Kapitola 13

Americká krize rizikových hypoték:
mezinárodní a historické srovnání
Tato kapitola začíná obecným „ilustrovaným“ přehledem globálního výskytu
bankovních krizí v uplynulém století, přičemž využívá výhody rozsáhlého souboru
dat shromážděného pro tuto knihu. Naším cílem je zařadit mezinárodní situaci
konce prvého desetiletí 21. století do širšího historického kontextu. 1 Poté se, v této
kapitole a v kapitole následující, podíváme na to, jak nedávná americká finanční
krize rizikových hypoték vychází ze srovnání s uplynulými finančními krizemi.
Obecně vzato ukážeme, že jak v době náběhu k současné krizi, tak v období, které
po ní následovalo (do okamžiku napsání této knihy), mířily Spojené státy přímo
dolů po kvantitativních kolejích typické hluboké finanční krize.
Kromě kvantitativního srovnávání budeme v této kapitole rovněž diskutovat o opětovném výskytu syndromu „tentokrát je to jinak“ (tedy o lpění na tom, že určitá
kombinace faktorů anuluje a zneplatňuje předchozí zákony investování), který se
v předvečer krachu objevil. Tento úkol není nijak zvlášť složitý, neboť výroky i psaná slova akademiků, tvůrců státní ekonomické politiky a účastníků finančních trhů
v době před krizí poskytují hojné důkazy o tomto syndromu. Obzvláště velký důraz
budeme klást na diskusi o tom, zda by ohromně velké vypůjčování Spojených států
od zbytku světa před krizí mělo být vnímáno jako klíčově důležitý varovný signál.

Globální historický pohled na krizi rizikových hypoték a období po ní
Než se soustředíme na Druhou velkou kontrakci, která začala v roce 2007, pomůže
nám, když si připomeneme výskyt bankovních krizí v širším historickém období,
jež jsme poprvé zkoumali v kapitole 10. Podrobnější pohled na tato data ukazuje,
že nejstarší bankovní krizí v rozvinuté ekonomice je v našem vzorku krize francouzská z roku 1802; nejstarší krize v oblasti rozvíjejících se trhů představují Indie
v roce 1863, Čína (několik epizod) v 60. a 70. letech 19. století a Peru v roce 1873.
Protože se v této kapitole budeme zajímat o širší srovnání jednotlivých států, soustředíme se hlavně na data z období od roku 1900, neboť ta jsou dostatečně bohatá na to, aby nám dovolila systematické empirické zpracování.2
Graf 13.1 zachycuje výskyt bankovních krizí u zemí našeho vzorku (na nějž, jak
si čtenář vzpomene, připadá 90 % světových příjmů na základě parity kupní síly).
Graf je vlastně založen na stejných údajích jako graf 10.1 s tím, že se soustředí na
bankovní krize, a ne na pohyb kapitálu. Stejně jako předtím ukazuje graf procento
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Graf 13.1 Podíl zemí s bankovními krizemi, 1900–2008, vážený jejich podílem na světových
příjmech
Prameny: Kaminská a Reinhartová (1999), Bordo et al. (2001), Maddison (2004), Caprio et al. (2005), Jácome
(2008) a další prameny uvedené v příloze A.3, jež poskytují údaje o bankovních krizích.
Poznámky: Vzorek co do velikosti zahrnuje šedesát šest zemí uvedených v tabulce 1.1, které byly v daném roce
nezávislými státy. Byly použity tři sady vah HDP: rok 1913 se používá jako váha pro období 1800–1913, rok 1990
jako váha pro období 1914–1990 a konečně rok 2003 jako váha pro období 1991–2008. Tečkovaná čára vyznačuje
všechny krize, plná čára systémové krize (například pro 80. a 90. léta krize v severských zemích, pak v Japonsku
a potom ve zbytku Asie). Údaje pro léta 2007–2008 vyznačují krize v Belgii, Japonsku, Maďarsku, Německu,
Nizozemsku, Rakousku, Španělsku, Spojených státech a Velké Británii. Graf zobrazuje tříletý klouzavý průměr.

všech nezávislých zemí, které v určitém roce období od roku 1900 do roku 2008 zažívaly bankovní krizi, přičemž pracuje s tříletým klouzavým průměrem. Podobně
jako u grafu 10.1 a řady dalších důležitých grafů v této knize jsou i u grafu 13.1 země
váženy svým podílem na globálním HDP, takže krize ve větších ekonomikách mají
větší vliv na celkový tvar grafu. Cílem tohoto váženého úhrnu je poskytnout měřítko „globálního“ dopadu jednotlivých bankovních krizí. Krizi ve Spojených státech
nebo Německu je tedy připisována větší váha než krizi v Angole nebo Hondurasu,
přičemž všechny tyto země jsou součástí našeho vzorku čítajícího šestašedesát zemí.
Čtenář by si měl být vědom toho, že ačkoli graf 13.1 přináší poměrně výstižný obrázek toho, jaká část světa se v daném okamžiku nacházela v bankovní krizi, jde jen
o hrubé měřítko, neboť bankovní krize se liší svou hloubkou.
