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ÚVOD

D
ruhá část studie „Evropa před krizí a po krizi“ 
se zaměřuje na úroveň EU a do velké míry 
soustředí svou pozornost na jednání Evrop-
ské centrální banky. Dnes už je totiž zřejmé, 

že ECB na hospodářskou krizi z let 2007–2008 reago-
vala velmi opatrně a nerozhodně. Dělala menší kroky a 
úrokové sazby snižovala velmi pomalu.

Kdyby navíc centrální bankéři byli věřili varovným sig-
nálům, nešroubovali by úrokové sazby do nesmyslných 
hodnot, následně je zase prudce nesnižovali a nedělali 
by z úrokových sazeb jojo, které lítá nahoru a dolů. 

Kdyby takto nedestabilizovali ekonomiku, nemusela 
být krize tak hluboká.

Častý argument, že krizi nešlo předvídat, není prav-
divý. Šlo ji předvídat, jen nikdo neměl odvahu tři roky 
říkat, že ekonomiku čeká krize, a po celou dobu si 
nechat nadávat, že tu přece žádná krize není. Navíc 
když organizace jako Světová banka, MMF či Evropská 
komise byly všechny optimistické. Oponent by tak 
stále musel zpochybňovat médii opěvované autority, 
u nichž se nakonec ukázalo, že se všechny mýlily a jen 
protahovaly minulý trend.
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V minulosti se ukázalo, že k predikci vývoje německé 
ekonomiky lze dobře využít některé takzvané senti-
ment indikátory. Mezi indexy s nejvyšší predikční silou 
patří Ifo a index ZEW. Index ZEW vyslal první varovný 
signál o příchodu krize koncem roku 2005. Během 
roku 2006 výrazně poklesl, v polovině roku dosáhl 
svého dna a v roce 2009 už rostl. Jinými slovy, index 
ZEW varoval před krizí zhruba tři roky předem, tedy 
v době, kdy si všichni mysleli, že je ekonomika skvěle 
rozjetá a vysmívali se těm, kteří varovali před krizí.  
 
Centrální bankéři tehdy zvedali úrokové sazby a inves-
toři si mastili kapsy na růstu akcií. 

Index Ifo přinesl varovný signál později, začal klesat až 
v roce 2007, navíc nejprve jen mírně. Výrazný propad 
přišel až v roce 2008. Dno indexu Ifo přišlo o pár mě-
síců později než u indexu ZEW. I on ale v roce 2009 už 
rostl. Oba indexy podobně avizovaly i problémy eko-
nomiky v roce 2013. ZEW opět varoval rychleji, když 
v roce 2011 dosáhl svého dna. Ifo se propadl na dno 
o rok později. 

Připomeňme, že ECB zvedla své úrokové sazby ještě 
3. července 2008, kdy je poslala z dnešního pohledu 
na neuvěřitelně vysokých 4,25 %. Už tehdy připadalo 
mnoha lidem nebezpečné, že předstihové indikátory 
tak padají. Šéf ECB Jean-Claude Trichet tehdy ale pro-
hlašoval,1 že je třeba krotit inflaci, která kvůli drahým 
komoditám přehřívající se ekonomiky opravdu rostla. 
Ceny energií v roce 2008 dosáhly rekordů. Celé vedení 
ECB tehdy hlasovalo pro zvýšení sazeb. Ani jeden 
nebyl proti. Dnes víme, že všichni do jednoho rozhodli 
špatně. Problémy Lehman Brothers si tehdy neuměli 
představit. To sice chápu, varování sentiment indikáto-
rů ale vidět měli, to je neomluvitelné. 

Na tomto příběhu je zajímavé, že index ZEW v součas-
nosti opět varuje. Od roku 2015 klesá. Index Ifo klesá 
od roku 2018. Oba se tedy už delší dobu shodují, že 
situace se zhoršuje. ZEW je aktuálně (tj. na podzim 
2019) na nejnižší hodnotě od roku 2011 a Ifo od roku 
2013. Oba indexy bijí na poplach, že přichází recese. 
Šéf ECB Mario Draghi se přitom 12. září 2019 pochlu-
bil,20 že ECB snížila výhled ekonomiky eurozóny pro 
rok 2019 i 2020. Pro rok 2019 očekává růst 1,1 % a pro 
rok 2020 čeká mírné zrychlení ekonomiky na 1,2 %. Je 
zajímavé, jak jsou optimističtí a stejně jako kdysi věří, 
že brzo přijde zotavení.

1 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-03/ecb-s-2008-rate-hi-
ke-revisited-the-crisis-it-didn-t-see-coming
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1.1 Varovné signály

V USA kromě sentiment indikátorů věštila krizi i vý-
nosová křivka. Rozdíl výnosu desetiletého státního 
dluhopisu a tříměsíční pokladniční poukázky prudce 
klesal od roku 2004. V roce 2006 už byl sklon křivky 
negativní, takže krátkodobé úrokové sazby byly vyšší 
než dlouhodobé, což není typické pro budoucí hospo-
dářský růst, ale naopak pro pokles. 

V roce 2007 dokonce rozdíl těchto sazeb překonal 
minus 0,5procentního bodu. To je shodou okolností 
podobná hodnota, na jaké se americká výnosová křiv-
ka nachází v říjnu 2019. Tehdy (v roce 2007) centrální 
banky nepochopily, jaký signál jim výnosová křivka 
vysílá, a sice že už v roce 2006 americká centrální 
banka neměla zvyšovat své úrokové sazby. Na to ale 
přišli centrální bankéři teprve až koncem roku 2008.

V Evropě byla situace podobná. Když se podíváme 
na výnosy desetiletého německého státního dluhopisu 
a tříměsíční pokladniční poukázky, už v roce 2007 byl 
sklon negativní a centrální bance svítila pro zvyšování 
úrokových sazeb jasná stopka. Toho však centrální 
banka nedbala.2

Dalším varovným signálem blížící se krize byly špatné 
úvěry v Evropě. Jejich objem v Evropě klesal3 od roku 
2002 až do roku 2007. Už tehdy centrální bankéři měli 
zbystřit. Nejednalo se nicméně o velký nárůst, ten při-
šel až v roce 2008 a pokračoval pak až do roku 2014. 
Je však zajímavé, že zatímco v USA se objem špatných 
úvěrů začal rychle zlepšovat a v roce 20154 byl tam 
kde před krizí, v Evropě byl objem špatných úvěrů v té 
době třikrát vyšší než před krizí z roku 2008. Amerika 
se prostě s problémy vyrovnala mnohem lépe a ne-
hrnula je v takové míře před sebou do budoucnosti. 
Špatné úvěry se následně projevily v cenách pojištění 
proti nesplacení dluhopisu, tzv. CDS.5 Finanční trh se 
začal bát systematického rizika vyspělých ekonomik 
už na jaře 2008 a strach postupně rostl do nevídaných 
hodnot. Varovná byla i klesající ziskovost bank: Zisky 
amerických bank před zdaněním byly v roce 2008 
ani ne poloviční v porovnání s rokem 2007, a to toto 
číslo ještě zachraňoval relativně dobrý začátek roku. 
Situace v Evropě byla podobná. Ziskovost bank kle-

2 https://www.bbc.com/news/business-49674176

3 https://fred.stlouisfed.org/series/DDSI02EZA156NWDB#0

4 https://www.nber.org/papers/w21456.pdf

5 https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2009e.pdf

sala zejména v Nizozemsku, Švýcarsku a Británii. Tyto 
ekonomiky jsou totiž přes bankovní sektor nejvíce 
propojeny s USA. A víte, co je na tom nejhorší? V roce 
2019 ziskovost bank opět klesá. O tom ale až později.

Všichni dnes víme, že krize v roce 2008 se zrodila 
na americkém hypotečním trhu. Obdobné znám-
ky obratu byly nicméně pozorovatelné i u nás, a to 
ještě před pádem Lehman Brothers. Když porovnáme 
objem hypoték pro fyzické osoby za prvních 9 měsíců 
roku v roce 2008 a v roce 2007, vidíme pokles o 15 %.6 
Tehdy se tvrdilo, že to je dáno tím, že rok 2007 byl 
extrémně dobrý. Dnes to můžeme hodnotit tak, že 
byl „neúnosně“ dobrý, což byl signál krize z přehřátí. 
Otázkou je, jestli to, co pozorujeme v roce 2019, není 
něco podobného. Dnes také padá trh hypoték, ale pro 
změnu se tvrdí, že to je dáno tvrdší regulací ČNB.

Varovný byl i vývoj prodeje automobilů. ECB v roce 
2008 zvýšila úrokové sazby, ve stejném roce však 
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klesly prodeje aut, v Německu o 2,7 % a ve Francii 
dokonce o 14,8 %. I to je zajímavé pro dnešek: ČNB 
jako centrální banka země s druhou nejvyšší produkcí 
aut na hlavu zvyšuje úrokové sazby, ačkoli prodeje aut 
ve většině vyspělého světa klesají. (Pro zajímavost: 
v USA klesly prodeje aut v roce 2008 o 19,6 % a v Ka-
nadě o 19,3 %. Amerika byla prostě napřed a jasně 
ukazovala, kudy půjde i Evropa. Evropa to ale nechtěla 
vidět, a tak o rok později klesly německé tržby za auta 
o 13,8 % a francouzské o 20,3 %.7 To už ale bylo na otá-
čení kormidla ekonomiky pozdě. ECB naprosto selhala, 
když pro samé stromy neviděla les.)

Selhala ale i ČNB. Ta ještě v létě roku 2008 očekávala, 
že ekonomika během roku 2008 bude „jen“ zpoma-
lovat, následně opět zrychlí a koncem roku 2009 po-
roste podobným tempem jako počátkem roku 2008.26 
Realita ukázala, že to byl naprosto špatný předpoklad. 
ČNB tehdy předpokládala, že tahounem ekonomiky 
bude spotřeba domácností, která během roku 2009 
zrychlí svůj růst. Je zajímavé, že podobnou představu 
o budoucím vývoji má ČNB i v roce 2019. I vývoj úro-
kových sazeb je podobný. I tehdy ČNB taky zvyšovala 
své úrokové sazby několik let v kuse.

1.2 První vyjádření politiků a centrálních bankéřů

Politiky i centrální bankéře krize zaskočila, nečekal ji 
nikdo. Všichni jsme byli zahleděni do dobrých čísel a ta 
špatná přehlíželi. Krize navíc přišla novým kanálem, 
kde jsme ji nečekali. Velkou měrou se na ní podepsaly 
inovace ve finančnictví, což byla věc, se kterou neměl 
v Evropě skoro nikdo zkušenost. Prvotní reakce čes-
kých i evropských politiků byla snaha všechny uklidnit. 
Bohužel se ukázalo, že to byla chyba. Politici i bankéři 
šli z extrému do extrému – nejprve byli moc optimističtí 
a pak moc pesimističtí, což se odráželo v přehnaných 
opatřeních a nakonec to vedlo k tomu, že zatímco větši-
na Evropy si prošla jednou recesí, Česko hned dvěma.67

Dříve než politici reagovali centrální bankéři. Politici 
jako neekonomové dlouho nechápali, která bije. Vice-
guvernér České národní banky Miroslav Singer už 29. 
září uklidňoval veřejnost, že české banky nedopadnou 
jako ty americké či západoevropské. Všichni banké-
ři tehdy zdůrazňovali, jak jsou české banky zdravé 
a oddělené od zahraničních bank. Miroslav Singer8 
tehdy prohlásil: „My tu situaci sledujeme, samozřejmě 
nemáme prst na každém investičním rozhodnutí bank, 
ale podle poznatků, které máme, by ty vlivy na české 
banky, takové ty prvořádové, prostě nějakým přenosem 
přímým přes finanční soustavu měly být minimální. Ta 
propojenost není, není veliká.“9 O den později reagoval 
sám guvernér Zdeněk Tůma: „Skutečnost, že americký 
finanční systém má problémy, není nová, ale nás se 

6 https://www.idnes.cz/finance/pojisteni/shrnuti-roku-2008-jaky-byl-hypo-
tecni-trh-a-co-se-da-ocekavat.A081119_135252_uver_bab

7 http://www.oica.net/category/production-statistics/2009-statistics/

8 https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/verejnost/.galleries/pro_media/
konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/hampl_20080623_pora-
da_zastup_uradu.pdf

9 https://www.cnb.cz/cs/verejnost/servis-pro-media/autorske-clanky-rozho-
vory-s-predstaviteli-cnb/Ceskych-bank-by-se-svetova-financni-krize-nemela-
dotknout-00001/

to nijak zásadním způsobem netýká.“ A uklidňoval: 
„České banky jsou zdravé a jsme schopni hájit jejich 
stabilitu, i kdyby trakaře padaly.“10

Myslím, že se tehdy velmi málo říkalo, jak moc nám 
pomohlo, že nemáme euro. České banky byly tehdy 
opravdu zdravé, což nebyla náhoda. Bylo to tím, že 
v předešlých letech koruna posilovala, jen málo lidí 
proto odkládalo své investice do cenných papírů v eu-
rech a dolarech. Tím pádem se problémy zahraničních 
bank nemohly v plné síle přepsat do bilancí českých 
bank. Kdybychom měli euro, banky by pravděpodob-
ně byly plné špatných jihoevropských cenných papírů.

