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Shrnutí
Globální ekonomické krize
Studie shrnuje přístupy hospodářských politik vybraných států v době velké hospodářské krize,
která ovlivnila světové hospodářství ve 30. letech 20. století, a také v období finanční krize mezi
roky 2007 až 2009. Dochází k závěru, že opatření, která podpoří oživení ekonomiky a způsobí
nárůst konsolidovaného hrubého dluhu sektoru vládních institucí, mohou být ku prospěchu celé
ekonomiky, avšak za přísně stanovených podmínek. Podpůrná opatření by měla být dobře
rozmyšlena, efektivně nastavena a zejména by měla v budoucích letech vzniklý dluh snížit. To se
v některých evropských státech velmi dobře podařilo, v jiných nikoli.
The Global economic crisis
This paper approaches the economic policy of selected countries during the great economic crisis
that affected the world economy in the 1930s and during the financial crisis between 2007 and
2009. It concludes that measures to support economic recovery and growth consolidated gross
debt of the general government sector may be to the benefit of the whole economy, but under
strictly defined conditions. Support measures should be well set up effectively and, in particular,
reduce debt in future years.
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Úvod
„V ekonomické sféře způsobuje určitý čin nebo zvyk, určitá instituce nebo určitý zákon nikoliv pouze
jeden, nýbrž celou sérii účinků. Pouze první z těchto účinků je bezprostřední - projevuje se
simultánně se svojí příčinou; pouze jeden z těchto účinků je viditelný. Ostatní účinky se zjevují jen
postupně; nejsou viditelné. Máme velké štěstí, pokud jsme s to je předvídat.“
Fréderic Bastiat, Co je vidět a co není vidět, s. 99
Krize, které v současné době čelí celý svět, se od uplynulých ekonomických krizí odlišuje ve svém
nástupu. Zatímco celosvětová hospodářská krize ve 30. letech 20. století nebo finanční krize z let
2007 až 2009 začaly krachem na burze, respektive splasknutím bubliny na nemovitostních trzích,
současná krize má odlišný charakter. Velká hospodářská krize z 30. let 20. století byla první velkou
celosvětovou krizí, jež ovlivnila hospodaření všech významných států na všech kontinentech.
Finanční krize po roce 2008 (2009) přerostla v krizi hospodářskou. Současná krize, respektive
recese, je první, která způsobila dočasné „vypnutí“ ekonomiky ve vyspělých zemích světa.
Ekonomická krize je součástí hospodářského cyklu. Nastává v tom momentu, kdy se po čtyři
období za sebou projevuje hospodářský pokles. V současné době se zatím hovoří o koronavirové
recesi právě z důvodu hospodářského poklesu delšího než dvě čtvrtletí, ale kratšího než čtyři
čtvrtletí. Příčiny velké hospodářské krize a finanční krize a východiska z nich jsou popsány níže
v textu. I přesto, že současná nastupující krize má odlišnou povahu, můžeme využít principy řešení
z minulosti, ohlédnout se za nimi, vyhodnotit je, vzít si z nich ponaučení a inspiraci.
Pojem finanční krize může popisovat celou řadu situací souvisejících s omezenou nabídkou peněz
a finančních zdrojů. Při finanční krizi se objevuje spekulativní bublina v jednom nebo několika
propojených sektorech ekonomiky, která je umocněná stádním chováním investorů. Poté, co
bublina splaskne (často v důsledku prudkého zastavení růstu cen), je finanční krize na svém
začátku. Vyvrcholení krize nastává v momentě, kdy nedostatek likvidity vyústí v kolaps finančních
institucí a nedůvěru ve finanční systém. Dalším jevem následujícím po vyvrcholení krize je radikální
změna regulačních předpisů, ke které obvykle dochází v průběhu několika let. Konec finanční krize
obvykle znamená začátek hospodářské krize.1
Mezi největší patřily krize z roku 1893, velká hospodářská krize z let 1929-1938 a velká finanční
recese z let 2007-2009. Zatímco krize z roku 1893 není označována jako globální, protože se
dotýkala krachu na vídeňské burze, další dvě finanční krize působily celosvětově. Carmen Reinhart
a Kenneth Rogoff definují hlavní prvky poukazující na globální krizi místo krize regionální. Mezi
základní aspekty patří rozsah krize. Globální krize se týká dvou nebo více odlišných regionů, a tedy
počet zemí bude více než tři.2 Klíčové ukazatele ekonomiky v krizi oslabí, a to v mezinárodním
měřítku. Mezi uvedenými recesemi byla nejzávažnější ta z let 2007-2009.3
Velké depresi z let 1873/96 se česká věda soustavně nevěnuje a pojetí této deprese vychází z knihy
H. Rosenberga Grosse Depression und Bismarckzeit. Krach na vídeňské burze roku 1873 měl velké
následky, které byly citelné ještě v 90. letech 19. století. Avšak je nutné si uvědomit, že velká
deprese značila zejména vlnu pesimismu a nedůvěru ve finanční instituce, nikoli omezení objemu
1

Pop, C. The financial crisis of 2007-2008 a review of the timeline and of its causes, 2009,
ttps://www.researchgate.net/publication/241752376_THE_FINANCIAL_CRISIS_OF_2007__2008_A_REVIEW_OF_THE_TIMELINE_AND_OF_ITS_CAUSES
2
Reinhart, C. M. and Rogoff K. S., This Time Is Different - Eight Centuries of Financial Folly (Princeton:Princeton
University Press, 2009, s. 34-51
3
Kose M.A., Sugawara N., Terrone M. E., Global Recessions, Policy Research Working Paper, 917, World Bank Group,
Prospects Group, March 2020, http://documents.worldbank.org/curated/en/185391583249079464/pdf/GlobalRecessions.pdf
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výroby v hlavních odvětvích průmyslu, s výjimkou let stagnace 1878 a 1879. Více bylo postiženo
zemědělství, na nějž doléhala agrární krize, kterou způsobila záplava levného obilí a potravin
z Ruska a Ameriky. Toto období doprovází velký pokles cen a je právem označováno za období
velké deflace.4
Velkých krizí, které měly zásadní dopad v daném regionu nebo na jednom kontinentě (nikoli krizí
celosvětových), bylo ve 20. století hned několik. Patří mezi ně krize v Latinské Americe nebo velká
krize v 90. letech v Asii. Držitel Nobelovy ceny Paul Krugman předpověděl, že rostoucí trend
amerických půjček je neudržitelný. Pokud se blíže podíváme na poměr dluhu domácností k HDP,
zjistili bychom, že v roce 1993 činil na 80 %, ale o deset let později, v roce 2003, vzrostl na 120 %
a v roce 2006 dosáhl 130 %. Úskalím bylo snadné získání peněz pro dlužníky, kteří si úvěry nemohli
dovolit.5
Mezi další charakteristiky globální finanční krize patří velké poklesy akcií a dalších cen aktiv,
zvýšená volatilita cen aktiv, vyšší splátky úvěrů a hypoték, znehodnocení bankovních rozvah,
poruchy fungování finančních trhů, zejména krátkodobé mezibankovní trhy a run na banky. Kolaps
bank může být odvrácen zvláštními kroky vlád a regulačních orgánů. Proto v době krize centrální
banky ve Spojených státech a Evropě snižují úrokovou sazbu velmi blízko k nule. Vlády zahájí
expanzivní fiskální politiku, zvýší se vládní výdaje, obvykle financované emisí dluhopisů.6
Jak přistupovaly vlády v jednotlivých státech ke krizi, jaká nacházely východiska a jakým
problémům čelily? Finanční krize z let 2007 a 2008 zavedla řadu nástrojů, které mohou být obecně
aplikovatelné v dalších krizových obdobích. Mezi ně patří například tzv. kurzarbeit, ve vybraných
zemích, jistě také šrotovné na podporu poptávky po nových automobilech, stejně jako prodloužení
možnosti pobírání dávek v nezaměstnanosti.

Velká hospodářská krize
Velká hospodářská krize byla první velkou globální krizí, která tvrdě zasáhla na všech kontinentech.
Právě proto je dobré si připomenout, jaká opatření státy zaváděly, nebo naopak, kde chybovaly a
proč.
Na newyorské burze se ve čtvrtek 24. října roku 1929 zvedla vlna nucených prodejů akcií. Tato
skutečnost vstoupila do amerických dějin příznačným označením černý čtvrtek.7 Propad akcií
na Wall Street značil počátek velké hospodářské krize. Krize významně ovlivnila hospodářství
ve 30. letech a je označována za největší ekonomickou krizí 20. století.8 Pronikla do všech
vyspělých zemí. Studie se blíže zaměří na Německo, Spojené státy, Polsko, Československo a
Švédsko.
Po první světové válce se Německo vypořádávalo s reparacemi, které ukládala Versailleská mírová
smlouva. Oproti tomu ekonomika Spojených států vzkvétala, jelikož nebyla první světovou válkou
zasažena tak jako Evropa. Právě zde bujel optimismus, zlatý standard9 byl odstraněn a investice se
financovaly úvěrem. Následné nadhodnocení firem způsobilo růst cen akcií nad reálnou hodnotu.
4

Jakubec, Jindra, Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie, Karolinum, 2016,
ISBN: 978-80-246-2945-2, s. 26
5
Reinhart, C. M. and Rogoff K. S., This Time Is Different - Eight Centuries of Financial Folly (Princeton:Princeton
University Press, 2009, s. 34-51
6
Stanford, J. Six Financial crises in Historical Perspective, 2010/02/17,
https://www.researchgate.net/publication/281280589_Six_Financial_crises_in_Historical_Perspective
7
Z důvodu časového posunu se v Evropě hovoří o černém pátku.
8
Stellner, F., Hospodářské dějiny (16. - 20. století), Oeconomica, 2006, ISBN: 80-245-1141-X, s. 71-79
9
Vyjadřuje hodnotu měny v měnovém systému, v němž je standardním ekonomickým měřítkem zlato. Hodnota měny
se používá jako jednotka zúčtování a je odvozena od definovaného množství zlata.
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Protekcionistická politika znemožňovala splácení evropských úvěrů a ve Spojených státech se
hromadilo zlato. Právě na konci 20. let 20. století dosáhly ceny akcií svého maxima. V roce 1929
ceny akcií pozvolna klesaly, a když jejich pokles pokračoval neustále, akcionáři začali masově akcie
prodávat. To jen zrychlilo další pokles jejich ceny. Malí akcionáři, majoritní vlastníci akcií, chtěli své
akcie prodat za jakoukoli cenu. Ve čtvrtek 24. října bylo v tomto důsledku nabídnuto k prodeji
na 12 milionů akcií, které neměly kupce. Jejich cena byla totiž příliš nadhodnocená. V pátek
25. října vyhlásila newyorská burza krach a ruku v ruce s ním nastal krach na dalších amerických
burzách. Následoval bankrot společností s nedostatkem kapitálu a nezaměstnanost prudce rostla.
Panika lidí narůstala. Občané se snažili vybrat úspory, avšak banky neměly dostatečný kapitál, aby
své klienty vyplatily. Nastal krach bank a až jedna třetina bank ve Spojených státech zanikla.10
Nedostatečná likvidita znamenala sníženou platební schopnost lidí, snížení poptávky a pokles
výroby. Spirála se roztáčela a odrazila se také v exportu. Krize se začala šířit po celém světě.
Ekonomiky jednotlivých států si s ní neuměly poradit.11
Na prvním grafu je zachycen zevrubný vývoj nezaměstnanosti v letech 1926 až 1938 ve Spojených
státech, Velké Británii, Německu a Francii. Z dat můžeme pozorovat vývoj před rokem 1929, kdy
se propadly akcie na newyorské burze, a následný vývoj až do roku 1938. Z vybraných zemí měla
nejnižší míru nezaměstnanosti právě Francie, která nebyla závislá na anglosaských trzích jako
Německo. Ve Spojených státech rostla nezaměstnanost prudce již po roce 1929, svého vrcholu
dosáhla o čtyři roky později a v následujících letech poklesla díky programu F. D. Roosevelta, který
vstoupil do dějin pod názvem New Deal. Nejvyšší výkyvy v míře nezaměstnanosti vykazovalo
Německo, kde se nezaměstnanost držela ve vysokých číslech i v průběhu 20. let. Na vině bylo
placení válečných reparací, zničující hyperinflace z roku 1923, neochota Němců spořit a investovat
z důvodu předešlého znehodnocení peněz. Mezi roky 1929 až 1932 se nezaměstnanost v Německu
zvýšila více než třikrát. Firmy ztratily odbytiště ve Spojených státech, klesala poptávka
po německých produktech, následovalo masové propouštění zaměstnanců umocněné
vzpomínkami na znehodnocení peněz v důsledku hyperinflace. Právě kombinace těchto faktorů
zapříčinila, že se Němci dostali do pasti. Neměli dostatečné množství úspor. Německo jako takové
vyplácelo na počátku 30. let 20. století podpory v nezaměstnanosti téměř 9 milionům Němců.
Po nástupu Adolfa Hitlera k moci (30. ledna 1933 byl jmenován kancléřem) začala nezaměstnanost
prudce klesat a počet zaměstnaných překonal daleko předkrizové období. Nutno poznamenat, že
nízká míra nezaměstnanosti byla draze vykoupena jednak nižší mzdou, zadruhé silnými zásahy
státu do ekonomiky, nacistickým plánováním, a také přípravami na druhou světovou válku. Ti
Němci, kteří nepracovali, se připravovali na boje na frontě.