Jak jsme uvedli v kapitole 10, největší výskyt bankovních krizí během tohoto
109 let trvajícího období lze nalézt za celosvětové Velké hospodářské krize 30. let
20. století. Dřívější, méně rozšířené „vlny“ globální finanční tísně byly viditelné během a kolem paniky roku 1907, která měl svůj původ v New Yorku, a taktéž během a kolem krizí doprovázejících vypuknutí první světové války. Graf 13.1 nám
na druhou stranu připomíná také relativně klidné období od konce 40. do začátku 70. let 20. století. Tento klid může být částečně vysvětlen rozmachem světového růstu, ale možné ještě více represí domácích finančních trhů (v různém stupni)

172

13. Americká krize rizikových hypoték: mezinárodní a historické srovnání
a tvrdým uplatňováním kontroly nad kapitálovými toky, což jsou fenomény, které
se objevily po druhé světové válce a existovaly mnoho let. (Tím ale nechceme naznačovat, že takováto represe a kontrola jsou správným způsobem, jak se vypořádat s rizikem finančních krizí.)
Jak jsme si rovněž povšimli v kapitole 10, od první poloviny 70. let 20. století zapouštěla po celém světě kořeny finanční liberalizace a liberalizace mezinárodního
kapitálového účtu – tj. omezení a odstranění překážek investování uvnitř i vně určité země. A stejně činily bankovní krize.3 Po dlouhé pauze začal podíl zemí s bankovními krizemi poprvé stoupat v 70. letech 20. století. Rozpad brettonwoodského
systému pevných měnových kurzů, spolu s prudkým nárůstem cen ropy urychlil
vleklou globální recesi a měl za následek obtíže ve finančním sektoru celé řady rozvinutých ekonomik. V první polovině 80. let kolaps celosvětových cen komodit,
spolu s vysokými a proměnlivými úrokovými sazbami ve Spojených státech, přispěl
k záplavě bankovních krizí a krizí státního dluhu v rozvíjejících se ekonomikách,
čímž byla nechvalně proslulá především Latinská Amerika a poté Afrika. Vysoké
úrokové sazby zdvihaly náklady na správu velkých dluhů, které byly často financovány prostřednictvím proměnlivých úrokových sazeb navázaných na světové trhy.
Klesající ceny komodit, jež představují hlavní část exportu většiny rozvíjejících se
trhů, těmto zemím rovněž zkomplikovaly správu dluhu.
Spojené státy zažily svou vlastní bankovní krizi, s kořeny v sektoru spořitelen a záložen, na začátku roku 1984 (ačkoli to byla relativně mírná krize ve srovnání s krizí
30. let a krizí počátku 21. století). Během druhé poloviny 80. a první poloviny 90. let
prodělaly severské země jednu z nejhorších bankovních krizí, jakou bohaté ekonomiky poznaly od druhé světové války. Následovala po velkém přílivu kapitálu (půjček ze zahraničí) a prudkém vzrůstu cen nemovitostí. V roce 1992 praskla bublina
cen japonských aktiv a zahájila desetiletí trvající bankovní krizi. Zhruba ve stejné
době, se zhroucením sovětského bloku, několik bývalých komunistických zemí ve
východní Evropě rozhojnilo řady zemí s problémy v bankovním sektoru. Když se
přiblížila druhá polovina 90. let, rozvíjející se trhy čelily novému kolu bankovních
krizí. Problémy v Mexiku a Argentině (v letech 1994–1995) vystřídala slavná asijská
krize let 1997–1998 a pak mimo jiné problémy v Rusku a Kolumbii.4 Tento rozmach bankovních krizí uzavřela Argentina v roce 2001 a Uruguay v roce 2002. Následující krátké klidné období náhle skončilo v létě roku 2007, kdy ve Spojených
státech začala vážná krize rizikových hypoték, jež se brzy přeměnila v celosvětovou
finanční krizi.5
Jak je dobře známo, americká finanční krize druhé poloviny první dekády 21. století byla pevně zakořeněná v bublině nemovitostního trhu nafukované ohromným
nárůstem cen bydlení a ohromným přílivem levného zahraničního kapitálu. Ten
plynul z rekordní obchodní bilance a deficitů běžného účtu a ze stále benevolentnější regulační politiky, která pomáhala dodávat těmto faktorům dynamiku (tento
vzorec budeme kvantifikovat později). Abychom nemovitostní bublinu umístili do
historické perspektivy, zachycuje graf 13.2 nyní již známý Caseův-Shillerův index
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Graf 13.2 Ceny nemovitostí určených k bydlení: Spojené státy, 1891–2008
Prameny: Shiller (2005), Standard and Poor’s a Ministerstvo obchodu Spojených států amerických.
Poznámky: Ceny domů jsou sníženy prostřednictvím deflátoru, jímž je HNP. Reálné ceny bydlení jsou indexovány
tak, aby v roce 2000 měly hodnotu 100.

cen bydlení snížený pomocí deflátoru v podobě HNP (obrázek by byl v podstatě
stejný, i kdyby byl použit index spotřebitelských cen).6 Od roku 1891, kdy tato cenová řada začala, nebyl žádný boom cen bydlení srovnatelný co do velikosti a trvání
s tím, jenž byl zaznamenán v roce 2007, kdy vrcholilo fiasko v podobě rizikových
hypoték. Mezi lety 1996 a 2006 (rokem, kdy ceny vrcholily) činil úhrnný nárůst reálných cen bydlení 92 % – což je více než trojnásobek 27% nárůstu mezi lety 1890–1996!