Do učebnic krizového managementu politiků nejspíš 
vstoupí rozhovor někdejšího českého ministra finanč-
ní Miroslava Kalouska, který 8. října 2008 odpovídal 
na dotazy Hospodářských novin:

HN: Dorazila krize do Česka?

Americký trh je obrovský, takže se ta infekce šíří 
do celého světa. Hovořit o krizi u nás je naprostý 
nesmysl: žádná tu není.

HN: Není to ale jen otázkou času?

To mohu vyloučit. Neznamená to ale, že to nebude 
mít žádný dopad na českou ekonomiku. Už na jaře 
jsme počítali s ochlazením ekonomiky z předcho-
zího růstu 6,5 procenta na tehdy ještě konzervativ-
ních 4,8 procenta.11

10 https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/guverner-cnb-ceske-banky-jsou-
-relativne-nezavisle.A081001_100601_ekonomika_fih

11 https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2008/2008-10-06-vme-
diich-4818-4818
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Zdá se, že se z této lekce politici učí. V září 2019 vidí-
me paralelu u premiéra Andreje Babiše. Ten na tiskové 
konferenci po jednání vlády prohlásil: „Někdo se snaží 
vytvářet nějakou atmosféru a mluví o krizi, já tady 
žádnou krizi nevidím, lidé pořád nakupují. V tomhle 
směru je to velice pozitivní.“12 Ještě v říjnu přitom 
na Brněnském veletrhu opakoval: „Rosteme, bohat-
neme a stále budeme. Jsem přesvědčen o tom, že 
se nám daří.“13 Vicepremiér pro ekonomiku a ministr 
průmyslu a obchodu Karel Havlíček si slovy svého šéfa 
asi nebyl tak jistý, a proto dodával: „I když ekonomika 
neporoste takovým tempem, tak budeme připrave-
ni.“14 Proč by mluvil o ochlazení, kdyby to byl úplný 
nesmysl, a proč by byl na úplný nesmysl připraven? 
Pánové nejsou logičtí, ani konzistentní. 

Na stejné vlně jako ministerstvo financí jela při pří-
chodu krize i ČNB. 9. října 2008 zasedala bankovní 
rada ČNB. Hodně lidí se tehdy domnívalo, že po vzoru 
západních centrálních bank sníží česká centrální banka 
své úrokové sazby, nebo prostě „něco“ udělá. ČNB ale 
neudělala nic, s otevřenou pusou vyčkávala. Nicméně 
komunikaci měla ostrou, razantní a sebejistou. Tehdy 
to vypadalo možná přesvědčivě, leč o pár měsíců 
později se ukázalo, že to, co prohlašoval viceguvernér, 
nebyla pravda.

Martin Veselovský se v Radiožurnálu zeptal tehdejšího 
viceguvernéra Mojmíra Hampla:

Martin Veselovský: „Proč bankovní rada dnes 
nejednala o úrokových sazbách?“ 

Mojmír Hampl: „Z jednoho prostého důvodu, došli 
jsme k závěru, že k takové akci teď není důvod, 
není důvod teď hýbat s úrokovými, s úrokovými 
sazbami, zcela mimořádná situace vyžaduje zcela 
mimořádná opatření ve zcela mimořádný čas, ale 
to není situace České republiky a české měnové 
politiky v tuto chvíli.“15

ČNB se tehdy navíc snažila dávat najevo fakt, že v sr-
pnu 2008 snížila své úrokové sazby jako prozíravost 
před krizí. Realita však byla taková, že v létě 2008 
koruna prudce posilovala. Různé lobbistické skupiny 

12 https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zadnou-krizi-nevidim-lide-porad-
-nakupuji-odmita-babis-kritiku-rozpoctu-40296682

13 https://www.e15.cz/domaci/babis-bohatneme-a-budeme-i-dal-v-pripade-
-krize-se-zachovame-jinak-nez-vlada-pravice-1363067

14 https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zadnou-krizi-nevidim-lide-porad-
-nakupuji-odmita-babis-kritiku-rozpoctu-40296682

15 https://radiozurnal.rozhlas.cz/mojmir-hampl-viceguverner-cnb-6332903

exportérů začaly tlačit na ČNB, a ta ve strachu z příliš 
silné koruny své úrokové sazby snížila, což pomohlo 
korunu oslabit.

Podobně reagoval viceguvernér Hampl 30. října 2008 
pro Českou televizi. Tehdy se redaktor ptal: 

„…Americký FED včera snížil úrokové sazby o půl 
procentního bodu, na prakticky nejnižší možnou 
úroveň. Vy jste se k tomu dnes neodhodlali, speku-
luje se o tom, že za týden byste mohli ubrat čtvrt 
procenta…“

Viceguvernér: „Za prvé, neodhodlali jsme se proto, 
že dnes nebylo měnové zasedání, měnové zasedání 
máme příští týden. Není tak mimořádná situace, 
abychom v mimořádných časech museli přijímat 
mimořádná opatření. To za druhé.“16 

Jinými slovy, stále se snažil vyvolat dojem, že se 
ve světě nic podstatného neděje, a bagatelizoval 
situaci, ačkoli jeho zahraniční kolegové už pochopili 
rozměr problému.

10. listopadu 2008 už bylo jasné, že banky mají 
velké problémy po celé Evropě a mohly by je mít 
i v ČR. Vláda proto vydala tiskovou zprávu, v níž se 
snažila společnost uklidnit. Říká: „Poskytování úvěrů 
pro podnikatelskou sféru a domácnosti v České 
republice není situací na světových trzích ohroženo. 
Vyplývá to ze závěru setkání premiéra Mirka Topo-
lánka se členy České bankovní asociace ze dne 10. 
listopadu 2008.“35

26. prosince 2008 ministr financí M. Kalousek pro-
hlašuje do médií: „Nemusíte být žádný mimořádný 
ekonom, abyste poznal, co nás čeká. Nežijeme na pus-
tém ostrově, jsme malá, otevřená, liberální a exportně 
zaměřená ekonomika, a když hrozí recese v eurozóně 
a v Německu, kam vyvážíme především, je logické, že 
se to dotkne českých podniků, jejich výkonnosti a za-
městnanosti. Bylo jasné, že se na nás něco žene. Mám 
však pocit, že i vaši kolegové ve vládě se nás spíše 
snažili chlácholit, že to nebude tak zlé.“36

Stačilo tedy čtvrt roku a ministr financí měl jiný názor 
než v říjnu. V následujícím rozhovoru však popsal, 
zajímavou věc: 

16 https://www.cnb.cz/cs/verejnost/servis-pro-media/autorske-clanky-rozho-
vory-s-predstaviteli-cnb/Reseni-financni-krize-00001/
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Novinář: „Bývalý americký ministr zahraničí Henry 
Kissinger v jedné své knize napsal, že se ‚stane 
to, o čem se hovoří‘. Je podle vás krize také věcí 
psychologickou a je posilována tím, že o ní hojně 
referují média?“

Ministr: „Samozřejmě. Ekonomie je věda společen-
ská a realita se do značné míry vyvíjí podle toho, 
jak se lidé chovají. Proto se čeští politici snažili vy-
světlit veřejnosti, že krize bank u nás nehrozí, jinak 
by se mohlo naplnit to, co říkal Henry Kissinger. 
V tomto jsme se chovali zodpovědně.“

Politici se prostě snažili umlčet ty, kteří byli pesimistič-
tí, hlavně proto, aby se jejich vize nenaplnila. Výhled 
ministra byl tehdy: „Pořád si ještě myslím, že hospo-
dářský růst neklesne pod ta dvě procenta. Ale uvidíme. 
Nezaměstnanost by se neměla zvýšit více než o jedno 
procento. Inflace bude určitě pod tři procenta. Přibrz-
dí se ovšem růst mezd. Ale tak moc se to peněženek 
občanů zase nedotkne.“

Ministrův plán na boj s krizí byl směšný v porovnání 
s tím, co připravuje německý ministr financí v roce 
2019 pro boj s recesí. Kalousek tehdy tvrdil:

„Od ledna bude platit novela o dani z příjmu, 
kterou se o 1,5 procenta snižuje sociální pojištění 
– a tím zůstane v kapsách občanů navíc 18 miliard 
korun. Dotkne se to úplně každého. Rozhodli jsme 
se posílit úvěrový rámec České exportní banky, to 
umožní financovat projekty o dalších více než 25 
miliard, a pokud bude potřeba, dáme na to další 
peníze. Finance navíc jsme dali Českomoravské 
záruční a rozvojové bance, která bude dělat pro-
gramy pro malé a střední podnikatele. Posílili jsme 
i další fondy. Budeme dbát, a vytvoříme pro to co 
nejlepší podmínky, aby se vyčerpaly prostředky 
přicházející z Evropské unie. Snížili jsme poplatky 
za používání infrastruktury na železnici. Jsou to 
tržní a plošné kroky. Dotknou se všech občanů 
i mnoha firem.“

V každém případě se už tehdy začaly lámat ledy 
ohledně toho, zda přijmout euro. Nesmíme zapomínat, 
že do té doby to mezi vládami zemí střední Evropy 
vypadalo jako nějaký závod: kdo dřív přijme euro, 
vyhrává. Ministr Kalousek tehdy na euro přehodnotil 
svůj názor. Tehdy argumentoval tím, že mnohé země 
porušují společné principy. Nicméně nebyl nijak radi-
kální. Už rok 2012 považoval pro zavedení eura jako 
nereálný: „Minimálně o rok musíme odložit rozhodnutí 
o stanovení termínu (přijetí eura). Tím vůbec neříkám, 
jaký termín teď vidím reálný.“37

1.3 ESM (Euroval)

Evropa se původně rozhodla řešit dluhovou krizi1718  
zavedením dočasných institucí Evropský nástroj finanč-
ní stability (EFSF, European Financial Stability Facility) 
a Evropský mechanismus finanční stabilizace (EFSM, 
European Financial Stabilisation Mechanism).19 Ve chvíli, 
kdy se ukázalo, že krize bude chronická a potrvá léta, 
nahradila EU tyto instituce za Evropský stabilizační 
mechanismus (ESM, European Stability Mechanism), 
což je záchranný fond finanční pomoci pro země platící 
eurem. Ten začal fungovat k 15. říjnu 2012.20

ESM od svého vzniku přinášel politické problémy. 
Na Slovensku kvůli němu padla vláda a v Česku pre-

17 https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tema/tema:-kroky-vlady-v-reakci-
-na-nestabilitu-na-svetovych-financnich-trzich-44993/

18 https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/kalousek-vyjimecne-dobre-casy-
-uz-skoncily.A081226_140626_ekonomika_jan

19 https://www.euro.cz/byznys/divoka-jizda-3-781085#utm_medium=selfpro-
mo&utm_source=euro&utm_campaign=copylink

20 https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropský_stabilizační_mechanismus

zident odmítal podepsat změnu Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU), která vznik ESM umožnila. 
Zatímco Senát ČR odsouhlasil ratifikaci v dubnu 2012 
a Poslanecká sněmovna v červnu 2012, prezidentský 
podpis musel čekat na nového prezidenta až do dub-
na 2013.

ESM vznikl na záchranu bankrotujících států. V sou-
časnosti má kapitál v hodnotě 80 mld. eur a k tomu 
má ještě závazek vlád poskytnout dalších 622 mld. 
v případě potřeby fondu. Kumulovaná palebná síla 
fondu tak činí 702 mld. eur. Myšlenkou fondu je, že 
jako právnická osoba s aktivy v hodnotě 80 mld. eur si 
může na trhu levně půjčovat a peníze obratem poslat 
bankrotující vládě. Tím se obešel právní problém 
s tím, že by si vlády vzájemně neměly půjčovat, aby 
se vyhnuly bankrotu, protože ve prospěch cizí země 
ohrožují svou zem a riskují peníze vlastních občanů. 
Fond na rozdíl od vlád může přímo vykupovat státní 
dluh bankrotující země, a to i v primární aukci. Může 
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tedy nakoupit i to, co by nikdo střízlivý nikdy nena-
koupil. Obecné pravidlo totiž zní, že primární aukce by 
měla být vždy ponechána jen pro trh, který dluhopisy 
ocení. Jinými slovy, ESM je trojský kůň, který v případě 
potřeby umožní monetizovat státní dluh.