10

Vodička, M., Den, kdy došly prachy, Práh, ISBN: 978-80-7252-260-6, s. 9-13
Allais, M., La crise mondiale d’aujourd’hui, Dostupné z:
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/La_cris_mondiale_d_aujourd_hui_Maurice_Allais_1998.pdf
11
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Graf 1: Nezaměstnanost v letech 1926 až 1938 (v % z aktivní populace)
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Zdroj: Stellner, F., Hospodářské dějiny (16. - 20. století), Oeconomica, ISBN: 80-245-1141-X, s. 71-79

Následující graf zachycuje podíl vybraných států na světové průmyslové výrobě v procentech. Data
ukazují situaci v roce 1929 (před tzv. černým čtvrtkem, respektive černým pátkem), v roce 1932
a roku 1938 (bezprostředně před vypuknutím druhé světové války). Zatímco podíl Spojených států
na světové průmyslové výrobě v roce 1929 dosahoval na 44 %, v roce 1932 to bylo lehce přes 30 %
a v roce 1938 necelých 30 %. Změna podílu odráží dvě skutečnosti. Tou první je jistě pád newyorské
burzy, tou druhou příprava evropských zemí na druhou světovou válku. Rapidně se zvyšoval podíl
na světové průmyslové výrobě v SSSR, který vzrostl od roku 1929 do roku 1938 čtyřikrát. Německo,
které platilo za evropskou průmyslovou velmoc, podíl na výrobě po roce 1933 zvýšilo v důsledku
orientace na válečné zbrojení. Avšak před propuknutím druhé světové války se podíl změnil pouze
nepatrně. Němci se v tomto období více orientovali na výstavbu infrastruktury, potažmo výrobu
nových automobilů.
Graf 2: Podíl na světové průmyslové výrobě (v procentech)
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Zdroj: Stellner, F., Hospodářské dějiny (16. - 20. století), Oeconomica, ISBN: 80-245-1141-X, s. 71-79
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Německo
Po krachu na newyorské burze přišlo Německo o zdroj příjmů, které představovaly americké
půjčky, a téměř ihned upadlo do krize. Americké banky si potřebovaly zachovat svou likviditu
a závislost německého hospodářství na amerických půjčkách byla ve své době bezprecedentní.
Problémem pro Německo bylo omezení průmyslu. Ztratilo svá odbytiště, stejně jako se potýkalo
s velmi vysokou mírou nezaměstnanosti. Po prohrané první světové válce, vyměřených vysokých
reparacích, extrémně devastující hyperinflaci z roku 1923, jež absolutně znehodnotila veškeré
peněžní úspory, přišla pro německé občany další rána v podobě ztráty zaměstnání a příjmů po roce
1929.
Německé bankovnictví se potýkalo se strukturální slabostí, plně se začala projevovat bankovní
a finanční krize, kterou umocnila průmyslová deprese. V roce 1929 činil počet nezaměstnaných
na 2 miliony osob. Občané si po poválečné hyperinflaci již nespořili a neměli žádný finanční polštář.
Deprese plíživě přerůstala v krizi státu, která vyústila nástupem Adolfa Hitlera do pozice kancléře.
Nejkrizovějším rokem z období velké hospodářské deprese byl pro Německo právě rok 1932, kdy
se bez práce ocitlo téměř 8,7 milionů Němců, a celková průmyslová produkce poklesla o 60 %,
v porovnání s rokem 1928. Vláda se rozhodla pro deflační politiku, díky níž reálně poklesly platy
státních zaměstnanců, zvýšilo se daňové zatížení obyvatel a poklesla kupní síla. Říšský kancléř
Heinrich Brünning zvolil nesmírně tvrdá opatření, aby mohl poukázat na strádání německých
občanů. Díky tomu si vymohl v roce 1932 u vítězných států zastavení reparací vzešlých z první
světové války. Zároveň čelil výrazným nepokojům z řad voličů.12 Heinricha Brünninga ve funkci
záhy nahradil Adolf Hitler.
Hitler po svém nástupu zavedl půlroční pracovní povinnost pro mládež i povinnou vojenskou
službu. Zdanil práci žen několikanásobně více, aby se jim nevyplatilo chodit do zaměstnání a raději
zůstávaly doma. Adolf Hitler si byl vědom, že občany nejvíce tíží ztráta zaměstnání, a proto nastal
ideální čas na zbrojení, výstavbu infrastruktury a přípravu na druhou světovou válku. Hitler
zachoval soukromé vlastnictví, nicméně posiloval vliv státu na ekonomiku tak, aby bylo možné začít
s přípravami na válku. Nacisté zrušili odbory, zastavili růst mezd, kontrolovali ceny, posílili
pravomoci zaměstnavatelů a podporovali monopoly. Soustředili se na odstranění nezaměstnanosti
tím, že stavěli silnice, dálnice, železnice a nové byty. Zavedli všeobecnou brannou povinnost a
zdálo se, že Německo díky nacistické straně překonalo velkou hospodářskou krizi dobře. Realita
byla ovšem taková, že ozdravné procesy nastartovaly již předchozí kabinety.13
Lidé sice po překonání hospodářských obtíží v roce 1938 pracovali, ale za práci dostali méně peněz
než před vypuknutím krize. Co si Hitler vzal z amerického programu New Deal a využil efektivně
pro budování Říše, bylo stavění dálnic. V krizových letech začala stavba silnic mezi severem a jihem
země podle plánů z roku 1926. Německo se inspirovalo také v severní Itálii.14 Do začátku druhé
světové války se postavilo 2 100 kilometrů dálnic, počet osobních automobilů se zvýšil z 500 000
na 1,4 milionu, počet nákladních automobilů z 150 000 na 400 000.15
Švédsko
Během krize snížila levicová vláda daně. Právě proto mohli lidé více utrácet. Zvýšila minimální
mzdu, aby podpořila domácí poptávku. Stát dotoval pojištění, penzi, lékařskou péči i veřejné práce.
Daně ze zisku byly zrušeny. V důsledku toho se výrazně zvýšil státní deficit. Avšak ten se v brzké
době po zotavení ekonomiky dorovnal. Rychlá expanzivní politika zajistila stabilní životní úroveň
12

Stellner, F., Hospodářské dějiny (16. - 20. století), Oeconomica, 2006, ISBN: 80-245-1141-X, s. 71-79
Vodička, M., Den, kdy došly prachy, 2009, Práh, ISBN: 978-80-7252-260-6, s. 59
14
Tamtéž
15
Stellner, F., Hospodářské dějiny (16. - 20. století), Oeconomica, 2006, ISBN: 80-245-1141-X, , s. 71-79
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a životní standard ve Švédsku příliš nepoklesl. Během krize reálné příjmy vzrostly a již v roce 1936
země vyráběla o polovinu více v porovnání s rokem 1929. Ekonomice pomohly také německé
objednávky železné rudy.16
Švédsko, ale také Norsko, Dánsko a Finsko se vzdaly své doposud přísné měnové politiky a opustily
zlatý standard v roce 1931, tedy poměrně brzy poté, co se v Evropě začala projevovat hospodářská
krize. Zatímco sousední státy se upnuly na držení zlata, ve Švédsku, a také v ostatních severských
zemích, začala inflační politika. Díky vyšším cenám se zvýšila produkce a poptávka po zboží,
zároveň se snížily úrokové sazby. Dosavadní deflace se změnila v mírnou inflaci. Začalo se více
investovat, export se nezastavil jako v jiných státech. Opuštění zlatého standardu na počátku
30. let bylo klíčovým aspektem k tomu, aby země zvládla krizi dobře. Směnné kurzy se sice
znehodnotily, ale ve Švédsku (a také v dalších severských zemích) se krize projevila krátce
a s mírným průběhem. Avšak i přes tato kladná opatření zůstala nezaměstnanost po celá třicátá
léta vyšší než před vypuknutím krize. Vysvětlení tohoto jevu není snadné, a dokonce není možné
jej jednoznačně interpretovat. Historikové se přiklání k názoru, že vyšší nezaměstnanost je
důsledkem celkového posunu ve vývoji nezaměstnanosti (například v přirozené míře
nezaměstnanosti), která v důsledku velké hospodářské krize nastala.17
Polsko
Krize zasáhla Polsko velmi silně, stejně jako Německo. Největší propad ekonomiky nastal v roce
1934. Podíl nezaměstnaných se zvýšil na 43,5 %. Velké procento zaměstnaných pracovalo pouze
na čtyři hodiny denně nebo jen na několik dní v měsíci, což zapříčinilo výrazný pokles mezd.
Sociální politika v Polsku téměř neexistovala. Aby si Poláci zajistili zvýšení příjmu, bylo nutné
prodávat majetek, například cenné knihy, prsteny, šaty, ale také nábytek. Dle statistik na jednu
postel připadaly tři osoby. Jedna rodina žila v jednom pokoji. Špatně na tom byly také porodní
statistiky, kdy polovina žen potratila, čtvrtina narozených dětí zemřela a ty děti, které přežily, často
trpěly křivicí.18
Navzdory obtížím se Polsko připojilo v roce 1933 k zemím zlatého bloku, tedy k těm státům, které
se zavázaly dodržovat zlatý standard i přes nepříznivou hospodářskou situaci. V pozadí tohoto
rozhodnutí stála jistě hyperinflace po první světové válce a obava z toho, že by se celý scénář mohl
opakovat. Země opustila zlatý standard v roce 1936 nejprve pouze cestou rozsáhlých devizových
kontrol. Oficiální odpoutání měny od zlatého standardu nastalo až v roce 1939. Zboží se vyváželo
za výrazně nižší ceny, než se prodávalo v Polsku. Rozevírání nůžek a snižování životní úrovně
vyústilo v nepokoje, kterým se vláda snažila zamezit přijetím kartelového zákona, v důsledku
kterého počet kartelů v období 1936-7 poklesl. I přesto byly kartely považovány za stabilizační
politiku až do vypuknutí druhé světové války.19
Počátkem roku 1936 předložil nově jmenovaný místopředseda vlády a ministr financí Eugeniusz
Kwiatkowski nový plán hospodářské obnovy (tzv. 4letý plán) na základě dřívějších zkušeností
ze Spojených států a Německa. Cílem plánu bylo přeorientování hospodářské politiky a zejména
uplatňování Keynesových opatření antidepresivní politiky.20 Tento posun hospodářské politiky byl
16