V roce 2005, v době vrcholu bubliny, vzrostly reálné ceny bydlení o více než 12 %
(tj. šestkrát více, než kolik pro daný rok činil nárůst reálného HDP na hlavu). Dokonce i desetiletí prosperity po druhé světové válce, kdy demografické a příjmové
trendy pomáhaly vyhánět ceny bydlení vzhůru, blednou ve srovnání s prudkým nárůstem cen realit, k němuž došlo před rokem 2007.7 V polovině roku 2007 prudký
nárůst defaultů na hypotéky na bydlení u nižších příjmových skupin ve Spojených
státech nakonec vyvolal globální finanční paniku se vším všudy.

Syndrom „tentokrát je to jinak“ a náběh ke krizi rizikových hypoték
Celosvětová finanční krize druhé poloviny první dekády 21. století vystupuje do
popředí – ať už měříme její hloubku, šíři a (potenciální) trvání doprovázející recese,
anebo její hluboký dopad na trh s aktivy – jako nejvážnější globální finanční krize
od doby Velké hospodářské krize. Tato krize byla přelomovým okamžikem globální
ekonomické historie a její konečné rozřešení patrně přetvoří politiku a ekonomii
minimálně na generaci.
Přišla snad krize překvapivě, zejména pokud jde o její dopad na Spojené státy? Když člověk poslouchá dlouhou řadu předních akademiků, investorů a tvůrců americké politiky, myslel by si, že finanční krach druhé poloviny první dekády
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21. století udeřil jako blesk z čistého nebe, jako naprosto extrémní výkyv. Předseda
Rady guvernérů Federálního rezervního systému Spojených států Alan Greenspan
často tvrdil, že finanční inovace jako sekuritizace či oceňování opcí vytvářejí nové
a lepší způsoby rozložení rizik a současně činí tradičně likvidní aktiva, jako například domy, likvidnějšími. Tím bylo možné ospravedlnit stále vyšší a vyšší ceny rizikových aktiv.
Tady bychom se mohli zastavit a říct, že hodně lidí bylo přesvědčeno, že „tentokrát je to jinak“, z toho důvodu, že Spojené státy jsou něčím „zvláštním“. Vzhledem
k historické povaze nedávného amerického i celosvětového finančního kolapsu
však neuškodí trochu víc informací, které nám pomohou pochopit, proč se tolik
lidí nechalo oklamat.

Rizika představovaná dlouhodobým vypůjčováním USA od zbytku světa: diskuse před krizí
Předseda Rady guvernérů Federálního rezervního systému Greenspan patřil k velké
skupině lidí, kteří ty, kdo si dělali starosti kvůli narůstání deficitu amerického běžného účtu, označovali za panikáře.8 Greenspan tvrdil, že tento prohlubující se deficit, jenž v roce 2006 dosáhl 6,5 % HDP (více než 800 miliard dolarů), je do značné
míry prostě jen odrazem širšího trendu směrem ke globálnímu finančnímu prohlubování, které mělo zemím umožnit dlouhodobě udržovat mnohem větší deficity
i přebytky běžného účtu než v minulosti. Greenspan dokonce ve své knize z roku
2007 charakterizuje trvalý deficit amerického běžného účtu jako druhořadou záležitost, a nikoli primární rizikový faktor, který by (spolu s jinými faktory jako nárůst cen bydlení a značné hromadění dluhů domácností) neměl vyvolávat mezi
tvůrci americké ekonomické politiky paniku. Toto bylo prohlášeno v době náběhu
ke krizi, jež začala v roce 2007.9
Předseda Rady guvernérů byl sotva jediný, kdo se na vypůjčování Spojených
států díval s relativní optimismem. Americký ministr financí Paul O’Neill pronesl
památnou větu, že je jen přirozené, aby ostatní země Spojeným státům půjčovaly,
vezmeme-li v úvahu vysokou míru růstu produktivity v této zemi, a dodal, že běžný účet je „nesmyslným pojmem“.10
Greenspanův nástupce Ben Bernanke v projevu z roku 2005 nezapomenutelně
popsal nestřídmé vypůjčování ze strany Spojených států jako výsledek „celosvětového nadbytku úspor“, který byl způsoben souběhem řady faktorů, z nichž mnohé se nacházely mimo kontrolu tvůrců americké ekonomické politiky.11 K těmto
faktorům patřila silná touha mnoha rozvíjejících se trhů pojistit se proti budoucím ekonomickým krizím po spoustě krizí v Latinské Americe a Asii během 90. let
20. století a počátku 21. století. Současně se údajně země Středního východu snažily hledat způsoby, jak použít své zisky z ropy, a země s nerozvinutým finančním
systémem, jako například Čína, zase hledaly cesty k diverzifikaci svých zdrojů směrem do bezpečnějších aktiv. Bernanke tvrdil, že je rovněž přirozené, když vzhledem k rychlému stárnutí populace mají některé země, jako například Japonsko
a Německo, vyšší úroky u spoření. Všechny tyto faktory se údajně spojily a v jejich
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důsledku vznikla ohromná zásobárna čistých úspor, které hledaly bezpečné a dynamické umístění, což znamenalo Spojené státy. Laciné zdroje financování byly
samozřejmě pro Spojené státy příležitostí. Příslušné orgány se ovšem mohly více
zamyslet nad otázkou, zda to není až přespříliš dobrá příležitost. Tentýž argument
v duchu smýšlení „tentokrát je to jinak“ se až přespříliš často objevuje v projevech
tvůrců ekonomické politiky rozvíjejících se trhů ve chvílích, kdy tyto země zažívají
masivní příliv kapitálu. „Nízká výnosnost ve zbytku světa prostě dělá investice do
naší země obzvláště atraktivními,“ říkají.