S tím, jak se různí evropští politici nechávají slyšet, 
že další krize v Evropě nehrozí, však začali mnozí 
přemýšlet, že se fond už překonal. Proto byla v létě 
2019 dohodnuta jeho reforma. Modernizovaný fond 
by měl získat víc pravomocí při restrukturalizaci dluhu 
a záchraně předlužených vlád. Hlavím cílem reformy 
je, aby fond už nezachraňoval jen vlády, ale pomáhal 
i bankrotující banky tím, že by pomáhal fungovat jiné-
mu nástroji, European Single Resolution Fund (SRF), 
pokud by neměl dostatek hotovosti. Navíc by měl spo-
luvyjednávat restrukturalizace dluhu. Od roku 2022 by 
totiž vlády nově vydávaly dluhopisy s klauzulí známou 
jako „single-limb Collective Action Clauses“ (CAC),21 
která by šla na ruku vládám a umožnila ignorovat 

21 https://www.reuters.com/article/us-eurozone-esm-italy-analysis/italys-a-
larm-over-reform-of-euro-zone-bailout-fund-may-be-overblown-idUSKBN-
1XU25K

názor malých investorů. Vlády by si tak ušetřily složité 
jednání o škrtání dluhu se soukromými investory, jako 
jsme viděli v případě Řecka.

To ale na podzim roku 2019 vyvolalo velký problém 
v Itálii. Ta jako země s největším nominálním dlu-
hem v Evropě správně chápe, že pokud někdo bude 
potřebovat ESM, bude to ona, a proto vyjednávání 
intenzivně sleduje. Bojí se, že by se kvůli CAC mohli 
investoři vyděsit, že se jejich postavení zhorší, a Itálie 
by tak přišla o levné financování. Italští politici se bojí, 
že by investorům mohlo dojít, že italské dluhopisy ne-
jsou bezrizikové,22 a že by reforma ESM mohla udělat 
pravý opak toho, k čemu má sloužit: mohla přiblížit 
Itálii bankrotu. Na italské komplikace reaguje hlavně 
Německo, které se snaží všem jasně vzkázat, že refor-
ma eurovalu nepřinese automatickou restrukturalizaci 
evropských dluhů.23 Itálie nicméně požaduje pojistku, 
aby byl šéfem fondu Ital.24

22 https://www.reuters.com/article/us-eurozone-esm-italy/italy-coalition-di-
vided-over-euro-zone-bailout-fund-reform-idUSKBN1XW1DA

23 https://www.reuters.com/article/us-eurozone-esm-scholz/euro-zone-bai-
lout-fund-reform-will-not-involve-automatic-debt-restructuring-scholz-i-
dUSKBN1XX08Q

24 https://www.reuters.com/article/us-eurozone-esm-panetta/italy-could-u-
se-esm-talks-to-push-italian-candidate-to-head-fund-panetta-idUSKBN1X-
X0I6
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Když se zpětně díváme, jak ECB reagovala na přichá-
zející krizi, dnes už je zřejmé, že v porovnání s jinými 
centrálními bankami reagovala velmi opatrně a ne-
rozhodně: Dělala menší kroky a úrokové sazby sni-
žovala velmi pomalu. Jestli si myslíte, že ještě v roce 
2008 poslala úrokové sazby na nulu, protože přišla 
největší krize od 30. let, tak se mýlíte. První snížení 
sazeb sice přišlo už v říjnu 2008, ale sazby šly dolů 
pozvolně a jejich snižování skončilo až v květnu roku 
2009. Za tu dobu poklesly o 325 bazických bodů. 
Následovaly dva roky klidu, během roku 2011 už ale 
ECB úrokové sazby opět zvyšuje, o pár měsíců později 
však řadí zpátečku a snižuje je níž (!) než v roce 2009. 
Dno snižování úrokových sazeb tedy nepřichází v roce 
2009, jak by se dalo očekávat, ale v roce 2012. A ná-
sledně se ukáže, že ani to vlastně ještě není dno. 

Snížení sazeb z roku 2012 nepřichází jako reakce 
na krizi finanční, nýbrž jako reakce na krizi dluhovou. 
Tehdy šéf ECB prohlašuje, že udělá cokoli, aby za-
chránil euro a Řecko v eurozóně. Mezitím ECB začala 
propagovat tzv. makroprudenční politiku. Přichází tlak 
na vznik nových institucí, bránících či předcházejících 
další krizi. A tak vzniká například Evropská rada systé-
mových rizik (European Systemic Risk Board, ESRB).25 
To je nezávislý orgán odpovědný za provádění mak-
roprudenčního dohledu nad evropským finančním 
systémem. Jen pro zajímavost, tento orgán na podzim 
roku 2019 varoval Českou republiku před nadhodno-
cenými nemovitostmi a vysokým zadlužením domác-
ností. Je to jen náhoda? Tolik podobností v roce 2019 
s krizovým rokem?

Pokles úrokových sazeb ECB ovšem neskočil v roce 
2012. V roce 2014 ECB poprvé využívá záporných 
úrokových sazeb. To sice považuji za (očividně) 
technicky možný krok, který je ale současně v rozporu 

25 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2010/html/sp100703.en.html

se stavebními kameny kapitalismu, protože peníze 
tím najednou ztrácejí cenu. A aby toho nebylo málo, 
na podzim roku 2019 přichází ještě snížení již zápor-
ných úrokových sazeb. Klíčová úroková sazba ECB 
tak není minus 0,4, ale minus 0,5 %. To je zatím nové, 
rekordní dno úrokových sazeb. Krize z roku 2008 tedy 
vlastně nikdy neskončila – pokračuje dodnes, jen byla 
překryta biliony eur, aby to na první pohled nebylo tak 
zřejmé. U HDP sice vidíme růst, ale úrokové sazby má 
ECB nastavené jak za ultra hluboké krize. A i přesto je 
Německo koncem roku 2019 se svým HDP jen kousek 
od recese.

Zajímavé je, že evropští centrální bankéři se ještě 
chlubí tím, jak rychle reagovali, když už v srpnu a září 
2008 skrze refinanční operace na trh pumpovali likvi-
ditu. Chlubí se tím, že rozšířili seznam cenných papírů, 
které byla ECB ochotna akceptovat jako zástavu. 
Od 15. října 2008 totiž ECB začala využívat tzv. Pro-
gram rozšířené podpory úvěrování (Enhanced Credit 
Support Policy),44 který toto všechno obsahuje. Podle 
mě to je ale málo. ECB měla hned snížit úrokové saz-
by, ne jen doplňovat likviditu, aby nehrozil pád bank. 
A hlavně v roce 2008 neměla sazby vůbec zvyšovat. 
Zvýšit sazby v červenci a hned v srpnu konstatovat 
problém je prostě špatně.

KRIZE A REAKCE ECB
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2.1 Draghiho záchrana eura

Za zvrat v dluhové krizi považuji červenec 2012. 
V té době to vypadalo s eurem velmi špatně a řada 
německých ekonomů i politiků signalizovala, že je 
Řecko už nejde déle udržet v eurozóně. Už to ne-
byl ojedinělý hlas, bylo slyšet i významné americké 
ekonomy, kteří tento názor sdíleli. Vypadalo to, že se 
ECB rozpadne impérium, protože mnoho indikátorů 
nasvědčovalo tomu, že se eurozóna rozdělí na severní 
a jižní. Nakonec k tomu však nedošlo. Náladu na trzích 
dokázal totiž 26. července 2012 otočit šéf ECB Mario 
Draghi, když prohlásil, že od mnoha politiků ze zemí 
mimo eurozónu slyší o křehkosti eurozóny a tzv. krizi 
eura.45 Draghi tehdy ale řekl, že tito lidé si neuvědomu-
jí, kolik politického kapitálu bylo už do eura investo-
váno, a proto euro přežije. Prohlásil tehdy, že euro 
je nezvratné. Vyřkl větu, ke které se finanční trhy už 
mnohokrát vrátily, totiž že ECB udělá cokoli, aby euro 
přežilo. Trhy mu tehdy uvěřily a přestaly sázet na ko-
nec eura. V tento den bylo euro zachráněno.

Draghi ve svém projevu popsal i problémy evropského 
mezibankovního trhu s tím, že ví, jak je řešit krátkodo-

bě i dlouhodobě. Tehdy poprvé se objevuje myšlenka, 
že mezibankovní trh nefunguje dobře kvůli regulaci, 
a žábou na prameni jsou prý národní regulace. Členské 
státy se totiž bály o své banky a nechtěly, aby banky 
posílaly peníze svým zahraničním dcerám a sestrám. 
Tím sice regulátoři pomáhali domácí ekonomice, ale 
ne ekonomice evropské. Proto se začalo mluvit o ně-
čem, co později dostalo jméno bankovní unie.

Kroky ECB dodnes můžeme hodnotit rozporuplně. 
Je sice pravda, že euro přežilo, ale není jasné, na jak 
dlouho. Myslím, že to pěkně shrnul profesor Otmar 
Issing, který byl hlavním ekonomem ECB, stál u zro-
du společné měny a asi nikdo ho nemůže označit 
za odpůrce eura. Přesto všechno v roce 2016 prohlásil, 
že jednoho dne se eurozóna rozsype jako domeček 
z karet. ECB podle něj neměla zachraňovat Řecko. 
Správným řešením podle něj bylo nechat Řecko vrátit 
ke drachmě a pak mu pomoci s jeho novou měnou.46 
S tím souhlasím a v následujících kapitolách si o tom 
ještě povíme.

2.2 Nestandardní měnová politika

Brzo se ukázalo, že kroky ECB nebyly dostatečné2627 
a banka musela využívat další nestandardní nástroje mě-
nové politiky. V roce 2010 byl zahájen tzv. Program trhů 
cenných papírů (Securities Markets Programme). To byly 
zjednodušeně řečeno intervence na vybraných trzích 
vládních i soukromých dluhopisů. Tím ale dostávala ECB 
do ekonomiky nové nekryté peníze. Novou likviditu proto 
z trhu odsávala jinými operacemi (tzv. sterilizací). Inflace 
se tedy v ekonomice neprojevila ve spotřebitelských 
cenách, ale jinde. Jinak řečeno: Inflace se sice objevila, 
přesně jak klasická měnová teorie očekává, neobjevila se 
ale v podobě inflace spotřebitelské.

Tady někde začíná spor Německa se zbytkem eurozó-
ny. Němečtí centrální bankéři a ekonomové neschvalují 
přístup ECB, německý guvernér centrální banky Axel28 
Weber protestně rezignoval na svůj post.2947 Jeho 
nástupce Jens Weidmann však sdílel podobné názory 

26 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2009/html/sp090612.en.html

27 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html

28  https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/euro-hrozici-kolaps-issing.
A161017_095444_zahranicni_ert

29 Nicméně někteří to vnímají jen jako boj o možnost stát se šéfem ECB.

a také politiku ECB kritizoval. Prohlásil: „Pro mě je ta-
ková politika blízká financování států prostřednictvím 
tištění peněz.“ To je přitom pro pravověrné ekonomy 
jedno z přikázání, které se nesmí překročit, aby nebyla 
otevřena stavidla hyperinflaci. S tou mají Němci his-
torickou negativní zkušenost, proto byli vůči ECB tak 
obezřetní. Weidmann také například prohlásil: „Neměli 
bychom podceňovat riziko, že financování prostřed-
nictvím centrálních bank se může stát návykovým jako 
droga.“30 To, že měl už v roce 2012 pravdu, se násled-
ně potvrdilo, na přístupu ECB to ale nic nezměnilo.

ECB považuje za úspěch to, že přešla na nestandardní 
nástroje měnové politiky, jako jsou LTROs, TLTROs 
a APP. Skrze LTRO (longer-term refinancing operati-
ons) doplňovala ECB od roku 2011 likviditu komerčním 
bankám až na 36 měsíců.49 Komerční banky najed-
nou získaly víc prostoru, kde si rychle půjčit. Během 
chvilky si 523 evropských bank kumulovaně půjčilo 
490 mld. eur, což jim dost pomohlo. V únoru 2012 se 
proto přechází na LTRO II, kde si už 800 bank půjčilo 

30 https://www.e15.cz/zahranicni/sef-bundesbanky-ecb-s-nakupy-dluhopisu-
-riskuje-908231
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kumulovaně 530 mld. eur. To jsou ohromné částky, 
kterými si Evropa koupila čas. Od té doby začaly být 
mnohé banky závislé na levných úvěrech.

Od roku 2014 přešla ECB na Targeted longer-term 
refinancing operations (TLTROs),50 což jsou vlastně pe-
níze, které ECB chce poskytnout skrze komerční banky 
domácnostem a nefinančním společnostem. Nejde tedy 
o záchranné operace, ale o podpůrné operace směřující 
k větší spotřebě v ekonomice a podpoře růstu.

To všechno však bylo málo, a proto se v roce 2015 ECB 
uchýlila k programu APP (Asset purchase program-
mes). Tyto programy zahrnovaly výkup aktiv korporát-
ního sektoru, veřejného sektoru, ale i tzv. aktiv krytých 
jinými cennými papíry. Podobně jako v USA mluvíme 
i v Evropě o tzv. kvantitativním uvolňování, kdy cent-
rální banka už neví, jak ještě víc uvolnit měnové pod-
mínky v ekonomice, když jsou úrokové sazby záporné. 

