HRA s černým petrem
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Ve spekulacích a o dalším vývoji světového ekonomického systému se samozřejmě odrážejí politické preference i teoretická ekonomická východiska těch, kdo jsou autory příslušných prognóz. Jak to vidí představitelé rakouské školy?

V jeden okamžik podle nich pravděpodobně vyletí spotřebitelské ceny do oblak, nastane vysoká inflace; a stejně tak pochopitelně skokově vyskočí úrokové sazby. Centrální banky a státní finanční politiky oddalují ozdravení a konečný dopad krize podle této představy neustále zhoršují.

SLEPÁ ULIČKA EKONOMIE

Na českém trhu se před Vánoci objevila kniha autorů Petera D. Schiffa a Andrewa D. Schiffa Ekonomické bajky pro studované a laiky (nakladatelství Dokořán). Na ekonomickou „učebnici“, byť jde o popularizační text, je publikace provedena poměrně netradičně, je bohatě ilustrovaná na hranici komiksu.
Peter Schiff patřil k lidem, kteří předpověděli finanční krizi v roce 2008. To samo o sobě nemusí mnoho znamenat, tvorba katastrofických prognóz je přirozeně výnosným odvětvím a občas to nutně vyjde. Na pováženou spíše je, že si přicházející krize nevšiml mainstream.
Schiff na tomto základě odmítá prakticky celý vývoj ekonomického myšlení od zrodu keynesiánství ve 30. letech 20. století. „Většina akademických ekonomů by nepoznala bublinu, ani kdyby s ní měsíc žili v obýváku,“ píší autoři.
Ti dále mimochodem naznačují, že za vývojem ekonomického myšlení mohla v té době stát i inspirace fyzikou. Teorie relativity a kvantová fyzika ukázaly, že svět na různých měřítkách funguje různě, mnohdy v rozporu s naší intuicí. Ekonomové se ve své vědě pod tímto vlivem pokusili o podobný „obrat“ a začali se přímo vyžívat v konstrukcích a zdůvodňování absurdních závěrů, jako že třeba ekonomice může pomoci přírodní katastrofa nebo válka.
Na rozdíl od přírodních věd se ale ekonomie nemůže od té doby chlubit ani schopností předpovědi – jako celek prostě nefunguje.
Přitom věci není třeba zbytečně komplikovat. Ekonomická pravidla, která platí v malých společnostech, podle P. Schiffa fungují i ve společnostech velkých – byť to ve světě, kde působí spousty různých vlivů a prostředníků transakcí, nemusí být na první pohled vidět a důsledky se nemusí projevit hned. Jenže jako se k bohatství nemůže proutrácet jedinec, nemůže tak učinit ani celá společnost. Je-li problémem zadlužení, to poslední, co potřebujete, jsou dluhy nové.
Autoři odmítají třeba i to, že by deflace představovala problém. Docházelo k ní po značnou část amerických dějin, dochází k ní v některých odvětvích i dnes, když ceny moderních technologií klesají; deflace změkčuje dopady nezaměstnanosti a nakonec také podporuje poptávku, jak ví každý hypermarket inzerující slevu. Zastávají se peněz, které jsou něčím víc než potištěnými papírky – tedy jsou třeba kryté zlatem.
Z tohoto pohledu začala podle nich mizérie v USA zrušením zlatého krytí měny ve 30. letech 20. století, ovšem tendence řídit celou ekonomiku byly jasně patrné už dříve, třeba při vzniku FEDu v roce 1913. Už z toho je vidět, že kniha se zaměřuje na ekonomické dějiny USA a z hlediska současného vývoje se snaží postihnout především vztah mezi tím, kdo Američanům půjčuje a do USA vyváží, tedy mezi USA a Čínou.
Konkrétní historické události byly v Evropě přirozeně jiné. Státní bankroty spojené s krachy bank investujících do státních dluhopisů se tu odehrály už za Rakouska a pozdější „měnové reformy“ netřeba připomínat. Nihilisticky by se dalo podotknout, že než investovat a majetek spravovat, dávají naše středoevropské dějiny možná opravdu ponaučení, že je snad lépe ho projíst, neb o něj přijdeme tak jako tak.