Vodička, M., Den, kdy došly prachy, Práh, 2009, ISBN: 978-80-7252-260-6, s. 62
Grytten, O.H., Why was the Great Depression not so Great in the Nordic Countries? Economic Policy and
Unemployment, https://core.ac.uk/download/pdf/30835631.pdf
18
Vodička, M., Den, kdy došly prachy, Práh, 2009, ISBN: 978-80-7252-260-6, s. 60
19
Polański, Z., Stabilization Policies and Structural Developments: Poland and the Crises of 1929 and 2008, CASE, No
9 (133),
https://case-research.eu/files/?id_plik=5374
20
Podle Obecné teorie zaměstnanosti, úroku a peněz, kterou J.M.Keynes publikoval v roce 1936. Tato publikace
reagovala na velkou hospodářskou krizi.
17
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však zpožděn o 3 až 4 roky, ve srovnání se západní Evropou. Výrazně vzrostla důležitost veřejného
sektoru, naopak se zkomplikovalo postavení malých podniků a soukromého sektoru. Implementaci
plánu přerušil nástup druhé světové války.21
Spojené státy americké
V reakci na pád akcií na burze roku 1929 začali investoři panikařit a zbavovali se akcií téměř
za jakoukoli cenu. Propad akcií pokračoval, jelikož se zvyšoval počet akcionářů, kteří nemohli
pokrýt úvěry hodnotou svých akcií ani hotovostí a na žádost banky byli nuceni akcie prodat.
Zahraniční investoři (i banky) se sídlem mimo New York stáhli peníze z newyorského trhu, přičemž
soukromí investoři utrpěli velké ztráty. Poklesla výroba, sklady se vyprodávaly. Hypotéky se
ve Spojených státech financovaly tříletými dluhopisy, přičemž každý rok byla splatná jedna třetina
částky. Majitelé domů neměli finance na to, aby tuto sumu zaplatili, nezískali překlenovací půjčku,
a tímto nastala řada exekucí. Ceny nemovitostí klesaly, snížila se stavební činnost, počet
vyrobených automobilů se redukoval ze 440 000 vozidel (srpen 1929) na 92 500 aut (prosinec
1929). Poklesy cen surovin a zemědělských produktů měly fatální dopady. Farmáři a menší
společnosti nemohli splácet úvěry, klesala kupní síla a do nových podniků se investovalo pramálo.
Počet bankrotů rostl, stejně jako počet nezaměstnaných. Nedostatek peněž trápil americké banky,
které požadovaly po zahraničních dlužnících navrácení poskytnutých úvěrů alespoň z převážné
části. Z Evropy se stahovaly investice a mezinárodní tok kapitálu ustal. 22
Prezident Herbert Clark Hoover prosadil přijetí Hawley-Smoothova celního sazebníku, který zvýšil
dovozní cla u zemědělských i průmyslových komodit. Tímto se prakticky paralyzoval dovoz
evropského zboží do Spojených států, jelikož evropské produkty byly na americkém trhu drahé
a neprodejné. Ač se mohla zdát protekcionistická myšlenka jakkoli v této situaci vhodná,
v konečném důsledku vedla k ochromení světového obchodu a zapříčinila měnové devalvace
v zámoří. V Evropě v roce 1931 nastala měnová krize. Jelikož ve Spojených státech převažoval
vývoz nad dovozem, byla americká ekonomika tímto sazebníkem významně poškozena. Propadl
se export pšenice i automobilů, vývoz se v roce 1933 snížil o 62 %, nezaměstnanost se zvýšila
z původních 3,2 % na 24,9 % a během třicátých let se ji nepodařilo snížit pod 14, 3 %.23 Stavebnictví
se téměř zastavilo, ustrnuly nákupy vozů a vagonů, hotely se zavíraly po patrech, případně
po celých objektech. Kuriozitou je příklad oceláren Bethlehem Steel, které propustily
zaměstnance, vystěhovaly je z domů a následně domy zbouraly, aby ušetřily za daň
z nemovitosti.24 Banky krachovaly, stát neměl peníze na chod institucí, města neměla finance
na provoz služeb, hasičů a policistů. Banky procházely státními kontrolami.25
V roce 1933 se prezidentem stal demokrat Franklin Delano Roosevelt. Nový prezident Spojených
států zavedl reformy, které vstoupily do povědomí pod názvem New Deal (Nový úděl nebo také
Nová dohoda). Reformy byly uskutečněny v období 1933 – 1937 s cílem oživit a podpořit
ekonomiku Spojených států. Během prvních 100 dní vlády Roosevelt přijal většinu opatření, která
navrhoval v prezidentském programu. Ihned po nastoupení do úřadu vyhlásil bankovní
prázdniny,26 přijal zákon o nouzové pomoci bankovnímu systému. Díky tomu byly slabé banky
podřízeny konkurzní správě. Banky, které disponovaly nízkým stavem aktiv, mohly požádat
o dodatečný kapitál k obnovení operací. Federální rezervní systém (FED) mohl vydávat více peněz,
21

Korys, P., The State as an Entrepreneur: Reorientation of the Economic Policy of the Republic of Poland in Late
1930s and the Development of State Capitalism, http://ekonomia.wne.uw.edu.pl/ekonomia/getFile/770
22
Stellner, F., Hospodářské dějiny (16. - 20. století), Oeconomica, ISBN: 80-245-1141-X, s. 73-74
23
Tamtéž
24
Vodička, M., Den, kdy došly prachy, Práh, 2009, ISBN: 978-80-7252-260-6, s. 9-49
25
Tamtéž
26
Zavření všech bank od 6. do 9. března 1933.
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bylo zakázáno hromadění i vývoz zlata. V roce 1933 byla zřízena na základě bankovního zákona27
Federální depozitní pojišťovna.28 Od 6. března do 9. března téhož roku se všechny banky zavřely.29
Návrh zákona umožnil reorganizaci a opětovné otevření těch bank, které mohly krizi přežít. Dolar
byl odpoután od zlatého standardu. Směnitelnost dolaru za zlato30 zrušil až v roce 1971 prezident
Nixon.31
První New Deal trval od března 1933 do jara 1935 a zaměřil se na poskytnutí pomoci a obstarání
dočasné práce pro aktuálně nezaměstnané. Dlouhodobým cílem bylo obnovení prosperity díky
vytvoření federálních institucí tak, aby byl na trhu nastolen správný poměr mezi nabídkou
a poptávkou, cenami a investicemi. Instituce uplatňovaly výrobní a regulační kvóty pro celá
průmyslová odvětví, regulovaly konkurenci, stanovily strop produkce.
Zákon o obnově průmyslu (National Industrial Recovery Act, NIRA) z června 1933 představoval
první pilíř New Dealu. Cílem bylo podpořit konkurenci a svobodný obchod. Zákon zakázal
monopoly a monopolní praktiky. Vycházel z přesvědčení, že nízké mzdy a vysoká nezaměstnanost
se odrážejí v nedostatečné poptávce po produkci firem, které nemají odbyt. V tomto důsledku
klesá výroba a poptávka po práci není dostatečná do takové míry, aby se odstranila
nezaměstnanost. Ve snaze snížit nezaměstnanost zdůrazňovali tvůrci, že kodexy32 musí obsahovat
ustanovení o maximálním počtu pracovních hodin na jednoho zaměstnance. Aby příjem
zaměstnanců nepoklesl, měl být kompenzován vyšší hodinovou mzdou. Tvůrci zákona se shodli
na tom, že nejnižší mzdy by měly být zvýšeny a objem práce by se měl rozdělit mezi více
zaměstnanců. Náklady zaměstnavatelů se v tomto důsledku zvýšily, avšak cílem nebylo tyto
náklady odrážet stoprocentně v tržních cenách. Firmám byly kompenzovány rostoucí ceny
prostřednictvím dohod o cenových a produkčních regulacích, které byly uvedeny v kodexech.
Kodexy stanovily mzdy, pracovní dobu, normy kvality řemeslné či tovární práce. Velcí podnikatelé
kodexy upravili ve svůj prospěch, což mělo dopad na malé řemeslníky. Zákon definoval minimální
mzdu alespoň 30 centů na hodinu, zakázal práci dětí, stanovil právo organizovat odbory a uvolnil
fondy na veřejné práce. Vůbec poprvé v historii byl vytvořen první celonárodní systém výměny
informací o pracovních příležitostech mezi úřady práce. Vznikla Správa sociálního zabezpečení a
soustava příspěvků pro nezaměstnané.33
Problém tkvěl v tom, že o dalších opatřeních nad tento stanovený rámec měl každý jiné představy.
Obecně měl zákon tři předpokládané cíle. Růst objemu mezd měl zvýšit běžné výdaje, růst
nejnižších mezd měl vést k obnově výdajů a zároveň nastolení mzdové rovnováhy mezi profesemi,
které za velké hospodářské krize utrpěly obrovské ztráty. Opatření zamezující snižování cen měly
zvýšit důvěru v podnikání a postupně vytvořit příznivé prostředí pro nové zakázky. Na jedné straně
se NIRA zbavil antitrustového zákonodárství, na straně druhé zakazoval monopolní praktiky a
konkurenci. Cílem nebylo umožnit kartelizaci, ale omezit konkurenci tak, aby nedocházelo
27

Emergency Banking Act
Stellner, F., Hospodářské dějiny (16. - 20. století), Oeconomica, ISBN: 80-245-1141-X, s. 73-74
29
Tzv. bankovní prázdniny
30
Americký dolar byl až do první světové války definován jako 1/20 unce zlata. Díky této definici nebylo možné vydávat
nové peníze. V důsledku první světové války a rostoucím válečným výdajům bylo nutné zlatý standard opustit. V roce
1944 se uskutečnilo jednání mezi 44 zeměmi (včetně Československa) o nové koncepci peněžního systému, který vešel
ve známost jako Brettonwoodská dohoda. Podstatou bylo napojení dolaru na zlato a následně napojení všech
ostatních měn na dolar. Dolar byl fixován jako 1/35 unce zlata.
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ke snižování cen.34 Dle tvůrců NIRA mohlo dojít k dramatické změně vazeb mezi jednotlivými
subjekty ekonomického systému a regulatorní funkce státu měla dosáhnout nebývalých rozměrů.
NIRA byl označován za nejhlubší odklon od principů tržní ekonomiky v dosavadních dějinách
Spojených států. Vláda platila farmářům za to, že nechali ležet ladem část pole (zákon Agricultural
Adjustment Act, AAA). Díky tomu se zvýšila cena potravin a farmáři měli později vyšší příjmy.
Farmáři, kteří na základě výzvy omezili výrobu, dostali finanční kompenzace, případně obdrželi
výhodnou půjčku. Zákon byl zrušen v roce 1936.35
NIRA stanovil minimální a maximální pracovní dobu, omezil neefektivní konkurenční boj, zvýšil
mzdy a určil výrobní kvóty. Kodexy čestné konkurence zakazovaly noční práci, stejně jako stanovily
minimální ceny. Vláda měla platit zaměstnance v některých soukromých podnicích. I přesto, že
New Deal přinesl řadu úspěchů, dostával podniky do paradoxních situací, zejména kvůli stanovené
ceně produktů. Vláda financovala stavby letišť a silnic, díky čemuž byla nejen posílena
infrastruktura, ale také eliminována vysoká nezaměstnanost.36
Československo
V roce 1929 československá ekonomika dosáhla vrcholu a Československo patřilo k velmi vyspělým
zemím. Od roku 1924 rostlo hospodářství, zvyšovala se průmyslová výroba, nastal rozvoj dopravy
a obchodu.37 A i když se pohledy na hospodářskou prosperitu Československa v letech 1924-29 dle
historiků výrazně odlišují, jsou tyto roky označovány za nejpříznivější období ekonomického
a sociálního vývoje první republiky.38
Dne 1. dubna 1926 vznikla Národní banka Československá (NBČS), která určovala eskontní
a lombardní sazbu a začala vydávat bankovky místo státovek. V roce 1929 činila eskontní sazba
5 %, v následujících krizových letech se sazba snížila na 4 %, v letech 1931 až 1932 přechodně
vzrostla na 5 % až 6 %, aby následně poklesla na 3,5 %.39 Úrokové sazby byly na konci roku 1929
až 8 % na úvěry a 3 % až 7 % na vklady. Úrokové sazby na vklady zapříčinily vysokou míru úspor
obyvatel.40
Politická situace v době velké hospodářské krize hrála v Československu velkou roli. Na podzim
roku 1929 se konaly předčasné volby, ze kterých vzešla nová vláda označovaná jako Velká koalice
Františka Udržala. Od podzimu 1932 převzal vedení Jan Malypetr. Vítězem v těchto volbách byla
Agrární strana, kterou následovala Sociální demokracie, na třetím místě skončila Československá
národně socialistická strana, na čtvrtém místě KSČ.
Hospodářskou krizi v Československu je možné rozdělit do tří období. 41


34

První fáze let 1928/29 – jaro 1931: V této době se rapidně snížily ceny cukrové řepy a obilí.
Problémy se projevily také v dalších oblastech zemědělství – chmelařství, sladovnictví,
export dříví, skla a keramiky. Krize se promítla v textilním průmyslu, sklářském průmyslu i
bižuterii.