Tak jak do Spojených států proudily peníze, americké finanční firmy, včetně mocných investičních bank, jako například Goldman Sachs, Merrill Lynch (kterou v roce
2008 narychlo a v poslední minutě převzala Bank of Amerika) a nyní již zaniklá
Lehman Brothers, stejně jako velké všeobecné banky (soustředící se na obchody
v malém), jako například Citibank, zažívaly prudký nárůst zisků. Velikost amerického finančního sektoru (včetně bankovnictví a pojišťovnictví) se více než zdvojnásobila – z průměrných zhruba 4 % HDP v polovině 70. let na téměř 8 % HDP
v roce 2007.12 Vedoucí zaměstnanci pěti největších investičních bank si mezi sebou
v roce 2007 na prémiích rozdělili více než 36 miliard dolarů. Čelní představitelé finančního sektoru tvrdili, že jejich vysoké výnosy jsou vlastně důsledkem novátorských produktů s opravdovou hodnotou, a měli sklon hrubě podceňovat latentní
rizika, jež tím jejich firmy podstupovaly. (Nezapomínejme, že nedílnou součástí
naší pracovní definice syndromu „tentokrát je to jinak“ je přesvědčení, že „stará
pravidla stanovování hodnot a cen neplatí“.) V jejich očích byly finanční inovace
klíčovou platformou, která umožňovala Spojeným státům půjčovat si ze zahraničí
mnohem více peněz, než by bylo jinak možné. Tyto inovace, jako například sekuritizace, umožnily americkým spotřebitelům proměnit svá dřívější nelikvidní aktiva
v podobě investic do vlastního bydlení do podoby výběrů z bankomatů, což znamenalo omezení obezřetného spoření.13
A kde stáli akademici a tvůrci ekonomické politiky, pokud šlo o nebezpečí představované deficitem běžného účtu Spojených států? Názory se různily a tvořily široké spektrum. Na jedné straně Obstfeld a Rogoff v několika příspěvcích tvrdili, že
deficit běžného účtu Spojených států je pravděpodobně dlouhodobě neudržitelný.14
Všimli si, že když sečtou veškeré přebytky všech zemí světa, které dokázaly v čistém
něco uspořit (to znamená zemí, u nichž celkové národní úspory převyšovaly celkové
národní investice, kam patřila mimo jiné Čína, Japonsko, Německo, Saúdská Arábie
a Rusko), pak dva ze tří takto ušetřených dolarů nasály v letech 2004–2006 Spojené státy. Bylo zjevné, že nakonec budou muset vypůjčovací orgie Spojených států
polevit, a to možná dosti překotně, což bude mít za následek prudký pokles cen
aktiv, jenž tvrdě dopadne na komplexní celosvětový sytém derivátů.15
I mnozí jiní vyjadřovali podobné obavy. Například v roce 2004 Nouriel Roubini
a Brad Setser odhadovali, že problém amerického vypůjčování se bude postupně
zhoršovat, až nakonec těsně před dramatickým kolapsem dosáhne úrovně 10 %
HDP.16 Paul Krugman (který obdržel v roce 2008 Nobelovu cenu) tvrdil, že nutně
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dojde ke „chvíli prozření“, kdy neudržitelnost amerického běžného účtu začne být
zjevná všem a dolar se zhroutí.17 Existují další příklady akademických odborných
textů, které dokládají, že povědomí o rizicích tu bylo přítomno.18
Přesto mnozí uznávaní badatelé z okruhů akademiků, národohospodářů a lidí kolem finančních trhů zaujímali mnohem optimističtější náhled. V řadě vlivných studií Michael Dooley, David Folkerts-Landau a Peter Garber – „trio z Deutschebank“
– tvrdili, že narůstající deficit amerického běžného účtu je jen přirozeným důsledkem úsilí rozvíjejících se trhů o růst tažený exportem a též jejich potřeby diverzifikovat prostředky směrem do bezpečných aktiv.19 Vtipně označovali tento systém,
který zvětšoval deficit Spojených států, jako „Bretton Woods II“, protože asijské
země do značné míry navazovaly své měny na dolar, tak jako to evropské země činily o čtyřicet let dříve.
Harvardský ekonom Richard Cooper rovněž výmluvně prohlašoval, že deficit
amerického běžného účtu má logické základy, z nichž nutně neplynou zřetelně
přítomná nebezpečí.20 Aby své tvrzení podepřel, poukazoval na to, že Spojené státy mají postavení hegemona v globálním finančním systému cenných papírů, a též
na neobyčejnou likviditu amerických finančních trhů i trhů s bydlením. Bernankeho projev o celosvětovém nadbytku úspor v mnoha ohledech vlastně shrnoval
tyto zajímavé myšlenky, které se šířily v literatuře z pera akademiků i tvůrců reálné
ekonomické politiky.