Od roku 2015 do prosince 2018 tak ECB napumpovala 
do ekonomiky neuvěřitelných 2,65 bilionu eur. Každý 
měsíc skupovala z trhu cenné papíry. Jen jejich objem 
se v čase měnil. Od března 2015 každý měsíc po dobu 
celého roku nakoupila cenné papíry za 60 mld. eur. 
Následující rok zvýšila výkupy na 80 mld. eur měsíčně, 
později nicméně brzdila a od dubna 2017 do prosince 
2017 vykupovala už „jen“ 60 mld. eur. Od ledna 2018 
do září 2018 přibrzdila na 30 mld. měsíčně a od října 
do prosince 2018 už jen na 15 mld. měsíčně. Koncem 
roku 2018 výkup aktiv končí. ECB si konečně myslí, že 
ekonomika se vrací do normálu. Nicméně už o necelý 
rok později se ukáže, že to byl naprosto falešný opti-
mismus. Většinu vykoupených aktiv přitom tvoří státní 
cenné papíry.51 ECB tak vlastně vytvořila falešnou po-
ptávku po státních dluhopisech, jejichž výnosy mohly 
začít klesat až do záporných hodnot, díky čemuž se 
vlády zadlužovaly levněji a mohly refinancovat i starší 
dluhy, které se dnes jeví jako příliš drahé.

2.3 Vývoj úrokových sazeb v čase

Tržní úrokové sazby, jako například EURIBOR 3M, plně 
reflektovaly politiku ECB. To znamená, že v letech313233 
2005 až 2008 rostou z hodnot kolem 2 % až nad 5 %. 
Jakmile přichází krize, začnou sazby klesat. V roce 
2009 jsou už pod jedním procentem. V roce 2011 už ale 
začínají šilhat po vyšších hodnotách a směřují ke 2 %. 
Trh se domnívá, že se vše vrací do stavu před krizí. 
Jenže to bylo naivní: Bylo třeba zachraňovat jih Evropy. 
Rok 2012 je opět ve znamení poklesu úrokových sazeb. 
Prvně se dostáváme na dosah nuly. Tou dobou totiž 
šéf ECB Mario Draghi prohlásil, že udělá cokoli pro to, 
aby euro přežilo.34 U nuly sazby zůstávají i v letech 2013 
a 2014, pak, 21. dubna, se v roce 2015 poprvé v historii 
dostaly do záporných hodnot. Tou dobou rozjíždí ECB 
kvantitativní uvolňování. Pokles ale pokračuje i v dal-
ších letech; počátkem září 2019 dosáhl 3M EURIBOR 
hodnoty -0,45 %, což je dosud nejnižší hodnota, které 
kdy dosáhl. To by se ještě před deseti lety zdálo jako 
nesmysl, který je možný jen v teorii a nikoli v praxi.

Záporné úrokové sazby jsou zničující pro penzijní fondy 
i banky. Jen blázen by ukládal peníze do banky se zá-
pornými sazbami. Národy zvyklé spořit jsou naštvané. 

31 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2011/html/pr111208_1.en.html

32 https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/tltro/html/index.
en.html

33 https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.
en.html#cspp

34 https://www.bbc.com/news/business-50020948

Nejvíc to vidíme v Německu, Nizozemsku a Rakousku. 
Německý Bild označuje guvernéra ECB Draghiho kvůli 
zavedení záporných úrokových sazeb za hraběte Dráku-
lu,35 protože pije střadatelům jejich úspory.

Na těchto datech je zajímavé, že eurozóna má roky 
záporné úrokové sazby, ale stejně to nepřináší akce-
leraci ekonomiky. Sazby klesají do ještě zápornějších 
hodnot a do Německa přichází recese. Spotřebitelská 
inflace, kterou by měly záporné sazby teoreticky při-
nést, nepřichází. Měnová politika selhává a zdá se, že 
potřebuje pomoci. Pokud by měla nakopnout ekono-
miku, potřebuje zapojit fiskální politiku, jenže Evropa 
má deficity státního rozpočtu a velké dluhy i v době 
růstu ekonomiky, takže v době poklesu na tom bude 
ještě hůř. Jinými slovy, nemá palivo, které by dala 
přídavnému motoru, a proto stále skomírá a je jedním 
z nejpomaleji rostoucích regionů planety. 

35 https://www.bild.de/bild-plus/geld/wirtschaft/politik-inland/
ezb-leitzins-schlecht-fuer-sparer-frau-merkel-stoppen-sie-endli-
ch-den-minus-zins-64669942,view=conversionToLogin.bild.html
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Vzpomeňme slov bývalého guvernéra americké cen-
trální banky Alana Greenspana: „Pro výnosy americ-
kých dluhopisů neexistuje žádná bariéra… Nula ne-
znamená nic víc než jen číslo.“36 Jak pravdivé v dnešní 
době! A důvodem je monetární politika Evropské 
centrální banky, která je zase motivována především 
snahou vyřešit dluhovou krizi a podržet v eurozóně 
jižní státy.

V poslední době říkám, že není do čeho investovat. 
Akcie i dluhopisy jsou drahé a v globální ekonomice 
vidím značná rizika a nejistoty. Když porovnám po-
tenciální rizika a výnosy, nevidím mnoho zajímavých 
investic. A zdá se, že podobně to vidí víc lidí.37 „Po-
těšilo“ mě, když jsem se dočetl, co píše médii opěvo-
vaný Warren Buffett svým akcionářům: „Doufáme, že 
v nadcházejících letech přesuneme velkou část naší 
nadbytečné likvidity do podniků, které bude Berkshire 
trvale vlastnit.“38 Jinými slovy, i podle něj je vše drahé, 
a proto bude raději velebit to, co už má.

Svět se vskutku (nejen) po finanční stránce zbláznil. 
V USA mají nejdelší konjunkturu v historii a myslí si, že 
díky státním zásahům a sociálnímu inženýrství bude 
konjuktura ještě dlouho pokračovat a snad nikdy ne-
přijde recese. V Evropě už v některých ekonomikách 
recese je, a přesto nás představitelé eurozóny i EU 
přesvědčují, že recese nehrozí, protože to je jen dočas-
né zpomalení. Do toho vidíme rekordně nízkou neza-
městnanost v USA, v Německu i v Česku, což je vždy 
poslední fáze konjunktury. Planeta jako celek výrazně 

36 https://fortune.com/2019/08/14/fed-negative-interest-rates/

37 https://archiv.ihned.cz/c1-66493010-Buffett-nema-kam-investovat-ceny-
za-podniky-ktere-by-staly-za-nakup-jsou-obrovske-stezuje-si-v-dopise-akci-
onarum

38 https://www.e15.cz/tema/miliardari/vizionari/warren-Buffett-drazdi-inves-
tory-jeho-holding-jen-hromadi-penize-a-neinvestuje-1363878

zpomaluje svůj růst. Ceny nemovitostí jsou rekordní 
a cena peněz nebyla v dějinách lidstva nikdy nižší, 
protože výrazně záporné úrokové sazby jsou výmys-
lem stávající garnitury. Svět není normální. Na mnoha 
frontách čelíme nepřirozeným nerovnováhám. Má 
v tomto prostředí ještě smysl spořit a investovat? 

Následující přehledná tabulka ukazuje, co a jak v po-
sledních letech neslo. Tabulka porovnává domácí dlu-
hopisové fondy (jejich průměrné zhodnocení), spořicí 
účet, státní dluhopisy Německa, Francie, Švýcarska, 
Británie a Česka. K tomu se dívá i na roční zhodnocení 
akciových indexů a komodit. Tabulka potvrzuje teorii: 
Akcie nesou dlouhodobě (v letech 2012 až 2019) víc 
než dluhopisy a ty zase nesou víc než spořicí účet. 
Komodity překvapivě v průměru nerostou. Později si 
ale ukážeme, že to je dáno spíš nevhodným sledova-
ným obdobím. 

Nejvíc v průměru po přepočtení na českou korunu 
nesou americké akcie, které si v průměru připisují 11 %, 
jenže ty jsou také velmi rizikové. Nesou s sebou riziko 
poklesu ceny akcií i změny měnového kurzu,rozhodně 

ZÁPORNÉ VÝNOSY A JEJICH DOPAD 
NA INVESTORY A STŘADATELE
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se tedy nejedná o investici pro každého. České akcie 
nesou v průměru 2,1 %, což není žádné terno. To dluho-
pisové fondy jsou zajímavější, v průměru nesou 2,9 %. 
Spořicí účet nedokáže pokrýt ani inflaci. Podíváme-li 
se na riziko dané nejen ratingem, ale také volatilitu 
a měnovým kurzem, ukazuje se, že zajímavější než 
zahraniční státní dluhopisy jsou české dluhopisy. Ty 
přinášejí v průměru o polovinu vyšší zhodnocení než 
dluhopisy německé. Navíc nyní, když mají německé 
dluhopisy záporný výnos, ty české mají stále výnos 
kladný. Ještě zajímavější než český dluhopis může být 
britský dluhopis, to je ale dáno jen strachem z brexi-
tu, což se propisuje na výnosu i kurzu libry. Britský 
dluhopis přináší mnohem víc rizik než český a za to je 
spekulant odměněn vyšším výnosem.

Webové stránky Asociace penzijních společností ČR 
nabízejí mnoho informací, ale najít zde zhodnocení 
peněz budoucích důchodců je složité. Nemají se totiž 
čím chlubit. Aktuálně ukazují výsledky osmi penzijních 
společností a ta nejlepší z nich dokázala v roce 2018 
zhodnotit peníze účastníků o 1,1 %. Ta nejslabší přinesla 
jen 0,51 %. V předešlém roce to bylo ještě horší, jedna 
společnost zhodnotila peníze jen o 0,16 % a ta nejlepší 
o 0,84 %.39 Průměrná meziroční spotřebitelská inflace 
v roce 2018 přitom činila 2,1 % a v roce 2017 byla 2,5 %. 
Jinými slovy, fondy reálně peníze znehodnocovaly.

Dosud jsme se nicméně bavili jen o penzijních spo-
lečnostech. Každá společnost má několik fondů. Osm 
společností má dohromady 28 fondů, mezi nimiž jsou 
velké rozdíly. V roce 2018 se jeden dokázal „zhodnoti“ 
o minus 11,24 %. V roce 2017 to bylo lepší, záporných 
výnosů bylo jen pár. Jeden dokonce vykázal zhodno-

39 https://www.apfcr.cz/wp-content/uploads/2019/06/Zhodnocení-PF_TF-
2018.pdf

cení plus 14,04 %.40 Fondy rády uvádějí zhodnocení 
od vzniku, to je relevantní informace v případě, že se 
prostředí ekonomiky zásadně nemění. Jenže příchod 
záporných úrokových sazeb ekonomické prostředí 
mění zásadně. Nemá smysl dívat se, co fondy dokáza-
ly v době kladných úrokových sazeb. Dnes je svět jiný. 

Důvody investorů k nákupu dluhopisů jsou různé. 
Někteří jsou nuceni regulací. Ta jim stanoví, že kromě 
dluhopisů určitých parametrů nemohou kupovat nic 
jiného. Jiní investoři zase kupují dluhopisy proto, že je 
považují za bezpečné (alespoň to léta učily učebnice 
financí). Ještě jiní investoři v dluhopisech naopak vidí 
velký potenciál na zbohatnutí, protože je za učebnico-
vě bezpečné už nepovažují. Třeba když to vypadalo, 
že Řecko zbankrotuje, měly jeho dluhopisy tak vysoké 
výnosy do splatností, že jejich cena byla rekordně níz-
ká a lákala k nákupu. A ti, kdo měli odvahu je koupit, 
na nich opravdu vydělali. Prostě si vsadili na to, že 
Řecko tyto dluhopisy splatí.

Obecně bych rozdělil spekulace do dluhopisů na dva 
případy podle délky držení dluhopisu:

a) Investor drží dluhopis do splatnosti.
b)  Investor dluhopis podrží jen chvíli a za vyšší cenu 

jej obratem prodá. Jedná se tedy jen o spekulaci 
na pohyb ceny.

Pokud investor nečeká na splatnost dluhopisu, ale 
spekuluje, že cena vzroste (neboli výnosy dluhopisu 
do splatnosti půjdou ještě níž), dává to smysl. Dluho-
pis může být krátkodobě i se zápornými úrokovými 
sazbami zajímavou spekulací. To potvrzuje i tabulka 
s výkonností dluhopisových fondů. 

40 https://www.apfcr.cz/wp-content/uploads/2019/02/ZHODNOCENÍ-
-ÚF-2018.pdf
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Problém ale nastává, když má dluhopis záporné 
výnosy a na rozdíl od očekávání spekulanta jeho 
výnosy už neklesají, ale rostou, a zespoda se blíží nule. 
V tu chvíli cena dluhopisu klesá, ale výnos je pořád 
záporný. Na takovém dluhopisu lze jen tratit, pokud 
se nepouštíme do složitějších typů spekulace (typu 
krátký prodej a další, což ovšem třeba z regulatorních 
důvodů někteří investoři nemohou podstupovat). Je 
třeba se ho zbavit, dokud je ztráta minimální. A právě 
to v době vzniku tohoto textu vidíme. Během října 
a listopadu 2019 výnosy rostou, ale stále jsou záporné. 
Je to tedy průšvih. Když jsou výnosy záporné, nedá-
vá pro většinu lidí jejich nákup a držení do splatnosti 
smysl, je to čistá ztráta. Dlouhodobí investoři by se 
měli dluhopisům se záporným výnosem vyhnout.