Bubliny od internetu k realitám

I když administrativa F. D. Roosvelta zakázala občanům USA vlastnit zlaté mince, ve 30. letech
tištění nekrytých peněz ještě zdaleka nedosahovalo současných rozměrů. Mechanismus nabíral na obrátkách jen postupně. „Před rokem 2002 jsme si naše současné dluhy a deficity ani neuměli představit,“ uvádějí autoři.
Na přelomu tisíciletí došlo ke krachu internetové bubliny. Liberální ekonomové dokonce chválili americkou vládu za to, že se kolabující firmy nepokoušela zachraňovat. Jenže („pravicová“) Bushova administrativa se rozhodla neohrozit prezidentovo znovuzvolení a zasáhla jinak.
Samotná krize pak byla tehdy opravdu měkká, to ovšem kvůli naprostému uvolnění rozpočtové politiky. Během krátké recese rostla na rozdíl od předcházejících krizí cena nemovitostí a odtud lze už odhadnout, kde se nafukovala další bublina.
Propuknutí nové krize a pokles cen nemovitostí, k němuž došlo nejen v USA, přirozeně vzbuzuje otázku, proč je vůbec inflace podle autorů pravděpodobným výsledkem současného stavu. Copak pokles cen nemovitostí není de facto deflační? Jejich pohled vypadá takto: Dluh lze ufinancovat snížením státních výdajů, to je však politicky obtížně průchodné (potřebně dlouhou dobu a v potřebné výši). Druhou možností je potom státní bankrot, což je dle autora ovšem zase pro politickou reprezentaci trapné (zde se nabízí námitka – trapné ale navenek, nikoliv k voličům, takže proč by na tom politikům mělo záležet?). A tak je nejjednodušší dlužné peníze prostě natisknout. Kdybychom měli udělat nějakou empirickou předpověď, pak by se zdálo, že i pád cen nemovitostí se v jeden okamžik musí otočit.

ZLATO JE JISTOTA

Samozřejmě, že ačkoliv argumentace autorů je logicky konzistentní, každého hned napadnou i různé další námitky. Tak třeba – jak to, že když se do ekonomik států po celém světě nacpalo tolik ničím nekrytých peněz, žádnou zvláštní inflaci kolem sebe zatím nepozorujeme? Na to by zastánci rakouské školy asi odpověděli, že peníze ekonomikou probublávají postupně; i proto je inflace pro politiky tak výhodná, neb se nakonec svede na někoho jiného. Zatím rostou ceny komodit, ty se však časem odrazí i v cenách výroby a tím i produktů pro koncové spotřebitele. Taktéž růst ceny zlata asi ukazuje, že lidé se čím dál více bojí mít svůj majetek uložený v potištěných papírcích.
Tím ovšem protiargumenty nekončí: nemohou být i komodity jen další bublinou? A co se zlata týče: tradičně se uvádí, že jeho vhodnost pro krytí měny spočívá hlavně v tom, že je ho jen omezené množství. Faktem ale je, že drtivá většina zlata, které dnes obíhá, byla vytěžena po druhé světové válce. Což lze zase chápat i opačně, když cena zlata i za těchto předpokladů roste, pak „inflace papírových peněz“ musí být už teď nepředstavitelná.
A ještě z jiného úhlu pohledu: pokud bude technologický pokrok zvyšovat efektivitu výroby, pak se teoreticky může v budoucnu stát, že i při tištění nových peněz bude oběživa přibývat zhruba stejně rychle jako výrobků, takže na cenách zboží nic nepoznáme. Ale věříte tomu, jste ochotni na tuto teorii vsadit své vlastní úspory? Pro běžného člověka není preference té které představy o fungování ekonomiky záležitostí tak docela teoretickou, bude se od ní odvíjet i jeho každodenní chování. Na rozdíl od politiků a možná ještě správců investičních fondů si totiž bohužel nehrajeme s prostředky někoho jiného...

POKEROVÁ PARTIE

Nakolik vás argumentace autorů knihy přesvědčila? V empirických vědách bychom prostě mohli počkat, jak to všechno dopadne. Autoři knihy jsou ale i k této možnosti trochu skeptičtí; na selhání určitých politik vládních intervencí budou jejich zastánci naopak reagovat nejspíš tak, že chyba byla v tom, že se prováděly málo intenzivně.
Z druhé strany hýří Peter Schiff skoro povinným americkým optimismem: ještě je „čas zatáhnout za brzdu“ a po čase dojde k růstu, tentokrát ovšem samozřejmě na zdravých základech.
Pokud se ale člověk podívá na to, jak velké jsou dnes dluhy a deficity řady států, nelze se jaksi ubránit dojmu, že bez ohledu na to, jakou teorii kdo zastává, právě probíhá spíše karetní partie. V ní se všichni snaží zachovávat až do konce pokerovou tvář, přesto se ale jen čeká na to, komu zůstane v ruce černý petr. Papírky jsou kryté jinými papírky.
Autoři knihy mimochodem uvádějí, že měna nekrytá nemá v konkurenci měn krytých dlouhodobě šanci. Nyní se ovšem kolem nás odehrává vskutku radikální monetární experiment. „Již čtyřicet let stojí globální ekonomika na papírových základech zcela nekrytých peněz... Nikdo netuší, kdy nebo jak [tento experiment] skončí.“ A tak hra o černého petra pokračuje...