Stellner, F. a kol., Hospodářské dějiny novověku, Praha 2012, s. 46-56
Stellner, F., Hospodářské dějiny (16. - 20. století), Oeconomica, ISBN: 80-245-1141-X, s. 73-74
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Tajovský, L., New Deal na pozadí předrooseveltovského vývoje hospodářské politiky. Hospodářské dějiny. 2010, roč.
25, čís. 1, s. 63 - 74
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Lacina, V., Velká hospodářská krize v Československu 1929-1934. 1. vyd. Praha: Academia, 1984, s. 68-70
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Průcha, V. a kol., Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 1. díl období 1918-1945. 1 vyd. Brno:
Doplněk, 2004. ISBN 80-7239-147-X, s. 245-270
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Druhá fáze let 1931 – jaro 1933: Druhá fáze byla považována za nejhlubší. Dvě velké
středoevropské banky zkrachovaly – německá Danatbank a rakouský Creditanstalt. Krach
bank způsobil nedůvěru v bankovní systém. Lidé vybírali z bank své uložené peníze, banky
neprodlužovaly úvěry, ani neposkytovaly nové. Nové investice se neuskutečňovaly,
průmyslové a obchodní podniky se zadlužily, a nejvíce na krizi doplatilo zemědělství.
Hospodaření státu končilo deficitem. Díky nouzové práci pro nezaměstnané se postupně
elektrifikovalo území Československa, stavěly se silnice a opravovaly se komunikace.



Třetí fáze let jaro 1933 – jaro 1934: Toto období se nazývá jako vlekoucí se deprese. Výroba
byla postupně oživována, nedocházelo k novým investicím. V této době začal platit
zmocňovací zákon42 a došlo k devalvaci koruny.



Poslední fáze z let 1934 – 1938: Je charakteristická postupným oživováním ekonomiky.
A i když po roce 1936 přišel růst, nestačil na to, aby bylo dosaženo předkrizové úrovně.
Růst přerušila nová krize v roce 1938.

Hodnota zahraničního obchodu klesla v letech 1929-1933 na 29 %. Ceny se snižovaly až do roku
1935, stejně jako mzdy. Nezaměstnanost poklesla až mezi roky 1936-1937. Do zemědělství
prostupoval silný státní intervencionismus, který byl podporován prezidentem Masarykem.
V červnu 1930 se zvýšila agrární cla, v roce 1932 se upravily úrokové sazby a exekuce
pro zemědělce, které měly charakter moratoria, v červenci 1933 byl zřízen živočišný syndikát
pro dovoz zboží. O rok později byl zřízen obilní monopol s právem nakupovat a prodávat obilí se
zahraničím. 43
Československo se začalo zaměřovat na ochranu domácího trhu a regulaci zahraničního obchodu
tak, že zavedlo povolovací řízení a kontingenty na jednotlivé druhy zboží. Reagovalo nejen na krizi,
ale také na devalvaci britské libry po roce 1931. Zákon o podpoře zahraničního obchodu schválený
téhož roku deklaroval ručení za exportní úvěry, poskytoval exportní prémie či refundace daní. Roku
1933 byla provedena revize celního sazebníku a vybrané druhy zboží spadaly do vyšší celní sazby,
přesto se clo jakožto přímý nástroj příliš nepoužívalo. Daně se zvyšovaly až do roku 1933, od této
doby se daňové břemeno snížilo. Docházelo k nucené kartelizaci, která byla ústředním bodem
Malypetrovy vlády. Vláda Jana Malypetra přijala v červnu 1933 zmocňovací zákon, který
opravňoval vládu, aby přijímala zákony bez souhlasu Parlamentu. Platnost zákona se prodlužovala
až do roku 1937. Tímto způsobem bylo přijato na 240 nařízení.44
Udržalova vláda zvýšila agrární cla, regulovala velmi výrazně zahraniční obchod skrze kontingenty,
uskutečnila investiční půjčku a začala sanaci bank. Malypetrova vláda zavedla živočišný syndikát,
obilní monopol, provedla revizi celního sazebníku, přijala kartelový zákon, přistoupila k devalvaci
měny a zřídila Československý reeskontní a lombardní ústav. Přes řadu regulací, možná právě jim
navzdory, byl průběh krize v Československu vleklý a těžký. Na vině byl vysoký vliv zahraničního
obchodu i velmi pozdní devalvace měny. Státní intervence v podobě cel, kontingentů či devizové
povinnosti, kartelizace a syndikace, obilního monopolu i zmocňovacího zákonu, nesplnily
předpokládaný dopad.45
42

Ústavní zákon č. 330/1938 Sb. z. a n., o zmocnění ke změnám ústavní listiny a ústavních zákonů republiky
Česko-Slovenské a o mimořádné moci nařizovací, byl mimořádným ústavním zákonem, díky němuž mohla vláda měnit
nebo doplňovat stávající zákony prostřednictvím vládních nařízení. Prezident mohl změnit text ústavní listiny
příslušným dekretem.
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Stručné srovnání hospodářských politik
Velká hospodářská krize přišla nečekaně a jednotlivé státy na ni nebyly připraveny. Ve 30. letech
20. století se s nastalou nepříznivou hospodářskou situací – nezaměstnaností, poklesem životní
úrovně, ochromením mezinárodního obchodu či omezením stavebnictví, vyrovnávaly různě.
Německo veškeré pracovní síly soustředilo na přípravu druhé světové války. Nabídlo lidem dočasný
a krajně falešný pocit bezpečí, za nějž museli později zaplatit svou daň nejen Němci. Ve Spojených
státech udeřila krize extrémně silným způsobem a velká země si s ní neuměla poradit. I když nástup
prezidenta Roosevelta vnesl do úřadu jistý řád, problémy s vysokou nezaměstnaností a nízkou
životní úrovní přetrvávaly po celá třicátá léta. Poměrně nešťastně zvolená protekcionistická
opatření v raných 30. letech zapříčinila propad exportu, rapidní snižování cen a mezd, a ruku v ruce
snižování životní úrovně. Až razantní zásahy a regulace ekonomiky přinesly občanům více jistoty,
vyšší mzdy, růst zaměstnanosti a znovuobnovení exportu. Bylo by ovšem chybou domnívat se, že
s nástupem New Dealu se ekonomika Spojených států jako mávnutím kouzelného proutku zotavila
a nastaly časy blahobytu. New Deal napomohl krizi překlenout důstojným způsobem, nicméně
problémy spojené s vysokou mírou nezaměstnanosti a rapidním poklesem životní úrovně plošně
v celých Spojených státech nevyřešil.
Velmi dobře zvládlo krizi Švédsko, jež se vydalo opačnou cestou v porovnání s ostatními vyspělými
státy. Místo zvyšování daní, ke kterému přistoupilo Československo, se ve Švédsku uvolňovala
opatření z oblasti měnové politiky, snížily se daně, reálně vzrostly mzdy. I přes vysoké zadlužení
vyšly severské státy z krize nejlépe, nezaměstnanost rostla i zde, avšak nijak dramaticky.
Situaci okolo velké hospodářské krize nezvládalo Československo příliš dobře. Přistoupilo
k zavedení složitého celního sazebníku i přesto, že se ve Spojených státech ukázala celní opatření
jako zcela lichá a spíše devastující. Ostatně i tento trend se v Československu potvrdil. Místo
podpory pracovních míst se vláda zaměřila na kartelizaci a syndikaci, energii věnovala
na povolování monopolů a uvalování cel. Protekcionistická politika nefungovala, a když se země
z krize po několika letech z menší části dostala, ocitla se záhy na prahu další krize, kterou umocnila
druhá světová válka.
Polsko zvládalo hospodářskou situaci možná nejhůře ze všech výše uvedených zemí. Vláda si
nevěděla rady, a i když se snažila podniknout jisté kroky v tom, aby podpořila zahraniční obchod,
její úvahy se ukázaly jako nesprávné. Export potravin za nižší než domácí ceny nebyl správným
krokem, alespoň ne v období, kdy chyběli kupci těchto komodit. Místo, aby se nasytili občané
polského státu, země se orientovala na export. Další chybou byla přísná restriktivní měnová
politika, a i přesto, že se Polsko nakonec rozhodlo zlatý standard opustit, učinilo tak velmi pozdě.
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Velká finanční krize z let 2007 - 2009
„Často se stává, že čím sladší je první plod nějaké zvyklosti, tím trpčí je její pozdější ovoce. Důkazem
toho je zkaženost, lenost, marnotratnost. Tehdy totiž dochází k tomu, že člověk, který se v ohromení
nad viditelným účinkem ještě nenaučil rozeznávat ony účinky, které není vidět, se oddává zhoubným
zvykům nikoliv z pouhé náklonnosti, nýbrž z vypočítavosti.“
Fréderic Bastiat, Co je vidět a co není vidět, s. 99
Finanční krize v letech 2007–2009 přinesla nedůvěru ve finanční systém na celosvětové úrovni.
Krizi v uvedeném období vyvolalo hned několik událostí. Hlavní příčinou byly tzv. subprime
hypotéky na americkém trhu, které pokřivily americký hypoteční trh a způsobily bublinu, jež
musela splasknout. Pro představu uveďme, že výše úrokových sazeb poklesla od roku 2000 do roku
2003 z 6,5 % na 1 %, z tohoto důvodu se zvýšil objem hypotečních úvěrů. Další úskalí představovalo
zvýšení cen ropy v roce 2008, pokles reálného HDP a prudký nárůst spotřebitelských cen.
Krize udeřila v plné síle v září 2008, avšak tomu předcházelo prasknutí nemovitostní bubliny
ve Spojených státech v letech 2005 a 2006. Po splasknutí bubliny se zvýšily ceny hypotečních
úvěrů, úrokové sazby se zvedly a splátky se prodražily. Výrazným problémem bylo, že neadekvátně
nízké úrokové sazby umocněné téměř nulovou povinností doložit příjem či vykázat úspory
pro pořízení nového bydlení, nalákaly k uzavření hypotečních úvěrů i ty klienty, kteří si půjčky
na bydlení nikdy vzít neměli. Jinými slovy, bylo předem jasné, že svůj úvěr dříve či později
přestanou splácet a nebudou adekvátně solventní. Poptávka po vlastním bydlení rostla a
neúměrně zvyšovala ceny nemovitostí na trhu. Spirála, která podporovala život na dluh, se pomalu
roztáčela. Avšak to nebylo jediné úskalí, které s sebou subprime hypoteční úvěry přinesly. Když
lidé více investovali do bydlení pořízeného na dluh, začaly se objevovat finanční instrumenty MBS
(postupované cenné papíry - cenné papíry zajištěné hypotékou) a CDO (spojené do větších portfolií
a vydávány v samostatných tranších - zajištěné dluhové závazky) odvozené od hypotečních úvěrů
a cen nemovitostí. Investoři investovali do těchto instrumentů, vkládali své peníze, aby mohli
rychle vydělávat na trhu s nemovitostmi. Problémem bylo, že investoři do těchto instrumentů
investovali, aniž by zvážili riziko takové investice. Při pádu cen nemovitostí utrpěly finanční
instituce ztráty. Nepochybným úskalím také bylo, že ceny nemovitostí reálně nedosahovaly výše
hypotečních úvěrů. Od července 2007 investoři ztráceli důvěru v hodnotu cenných papírů a tato
hodnota prudce klesala. Ceny nemovitostí se zvyšovaly od roku 1991 do druhé poloviny roku 2006,
i přes recesi v roce 2001.46
Při sekundární sekuritizaci dochází ke sdružování jednotlivých strukturovaných aktiv do balíku
s účelem následného postoupení třetí osobě. Balík se vytvoří z podkladových aktiv a dále jsou
na něj emitovány cenné papíry, které se kryjí peněžními příjmy z aktiv porfolia (ABS). Emisní proces
zabezpečují investiční zprostředkovatelé. Ti cenné papíry prodávají drobným investorům. Dle
distribuce výnosů z emitovaných cenných papírů a právního nároku na strukturovaná aktiva se
rozlišují postupované cenné papíry a proplácené cenné papíry. Na začátku tisíciletí se výrazně
zvýšil nárůst nového druhu ABS ve formě Collateralized debt obligations (CDOs), které byly
utvořeny z portfolia důchodových aktiv. Avšak nové metody sekuritizace (nejvýrazněji ve formě
CDO) zvyšovaly informační asymetrii mezi dlužníkem a investorem. 47
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Mezi makroekonomické faktory, které stály za příčinou finanční krize, patřilo snížení úrokových
sazeb na krátkodobé úvěry v roce 2006 a vysoká tvorba úvěrů. Pokles úrokových měr mezi roky
2000 až 2003 (mimo jiné také v reakci na teroristické útoky) způsobil rostoucí deficit běžného
národního účtu. Mezi roky 1996 až 2004 se zvýšil schodek amerického běžného účtu o 650 miliard
USD, respektive o 4,3 % HDP. Bylo proto nutné kompenzovat schodek běžného účtu přebytkem
investičního účtu ve stejné výši, aby byl dodržen princip rovnováhy platební bilance. Nastal výrazný
tok kapitálu do Spojených států, aby mohla být tato nadměrná spotřeba zaplacena. Ústředními
věřiteli byly asijské ekonomiky a také země vyvážející ropu. V tomto důsledku se mezi roky 2004
a 2006 zvýšily roční a pětileté úrokové sazby.48
Globální finanční krize se ve Spojených státech začala poprvé projevovat v polovině roku 2007,
právě v období, kdy se na americkém trhu nemovitostí šířila nejistota. Ceny nemovitostí se
zvyšovaly až do podzimu 2006. Na jihu Spojených států vzrostly o více než 170 %. Na přelomu let
2006 a 2007 se méně bonitní dlužníci v důsledku zvyšování úrokových sazeb dostávali do problémů
se splácením hypotečních úvěrů. Banky postupně realizovaly zástavy za nesplacené hypotéky a
ceny nemovitostí na americkém trhu poklesly. Stejně tak se snížilo portfolio produktů, kterými bylo
možné financovat tento nemovitostní boom. Ceny nemovitostí vedly ke snížení hodnoty cenných
papírů krytých hypotečními úvěry. 49
Zatímco v roce 1991 se roční nominální míra růstu hypotečních úvěrů pro domácnosti pohybovala
na 6,7 %, o deset let později to bylo 10,5 % a v roce 2003 již 14,2 %. V roce 2007 poklesla zpět
na 6,8 %. Spotřebitelské úvěry vykazovaly podobný trend. V roce 1990 činila roční nominální míra
růstu spotřebitelských úvěrů 1,9 %, o deset let později 11,4 %, a mezi roky 2005 a 2006 mírně
přesáhla 4 %. Nejvyšší nárůst hypotečních úvěrů lze pozorovat právě po roce 2001, kdy došlo
ke snížení sazeb.50
Právě nadměrné spekulace a dluhové financování odstartovaly neúměrný ekonomický boom nejen
ve Spojených státech, ale také v mnoha dalších zemích. Zranitelnost ekonomiky rostla ruku v ruce
se zvyšováním podílu finančních spekulativních jednotek. K oživení akciových trhů došlo díky
expanzivní politice FEDu, který snížil úrokovou sazbu z federálních rezervních fondů z 6,5 % (březen
2000) na pouhé 1,0 % (březen 2004). Tímto celosvětově poklesly úrokové sazby a nastalo oživení
ekonomického růstu. Ruku v ruce s tím se zvýšila poptávka po hypotečních úvěrech a vytvořila se
nová nemovitostní bublina.
V reakci na ekonomickou a následně dluhovou krizi, která negativně zasáhla do evropských zemí,
se EU více zabývala tématem rozpočtových rámců, zpřísnila rozpočtová pravidla a zavedla nová.
Rozpočtový rámec EU obsahuje opatření ohledně rozpočtových pravidel, střednědobého
rozpočtového plánování, rozpočtové spolupráce mezi jednotlivými úrovněmi státní správy,
rozpočtových rad, monitorování rozpočtů, makroekonomické a rozpočtové projekce.51 Následující
grafy prezentují nezaměstnanost a růst HDP před finanční krizí, v jejím období a chvíli po ní.
Graf 3 ukazuje celkovou nezaměstnanost v procentech ve vybraných zemích v období 2006 až
2011. Ve Spojených státech se nezaměstnanost začala zvyšovat od roku 2007, v České republice,
48
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http://www.scielo.org.mx/pdf/estfro/v13n26/v13n26a8.pdf
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Jonech, Ch. I., The Global Financial Crisis: Overview, 2009, Dostupné z:
http://www2.econ.iastate.edu/classes/econ502/tesfatsion/GlobalFinancialCrisisOverview.2009.CJones.pdf
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Smetanková D., Evropský rozpočtový rámec, rozpočtové instituce a rozpočtové rámce v ČR a ve vybraných zemích
EU, https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=103747
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na Slovensku nebo ve Švédsku až po roce 2008. V Německu díky zavedení tzv. Kurzarbeit, při
kterém zaměstnavatel nezrušil pracovní místo pro zaměstnance, a stát platil 60 % až 67 % ušlé
mzdy, se podařilo nezaměstnanost v krizových letech dokonce výrazně snížit.
Graf 3: Nezaměstnanost v letech 2006 až 2011 v % (vybrané státy)
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Zdroj: Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate),
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2011&start=2004