Šéf americké J. P. Morgan Chase Jamie Dimon pro-
hlásil: „Záporné sazby mají ohromný negativní dopad 
na střadatele a nízkopříjmové skupiny obyvatel, ale 
také na investory a kapitálové trhy. Já osobně bych 
si nikdy nekoupil dluhopis se záporným výnosem. Je 
na to něco neracionálního.“41 Naprosto s ním souhla-
sím. Podobně to vidí i Německá asociace pojišťoven, 
která potvrzuje, že záporné výnosy nejsou pro pojiš-
ťovny zajímavé, a proto už německé pojišťovny státní 
dluhopisy nekupují. To samé ale říkají i mimoevrop-
ské pojišťovny, a musejí proto nakupovat korporátní 
dluhopisy, které už ale nejsou tak bezpečné. Byznys 
pojišťoven tak nemůže být bezpečnější než dříve, ale 
naopak. To je pro ekonomiku nebezpečné riziko.

Přesto všechno je o dluhopisy se záporným výnosem 
zájem. Jak je to možné? Statistika z října 2019 ukazuje, 
že o německé dluhopisy se záporným výnosem mají 

41 https://www.reuters.com/article/usa-worldbank-negativerates/highli-
ghts-negative-interest-rates-bankers-at-the-imf-meeting-weigh-in-idUSL-
2N2731O2

zájem především cizinci, a to konkrétně ti ze Švýcar-
ska a z Číny.42 Jejich jména nejsou známá, ale dá se 
předpokládat, že za poptávkou stojí tamní centrální 
banky. To totiž indikuje fakt, jak roste zastoupení eura 
v jejich devizových rezervách. V případě Číny to dává 
smysl. Čína je v obchodní válce s USA a je hlavním dr-
žitelem amerického státního dluhu. Může mít pocit, že 
když nenakoupí americký dluh, ale evropský, škodí tím 
USA. Záporné výnosy se tak stávají součástí obchodní 
války o to, kdo bude příštím hegemonem planety.

Vzhledem k tomu, že záporné úrokové sazby odporují 
zdravému selskému rozumu i základům kapitalismu, 
v němž jsou úrokové sazby chápány jako cena peněz, 
ptá se mnoho lidí, jestli je vše v pořádku, když mají 
peníze zápornou cenu. Peníze nikdy v historii nebyly 
levnější. Konzervativní ekonom nemůže říct, že je vše 
v pořádku. Konzervativní ekonom vidí problém v tom, 
že současní šéfové americké i evropské centrální banky 
nejsou ekonomové, ale právníci. Šéfka ECB Christi-
ne Lagardeová dokonce ani nikdy ani v žádné bance 
nepracovala. To je absurdní a v korporátní sféře by se to 
nestalo. Regulace by neumožnila, aby se šéfem banky 
stal někdo, kdo v bance nikdy nepracoval a scházejí mu 
zkušenosti, podobně jako by jiná regulace neumožnila, 
aby autobus řídil člověk bez řidičského průkazu. Někte-
rá regulace má zkrátka smysl. A tady jde o banky, které 
řídí a směřují celé obrovské ekonomiky.

Centrální banka je ale jiný typ instituce. Na svou sou-
časnou pozici se Lagardeová nedostala díky znalos-
tem a odbornosti, ale díky politice. Jako neekonom 
je proto podle mě ochotna podepsat i věci, které by 
ekonom nikdy nepodepsal, protože jí nemohou dojít 
souvislosti. Vzdělání a praxe jsou zkrátka důležité. 

42 https://www.reuters.com/article/us-germany-bonds-centralbanks-analy-
sis/who-is-buying-negative-yielding-german-bonds-foreign-central-banks-
-perhaps-idUSKBN1WX0JN
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Jinými slovy, problém moderních centrálních bank 
je, že je nevedou bankéři s perfektními znalostmi 
monetární teorie, ale politici. Vidíme to i u nás. Když 
centrální bankéř opustí funkci, neodchází do soukro-
mé sféry na srovnatelnou pozici, jakou měl v cent-
rální bance. Nestává se z něj ředitel komerční banky, 
ale často de facto poradce pro výklad regulace 
centrální banky. Trh si necení centrálního bankéře 
jako měnového experta a manažera, ale jako člově-
ka, který ví, jak to uvnitř centrální banky chodí a má 
konexe.

Celkem zajímavě se k centrálním bankám vyjádřil hlav-
ní ekonom Fitch Ratings105 Brian Coulton, který řekl, že 
se mnoho lidí domnívá, že centrální bankéři se snaží 
napravit to, co zkazili politici, ale že se možná mýlí 
ve své víře v možnosti centrálních bank vše napravit. 
Uvádí, že ačkoli ECB na podzim 2019 snížila své úro-
kové sazby na minus 0,5 % a odstartovala neomezený 
výkup aktiv, MMF zhoršil výhled eurozóny (což by hy-
poteticky mělo být přesně naopak, pokud by měnová 
politika centrální banky fungovala dobře). Podobné 
to je i jinde. MMF proto dnes očekává nejslabší růst 
planety od krize v roce 2009106

3.1 Opozice vůči ECB

Je ovšem třeba upozornit, že ne všichni centrální ban-
kéři jsou stejní. Vzácnou výjimkou je guvernér rakous-
ké centrální banky Robert Holzmann, který je na rozdíl 
od jiných centrálních bankéřů skutečný ekonom, léta43 
působil na Univerzitě ve Štýrském Hradci a ve Víd-
ni a je i členem Rakouské akademie věd. Holzmann 
jasně říká, že záporné úrokové sazby jsou dlouhodobě 
neudržitelné, protože je neunesou mnohé finanční44 
instituce:45 „Pojišťovny a penzijní fondy nemají šanci 
neutralizovat dopad záporných sazeb, nemohou na-
bídnout klientům zhodnocení peněz, které očekávají.“ 
Pojišťovny i penzijní fondy proto musejí podstupovat 
nezdravé riziko, což může ohrozit jejich stabilitu. ECB 
torpéduje penzijní systémy, které využívají soukromé-
ho spoření střadatelů. Vyzývá proto ECB k ukončení 
politiky záporných úrokových sazeb. To ovšem naráží 
na nesouhlas jižního křídla eurozóny.

Holzmannovi dává za pravdu i Banka pro meziná-
rodní vyrovnávání plateb (BIS), která je označována 
za „centrální banku centrálních bank“. Ta ve své studii 
tvrdí, že za krizi roku 2009 může to, že ve světě byly 
příliš dlouho příliš nízké úrokové sazby.46 Studie dává 
do souvislostí nezdravý růst cen nemovitostí s úvě-
rovým boomem. Viníkem krize byly tedy centrální 
banky, zejména ta americká. Představa, že snížení 
úrokových sazeb vždy vyřeší problémy ekonomiky, 
je zkrátka mylná. Vztahy uvnitř vedení ECB se mezi-

43 https://www.reuters.com/article/us-imf-worldbank-economy-analysis/ne-
gative-rates-forever-central-bankers-look-for-an-exit-idUSKBN1WY0R8

44 https://www.e15.cz/byznys/mezinarodni-menovy-fond-svetova-ekonomi-
ka-letos-poroste-nejmene-od-financni-krize-1363314

45 https://www.reuters.com/article/usa-worldbank-negativerates/highli-
ghts-negative-interest-rates-bankers-at-the-imf-meeting-weigh-in-idUSL-
2N2731O2

46 https://ihned.cz/43-72965580-1-39358410-000000_d-29

tím zhoršují. Rozhodně nelze říct, že by vedení táhlo 
za jeden konec provazu. Zástupkyně Německa Sabine 
Lautenschlägerová dokonce rezignovala z nejužšího 
šestičlenného vedení banky kvůli nesouhlasu s dal-
ším kvantitativním uvolňováním.47 Obecně lze říct, že 
bance vládne jižní křídlo eurozóny, volající po nižších 
úrokových sazbách. Postoj Německa, Rakouska a Ni-
zozemska je v menšině. Jih eurozóny chce ještě nižší 
sazby. To je cesta, je se chce vypořádat se svým dlu-
hem a s rizikem dalšího bankrotu.

Podobně to vidí i Japonsko, země s nejvyšším dluhem 
na světě a zároveň s dlouhodobě stagnující ekonomi-
kou a „nulovou“ inflací. I tam se zvažuje další snížení 
úrokových sazeb.48 Tamní centrální banka přitom vy-

47 https://www.reuters.com/article/us-ecb-policy-minutes/ecb-minutes-
-show-deep-rift-over-policy-as-draghi-era-closes-idUSKBN1WP1SP

48 https://www.reuters.com/article/us-imf-worldbank-boj/imf-says-deepening-
-negative-interest-rates-an-option-for-bank-of-japan-idUSKBN1WX2PG
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užívá trochu specifický postup, kdy se snaží takzvaně 
kontrolovat výnosovou křivku tak, že má definované, 
kde by se měly pohybovat výnosy dluhopisů s krátkou 
a dlouhou splatností. Krátké výnosy mají být kolem 
minus 0,1 % a dlouhé výnosy kolem nuly. To by podle 
ní mělo vést k dvouprocentnímu inflačnímu cíli, což 
se však dlouhodobě nedaří. Japonsko je v podob-
né situaci jako Evropa, jeho problémy pouze začaly 
dříve. Mnoho lidí se proto bojí, že se Evropa dostala 
do stejného bodu a mluví a japanifikaci Evropy, což je 
poměrně nevábná diagnóza s nevábným výhledem. 
Vzletný projekt japonského premiéra, označovaný 
jako Abenomics, selhal. Chtěl být jako Reagonomics, 
ale nebyl. Vlastně šel úplně opačným směrem, moc 
zasahoval do ekonomiky.

To, že jsme mimo eurozónu, ještě neznamená, že jsme 
ochráněni. Eurozóna je náš mocný soused, nejsme 
na ní nezávislí. Každá centrální banka v Evropě je 
do určité míry jen satelitem ECB. Pěkně to řekl polský 
centrální bankéř Kamil Zubelewicz, který prohlásil, že 
nízké úrokové sazby vedou k růstu cen nemovitostí 
a podporují lidi v nezdravém zadlužování.49 Rozdíl 
mezi inflací a úrokovými sazbami je přitom značný. 
Můžeme tedy mluvit nikoli jen o záporných nominál-
ních, ale i reálných sazbách. Polský guvernér přitom 
signalizoval, že nízké úrokové sazby zůstanou v Polsku 
minimálně do roku 2022. Jinými slovy, úrokové sazby 
jsou nízké všude a dlouho tomu tak ještě bude, což 
rozhodně není ani zdravé, ani přirozené.

3.2 Proč jsou výnosy tak nízké?

Po finanční krizi v roce 2008 začínají ve vyspělých 
zemích rychle klesat úrokové sazby. Samotný pokles 
sazeb však nestačí. Ekonomika potřebuje větší pomoc, 
banky přestávají půjčovat, svět potřebuje víc likvidi-
ty. Hledají se nová řešení. Tehdy se ve světě začíná 
ve větší míře mluvit o tzv. kvantitativním uvolnění. To 
můžeme definovat jako měnovou politiku centrální 
banky, která ve velkém vykupuje od komerčních bank 
aktiva (zejména státní dluhopisy), aby do ekonomiky 
napumpovala novou likviditu a tím podpořila hospo-
dářský růst. V grafu to můžeme zachytit tím, jak roste 
poměr bilanční sumy centrální banky k HDP. Jako 
první začala tuto politiku používat japonská centrál-
ní banka v roce 2001. Tato politika má totiž využití 
ve chvíli, kdy běžná měnová politika (snižování úroko-
vých sazeb) přestává fungovat, což byl právě případ 
Japonska. Jeho oslnivý růst ze 70. a 80. let skončil 
a nedařilo se jej znovu nastartovat.

Ekonomika se po krizi dostala do zvláštní situace. 
Ekonomická teorie mluví o stavu, kdy se ekonomika 
dostává do pasti likvidity. O té se učí v každém základ-
ním kurzu makroekonomie, nicméně od sedmdesátých 
let minulého století se zdálo, že už je to něco překona-
ného. V sedmdesátých letech vlády a centrální banky 
bojovaly s vysokou inflací a neuměly si představit, že 
jednou budou úrokové sazby u nuly či dokonce pod 
nulou a ekonomika na další pokles úrokových sazeb už 
nebude reagovat. Podle mě byl tento stav „nereakce“ 
vyvolán příchodem bezbřehé globalizace devadesá-
tých let. Výroba se po pádu berlínské zdi postupně 
přesouvala tam, kde byly směšně nízké mzdy, žádné 
ekologické standardy a minimální sociální politika. 