Měli bychom zmínit, že jiní badatelé, jako například Ricardo Hausmann a Federico Sturzenegger z Kennedyho institutu státní správy při Harvardově univerzitě,
přišli s exotičtějšími argumenty. Tvrdili, že zahraniční aktiva Spojených států jsou
ve skutečnosti mnohem větší než oficiální odhady.21 Existence této „temné hmoty“
pomáhala vysvětlit, jak Spojené státy dokážou financovat zdánlivě nekončící řetězec deficitů běžného účtu i obchodní bilance. Ellen McGrattanová z Minnesotské
univerzity a Ed Prescott z Arizonské univerzity (další laureát Nobelovy ceny) přišli s modelem, který dokázal tuto tmavou hmotu efektivně měřit, a zjistili, že tímto vysvětlením by mohlo být možné věrohodně zdůvodnit až polovinu z deficitu
amerického běžného účtu.22
V rámci diskuse o americkém vypůjčování ze zahraničí ekonomové často debatovali také o související otázce – zdali by tvůrci ekonomické politiky měli mít obavy
z exploze cen bydlení, která se odehrávala v celých Spojených státech (jak jsme ukázali v předešlém oddíle). Vrcholní tvůrci ekonomické politiky však tvrdili, že vysoké
ceny bydlení lze zřejmě ospravedlnit novými finančními trhy, díky nimž bylo snazší
si na domy vypůjčit, a též sníženým makroekonomickým rizikem, které zvyšovalo
hodnotu rizikových aktiv. Jak Greenspan, tak Bernanke s vervou tvrdili, že Federální rezervní systém by neměl věnovat přílišnou pozornost cenám bydlení. Měl by se
jimi zabývat pouze v té míře, do jaké mohou tyto ceny ovlivňovat primární cíle centrální banky v oblasti růstu a cenové stability. Předtím než nastoupil do Fedu, razil
Bernanke tyto argumenty dokonce mnohem oficiálněji a intenzivněji v článku, který
napsal spolu s profesorem Newyorské univerzity Markem Gertlerem v roce 2001.23
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Na jednu stranu byla logika Federálního rezervního systému, pokud jde o ignorování cen bydlení, založena na dokonale rozumném předpokladu, že soukromý
sektor dokáže rozpoznat rovnováhu v oblasti cen bydlení (nebo akcií) minimálně
stejně dobře jako jakýkoli státní úředník. Na druhou stranu mohl Fed věnovat větší
pozornost skutečnosti, že růst cen aktiv je přiživován ustavičným nárůstem poměru dluhu domácností k HDP na pozadí rekordně nízké míry spořivosti jednotlivců. Tento poměr, který byl až do roku 1993 zhruba stabilní a držel se blízko 80 %
osobních příjmů, stoupl v roce 2003 na 120 % a v polovině roku 2006 na téměř
130 %. Z empirické práce Borda a Jeanneho a Banky pro mezinárodní platby vyplynulo, že když je boom v oblasti bydlení doprovázen prudkým nárůstem dluhů, riziko krize je značně zvýšené.24 Ačkoli nebyla tato práce nutně definitivní, rozhodně
vyvolala otázky ve vztahu k politice „vlídného přehlížení“ ze strany Fedu. Boom v oblasti bydlení se však na druhou stranu odehrával v mnoha zemích po celém světě
(i když v zemích s velkým rozpočtovým přebytkem, jako bylo Německo a Japonsko
v mnohem menší míře, pokud tedy vůbec), což vyvolávalo otázky ohledně vzniku
tohoto problému a pochybnost, zdali by celostátní měnová a regulační politika
mohla sama o sobě být účinnou nápravou.
Bernanke, když byl v roce 2004 ještě členem Rady guvernérů Federálního rezervního sytému, rozumně tvrdil, že je úkolem regulační politiky, a nikoli politiky měnové, vypořádávat se s bublinami cen bydlení, které nežádoucím způsobem vyhání
vzhůru neadekvátně slabé standardy vypůjčování.25 Tento argument samozřejmě
vyvolává otázku, co by se mělo dělat, pokud – z politických nebo jiných důvodů
– nedokáže regulační politika adekvátně reagovat na bublinu cen nějakého druhu
aktiv. Je možné dokonce tvrdit, že to byl právě ohromný příliv kapitálu ze zahraničí, co přiživovalo tuto inflaci cen aktiv, a nízký rozdíl mezi úrokem z peněz bankám půjčovaným a z bank vypůjčovaných, co nakonec zamaskovalo rizika tak, že
je nedokázali rozpoznat ani regulátoři, ani ratingové agentury.
V každém případě byly nejextrémnější a nejbezprostřednější problémy způsobovány trhem, který generoval půjčky pro „rizikové“ neboli nízkopříjmové vypůjčitele. „Pokroky“ jako sekuritizace a zdánlivě nekonečný růst cen bydlení umožňovaly
kupovat domy lidem, které by předtím ani nenapadlo, že by si mohli nějaký dům
koupit. Bohužel většina těchto vypůjčitelů byla závislá na půjčkách s proměnlivými
úrokovými sazbami a s nízkými počátečními „lákavými“ sazbami. Když nastal čas
půjčky přenastavit, stoupající úrokové sazby a zhoršující se ekonomika mnohým
lidem výrazně zkomplikovaly situaci do té míry, že nebyli s to dostát svým hypotečním závazkům. A takto začal debakl rizikových hypoték.