Graf 4 zachycuje HDP v letech 2006 až 2011 v procentech ve vybraných státech. Nejvýraznější
pokles HDP ve všech zemích je patrný v roce 2009, růst nastal v období 2009 až 2010 a po roce
2010 je zachycena buď stagnující nebo klesající tendence v růstu, respektive poklesu, HDP.
Graf 4: HDP v letech 2006 až 2011 v % (vybrané státy)
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Zdroj: GDP growth (annual %),
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2011&start=2003

Německo
Německé banky byly od konce roku 2008 při poskytování úvěrů zdrženlivé, zpřísnily úvěrové
standardy z důvodu rostoucího rizika nesplácení. Úvěry byly omezeny po roce 2008 celoplošně.
Nejvíce tím byly zasaženy malé a střední podniky, které si nemohly obstarat finanční prostředky.
Vláda se proto v roce 2009 shodla na balíčku opatření, který by ulehčil poskytování úvěrů a to tak,
že prostřednictvím státní banky KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) byla umožněna půjčka
ve výši 10 mld. eur na financování investiční činnosti pro malé a střední podniky. Ve stejném
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období byl schválen balíček opatření na podporu ekonomiky o objemu 50 miliard eur. Vláda
podporovala infrastrukturu, mírně snížila daně, zavedla šrotovné ve výši 2500 eur za automobil,
který je starší devíti let v případě, že si majitel vozidla pořídil nový vůz, respektive vozidlo
na leasing. Takto pomáhala automobilovému průmyslu. 52
Schröderova vláda přijala čtyři reformy trhu práce pojmenované Hartz I – IV (dle tehdejšího
personálního ředitele Volkswagenu, jenž působil jako poradce německého kancléře Schrödera).
Ústředním bodem byla změna třístupňového systému vyplácení podpor (Arbeitslosengeld –
podpora v nezaměstnanosti, Arbeitslosenhilfe – dávka pomoci v nezaměstnanosti a Sozialhilfe –
sociální dávka).53 Úřad práce se změnil ve Spolkovou agenturu práce, která nově vyplácela veškeré
dávky (dříve rozděleno mezi úřady práce a úřad sociální péče). Reforma rozšířila možnost
částečných úvazků a zmírnila podmínky kolektivních smluv v nových firmách. Osoby nad 52 let
mohly nově dostat smlouvu na dobu určitou.54
Reforma také snížila vyplacení příspěvku v nezaměstnanosti. Po uplynutí první dávky
v nezaměstnanosti (Arbeitslosengeld I.), obdržel nezaměstnaný druhou dávku v nezaměstnanosti
(Arbeitslosengeld II.). Podporu v nezaměstnanosti Arbeitslosengeld I. mohli lidé pobírat po dobu
18 měsíců. Vláda zvýšila možnost vyplácení pro osoby nad 58 let až na dva roky. Avšak
nezaměstnaní nebyli s výší vyplácených dávek spokojeni, zejména pak se sníženou verzí
Arbeitslosengeld II. Německý ústavní soud u vybraných případů nařídil, aby byla nezaměstnaným
vyplacena nesnížená podpora v nezaměstnanosti, jelikož ta snížená byla příliš nízká. Aby nemusely
firmy propouštět, přecházeli zaměstnanci na částečné úvazky. V listopadu 2008 pracovalo
na částečný úvazek 130 000 osob, o půl roku později, v květnu 2009, činil počet osob pracujících
na částečný úvazek na 1 468 800 lidí. 55 Počet osob na částečný úvazek během roku 2010 poklesl
a v září 2010 bylo zaměstnáno na částečný úvazek 237 300 osob.56 Velké změny v oblasti trhu
práce byly způsobeny podporou pro společnosti, které zaměstnávaly zaměstnance na částečný
úvazek, na místo toho, aby je propustily.
V říjnu 2008 schválila vláda soubor opatření s cílem snížit daňové zatížení, stabilizovat výdaje
na sociální zabezpečení a investovat do rodin. V roce 2009 bylo v důsledku těchto opatření
odvedeno do státního rozpočtu o 6 mld. eur méně, a od roku 2010 každým rokem o 14 mld. eur
méně.57 Soubor opatření zahrnoval snížení daňové zátěže ve výši 20 % na výdaje do hranice 20 tis.
eur ročně pro domácnosti. Od roku 2009 se snížila sazba příspěvku na pojištění nezaměstnanosti
o 0,5 p.b. na 2,8 %, zvýšily se nezdanitelné položky na dítě z 3 548 eur na 3 864 eur, přídavky
na dítě se měsíčně zvýšily o 10 eur, pro tři a více dětí o 16 eur. Do příspěvku na bydlení byly
zahrnuty náklady na vytápění. V listopadu 2008 schválila vláda balíček „Beschäftigung und
52
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https://www.bundesbank.de/resource/blob/688918/764cf7eef134927427b34019c9eeb108/mL/2009-02-17boehmler-finanzkrise-und-wirtschaftliche-perspektiven-download.pdf
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Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses, European Commission, 2009, Dostupné z:
https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication15887_en.pdf
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Walwei, U., Zur Ökonomie der Arbeitslosenversicherung, in: APuZ 27/2009, s. 27–33, Dostupné z:
https://www.bpb.de/system/files/pdf/YYBZRI.pdf, srov. s Jansen, J., Von der aktiven zur aktivierenden
Arbeitsmarktpolitik: Paradigmenwechsel und regionale Praxis in Norddeutschland am Beispiel des Landes SchleswigHolstein sowie der Freien und Hansestadt Hamburg, 2011, https://d-nb.info/1018854622/34
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Arbeitsmarkt 2009, Amtliche Nachrichten der Bundesagentur für Arbeit, Bundesagentur für Arbeit, 2009, Dostupné
z: https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/200912/ama-heft-arbeitsmarkt/arbeitsmarkt-d-pdf.pdf
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Arbeitsmarkt 2010, Amtliche Nachrichten der Bundesagentur für Arbeit, Bundesagentur für Arbeit, 2010, Dostupné
z: https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/201012/ama-heft-arbeitsmarkt/arbeitsmarkt-d-pdf.pdf
57
Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstärkung Maßnahmenpaket der Bundesregierung, BMWi/BMF 2008,
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Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze“, díky němuž bylo možné zajistit pracovní
místa. Byly vytvořeny zprostředkovatelny úřadu práce (Job-to-Job-Vermittlung), byl zaveden
zvláštní program spolkové agentury práce pro nekvalifikované a starší obyvatelstvo.58
Balíček si kladl za cíl udržet na překlenovací období pracovní místa, kdy docházelo k výkyvům
zakázek. Měl také odlehčit systému nezaměstnanosti.59 Mezi roky 2009 a 2010 bylo do ekonomiky
napumpováno 50 mld. eur. Balíček měl ulevit domácnostem, zvýšila se základní nezdanitelná
částka ze 7 664 eur na 7 834 eur se zpětnou platností od 1. 1. 2009, pro rok 2010 činila 8 004 eur.
Příspěvek na zákonné nemocenské pojištění se snížil na 14,9 %. Ten, kdo pobíral příspěvek na dítě,
obdržel jednorázovou dávku navíc ve výši 100 eur. Německo se rozhodlo podpořit práci
na poloviční úvazek tak, že pokud zaměstnavatel nepropustil zaměstnance a nabídl jim částečný
úvazek, uhradila mu Spolková agentura práce polovinu příspěvků na sociální pojištění.60
V Německu velmi dobře zafungovalo šrotovné, díky kterému překonaly německé automobilky
nejnáročnější fázi hospodářské recese. Díky kurzarbeitu61 si podniky mohly ponechat kmenové
zaměstnance na zkrácený úvazek a nemusely je propustit. Od poloviny roku 2010 bylo
zaznamenáno oživení ekonomiky, nezaměstnanost poklesla. 62 Kurzarbeit se stal v Německu
oblíbeným a v roce 2009 zachránil na 300 000 pracovních míst. Tento systém vyšel stát levněji než
výše zmiňované podpory v nezaměstnanosti, avšak je třeba myslet také na to, že kurzarbeit musel
být nastaven pro ta pracovní místa, která zůstala i po překlenutí krize zachována, jelikož pokud by
se tato pracovní místa zrušila, zaplatil by za ně stát dvakrát – dotací na pracovní pozici a také
následnou podporou v nezaměstnanosti.63
Zákon Sozialgesetzbuch (SGB) III rozlišoval tři formy krátkodobé práce – sezónní, restrukturalizační
a cyklickou (v krizi kurzarbeit). Kurzarbeit byl prodloužen z 18 měsíců na 24 měsíců. Stejně jako
u dávky v nezaměstnanosti činil příspěvek na kurzarbeit 60 % (respektive 67 % pro rodiny s alespoň
jedním dítětem) čisté mzdy. Základem pro výpočet příspěvku byl hrubý příjem, který by
zaměstnanec normálně vydělával. Z toho se odečetla skutečně dosažená hrubá mzda za skutečně
vykonanou práci, včetně dodatečných odměn. Zaměstnanci dostávali čistou hodnotu tohoto
rozdílu v nárokovém období ve výši 60 % nebo 67 %. Jinými slovy to znamenalo, že pokud
zaměstnanec vykonával svou práci pouze na poloviční úvazek, získal poloviční hrubou mzdu. Stát
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doplatil 60 % nebo 67 % rozdílu z čisté mzdy, což vyšlo levněji, než hradit plnou podporu
v nezaměstnanosti ve stejné procentuální výši.64