To dostalo inflační očekávání z hlav euroatlantické 
civilizace. Inflační doložky začaly pomaličku opouštět 
všechny smlouvy, protože inflace už nepředstavovala 
problém. Kdyby náhodou něco chtělo zdražit, šup 
s výrobou toho něčeho do východní Evropy, a kdyby 
to nestačilo, tak rovnou do Číny. Inflace díky tomu 
pomalu začala klesat pod 2 %. Po letech se objevila 
otázka, co s deflací. Najednou se ukázalo, že centrální 
banka v USA ani Evropě už neumí „vyrobit“ inflaci jako 
v minulosti.49

Spornou „výhodou“ kvantitativního měnového 
uvolnění je, že nejenže může pumpovat peníze 
do ekonomiky, ale navíc může snížit výnosy státních 
dluhopisů pod tržní úroveň, a tím zapnout v eko-
nomice jakýsi přídavný motor. Navíc si může vybrat 
konkrétní část výnosové křivky, kterou chce ovliv-
ňovat. Teorie tuto politiku popisuje jako klasický 
příklad, kdy se centrální banka snaží dostat ekono-
miku z recese. Dlouhodobé využívání této politiky 
v Evropě proto nelze chápat jako úspěch, ale spíš 
přesně naopak. Problémem kvantitativního uvolnění 
je, že nahrává dlužníkům a je nepříznivé pro střa-
datele. Nulové či záporné úrokové sazby neodpo-
vídají nastavení finančních produktů, protože jsou 
v rozporu se základní logikou tržní ekonomiky. Je to 
problém pro banky, pojišťovny i penzijní fondy. Zá-
porné úrokové sazby demotivují od úspor a naopak 
motivují k životu na dluh.

49 https://www.reuters.com/article/poland-rates-zubelewicz/polish-central-
banker-zubelewicz-criticises-low-interest-rates-idUSL5N2796MY
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Kvantitativní uvolnění ekonomiku ovlivňuje několika 
kanály. Díky nízkým úrokovým sazbám a výnosům 
dluhopisů je snazší zadlužit se. Vlády, podniky i do-
mácnosti tak mají menší pravděpodobnost, že budou 
bankrotovat. Všichni mohou žít na dluh. 

To je na první pohled velkou výhodou, protože nemů-
že proběhnout klasická krize, při níž podniky bankro-
tují, lidé jsou bez práce a státní pokladny bankrotují 
také. Jenže druhou stranou mince je, že vznikají také 
tzv. zombie firmy. Tedy firmy, které už dávno zban-
krotovat měly, ale díky permanentní infuzi úvěrů se 
zápornými sazbami přežívají.50 Merrill Lynch z Bank of 
America odhaduje, že takových neživotaschopných fi-
rem je ve vyspělých ekonomikách kolem 13 %.51 Trh se 
tedy nepročišťuje a přežívají slabé kusy, které nejsou 
schopné investovat a inovovat, jsou stále zadluženěj-
ší a zranitelnější. Subjekty proto často samy žádají 
o regulaci svého odvětví, aby zabránily vzniku kon-

kurence. Ekonomika tak nedokáže zvýšit svůj poten-
ciál, nicméně brání inovativním podnikům v tom, aby 
převzaly otěže, protože kvalitní pracovní síla je vázaná 
v neperspektivních dinosaurech. To ostatně potvrzuje 
i studie Banky pro mezinárodní vyrovnání.52

3.3 Dluhy, kvalita portfolia a falešná poptávka

Vedlejším efektem je, že se vládám díky nízkým úro-
kovým sazbám daří levně se zadlužit. Některé vlády to 
ale špatně pochopí a kvůli levnému dluhu se předluží. 
Je to pro ně až moc lákavé, asi jako zlevněná dro-
ga pro narkomany. Všechny vlády ale nejsou stejné, 
některé levného financování využijí ke snížení nákladů 
na obsluhu státního dluhu. Jinými slovy, vykoupí vy-
soce úročený dluh a nahradí ho emisí nízkoúročeného 
dluhu.5051

Příkladem zneužití kvantitativního uvolnění je Francie, 
jejíž dluh od krize prudce vzrostl. Příkladem správné-
ho využití kvantitativního uvolnění je Německo, kde 
dluh k HDP naopak poklesl. Obě země měly přitom 
v roce 2010 téměř stejné zadlužení k HDP. Německo 
mělo dluh 82,4 % a Francie 85,3 % HDP. V roce 2018 
už ale Francie měla dluh 98,4 % a Německo jen 61,9 % 
HDP. Tady se ukázalo, jaký je rozdíl mezi socialistickou 
a křesťanskodemokratickou politikou.

Dalším dopadem na ekonomiku je, že centrální banky 
z trhu skoupí ty nejlepší cenné papíry a na běžné 
investory už zbývají jen horší investice (tedy nižší 
výnosy, nižší likvidita a vyšší riziko). Všichni musí po-
stupně snížit standard toho, co je pro ně ještě únosné 

50 https://www.reflex.cz/clanek/komentare/96657/vladimir-pikora-zombie-
-firmy-zaporne-uroky-je-to-jeste-kapitalismus.html

51 https://edition.cnn.com/2019/03/31/investing/stocks-week-ahead-zombie-
companies-debt/index.html

riziko, a nakupují něco, co by před kvantitativním 
uvolněním nikdy nekoupili. Kvalita portfolií bank, pojiš-
ťoven, penzijních fondů atd. se zhorší, aniž by vzrostl 
výnos. To je neracionální chování, ke kterému dožene 
centrální banka jako regulátor trhu všechny investory. 
Navíc hrozí i vytěsnění soukromého kapitálu vládními 
dluhopisy.52

Centrální banka navíc vytváří falešnou poptávku 
ve společnosti. Tváří se, že tu je někdo, kdo má zájem 
o státní dluhopisy zemí, které jsou předlužené. To je 
nezdravé. Vlády nejsou vystaveny tlaku trhu, který by 
je upozornil, že už jsou předlužené. Centrální banky 
mohou teoreticky vykoupit veškerý státní dluh, takže 
můžeme mluvit o jeho monetizaci. Aby banky přímo 
nefinancovaly vládu, vykupují dluhy na sekundárním 
trhu, a tak se tváří, že jsou dluhopisy oceněné trhem. 
Jenže to není tak úplně pravda. V primární aukci se 
snadno nakupují dluhopisy, když investor ví, že je 
od něj vždy vykoupí centrální banka. Kdyby věděl, že 
centrální banka dluhopisy nekoupí, asi by jich nekoupil 
tolik, nebo za nižší cenu, nebo vůbec.

Z pohledu pravicového ekonoma by měla centrální 
banka vlastnit jen minimum státních dluhopisů své 
vlády, a to jen ty, které má jako zástavu. A zástava 
není vlastnictví v pravém slova smyslu. Problémem je, 

52 https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1809g.htm
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že centrální banky nevlastní jen „pár“ dluhopisů. Třeba 
u Itálie v letech 2000 až 2010 platilo, že italský státní 
dluh vlastnily centrální banky z 5 %. Od roku 2015 ale 
podíl roste a v roce 2018 se už blížil 20 %. To už není 
nezanedbatelné množství pro případ, že by Itálie 
bankrotovala.

Problémem ECB je, že pokud bude v roce 2020 
vykupovat tolik dluhopisů, kolik si naplánovala, tak 
vykoupí skoro všechno, co hodlají některé státy v roce 
2020 emitovat. ECB se navíc zavázala, že neskoupí víc 
než 33 % všech dluhopisů jednotlivých členských zemí 
eurozóny.53 Řada lidí se proto domnívá, že kvantita-
tivní uvolňování v podobě výkupu státních dluhopisů 
musí brzo skončit. Může pokračovat, jen pokud budou 
vykupována jiná aktiva. 

ECB svou politikou dluhopisový trh neuvěřitelně 
pokřivila. Počátkem listopadu 2019 se poprvé od krize 
stalo, že předlužené Řecko mělo nižší výnosy státních 
dluhopisů než Itálie.54 Důvodem bylo to, že Řecko 
na rozdíl od Itálie poměrně ochotně spolupracuje 
s Bruselem a dělá to, co se mu řekne. Takže ačkoli má 
Řecko mnohem vyšší dluh k HDP než Itálie, investoři 
požadují od trhu prémii za nákup italského dluhopi-
su, protože si nejsou jistí, že Evropa jednou pomůže 
Itálii tak ochotně, jako pomohla Řecku. V pozadí výše 
výnosů tedy nestojí racionální ekonomický pohled, ale 
racionální politický pohled.

Vedlejším efektem je, že pokud centrální banky 
vykupují kromě dluhopisů i akcie, stávají se akcionáři 
soukromých podniků, čímž probíhá skryté znárodnění. 

Příkladem je, co se v posledních letech dělo v Japon-
sku: Koncem roku 2017 se Bank of Japan stala hlavním 
akcionářem 55 firem z 225 společností zahrnutých 
do akciového indexu Nikkei 225. Čtvrtina nejlepších 
japonských firem je tak de facto řízena centrální 
bankou. To už nemá daleko k centrálně řízené eko-
nomice. Centrální banka totiž nemůže být dobrým 
majitelem podniku. Nevznikla za účelem podnikání, 
nemá žádnou vizi, jak s podnikem naložit. Dokonce jí 
ani o samotný podnik nejde. Jen ho koupila, protože 
chtěla nalít do ekonomiky hodně peněz. 

Kvantitativní uvolnění do ekonomiky zavádí novou 
formu socialismu, v němž je soukromé vlastnictví 
nahrazeno vlastnictvím centrální banky. To je skoro 
kolektivní vlastnictví, protože centrální banka není 
soukromá. Není to tedy sovětský či čínský socialismus, 
ale je to úplně nová forma svého druhu, která však spl-
ňuje definici socialismu ve své neefektivnosti.

3.4 Inflace

To, že s kvantitativním uvolněním neroste spotřebitel-
ská inflace (např. ceny potravin, školních potřeb,5354 
nábytku apod.), je dáno tím, že to, co centrální banka 
nalije na trh, stáhne v rámci tzv. sterilizačních operací. 
Peníze tak nekončí mezi lidmi, ale zůstávají na trhu 
v podobě nižších úrokových sazeb. Za ty si pak někdo 
půjčí a poskytnuté úvěry by následně teoreticky měly 
roztáčet kolečka ekonomiky. Bohužel v Evropě se to 
v kýžených vyšších investicích a vyšší výrobě nepro-
jevilo, zato se to projevilo ve spekulacích na ceny 
nemovitostí a akcií. Toto zklamání pak vedlo mnoho 

53 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-05/ecb-s-thirst-for-
-bonds-adds-motive-to-lagarde-s-fiscal-campaign

54 https://www.reuters.com/article/eurozone-bonds-greece/update-2-italian-
-bonds-yield-more-than-greeces-for-first-time-since-2008-idUSL8N27N7F8

lidí k úvahám, že je třeba dostat mezi lidi víc peněz. 
A to zase vrátilo ekonomy k oprášení myšlenek nosi-
tele Nobelovy ceny za ekonomii Miltona Friedmana, 
který v situaci, kdy ekonomika už nereaguje na nižší 
úrokové sazby, navrhoval aplikovat tzv. vrtulníkové 
peníze.55 To zjednodušeně znamená, že by byly peníze 
(obrazně řečeno) shazované z helikoptéry, aby došlo 
ke zvýšení inflace. Jakkoli se tato teorie může něko-
mu zdát naivní, bývalý šéf americké centrální banky 
Ben Bernanke prohlásil, že i toto je jedna z cest, jak 
zabránit deflaci, které se ekonomové středního proudu 
tak bojí. Takže tuto bláznivost prosím nepodceňujme. 

55 Více na toto téma viz: V. Pikora. M. Šichtařová: S androidkou v posteli, NF 
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Centrální bankéři ji vážně nosí v hlavě. A bláznivostí už 
udělali mnoho. 

Dalo by se očekávat, že záporné úrokové sazby spoje-
né s růstem ekonomiky katapultují ceny v obchodech. 
Jenže v realitě inflace na záporné sazby nereaguje. 
EURIBOR spadnul do záporných hodnot v roce 2015, 
ale meziroční harmonizovaný index spotřebitelských 
cen HICP byl koncem roku 2015 u hodnoty +0,3 %. 
Koncem roku 2016 se vyšplhal na 1,1 %, ale to je stále 
málo. Cíl ECB je těsně pod 2 %.56 A tak bychom mohli 
pokračovat až do současnosti. Během roku 2019 ECB 
opět své úrokové sazby snížila, a meziroční index 
přitom v říjnu 2019 činil jen +0,7 %.57  Z ekonomiky se 
zkrátka vytratily inflační tlaky ve smyslu spotřebitel-
ské inflace. (Pozor, to neznamená, že by zde inflace 
nebyla, jen se projevuje jinak, než si ECB přeje – a to 
na cenách cenných papírů a realit.) Politika záporných 
úrokových sazeb tedy nefunguje. Průměrná meziroční 
inflace od ledna 2015 do října 2019 činí v eurozóně jen 
1,0 %. EURIBOR 3M v daném období přitom činil v prů-
měru minus 0,26 %. To není znakem zdravé ekonomiky.