Namyšlené přesvědčení Spojených států, že jejich finanční a regulační systém dokáže dlouhodobě a bez problémů přestát ohromný příliv kapitálu, položilo základy celosvětové finanční krizi druhé poloviny první dekády 21. století. Přesvědčení,
že „tentokrát je to jinak“ – protože Spojené státy mají lepší systém než ostatní – se
znovu ukázalo být falešným. Ohromné zisky finančních trhů byly ve skutečnosti
značně přemrštěné v důsledku přílivu kapitálu, tak jak tomu bývá u rozvíjejících
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se trhů. To, co by mohlo být s odstupem času rozpoznáno jako ohromné regulační chyby, včetně deregulace trhu s rizikovými hypotékami a rozhodnutí komise
pro burzu a cenné papíry dovolit investičním bankám ztrojnásobit koeficient vypůjčeného kapitálu, se v té době zdálo být neškodné. Příliv kapitálu vyhnal nahoru vypůjčování a ceny aktiv, přičemž se zároveň snižovalo rozpětí mezi nákupní
a prodejní cenou u všech druhů rizikových aktiv, což vedlo Mezinárodní měnový
fond k tomu, aby v dubnu 2008 dospěl ve své pololetně vydávané publikaci World
Economic Outlook k závěru, že rizika pro globální ekonomiku jsou extrémně nízká
a že momentálně není důvod k žádným velkým obavám. Když mezinárodní agentura, která má za úkol být globálním hlídacím psem, prohlašuje, že nejsou žádná
rizika, pak je to určitě známka toho, že tentokrát je to opravdu jinak.
A znovu platí, že krize, která začala v roce 2007, sdílí mnoho paralel s obdobím
boomu před krizí v nějaké rozvíjející se zemi, jejíž vláda nedokáže učinit preventivní
kroky, jež umožní vypustit „páru ze systému“, a místo toho předpokládá, že ohromný
příliv kapitálu bude trvat donekonečna. Často místo toho činí kroky, jimiž ve snaze
zajistit, aby boom trval ještě o chvíli déle, tlačí své ekonomiky k ještě většímu riziku.
Taková je tedy stručná charakteristika diskuse kolem mentality „tentokrát je to
jinak“, jež vedla k americké krizi rizikových hypoték. Vše můžeme shrnout konstatováním, že mnohé lidi přivedly ke smýšlení, že „tentokrát je to jinak“, následující důvody:
• Spojené státy se svým nejspolehlivějším systémem finanční regulace, nejnovátorštějším finančním systémem, silným politickým systémem a největším a nejlikvidnějším kapitálovým trhem na světě byly prostě ojedinělou zemí. Bez obav
proto mohly přestát ohromný příliv kapitálu.
• Rychle se rozvíjející ekonomiky zemí rozvíjejících se trhů potřebovaly z diverzifikačních důvodů bezpečné místo k investování svých prostředků.
• Zvýšená celosvětová globální integrace prohlubovala globální kapitálové trhy
a umožňovala zemím více se zadlužovat.
• Kromě svých dalších silných stránek měly Spojené státy nadprůměrné instituce a tvůrce měnové politiky.
• Nové finanční nástroje umožňovaly mnoha novým vypůjčovatelům vstupovat
na hypoteční trhy.
• Vše, co se dělo, bylo jen prohlubováním finanční globalizace v důsledku inovací a nemělo být větším zdrojem obav.

Poválečné finanční krize točící se kolem bank
Tak jak seznam důvodů, proč „tentokrát je to jinak“ (které poskytovali akademici,
čelní představitelé podnikatelského sektoru i politici), narůstal, americký ekonomický vývoj se stále více podobal vývoji v jiných předkrizových situacích.
Abychom prozkoumali to, co předcházelo americké krizi rizikových hypoték v roce
2007 (která se později rozrostla v Druhou velkou kontrakci), začneme pohledem
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Tabulka 13.1 Finanční krize točící se kolem bank v rozvinutých ekonomikách po druhé světové válce
Země
Těžké (systémové) krize: „velká pětka“
Španělsko
Norsko
Finsko
Švédsko
Japonsko
Mírnější krize
Velká Británie
Německo
Kanada
USA (krize spořitelen a záložen)
Island
Dánsko
Nový Zéland
Austrálie
Itálie
Řecko
Velká Británie
Francie
Velká Británie

Rok počátku krize
1977
1987
1991
1991
1992
1974
1977
1983
1984
1985
1987
1987
1989
1990
1991
1991
1994
1995

Prameny: Caprio a Klingebielová (1996, 2003), Kaminská a Reinhartová (1999) a Caprio et al. (2005).

na data osmnácti finančních krizí točících se kolem bank, k nimž došlo v době po
druhé světové válce.26 Svoji pozornost omezíme zatím na krize v industrializovaných
zemích, abychom nevyvolali dojem, že přeháníme, protože srovnáme Spojené státy
s rozvíjejícími se trhy. Jak jsme ale viděli v kapitole 10, nejsou samozřejmě finanční
krize v zemích s rozvíjejícími se trhy tolik odlišné od finančních krizí v rozvinutých
ekonomikách. Později, v kapitole 14, toto své srovnání rozšíříme.
Krize využité v tomto našem srovnání jsou uvedeny v tabulce 13.1.