Německá zkušenost v krizové dekádě od roku 2008 byla paradoxní. Na jedné straně Německo
nepatřilo mezi nejvíce postižené země, na druhé straně fiskální náklady na podporu německých
finančních institucí byly velmi vysoké, dokonce i ve srovnání se zeměmi, ve kterých se krize
projevila naplno. Přesné údaje o fiskálních nákladech nejsou k dispozici, ale sčítáním čísel, která
byla zveřejněna pro různé instituce, je možné vyvodit, že celkové náklady přesahují 70 miliard
eur.65
Z grafu 5 lze vypozorovat rapidní nárůst konsolidovaného hrubého dluhu sektoru vládních institucí
v Německu a na Slovensku ke konci roku jako procento HDP. Graf srovnává situaci v Německu,
na Slovensku a ve Švédsku. V Německu se od roku 2008, kdy plně udeřila finanční krize, začíná dluh
výrazně zvyšovat. Je to dáno především výše uvedenými opatřeními na podporu udržení
zaměstnanosti, finančními příspěvky pro rodiny, stejně jako zavedením šrotovného. V Německu
činil konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v roce 2008 65,5 % HDP, v roce 2009 již
73 % HDP, o rok později dokonce 82,4 % HDP. Opatření na podporu oživení ekonomiky, která
Německo přijalo, se ukázala jako správná a efektivní, i přesto, že měla řadu kritiků. Německá
ekonomika vzešla z této krize velmi dobře. Snaha podpořit zaměstnanost prostřednictvím
kurzarbeitu stála stát méně, než vyplácení podpor v nezaměstnanosti. Díky šrotovnému se
podařilo minimalizovat ztráty v automobilovém průmyslu a podpora práce na částečný úvazek
zafungovala jako záchranný polštář před propouštěním. I přesto, že výdaje na tato opatření byly
značné, Německu se podařilo dluh během devíti let snížit na méně než 60 % HDP. Slovensko se při
zavádění opatření na podporu ekonomiky inspirovalo v Německu – zavedlo šrotovné a
podporovalo zachování pracovních míst. Dle konsolidovaného hrubého dluhu sektoru vládních
institucí je patrné, že na Slovensku nebyla opatření zvolena tak dobře jako v Německu. Ekonomiku
se sice podařilo podpořit, avšak na úkor vyššího dluhu, jehož snižování se ukázalo jako obtížné.
Graf 5: Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí ke konci roku jako % HDP
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Zdroj: General government gross debt - annual data,
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/teina225/default/table?lang=en
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Slovensko
V listopadu 2008 byl vytvořen monitorovací výbor dopadů globální krize na živnostníky. Analyzoval
aktuální situaci dopadů finanční a hospodářské krize na podnikatele, malé a střední podniky. Vláda
schválila Národní program reforem Slovenské republiky pro období 2008 – 2010, který měl tři části.
První reflektovala stav plnění strukturálních politik za posledních 12 měsíců, hodnotila opatření
Národního programu reforem za roky 2006 – 2008 a krátkodobá opatření Modernizačního
programu Slovensko. Ve druhé části rozpracovával program blíže stav makroekonomické a fiskální
politiky, vyzdvihoval cíle, které byly prezentovány v Konvergenčním programu Slovenska v prosinci
2007. Nakonec také zveřejňoval základní makroekonomické ukazatele a informoval o financování
opatření národního programu reforem. 66
Vláda zavedla příspěvek pro zaměstnavatele na udržení zaměstnanosti, který byl určen na úhradu
pojistného na sociálním a zdravotním pojištění za zaměstnance v případě přerušení provozu firmy
a následné vyplácení náhrad ve výši 60 % ze mzdy. Příspěvek se poskytoval zaměstnavatelům, kteří
ze závažných provozních důvodů nemohli zaměstnancům přidělit práci. Dalším využívaným
opatřením byl příspěvek na podporu vytváření pracovních míst, který mohl získat zaměstnavatel
provozující svou činnost minimálně jeden rok a který nově vytvořil pracovní místo pro uchazeče
z evidence na úřadu práce. Zaměstnanci mohli ke mzdě pobírat příspěvek za přísných podmínek
(zaměstnanec musel být evidován na úřadu práce alespoň tři měsíce, zaměstnání si našel sám
a jeho mzda nedosahovala nad 304 eur).67
Třetí protikrizový balíček s sebou přinesl snížení daňového zatížení občanů zejména
nízkopříjmových a středněpříjmových osob. Nezdanitelné minimum se zvýšilo z 19,2 násobku
životního minima na 22,5 násobek, tedy z 3435 eur na 4017 eur. Ve snaze omezit administrativní
zátěž podniků byla zrušena povinnost evidovat knihu jízd. Úspěšným opatřením bylo také zkrácení
lhůty vrácení nadměrných odpočtů DPH na 30 dní (z 60 dní), zrychlené odepisování, zvýšení
vstupní ceny pro jednorázový odpis hmotného a nehmotného majetku. K podstatným opatřením
patřilo také zvýšení energetické účinnosti a podpora rozvoje vědy a výzkumu.68 K 31. březnu 2009
dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 2 410,6 mil. eur, přičemž byly realizovány výdaje státního
rozpočtu na úrovni 2 615,3 mil. eur. Státní rozpočet celkově dosáhl schodek na úrovni 204,7 mil.
eur.69
Slovensko zavedlo šrotovné na likvidaci starého vozidla. V roce 2009 bylo na tento program
vyčleněno 55 mil. eur. Hlavním cílem bylo zvýšit poptávku po nových vozidlech, které mají nižší
spotřebu a méně zatěžují životní prostředí než staré vozy. Avšak zde se toto opatření jevilo jako
drahé a neefektivní. Nicméně názory na zavedení šrotovného se odlišují.70
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70
Tlačová konferencia po expertnom zasadnutí v rámci Rady pre hospodársku krízu,
https://archiv.vlada.gov.sk/old.uv/14977/tlacova-konferencia-po-expertnom-zasadnuti-v-ramci-rady-prehospodarsku-krizu.html, srov. s Šrotovné sa minulo už v stredu, 2009, https://www.trend.sk/spravy/srotovne-minulostredu
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Na krizi nebyla vláda připravena, i přesto byl její přístup proaktivní a svými opatřeními se snažila
zvýšit poptávku, oživit výrobu a spotřebu. Nutno ovšem poznamenat, že ne všechna opatření byla
stoprocentně účinná (již zmíněné šrotovné).
Spojené státy americké
Po pádu investiční banky Lehman Brothers podepsal prezident G. W. Bush v říjnu 2008 zákon
o programu TARP (Troubled Asset Relief Program), který směřoval na pomoc finančním institucím,
zejména bankám, které si mohly výhodněji vypůjčit peníze. Na program bylo vyčleněno
na 700 mld. USD. Program byl kritizován ze dvou stran. První výtkou bylo, že manažeři bank si
vypláceli příliš velké odstupné, tzv. zlaté padáky, další výtkou bylo, že finanční sektor zůstal zcela
stejný jako před krizí. Za dva roky existence dosáhl TARP na příjmy ve výši 35 mld. USD, celkový
odhad nákladů spojených s vyplácením financí se snížil.71
Dále byl v roce 2008 schválen program TALF (Term Asset-backed Securities Loan Facility)
s celkovým rozpočtem 200 mld. USD, jenž trval až do konce března 2010. 72 Cílem bylo stimulovat
banky a ostatní instituce při poskytování úvěrů spotřebitelům a malým podnikům. Program vyčlenil
Federální rezervní bance až 200 miliard USD na tříleté a pětileté půjčky pro malé podniky
a domácnosti. Hlavním cílem bylo oživení trhu s ABS, který se po vypuknutí krize zhroutil. Díky
programu se podařilo obnovit likviditu na trzích ABS73 a MBS74 a snížily se jejich tržní sazby.75
Nejčastěji se z programu financovaly půjčky na školné, vybavení podniku či nákup automobilu.76
Barack Obama77 podepsal v únoru 2009 ekonomický stimulační balíček tzv. Recovery Act78
v hodnotě 787 mld. USD, který byl vynaložen na snížení daní pro podniky a rychlejší odpisování
majetku. Firmy investující do obnovitelných zdrojů energie mohly z balíčku čerpat podporu. Snížily
se daňové odvody pro společnosti, které procházely restrukturalizací, aby nevyhlásily bankrot.
Financovaly se výplaty dávek v nezaměstnanosti, příspěvky na školné a vládní investice
do infrastruktury a vysokorychlostní železnice. V únoru 2009 přišla pomoc domácnostem, kterým
hrozilo, že jim banka zabaví nemovitost a ony se budou muset vystěhovat. Tento program se týkal
9 milionů amerických domácností, z čehož 5 milionů domácností mohlo změnit podmínky splácení
úvěru. Ostatní 4 miliony domácností mohly využít přímé podpory vlády. Do tohoto programu bylo
vyčleněno 75 mld. USD. Největší banky prošly zátěžovým testem, který zjišťoval, zda by zvládly
situaci i za ještě komplikovanějších podmínek. Bylo zjištěno, že deset bank nemá dostatečný kapitál
a potřebovalo by vládní pomoc ve výši 74,6 mld. USD dodatečného kapitálu k posílení rezerv.
V letech 2009 a 2010 byla schválena řada opatření, například daň pro největší banky, která se
71

