existovaly 
nevyužité kapacity.

Mikroekonomie obvykle předpokládá, že to, co se děje na jednom dílčím trhu, 
není ovlivněno událostmi na jiných trzích. Případně se mikroekonomie při zkou-
mání daného dílčího trhu zaměří na jednu nebo několik málo změn na ostatních 
trzích a ostatní změny pomíjí. Tento přístup má nepochybně své výhody – nikdy 
nelze zachytit všechny změny a nelze říci, co vše ovlivnilo situaci na daném trhu. Pro 
zkoumání dílčího trhu je proto daný přístup užitečný. Je ale zřejmé, že tento přístup 
má i své limity – jak ukázaly výše uvedené řádky, všechny trhy spolu, alespoň do 
určité míry, souvisí a je proto nutno zkoumat ekonomiku jako celek. Pokud třeba 
rostou ceny na všech trzích, odrazí se daný růst v infl aci. Klesá-li produkce na všech 
trzích, bude důsledkem růst nezaměstnanosti. Pokud by ekonomie nedokázala po-
psat, co se děje na agregátní úrovni, tak by zároveň neměla nástroje, jak jednotlivé 
negativní jevy řešit. To může mít závažné celospolečenské důsledky. Jaké, si ukážeme 
v  kapitole 1.4 na příkladu tzv. Velké deprese (prudkého poklesu produkce, který 
postihl většinu vyspělých zemí na přelomu 20. a 30. let 20. století). Proto je zna-
lost makroekonomie užitečná. Užitečnost makroekonomie však vystává i při běž-
ném rozhodování spotřebitele, fi rmy, osoby působící ve veřejné správě, exportéra, 
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importéra apod. I zde jednotlivé rozhodování ovlivňuje aktuální i očekávaná míra 
nezaměstnanosti, infl ace, predikce vývoje hrubého domácího produktu, vztahů se 
zahraničím apod. Např. rozhodnutí spotřebitele pořídit si dům na hypotéku v době 
recese, kdy tomuto spotřebiteli hrozí nezaměstnanost a pokles jeho příjmu, může 
být velmi špatné. Stejně tak se může špatně rozhodnout fi rma, pokud v době těs-
ně před recesí začne stavět novou továrnu. Nicméně dané rozhodnutí nemusí být 
správné ani v době ekonomického růstu, kdy je vysoká poptávka a kdy ceny jednot-
livých statků výrazně rostou. Takto bychom mohli pokračovat. 

1.4 Velká deprese

Za zrod moderní makroekonomie bývá obvykle pokládán rok 1936, kdy John M. 
Keynes publikoval „Obecnou teorii zaměstnanosti, úroku a peněz“9. Tato publikace 
se mj. snažila vysvětlit, proč nastala Velká deprese, tedy hluboká krize ekonomik 
řady zemí po roce 1929. Téma Velké deprese je v makroekonomii neustále živé – 
daná krize se projevovala hlubokým poklesem HDP, výrazným růstem nezaměstna-
nosti, propadem investičních výdajů apod. Dodnes se diskutuje, co tuto krizi způ-
sobilo, zda jednotlivá opatření přijatá na řešení problémů byla vhodná nebo zda 
krizi naopak prohloubila. Poučení z Velké deprese je důležité – pokud dokážeme 
identifi kovat příčiny dané krize i  to, zda daná opatření byla nebo nebyla vhodná, 
můžeme zároveň zabránit opakování podobné krize, respektive vyvarovat se chy-
by, že v reakci na nějakou krizi přijmeme opatření, která ji spíše prohloubí. Je však 
třeba zdůraznit, že ekonomika se vyvíjí. Jak řada ekonomických zákonů má obecný 
charakter (nezávisí na historických souvislostech), některé kroky jsou historickými 
souvislostmi ovlivněny (např. v minulosti, kdy nedocházelo k masivnímu pohybu 
kapitálu mezi jednotlivými zeměmi, mohl měnový kurz odpovídat paritě kupní síly, 
v současnosti to však neplatí). Proto, i když nějaké opatření mohlo být v době Velké 
deprese správné (krizi řešilo), není zaručeno, že dané opatření bude správné v sou-
časnosti, protože se prostě změnily podmínky.

V rámečcích uvádíme několik článků, které se týkají příčin a průběhu Velké de-
prese. Protože, jak jsme výše uvedli, je dané téma pro makroekonomii důležité, uvá-
díme více textů, několik odlišných názorů, přičemž články jsou vědomě poněkud 
delší.

9   V češtině Keynes, John M. (1963). Podrobné informace ke Keynesovi, jeho teoriím a teoriím jeho 
následovníku lze najít např. v Sojka (1999) nebo v Loužek (2006). 