Mezi osmnácti finančními krizemi točícími se kolem bank z doby po druhé světové válce nacházíme tzv. „velkou pětku“ krizí, pro něž platí, že jejich důsledkem
byl dlouhodobý pokles výroby, který trval dva roky a déle. Nejhorší poválečnou
krizí do roku 2007 byla japonská krize v roce 1992, po níž se tato země vydala do
„ztraceného desetiletí“. Ale i dřívější krize z „velké pětky“ byly nesmírně traumatickými událostmi.
Zbývajících třináct finančních krizí v bohatých zemích představuje menší události, které byly spojeny s podstatně horšími ekonomickými výkony než obvykle,
ale nebyly katastrofické. Například krize, jež začala v roce 1984 v USA, byla krizí
spořitelen a záložen.27 Některé z těchto třinácti krizí měly relativně malý dopad,
ale pro srovnávací účely je také do vzorku zařazujeme. Brzy totiž bude jasné, že
náběh k americké krizi rizikových hypoték druhé poloviny prvé dekády 21. století
se těmto mírnějším krizím nepodobal, ačkoli většina tvůrců ekonomické politiky
a novinářů si to v té době patrně neuvědomovala.
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Graf 13.3 Reálné ceny bydlení a poválečné bankovní krize: rozvinuté ekonomiky
Prameny: Bank for International Settlements (2005), Shiller (2005), Standard and Poor’s, International Monetary
Fund (různé roky), International Financial Statistics a výpočty autorů.
Poznámky: Jako deflátor jsou u nominálních cen bydlení použity spotřebitelské ceny. Rok krize je označen jako t;
t – 4 = 100.

Srovnání krize rizikových hypoték s minulými krizemi v rozvinutých ekonomikách
Při volbě proměnných, které jsme použili k měření rizika finanční krize ve Spojených
státech, jsme byli motivováni literaturou o předvídání finančních krizí jak v rozvinutých, tak v rozvíjejících se ekonomikách.28 Z této literatury o finančních krizích vyplývá, že výrazně stoupající ceny aktiv, zpomalující reálná ekonomická aktivita, velké
deficity běžného účtu a dlouhodobé hromadění dluhů (ať už veřejných, státních nebo
obojího druhu) je důležitou předzvěstí finanční krize. Vzpomeňte si také na „kapitálové záplavy“, o nichž jsme mluvili v kapitole 10, kde jsme ukázali, že dlouhodobý
příliv kapitálu je obzvláště výraznou známkou blížící se finanční krize, minimálně
tedy, pokud jde o období větší finanční liberalizace po 70. letech 20. století. Jak je
ukázáno v kapitole 10, historicky rovněž platí, že finanční liberalizace nebo inovace
jsou taktéž předzvěstí finanční krize.
Začneme na grafu 13.3, a to tak, že srovnáme období před finančními krizemi
co do růstu cen bydlení. Doba t představuje rok začátku finanční krize. V souladu
s touto konvencí označuje pak t – 4 čtyři roky před krizí a graf pak ve všech případech pokračuje až do t + 3, tedy s výjimkou nedávné americké krize, která v době
psaní této knihy a patrně i nějaký čas poté zůstává a zůstane v rukou osudu.29 Graf
potvrzuje to, co již ukázaly případové studie, a sice že finanční krizi obvykle předchází růst cen bydlení. Trošku znepokojivé je zjištění, že nárůst cen bydlení ve
Spojených státech převýšil průměrný nárůst těchto cen u „velké pětky“ finančních
krizí, a pokles se zdá být ještě strmější (rokem t + 1 je rok 2008).
Na grafu 13.4 se díváme na reálné tempo růstu cenových indexů akciových
trhů.30 Vidíme, že v době směřování ke krizi si americké ceny akcií vedly lépe než
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ceny v obou srovnávacích skupinách, možná zčásti v důsledku agresivní proticyklické reakce Federálního rezervního systému po recesi v roce 2001 a zčásti díky
výraznému „prvku překvapení“, co se týče vážnosti následné americké krize. Avšak
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Graf 13.6 Reálný růst HDP na hlavu (podle parity kupní síly) a poválečné bankovní krize: rozvinuté ekonomiky
Prameny: International Monetary Fund (různé roky), World Economic Outlook a Wall Street Journal.
Poznámky: Prognóza, na níž panuje shoda (–3,5 %) pro rok 2009, je zakreslena u Spojených států k červenci
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rok po začátku krize (t + 1) se ceny akcií zhroutily, což se shoduje s tím, co se odehrálo v případě „velké pětky“ finančních krizí.
V grafu 13.5 máme před sebou vývoj deficitu běžného účtu Spojených států. Jde
o deficit mnohem větší a mnohem vytrvalejší než u předchozích krizí.31 V tomto
grafu sloupce ukazují vývoj deficitu běžného účtu Spojených států od roku 2003
do roku 2007 vyjádřeného jako procento HDP, zatímco čárkovaná čára zobrazuje
průměr vypočtený z údajů k 18 dřívějším krizím. Skutečnost, že americký dolar zůstával rezervní světovou měnou během období, v němž mnohé zahraniční centrální banky (zejména v Asii) hromadily ohromné množství devizových rezerv, určitě
zvýšila množství zahraničního kapitálu, kterým mohl být rekordní deficit běžného
účtu Spojených států financován.