Jen pro zajímavost, když vezmeme harmonizovaný 
index pro jednotlivé země a podíváme se na průměr 
od ledna 2015 do října 2019, zjistíme, že nejvyšší 
průměrnou inflaci má v daném období Estonsko, kde 
průměr vyskočil na 2,1 %, a naopak nejnižší je na Kypru 
s -0,2 %. Ekonomika tak prochází vnitřní devalvací. 
Nemá k ní daleko ani Řecko, kde spotřebitelské ceny 

v průměru meziročně rostou jen o 0,3 %. Naopak 
v Německu jako evropském hegemonovi rostou ceny 
v průměru o 1,2 %. České spotřebitelské ceny rostou 
o 1,5 % a slovenské o 1,1 %. Potřebnou vnitřní devalvací 
však neprochází Itálie ani Španělsko, kde ceny ros-
tou shodně v průměru o 0,7 %. V Portugalsku rostou 
dokonce o 0,9 %. Sečteno a podtrženo, i se zápornými 
úrokovými sazbami nedokázala ECB dosáhnout svého 
inflačního cíle. Jih Evropy by potřeboval nižší růst 
cen a sever vyšší růst cen, aby dostal jih konkurenční 
výhodu a obnovil svou konkurenceschopnost.

Jenže pokud nezafungovalo kvantitativní uvolnění 
a Německo je opět na hraně recese, co budou dělat 
centrální banky v případě, že do recese upadnou 
další země? ECB se od roku 2012 chová, jako by byla 
v Evropě mimořádně tuhá recese. Vystřílela si svou 
munici, a to eurozóna jako celek rostla a inflace byla 
stále u 1 %. Co bude dělat, pokud by přišla krize jako 
v roce 2009?

Dá se tedy říct, že kvantitativní uvolnění lze kritizo-
vat i za to, že bylo využito v extra velkém rozsahu 
po velmi dlouhou dobu a narazilo na své limity ještě 
před tím, než přišla další krize. Příliš mnoho dluhopisů 
má na vyspělých trzích záporný výnos a už nedokáže 
ovlivnit chod ekonomiky. To je přesně to, před čím 
varovala Banka pro mezinárodní vyrovnání, že vyvola-
lo krizi roku 2009.

3.5 Rekordní množství záporných dluhopisů

Agentura Bloomberg vytvořila globální agregovaný56 
index dluhopisů se záporným výnosem, aby zjistila,57 
že pár takových dluhopisů se objevilo už v roce 2012, 
ale byla jich jen hrstka.58 Makroekonomického vý-
znamu nabyly až v roce 2016, kdy jejich kumulovaná 
hodnota přesáhla 10 bilionů dolarů. V roce 2017 jejich 
hodnota mírně klesla, ale v roce 2018 začala zase růst 
a během roku 2019 se dostala na 17 bilionů dolarů. To 
je ohromné číslo, skoro 75násobek českého HDP.

Většina lidí si pravděpodobně myslí, že suma těchto 
dluhopisů obsahuje jen státní dluhopisy, ale není to 
pravda. Agentura Reuters spočítala, že ze všech eu-

56 https://www.ecb.europa.eu/mopo/html/index.en.html

57 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10064409/2-
31102019-AP-EN.pdf/4fe9be63-d202-275f-ebff-84b9197b81bb

58 https://www.bloomberg.com/graphics/negative-yield-bonds/

rových korporátních dluhopisů s investičním ratingem 
jich počátkem září 2019 mělo 49,5 % výnos nižší, než 
je základní sazba ECB, která tou dobou činila minus 
0,4 %.59 Počátkem ledna stejného roku to přitom bylo 
jen 12 % takových dluhopisů. To jen ukazuje na pro-
blém zombie firem, jejichž počet roste. Zadlužování 
firem za záporné úrokové sazby se rozjíždí ve velkém. 
Kdyby nás zajímal podíl státních dluhopisů se zá-
porným výnosem, dostaneme se pochopitelně ještě 
výš. Tyto dluhopisy tvořily v září 69 % všech státních 
dluhopisů zemí eurozóny. Počátkem roku to bylo ne-
celých 40 %. To není ani normální, ani zdravé. Situace 
na finančním trhu je stále extrémnější.

Nenormální situace na trhu s dluhopisy vede vlády 

59 https://www.reuters.com/article/eurozone-bonds-negative/update-1-al-
most-half-of-top-quality-euro-corp-bonds-have-sub-zero-yields-tradeweb-i-
dUSL5N25T26E
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k nenormálnímu chování. V dobách, kdy byly dlu-
hopisy draze úročené, se snažily vydávat dluhopisy 
s krátkou splatností, aby půjčky nebyly drahé. Když 
ale investor nemá co koupit, protože mu ECB „sebere“ 
to nejlepší, je hladový a bere vše. Pro státy začalo být 
zajímavé zadlužovat se na dlouhé období. Proto se 
stát dnes může na sto let zadlužit za stejných podmí-
nek, jako se kdysi zadlužoval na pět let. Pro státy je 
tedy zajímavé krátkodobé dluhopisy vykoupit a splatit 
je emisí dluhopisů dlouhodobých. Nevěříte? Tak třeba 
v září 2017 vydalo Rakousko stoletý dluhopis v objemu 
5,8 mld. eur. Výnos do splatnosti se nejprve pohybo-
val kolem 2 %. Pod 2 % se poprvé dostal koncem října 
2017, pod 1 % se dostal počátkem srpna 2019. 16. srpna 
byl dokonce jen na 0,64 %. Tady se propad výnosu 
zastavil a pomalu se začal vracet. To je něco naprosto 
nepředstavitelného a jde to proti zdravému rozumu. 
Korunu všemu nasadíme, když řekneme, že Rakousko 
dokonce ani nemá nejvyšší možný rating. Jinými slovy, 
teoreticky se lze na sto let zadlužit ještě levněji.

Tou dobou (16. srpna 2019) byla přitom situace 
na trhu desetiletých státních dluhopisů následující: 
Řecký dluhopis +1,95 %, italský +1,40 %, kyperský 
+0,35 %, portugalský +0,12 %, španělský +0,10 %, irský 
-0,11 %, francouzský -0,41 %, německý -0,68 %. Podle 
teorie, na jejímž základě eurozóna vznikala, měly být 
přitom všechny dluhopisy úročeny téměř stejně. Jenže 
rozdíl mezi výnosem německého a řeckého dluhopisu 
činil v létě 2,6 procentního bodu, u italského dluhopisu 
to byly více než 2 procentní body. To je moc. To není 
v souladu s teorií a jen to ukazuje, že trh vidí mezi dlu-
hopisy jednotlivých států dramatické rozdíly. Což zase 
dokazuje, že dluhová krize není z pohledu finančního 
trhu vyřešená. Proto také Francie tlačí na Německo, 
aby souhlasilo s vydáváním společných dluhopisů, 
čímž by se problém obešel a skryl. Nic by se tím ale 

nevyřešilo. Obezřetní investoři by pouze nemohli va-
rovně štěkat jako psi, že situace je vážná.

Ve chvíli, kdy monetární politika přestává fungovat, 
což je současný stav, je namístě použít fiskální politiku, 
která by ekonomiku vrátila do rovnováhy.60 Jenomže 
to je jen teorie, v praxi je tu jeden háček. Vlády jsou 
už nezdravě předlužené a víc zadlužovat by se už ne-
měly. Většina zemí Evropy jede v módu, že má deficit 
státního rozpočtu každý rok nehledě na hospodářský 
cyklus. Kvůli socialistickým výdajům nemají fiskální 
politiku pod kontrolou už teď. Nelze jim doporučit 
větší rozhazování.

Ekonomové začali hledat řešení, jak dostat peníze 
z centrální banky do veřejného sektoru, aniž by hrozil 
jeho bankrot. Je to takové ekonomické perpetuum 
mobile. Objevil se nápad, že se obejde trh a jeho 
úrokové sazby, aby nehrozila možnost bankrotu. 
Bývalí centrální bankéři Stanley Fischer (bývalý hlavní 
ekonom Světové banky a bývalý guvernér izraelské 
centrální banky) a Philipp Hildebrand (bývalý guver-
nér švýcarské centrální banky) se shodli na využití 
helikoptérových peněz,61 tedy přesně těch, které jsme 
před chvílí označili za bláznivost. V jejich očích by se 
jednalo o jednorázové, dočasné záchranné opatření 
pro ekonomiku. Jakmile by se dosáhla požadovaná 
inflace (nejspíš 2 %), program by skončil. Zjednoduše-
ně řečeno, jde pouze o to, aby byla obnovena inflační 
očekávání v ekonomice. Ta v Evropě i USA dlouhodo-
bě klesají a v Japonsku stagnují kolem nuly. Centrální 
bankéři se prostě bojí, že vyspělé ekonomiky budou 

60 https://www.reuters.com/article/us-ecb-policy-deguindos/side-effects-of-
-ecb-policy-becoming-more-tangible-de-guindos-idUSKBN1XM1WB

61 https://www.blackrock.com/us/individual/literature/whitepaper/bii-macro-
-perspectives-august-2019.pdf
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v mnoha parametrech následovat Japonsko (už jsme 
mluvili o tzv. japanafikaci).

Prakticky by to nejspíš fungovalo tak, že by centrální 
banka skrze nějaký svůj program nahrnula peníze 
do institucí, jako je Evropská investiční banka, a z nich 
by pak proudily peníze do veřejného sektoru. Helikop-
téra by tedy nelétala přímo nad vládou – to by totiž 
porušovalo pravidla EU. Centrální banka nesmí finan-

covat vlády přímo. Podobně jako při záchraně Řecka 
by tedy nebyly porušeny předpisy, ale byla porušena 
myšlenka v pozadí předpisů, na základě které předpi-
sy vznikly. Vlk by se z pohledu právníků nažral a koza 
zůstala celá. Pro levici je to ovšem málo. Vůdce britské 
Labour party Jeremy Corbyn v roce 2015 dokonce 
navrhl lidové kvantitativní uvolnění, což by byl tisk 
peněz určený na veřejné investice. Dá se očekávat, že 
podobné návrhy se budou ještě vracet.

3.6 Důsledky pro společnost

Kvantitativní uvolnění vede k nepřirozeně nízkým 
úrokovým sazbám, což se ihned zrcadlí v úrokovém 
diferenciálu vůči jiným měnám. Země využívající 
této politiky má v jejím důsledku slabší měnový kurz, 
což pomáhá jejím exportérům. Tato politika je proto 
oprávněně kritizovaná jako svého druhu dumping. 
Jejím hlasitým kritikem je v poslední době i americký 
prezident Donald Trump.62 Etickým rozměrem toho-
to problému je, že tuto politiku nevyužívají zaostalé 
země, ale ty nejrozvinutější, čímž žijí na úkor těch 
chudších, kterým vnucují své zboží a nekupují jejich.

Sem pochopitelně spadá i to, co jsme viděli v ČR při 
intervencích ČNB proti koruně. „Intervence měly cha-
rakter a dopad kvazikvantitativního uvolňování, jehož 
důsledky jsou těžko předpověditelné a mohou být 
fatální,“ prohlásil v listopadu 2019 bývalý člen bankov-
ní rady ČNB prof. Kamil Janáček.63 Problémem kvanti-
tativního uvolňování je, že mění úrokové diferenciály, 
a tím uměle devalvuje měny, což nepřirozeně mění 
toky globálního kapitálu. To má dvě strany mince. 
Na jednu stranu to podpoří exportéry země využívající 
kvantitativní uvolňování, na druhou stranu to z této 
země vyhání kapitál.

Kdo by investoval do dluhopisů, kde není výnos? Tyto 
dluhopisy jsou zajímavé jen pro ty, kteří je musí držet 
kvůli regulaci. Ostatní utíkají jinam. To v minulosti 
vedlo k přítoku kapitálu do jihovýchodní Asie. Jenže 
jakmile Američané opustili kvantitativní uvolňování, 
začal se kapitál vracet, což mělo devastující účinky pro 
Asii. Globální kapitál je tedy kvůli politikám centrál-
ních bank přelétavější, než by normálně byl, a zvyšuje 
nestabilitu rozvojových zemí. Vlády rozvojových zemí 
pak mají problémy s financováním svých dluhů.