The Troubled Asset Relief Program: Report on Transactions Through December 31, 2008, Dostupné z:
https://www.cbo.gov/publication/41754, srov. s Emergency Economic Stabilization Act of 2008, Dostupné z:
https://web.archive.org/web/20090110184334/http://www.uiowa.edu/ifdebook/issues/bailouts/eesa.shtml
72
Term Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF), https://www.federalreserve.gov/regreform/reform-talf.htm,
srov. s Reflections on the TALF and the Federal Reserve's Role as Liquidity Provider , Dostupné z:
https://www.newyorkfed.org/newsevents/speeches/2010/sac100609.html, srov. s Campbell D., Securitization
Markets and Central Banking: An Evaluation of the Term Asset-Backed Securities Loan Facility, Journal of Monetary
Economics 58(5) · January 2011 Dostupné z:
https://www.researchgate.net/publication/228216386_Securitization_Markets_and_Central_Banking_An_Evaluatio
n_of_the_Term_Asset-Backed_Securities_Loan_Facility
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Asset backed securities (Cenné papíry zajištěné aktivy)
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Mortgage backed securities (Cenné papíry zajištěné hypotékami)
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Federal Reserve announces the creation of the Term Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF), 2008,
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20081125a.htm
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Term Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF) Terms and Conditions, 2008, Dostupné z:
https://www.federalreserve.gov/newsevents/monetary20081125a1.pdf
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The Recovery Act, 2009, https://obamawhitehouse.archives.gov/recovery
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Celý název balíčku byl The American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (ARRA)
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nazývala poplatek ze zodpovědnosti za finanční krizi. Daň ve výši 0,15 % se týkala pasiv. Peníze
z výběru daní byly použity na záchranu bankovního sektoru v době krize. V červenci 2010 podepsal
Barack Obama regulaci finančního sektoru, která chránila spotřebitele před pochybnými
praktikami finančních firem. 79
PPIP (Public Private Investment Program) byl plán na oživení úvěrového trhu a na očištění
finančního sektoru a odstranění toxických aktiv ve finančním sektoru. Tento program byl zpočátku
financován z programu TARP, ze kterého si vypůjčil 100 mld. USD. Předpokládalo se, že spolkne
na 500 mld. až 1 bilion USD. Plán umožnil navýšit financování bank a vyčistit rozvahy. Byla
vytvořena nová instituce, která nabízela soukromým investorům riziková aktiva z portfolií bank
za výhodné úrokové sazby.80
V březnu 2010 byl podepsán balíček týkající se amerického zdravotnictví Health Information
Technology for Economic and Clinical Health Act. Díky této reformě byla zpřístupněna zdravotní
péče i desítkám milionů nepojištěných Američanů. Náklady na tuto reformu se vyšplhaly
k 940 mld. USD. Na straně druhé tato reforma ušetřila z rozpočtu 138 mld. USD. 81
Federální rezervní systém počátkem května 2008 zvýšil objem nouzových krátkodobých úvěrů
nabízených v rámci termínové aukční facility (term auction facility – TAF)82 o 50 % (z 50 mld. USD
na 75 mld. USD), portfolio akceptovatelných úvěrových zástav, nouzovou linku měnových swapů
otevřenou pro potřeby ECB z 30 na 50 mld. USD a pro potřeby švýcarské centrální banky z 6
na 12 mld. USD. Takto byl usnadněn přístup při poskytování krátkodobých dolarových úvěrů
evropským centrálním bankám. Investiční banky mohly čerpat nouzové úvěry i v roce 2009.83 Cílem
TAF bylo zvýšení toku mezibankovních úvěrů, snížení úrokové sazby na trhu. FED přijímal jako
zástavu pro poskytované nouzové půjčky také akcie. Avšak i přes všechna opatření bylo tempo
hospodářského růstu velmi pomalé a nenaplnilo prognózy. Na místo predikovaných 2,9 % rostla
americká ekonomika v roce 2010 o 2,8 %, v roce 2009 poklesl HDP o 2,6 %. Právě díky nízkému
tempu růstu se Spojené státy americké potýkaly s poměrně vysokou nezaměstnaností.84
Švédsko
Premisou Švédska jsou silné veřejné finance, dobrá životaschopnost finančních institucí, příznivé
vnější podmínky, rychlá opatření a účinná spolupráce švédských orgánů, díky nimž se podařilo krizi
úspěšně vyřešit. Díky dřívějším krizím byly již v minulosti zavedeny mechanismy týkající se
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Estimated Impact of the American Recovery and Reinvestment Act on Employment and Economic Output from
October 2011 Through December 2011, CBO, 2012, http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/0222-ARRA.pdf, srov. s Romer, Ch., Bernstein, J., 2009, The Job Impact of the American Recovery and Reinvestment Plan,
https://www.ampo.org/assets/library/184_obama.pdf
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SIGTARP, Office for the Special Inspector General for the Troubled Asset Relief Program, 2012, Dostupné z:
https://online.wsj.com/public/resources/documents/sigtarp0424.pdf
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Health Information Technology for Economics and Clinical Health (HITECH) Act, Dostupné z:
https://www.asha.org/Practice/reimbursement/hipaa/HITECH-Act/, srov. s
Why and How Secretary Sebelius Should Avoid a Network Monopoly, 2009, Dostupné z:
https://thehealthcareblog.com/blog/2009/03/05/why-and-how-secretary-sebelius-should-avoid-a-networkmonopoly/
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Term Auction Facility Questions and Answers, 2009, Dostupné z:
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/taffaq.htm
83
Press Release, The Board of Governors of the Federal Reserve System, September 24, 2009, Dostupné z:
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/20090924a.htm
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Real GDP growth of the United States from 1990 to 2019, Dostupné z:
https://www.statista.com/statistics/188165/annual-gdp-growth-of-the-united-states-since-1990/, srov. s GDP Data
Worldbank, Dostupné z: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=US
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zadlužování veřejných financí. 85 Očekával se všeobecný pokles domácí poptávky, a proto se vláda
pokusila obnovit důvěru ve finanční systém, stimulovala poptávku domácností a podpořila trh
práce. Vláda přijala 3. února 2009 tzv. rekapitalizační schéma o objemu 50 miliard SEK, díky němuž
mohly firmy i domácnosti snadno získat úvěr. Banky musely předložit návrh na stabilizační
poplatek, který byl novou povinností.86 Banky platily poplatky a výnosy z kapitálových injekcí
do stabilizačního fondu. Kapitálové injekce obdržely pouze ty instituce, které se zapojily do státem
garantovaného schématu pro střednědobé úvěry, tzn. banky a úvěrové instituce, které byly
ve Švédsku registrovány. V letech 2009 a 2010 se zmrazily mzdy vedoucím představitelům státních
podniků. Dále bylo zakázáno vyplácení bonusů a jakýchkoli odměn. V roce 2009 vynaložila vláda
32 milionů SEK na podporu pracovních míst, podnikání a výzkumu. Zaměstnavatelé mohli
v určitých případech odložit daňové platby. Švédsko bylo výrazně zasaženo v oblasti
automobilového průmyslu.87 Opatření na podporu posílení likvidity zavedla také Riksbank. Půjčky
nabízené ve švédských korunách měly delší splatnost než obvyklé půjčky nabízené v jiných měnách
a byl k nim lepší přístup. Riksbank poskytovala záruky bankám, které potřebovaly podporu likvidity.
Finanční podporu od státu ve výši 28 mld. SEK získaly společnosti Volvo a Saab. Vláda podpořila
automobilový průmysl proto, že představuje celých 15 % švédského HDP.88 Kaupthing Bank Sverige
a Carnegie Investment Bank obdržely od Riksbank na podzim roku 2008 nouzovou pomoc. Obě
tyto problémové banky byly nakonec prodány soukromým investorům a podpora likvidity nevedla
ke ztrátám.89
Stručné srovnání hospodářských politik
Německo zavedlo v důsledku finanční krize po roce 2008 šrotovné. To mělo úspěch a podpořilo
německý automobilový průmysl. Slovensko se vydalo v německých šlépějích, nicméně šrotovné se
nesetkalo s příliš velkými sympatiemi. Na jedné straně statistiky ukazují, že se prodej automobilů
podpořil, na straně druhé mělo šrotovné své odpůrce, kteří tvrdili, že podpora prodeje automobilů
bude dočasná, nízká, a k propadu výroby dojde se zpožděním. Švédsko zaznamenalo v oblasti
automobilového průmyslu velký propad. I přesto se rozhodlo šrotovné nezavádět a automobilový
průmysl získal finanční dotace přímo od státu. Proč bylo Německo úspěšné, Švédsko dotovalo
automobilový průmysl přímo a slovenské šrotovné nesplnilo očekávání, s jakým bylo vytvořeno?
Odpověď můžeme hledat ve velikosti trhu, otevřenosti ekonomiky, exportu,
konkurenceschopnosti i v nákupním chování spotřebitelů. Zatímco Německo je silný vývozce
automobilů, zákazníci preferují nové vozy před ojetými, automobilový průmysl je pro velkou
otevřenou ekonomiku klíčový, slovenská výchozí situace byla odlišná. V malé otevřené proexportní
ekonomice se automobilový průmysl podílí na HDP 13 %. Automobily zde vyrábí Volkswagen
Slovakia v Bratislavě, Kia Motors Slovakia u Žiliny, PSA Group Slovakia u Trnavy a nově také Jaguar
Land Rover u Nitry. V Německu dostali zájemci o šrotovné 2500 eur, na Slovensku nejprve 1500
85

Preventing and managing financial crises The Financial Crisis Committee’s work and the contents of its report,
https://www.government.se/49b732/contentassets/6c8839f7e4fb42c7af59775e76c4809c/summary---preventingand-managing-financial-crises
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Stabilizační poplatek, sektorová daň, je poplatek pro banky, díky němuž měly být banky chráněny. Tento poplatek
byl zaveden mezi roky 2008 a 2009 a následně se rozhodlo o vytvoření fondu stability s cílem financování opatření
vlády přijatých na podporu finančního systému. Banky a úvěrové instituce platily do fondu roční poplatek ve výši
0,036 %. Srov. s Sektorové zdanění, https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=158101
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Cupalová M., Dopady světové ekonomické krize na veřejné rozpočty v zemích EU a vývoj českých veřejných financí,
2009, Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=58368
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Saab may go bust in 10 days, warns GM, 2009, Dostupné z: https://www.thetimes.co.uk/article/saab-may-go-bustin-10-days-warns-gm-bt7qvh576pp
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The financial crisis 2007-2009, Riksbank, 2018, Dostupné z:
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eur v první vlně, ve druhé 1000 eur.90 Šrotovné sice podpořilo prodej nových automobilů, avšak
ne v takové míře, jak se očekávalo a ne tolik jako v Německu. Stát na šrotovné vyčlenil 55,3 milionu
eur a podpořil nákup na 40 000 nových vozidel.91 V Německu byla prémie na zakoupení nového
automobilu až 2,5 krát vyšší. Německo vyčlenilo na tento program až 5 miliard eur.92 Šrotovné
v Německu hodnotí většina ekonomů jako úspěšné opatření, které pomohlo podpořit výrobu
automobilů. Mělo také své odpůrce, kteří tvrdili, že se o to více propadne automobilová výroba
poté, co příspěvek skončí. Pokud se blíže podíváme na čísla výroby automobilů, největší propad
nastal na Slovensku v roce 2009, kdy se vyrobilo meziročně téměř o 100 000 kusů automobilů
méně (přibližně o jednu šestinu).93 V Německu poklesl počet vyrobených automobilů velmi
výrazně již na konci roku 2008. Meziročně se snížil o 11 %, v první polovině roku 2009 v lednu
meziročně poklesl o 35 %, v únoru o 44 %, v březnu o 12 %, v dubnu o 32 %. Zavedením šrotovného
se začala dávat do pohybu poptávka po nových osobních vozidlech a i přesto, že tato podpora
skončila v září roku 2009, právě v tomto období se meziroční růst automobilové produkce dostal
do kladných čísel. Obavy odpůrců šrotovného, které tvrdily, že poklesne výroba automobilů
po skončení těchto dotací, se nepotvrdily. Výroba aut dále rostla.94 Švédsko poskytlo finanční
podporu postiženým společnostem přímo, konkrétně výrobcům automobilů Volvo a Saab ve výši
28 mld. SEK. Vláda podpořila automobilový průmysl proto, že představuje celých 15 % švédského
HDP. I přes obdržené dotace se společnost General Motors rozhodla prodat švédskou dceřinou
společnost Saab. Produkce vozů ve Švédsku již nikdy nedosáhla výroby automobilů z roku 2007.95
Německo se snažilo podpořit pracovní místa. Aby nemusely firmy propouštět, přecházeli
zaměstnanci na částečné úvazky. Společnostem, které zaměstnance nepropustily a nabídly jim
částečný úvazek, uhradila Spolková agentura práce polovinu příspěvků na sociální pojištění.
Na Slovensku vláda zavedla příspěvek pro zaměstnavatele na udržení zaměstnanosti, který byl
určen na úhradu pojistného na sociálním a zdravotním pojištění za zaměstnance v případě
přerušení provozu firmy a následné vyplácení náhrad ve výši 60 % ze mzdy. Příspěvek se poskytoval
zaměstnavatelům, kteří ze závažných provozních důvodů nemohli zaměstnancům přidělit práci.
V USA se díky programu TALF snížily daňové odvody pro společnosti, které procházely
restrukturalizací, aby nevyhlásily bankrot. Švédská vláda vynaložila 32 milionů SEK na podporu
pracovních míst, podnikání a výzkumu.
Státy se snažily podpořit také rodiny a občany. Německo snížilo daňové zatížení, výdaje na sociální
zabezpečení a investovalo do rodin. Soubor opatření zahrnoval snížení daňové zátěže ve výši 20 %
na výdaje do hranice 20 tis. eur ročně pro domácnosti. Sazba příspěvku na pojištění
nezaměstnanosti se mírně snížila, zvýšily se nezdanitelné položky na dítě z 3 548 eur na 3 864 eur,
přídavky na dítě se zvýšily o 10 eur, pro tři a více dětí o 16 eur měsíčně. Do příspěvku na bydlení
byly nově zahrnuty náklady na vytápění. Zvýšila se základní nezdanitelná částka ze 7 664 eur na
7 834 eur (pro rok 2009) a následně na 8 004 eur (pro rok 2010). Na Slovensku se snížilo daňové
zatížení v třetím protikrizovém balíčku. Profitovaly z něj nízkopříjmové a středněpříjmové skupiny
90