Finanční krize se zřídkakdy odehrávají ve vakuu. Častěji finanční krize nastává
po nějakém reálném šoku, který zpomalí tempo ekonomiky; finanční krize tedy
slouží spíše jako zesilovací než spouštěcí mechanismus. Graf 13.6 zachycuje růst
reálného HDP na hlavu v předvečer bankovních krizí. Křivka pro americkou krizi, která začala v roce 2007, má tvar obráceného V, jež je typický i pro dřívější krize. Podobně jako u cen akcií byla i reakce HDP poněkud opožděná. V roce 2007,
ačkoli se růst v USA zpomalil, byl vývoj HDP stále ještě velmi podobný vzorci pro
mírnější recese stanovenému jako průměr ze všech krizí.
V roce 2008 však nastal obrat k horšímu a zpomalení růstu začalo být kritičtější. Na počátku roku 2009 již panovala shoda – založená na předpovědích uveřejněných v časopise
Wall Street Journal – v tom smyslu, že krize bude hlubší než průměr vypočtený z „velké
pětky“ krizí. Všimněte si, že u hlubokých krizí tvořících „velkou pětku“ pokleslo tempo
růstu od vrcholu ke dnu o více než 5 % a na této úrovni zůstalo zhruba ještě tři roky.
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V. Kolaps amerických rizikových hypoték a Druhá velká kontrakce
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Graf 13.7 Reálný dluh centrální vlády a poválečné bankovní krize: rozvinuté ekonomiky
Prameny: Ministerstvo financí Spojených států amerických, International Monetary Fund (různé roky),
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Poslední graf v této kapitole, graf 13.7, ilustruje vývoj reálného veřejného dluhu
(deflovaného spotřebitelskými cenami).32 Narůstající veřejný dluh byl téměř všeobecnou předzvěstí jiných poválečných krizí, ačkoli, jak uvidíme v kapitole 14, nárůst dluhů před krizí je nesrovnatelný s jejich nárůstem po krizi, neboť slabý růst
drtí daňové příjmy. Nárůst amerického veřejného dluhu před krizí roku 2007 byl
menší než průměr pro „velkou pětku“ krizí. Zajímavé by bylo rovněž porovnání
výše soukromého dluhu (jehož jsme se v souvislosti se Spojenými státy rovněž dotkli), ale pro škálu zemí, s nimiž zde pracujeme, se bohužel srovnatelná data nedají získat. V případě Spojených států vzrostl za necelé desetiletí poměr zadluženosti
domácností k jejich příjmům o 30 % a mohl by klidně vést ke kolapsu, neboť když
přetrvává recese, snaží se spotřebitelé zaujímat méně rizikové pozice.
Na závěr jedno upozornění k našemu tvrzení, že zmíněné indikátory ukázaly, že
ve Spojených státech bylo před rokem 2007 vysoké riziko hluboké finanční krize:
ve srovnání s jinými zeměmi, které prožily finanční krize, si Spojené státy v této
době vedly dobře co do inflace. Dřívější krize v rozvinutých zemích se samozřejmě
odehrávaly v období klesající inflace v těchto bohatých zemích.

Shrnutí
Proč tolik lidí nepoznalo, že se finanční krize roku 2007 blíží? Pokud jde o standardní indikátory finančních krizí, v předstihu dostatečně jasně blikalo mnoho
červených světel. Nepředstíráme, že by se americké finanční krizi dalo lehce předejít, kdyby si tvůrci ekonomické politiky uvědomili rizika dříve. Soustředili jsme
se na makroekonomické otázky, ale mnoho problémů bylo skrytých v „potrubí“
finančních trhů a tyto problémy začaly být bolestně patrné až po začátku krize.
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13. Americká krize rizikových hypoték: mezinárodní a historické srovnání
Identifikace těchto problémů si mohla klidně vyžádat celá léta. Poplach měl ale vyvolat především ohromný nárůst cen bydlení – celostátně více než 100 % za pět let,
zejména když byl tolik přiživován vzrůstající zadlužeností. Na začátku roku 2008
činila celková hodnota všech hypoték ve Spojených státech přibližně 90 % HDP.
Tvůrci ekonomické politiky se už několik let před krizí měli rozhodnout, že vypustí
něco páry ze systému. Bohužel, snaha udržet růst zabránila výraznějšímu poklesu
cen na akciových trzích a měla za následek to, že z Papinova hrnce byl odšroubován bezpečnostní ventil. I přes ohromné rozměry této finanční krize nevyhlásily
Spojené státy polovině roku 2009 default. Kdyby byly Spojené státy rozvíjejícím
se trhem, kurz jejich měn by sletěl prudce dolů a úroky by naopak vylétly vzhůru.
Přístup na kapitálové trhy by byl ztracen – došlo by k onomu klasickému „náhlému
zastavení“, jak ho popsali Dornbusch a Calvo. V prvním roce po krizi (2007) se stal
přesný opak: dolar posílil a úrokové sazby klesly, neboť světoví investoři považovali ostatní země za rizikovější než Spojené státy a hojně nakupovali cenné papíry
amerického ministerstva financí.33 Ale kupující, pozor! V delším časovém období
by se kurz amerického dolaru a úrokové sazby mohly vrátit tam, kam patří, zejména činí-li se kroky pro obnovení pevné základny dlouhodobé fiskální udržitelnosti.
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