Přehledně: kde je zavedeno šrotovné, 2.9.2009, https://byznys.ihned.cz/c1-38204280-prehledne-kde-je-zavedenosrotovne
91
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Německo: Auta se víc prodávala, i když šrotovné skončilo. Ale dobré časy končí, 2.10.2009,
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obyvatel. Nezdanitelné minimum se zvýšilo z 19,2 násobku životního minima na 22,5 násobek, z
3435 eur na 4017 eur. Vláda se snažila omezit administrativní zátěž podnikům a podpořit je. Zrušila
povinnost evidovat knihu jízd, krátila lhůtu vrácení nadměrných odpočtů DPH na 30 dní (z 60 dní),
zavedla zrychlené odepisování, zvýšení vstupní ceny pro jednorázový odpis hmotného a
nehmotného majetku. V USA se domácnostem, kterým hrozilo, že jim banka zabaví nemovitost a
ony se budou muset vystěhovat, dostalo finanční pomoci z programu TALF. Dále se z tohoto
programu financovaly půjčky na školné, vybavení podniku či nákup automobilu. Ve Švédsku se
očekával všeobecný pokles domácí poptávky, a proto se vláda pokusila obnovit důvěru ve finanční
systém, stimulovala poptávku domácností a podpořila trh práce. Vláda přijala tzv. rekapitalizační
schéma o objemu 50 miliard SEK, díky němuž mohly firmy i domácnosti snadno získat úvěr.
USA se zaměřily na podporu finančních institucí, zejména bankovního sektoru, prostřednictvím
úspěšného programu TARP (Troubled Asset Relief Program), který si kladl za cíl nákup
problematických aktiv a kapitálu od finančních institucí za účelem posílení jejího finančního
sektoru. Pomocí programu TALF se stimulovaly banky a ostatní instituce při poskytování úvěrů
spotřebitelům a malým podnikům. Program vyčlenil Federální rezervní bance 200 miliard USD
na tříleté a pětileté půjčky pro malé podniky a domácnosti s cílem oživit trh s ABS. Takto se
podařilo obnovit likviditu na trzích ABS a MBS a snížit jejich tržní sazby. Zvýšil se tok
mezibankovních úvěrů, snížila se úroková sazba na trhu. Opatření na podporu posílení likvidity
zavedla také švédská Riksbank. Půjčky nabízené ve švédských korunách měly delší splatnost než
obvyklé půjčky nabízené v jiných měnách a byl k nim lepší přístup. Riksbank poskytovala záruky
bankám, které potřebovaly podporu likvidity.
V krizi je důležitá otázka, jak podpořit domácí poptávku. Jednotlivé země se toho snažily dosáhnout
různě. Slovensko i Německo při krizi z let 2007 a 2008 snížily daňové zatížení občanů, alespoň
dočasně. Německá vláda přijala řadu opatření k tomu, aby mohla načerpat do ekonomiky značný
objem peněz. Příkladem mohou být podpory v nezaměstnanosti, úlevy na platbách sociálního
a zdravotního pojištění, kurzarbeit, vyplácení příspěvku firmám na podporu udržení pracovních
míst (zvýšený počet míst na částečný úvazek).
Není podstatný objem pomoci, ale její forma. Německo do ekonomiky načerpalo velké množství
peněz. Díky vhodně zvoleným opatřením se jejich úsilí vyplatilo a záhy neslo ovoce v podobě
rostoucího HDP. Slovensko ve svých krocích tak úspěšné nebylo a pomoc nebyla vždy tak efektivní
a účinná, jak se předpokládalo. Naopak Švédsko vsadilo na podporu rekapitalizace, podporu vědy,
výzkumu a pracovních míst. Investovalo finance tam, kde by mohly být s největší
pravděpodobností dobře multiplikovány.
Specifickým případem jsou Spojené státy, které představují velkou otevřenou ekonomiku s velkým
počtem obyvatel, zajímavou strukturou průmyslu a obchodu. Kroky, které podnikl Barack Obama,
byly poměrně podobné těm, které učinilo Německo, avšak odlišnosti zde najdeme. V první řadě
bylo potřeba stabilizovat banky a finanční instituce. Dále byly sníženy daně pro podniky, bylo
potřeba zajistit financování školného soukromými subjekty, postarat se i o ty Američany, kteří si
nemohli dovolit platit zdravotní pojištění, oživit úvěrový trh, očistit finanční sektor a zachovat
v oběhu dostatečné množství likvidity.
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Závěr
V období celosvětové krize se všechny vlády ve všech státech ocitnou v nelehké, mnohdy
bezprecedentní situaci, kterou je potřeba vyřešit co nejefektivněji a nejlépe. To není snadný úkol
a i přesto, že některá opatření a podpory ve vybraných státech fungují velmi dobře, není zárukou,
že budou fungovat stejně blahodárně ve všech zemích světa. Při volbě účinných opatření je nutné
zohlednit otevřenost a velikost ekonomiky, hospodářskou situaci, velikost exportu, složení
průmyslu a v neposlední řadě také chování spotřebitelů, díky němuž bývá oživena domácí
poptávka.
Na velkou hospodářskou krizi ve 30. letech 20. století nebyly státy připraveny. Řada z nich se krizi
snažila vyřešit protekcionistickými opatřeními, která ještě více umocnila propad mezinárodního
obchodu, podpořila růst nezaměstnanosti a pokles životní úrovně. Německo se snažilo zajistit
prostřednictvím příprav na válku co nejnižší míru nezaměstnanosti. Poskytlo občanům díky novým
pracovním příležitostem falešný pocit bezpečí, jelikož právě budování infrastruktury, výstavba
nových bytů či výroba automobilů směřovaly k přípravě na druhou světovou válku.
Spojené státy americké se na prahu 30. let 20. století ocitly v bezprecedentní hospodářské krizi,
kterou se snažily vyřešit primárně restriktivními opatřeními v podobě Hawley-Smoothova celního
sazebníku, který prakticky okamžitě paralyzoval zahraniční obchod. Přijetí nových opatření
v podobě New Dealu dalo Spojeným státům novou naději v podobě nižší nezaměstnanosti, ale
zejména vyšších cen a vyššího příjmu.
Krizi dobře zvládlo Švédsko, které na rozdíl od ostatních států zvolilo metodu inflační politiky
a odpoutání měny od zlatého standardu. Snížily se daně, vzrostly mzdy a země dokázala oživit
domácí poptávku. S rostoucí nezaměstnaností si však neporadila.
V Československu začal v období velké hospodářské krize platit celní sazebník, vláda upřednostnila
kartelizaci a syndikalizaci, zaměřila se na povolování monopolů a uvalování cel. Protekcionistická
opatření zbrzdila hospodářský růst, znemožnila tvorbu pracovních míst a zastavila zahraniční
obchod. Československo velkou hospodářskou krizi nezvládlo příliš dobře, krize se vlekla téměř
celá třicátá léta, měla hlubokosáhlé dopady v podobě nízké životní úrovně obyvatel, omezení
zahraničního obchodu, krachování podniků i poklesu průmyslové výroby.
Nejhůře zvládlo velkou hospodářskou krizi Polsko. Vláda se snažila podpořit zahraniční obchod
snížením cen vyvezených potravin na úkor nasycení vlastních občanů. V Polsku se potraviny
prodávaly draze, lidé pracovali pouze několik hodin týdně a živořili. Aby přežili, byli nuceni
prodávat svůj majetek. Restriktivní měnová politika v důsledku přísného držení zlatého standardu
hospodářský růst nepodpořila, ba naopak. Polsko zlatý standard sice nakonec opustilo, avšak velmi
pozdě, na prahu druhé světové války.
V případě finanční krize z let 2007-2009 si výše uvedené státy počínaly poměrně úspěšně. Některá
opatření fungovala více než jiná. Dobře z krize vyšlo například Německo nebo Švédsko. I přes
zvyšování veřejného zadlužení se Německu podařilo oživit ekonomiku a vyšší zadlužení se ukázalo
jako dočasné. Německo dluh během jedné dekády snížilo na ještě nižší úroveň než v roce 2007.
Německo se v případě finanční krize snažilo podpořit udržení pracovních míst formou kurzarbeitu,
stejně jako podporovalo firmy, které své zaměstnance nepropustily, ale nabídly jim zkrácený
úvazek. Německo se zaměřilo na podporu pracovních míst, zaměstnanci přecházeli na částečné
úvazky a společnosti, které tuto změnu umožnily, dostaly polovinu příspěvků na sociální pojištění.
V krizi se státy snažily podpořit také rodiny a občany. Německo snížilo daňové zatížení, výdaje
na sociální zabezpečení a investovalo do rodin. Snížila se daňová zátěž na výdaje do hranice 20 tis.
eur ročně pro domácnosti, snížila se sazba příspěvku na pojištění nezaměstnanosti, zvýšily se
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nezdanitelné položky na dítě, stejně jako se mírně zvýšily přídavky na děti. Dále se zvýšila základní
nezdanitelná částka ze 7 664 eur na 7 834 eur (pro rok 2009) a následně na 8 004 eur (pro rok
2010). Doménou německého průmyslu je automobilový průmysl, který se vláda snažila oživit
zavedením šrotovného. Opatření na podporu oživení ekonomiky se ukázala jako úspěšná.
Ve šlépějích Německa se vydalo Slovensko. Ač přes poměrně podobný vzorec podporovalo
zaměstnanost a zavedlo šrotovné, úspěch se dostavil pouze částečně. Vláda zavedla příspěvek
pro zaměstnavatele na udržení zaměstnanosti, který byl určen na úhradu pojistného na sociálním
a zdravotním pojištění za zaměstnance v případě přerušení provozu firmy a následné vyplácení
náhrad ve výši 60 % ze mzdy. V třetím protikrizovém balíčku se snížilo daňové zatížení
pro nízkopříjmové a středněpříjmové skupiny obyvatel. Zvýšilo se nezdanitelné minimum, omezila
se administrativní zátěž podnikům. Vláda zrušila povinnost evidovat knihu jízd, krátila lhůtu vrácení
nadměrných odpočtů DPH, zavedla zrychlené odepisování, zvýšení vstupní ceny pro jednorázový
odpis hmotného a nehmotného majetku. Díky zvýšení veřejného zadlužení se podařilo oživit
ekonomiku, podpořit automobilový průmysl i pracovní místa, podpora nevytvořila dostatečné
množství financí na to, aby se v jedné dekádě dluh výrazně snížil na původní úroveň.
USA se zaměřily na podporu finančních institucí, zejména bankovního sektoru, prostřednictvím
programu TARP (Troubled Asset Relief Program), který si kladl za cíl nákup problematických aktiv
a kapitálu od finančních institucí, aby se posílil finanční sektor. Domácnosti, které neměly
na splácení hypoték, dostaly finanční pomoc z programu TALF. Financovaly se půjčky na školné,
vybavení podniku či nákup automobilu. Velká otevřená ekonomika, kterou jsou Spojené státy
americké, se zaměřila na stabilizaci bank a finančních institucí. Politika Baracka Obamy snížila daně
pro podniky, podstatné také bylo zajistit financování školného, platbu hypoték pro chudé a
zdravotní pojištění i pro ty Američany, kteří si jej nemohou dovolit. Dále bylo potřeba oživit úvěrový
trh, očistit finanční sektor a zachovat v oběhu dostatečné množství likvidity.
Švédská vláda se zaměřila na podporu domácí poptávky a trhu práce. Opatření na podporu posílení
likvidity zavedla také švédská Riksbank. Půjčky nabízené ve švédských korunách měly delší
splatnost než obvyklé půjčky nabízené v jiných měnách a byl k nim lepší přístup. Riksbank
poskytovala záruky bankám, které potřebovaly podporu likvidity. Švédská vláda vynaložila 32
milionů SEK na podporu pracovních míst, podnikání a výzkumu, přijala tzv. rekapitalizační schéma
o objemu 50 miliard SEK, díky němuž mohly firmy i domácnosti snadno získat úvěr.
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