62 https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-fed/give-me-some-of-that-
-trump-renews-call-for-negative-u-s-interest-rates-idUSKBN1XM2B7

63 https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2971292-pred-sesti-lety-spustila-
centralni-banka-intervence-k-oslabeni-koruny-hlasovani

Různé průzkumy ukazují, jak se v čase mění struktura 
příjmů celé společnosti. I když se hodně lidí domnívá, 
že roste nižší třída, data říkají, že ta víceméně stagnuje: 
Její příjmy v roce 1970 tvořily 10 % příjmů v ekonomice 
a v roce 2015 to bylo 9 %. Kdo chudne, je střední třída. 
Její příjmy tvořily 62 % všech příjmů v ekonomice, 
v roce 2015 však klesly na 43 %.64 Bohatne naopak 
vyšší třída, jejíž příjmy vyskočily z 29 % celé ekonomi-
ky v roce 1970 na 49 % v roce 2015. To je dáno tím, že 
kvůli kvantitativnímu uvolňování dramaticky zdražují 
ceny nemovitostí a nájmy. To rozevírá nůžky mezi těmi, 
kteří bydlí ve svém, a těmi, kteří bydlí v nájmu. Sociální 
nerovnost ve společnosti tím roste. Došlo to tak daleko, 
že to kritizují i pravicoví politici.65 Uvědomují si to ale 
i centrální bankéři v Americe. Možná i proto Američané 
ukončili tuto politiku dříve než Evropané.66

Tzv. Gini koeficient67 měří rovnost ve společnosti. Čím 
víc se blíží nule, tím je společnost víc rovnostářská. 
Teoretická hodnota jedna naopak znamená, že vše 
vlastní jen jediná osoba. Data eurostatu68 ukazují, že 
v České republice jsme podle za posledních devět let 
víc rovnostářští. Jen málo zemí má nižší index. Pod 
námi bylo v roce 2018 jen Slovinsko. Naopak nejvyšší 
nerovnost byla v Bulharsku, a to opravdu hodně. Mak-
roekonoma asi nejvíc zajímá Německo, Francie a Itálie. 
Itálie má ze zmíněných zemí nejvyšší nerovnost, a ta 
v čase roste. Následuje Německo. To má nyní v po-
rovnání s celkem EU nadprůměrnou nerovnost, která 
v čase také roste. Naopak Francie má podprůměrnou 
nerovnost, a ta v čase mírně klesá. To je ale vykoupe-
no opravdu velkým nárůstem státního dluhu.

64 https://money.cnn.com/2015/12/09/news/economy/middle-class/

65 https://www.independent.co.uk/voices/theresa-may-what-kind-of-prime-
minister-policies-what-she-really-meant-a7130911.html

66 https://www.cnbc.com/id/100749826

67 https://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient

68 https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12&lang=en
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Jiný způsob, jak se můžeme podívat na nerovnost 
ve společnosti, je, že se změří podíl majetku 10 % 
nejbohatších lidí na veškerém majetku společnosti. 
Podle dat OECD z roku 2017 vlastní v zemích OECD 
10 % nejbohatších lidí 24,6 % ekonomiky.69 V Česku je 
tento ukazatel na 21,2 %, na Slovensku to je jen 19,1 %, 
čímž se dostává pod slovinských 19,7 %. Slovensko je 
touto optikou nejvíce rovnostářkou vyspělou ekono-
mikou na světě. I na Slovensku je totiž obvyklé bydlet 
ve svém. To v Německu jsou na 23,2 %. Mimo EU je ale 
nerovnost výrazně vyšší. V USA vlastní nejbohatší lidi 
28,5 % ekonomiky, v Indii 38,1 % a v Jižní Africe 48,1 %.

Velkou nerovnost přitom většina lidí nevítá. Málokoho 
těší, když vidí žebráky. Situace v Česku je tedy v me-
zinárodním porovnání velmi dobrá. Opravdu těžko se 
hledají důvody k opuštění této země, ačkoli zde mnoho 
věcí můžeme kritizovat. Máme dokonce nižší nerov-

nost než bohaté a socialistické Norsko. Nicméně bojím 
se, že tyto časy skončí. Eurostat ještě sice nemá data 
za všechny země z roku 2018, ale až bude mít data 
z roku 2019, bude hůř. Ceny nemovitostí a drahé nájmy 
rozdělí společnost na ty, kteří bydlí ve svém, a na ty, 
kteří bydlí v cizím. Ti, kteří budou platit drahé nájmy, 
budou chudnout a nůžky ve společnosti se rozevřou. 
Problémem Německa je, že tam v nájmu žije většina 
lidí. Naopak výhodou České republiky je, že u nás bylo 
nájemní bydlení z velké části opuštěno, a proto se nůž-
ky nerozevřou tak nebezpečně. Jinými slovy, měnová 
politika ECB bude dělat v Německu velké sociální pro-
blémy. Problémem vysokého nájemného je, že se lidé 
bouří a podporují extrémní politiky. Příkladem může být 
Berlín, kde ceny během posledních let prudce skočily 
nahoru. Většina Němců přitom žije v nájemních bytech 
a najednou nezvykle trpí. Levice proto už volá po za-
stropování nájmů, a to pod úrovní, která je v Praze.70

3.7 Peklo japanizace

Nevýhodou kvantitativního uvolnění je, že ačkoli6970 
do ekonomiky vždy napumpuje rekordní množství 
peněz, nikde není zaručeno, že to bude stačit a nastar-
tuje se růst. Japonská centrální banka ještě před krizí 
nafoukla svou bilanční sumu i bilanční sumu komerč-
ních bank a očekávaný efekt nepřišel. Ačkoli bylo vidět, 
že kvantitativní uvolnění není žádným zázrakem, byly 
centrální banky v USA a Evropě po krizi roku 2008 tak 
zoufalé, že k němu také přistoupily. Ani v USA nedošlo 
k žádnému překvapení, centrální banka musela projít 
třemi koly kvantitativního uvolnění, než nastartovala 
ekonomiku. S výkupem aktiv přitom Fed začal hned 
v listopadu 2008. Nejednalo se o žádné malé částky, 
ale o biliony dolarů. Po mnoho let vykupovala centrální 
banka každý měsíců aktiva v hodnotě desítek miliard 
dolarů. Kvantitativní uvolňování skončilo v USA až 
koncem října 2014, kdy centrální banka kumulovaně 
vykoupila aktiva za 4,5 bilionu dolarů.71 Podobně jako 
Fed reagovala i britská centrální banka (BoE). Ta začala 
vykupovat aktiva v březnu 2009 a také šlo hned od za-
čátku o stovky miliard liber. Ani tady nestačilo jedno 
kolo výkupu. I v Británii se léta tlačily peníze na trh. 

ECB začala s výkupem dluhopisů v květnu 2009. 
Pro ekonomiku to bylo ale málo. Výkup dluhopisů se 

69 https://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm

70 https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/najemne-berlin-ceny-levice.
A190826_135535_eko-zahranicni_mato

71 https://www.nytimes.com/2014/10/30/upshot/the-fed-has-not-stopped-
-trying-to-stimulate-the-economy.html?rref=upshot&abt=0002&abg=1

nejprve využil jen k tomu, aby ztlumil recesi. V roce 
2015 bylo ale kvantitativní uvolnění využito k záchraně 
eura. Stále se mluvilo o bankrotu Řecka (ke kterému 
nakonec stejně došlo, když Řecko včas nesplatilo 
MMF, čímž definici defaultu naplnilo). Každý měsíc se 
vykoupila aktiva za 60 miliard eur, jenže to nestačilo. 
V roce 2016 proto přechází ECB na 80 miliard euro 
každý měsíc. Japonsko ve své uvolněné měnové po-
litice pokračovalo i po krizi. Od října 2010 vykupovalo 
aktiva v objemu odpovídajícímu 60 mld. dolarů. Ani 
tady částka určená k výkupům dostatečně nepohnula 
ekonomikou, a proto byla postupně navýšena. Inflace 
se však přesto nedostavila. 

Jaký je tedy výsledek? Když se podíváme na graf 
bilanční sumy japonské centrální banky či objemu jejích 
aktiv k HDP, vidíme, že od roku 2013 podíl prudce roste 
a v roce 2019 se dostal nad 100 % HDP. V eurozóně je 
situace podobná, i tady částka roste, ale až od roku 
2015, a proto je v roce 2019 jen nad 40 % HDP. Trend 
je však jasný, Evropa bude Japonsko dohánět. Japon-
sko však bohužel není vzorovou ekonomikou – trpí, je 
předlužené, neroste a jeho populace vymírá. Američané 
na tom jsou mnohem lépe. Výkup aktiv centrální ban-
kou včas ukončili a aktiva začali rozpouštět. Díky tomu 
se suma jejich aktiv snižuje od roku 2014 a v roce 2019 
je pod 19 % HDP. Jinými slovy, Amerika si nevystřílela 
munici a dala prostor trhu a konkurenci, aby byli zdro-
jem růstu namísto falešné poptávky centrální banky.
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3.8 Měnová politika v zajetí zelené politiky

Hlad po penězích v posledních letech vedl k oprášení 
tzv. Moderní měnové teorie.72 Ta existuje již desítky let, 
ale hlavním proud ekonomie ji vždy přehlížel. Na rozdíl 
od „staré“ či „klasické“ měnové teorie vychází moderní 
teorie z toho, že velká ekonomika (jako jsou Spojené 
státy či Spojené království), která si půjčuje ve vlast-
ní měně, nemůže zbankrotovat, protože si vytiskne 
tolik peněz, kolik bude potřebovat. Stát podle teorie 
nemá získávat peníze z daní, ale z tisku peněz. Tím 
dostává ekonomiku stále do bodu plné zaměstnanosti. 
Prostě se vychází z předpokladu, že stát má zákonný 
monopol na peníze. V pojetí moderní měnové teorie 
není paradoxně klíčová měnová, ale fiskální politika. 
Měnová politika jen plní státní kasu. To je její hlavní 
smysl. To ovšem neznamená, že tato teorie daně od-
mítá. Vychází z toho, že daně jsou nutné k tomu, aby 
obyvatelstvo poptávalo vládní měnu. Autoři evidentně 
chápou, že tato měna nebude populární. Teorie při-
tom vychází z toho, že tyto peníze budou mít nulové 
úrokové sazby. Teorie připouští inflaci a chápe ji jako 
jediný limit měnové politiky.73 Zastánci teorie však 
odmítají strach z hyperinflace.74 Tolik moderní měnová 
teorie ve zkratce.

Při hlubším náhledu pod pokličku moderní měnové 
teorie se zdá, že hlavním sporem mezi konzervativními 
a progresivními ekonomy je v tom, co to jsou peníze. 
Pro progresivní ekonomy jsou peníze jen důsledkem 
zákonného monopolu. Ten prosazuje stát silou, a čím 
silnější je stát, tím silnější má měnu. Teorie je navíc 
ještě komplikovanější, protože vychází z garance práva 
na práci. Stát zde vystupuje jako poslední možný 
zaměstnavatel. Zjednodušeně řečeno, když uchazeč 
nikde nedostane práci, u státu ji dostane vždy. Teorie 
tedy pracuje s právem na práci. Dá se to říci i tak, že 
(zejména) Američané s moderní měnovou teorií obje-
vují to, co Východní Evropa už dávno zažila a zavrhla 
v roce 1989. Předpokládám, že po přečtení tohoto 
úvodu si řeknete, že to je naprostý nesmysl a že ne-
chápete, proč o něčem takovém mluvit. Mluvím však 
o tom proto, že tato teorie se stala v roce 2019 velmi 
populární a odkazují se na ni mnozí politici po celém 
světě. Tato teorie totiž „odpovídá“ na problémy sou-
časného světa. Nabízí levici údajné řešení.

72 https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Monetary_Theory

73 https://bruegel.org/2019/02/on-modern-monetary-theory/

74 https://archiv.ihned.cz/c7-66541070=-72n7l5-0489b24ddf489b?fbclid-
IwAR1tkknSht0GA0b5geHnR8r6V38BVAY1GMJQePUD1sevBmlJH_MSn-
01woWk

Koncem roku 2018 byl v Americe představen Zelený 
nový úděl (Green New Deal).75 Nejvíce ho prosazu-
je mladá hvězda amerických demokratů Alexandria 
Ocasio-Cortezová76 (AOC), o níž mnozí mluví jako 
o budoucí prezidentce USA. Plán počítá s ohromnými 
investicemi, díky nimž americká ekonomika v příštích 
letech opustí fosilní paliva a dramaticky sníží emise. 
Má vytvořit novou moderní ekonomiku. Pro ekonomy 
není zdaleka tak zajímavé, jak výrazně údajně sníží 
teplotu planety, ale kde na to chce vzít, protože tenhle 
pokus by byl extrémně drahý. Jakmile AOC dostane 
tuto otázku, přechází v protiútok a řekne, že Američa-
né museli vynaložit biliony dolarů na zbytečné válčení 
a biliony na daňové škrty pro bohaté.77 Když budete 
chtít konkrétnější odpověď, zmíní, že chce zavést daň 
z finančních transakcí, čímž zdaní bohaté, protože 
chudých se tyto transakce moc netýkají. No a pocho-
pitelně opěvuje i moderní měnovou teorii,78 která prý 
přinese zdroje na Zelený nový úděl.79

Pikantní na tom je, že v nedávném průzkumu mezi 
předními americkými ekonomy nepovažoval ani jeden 
z nich základy teorie za správné.80, 81 Proti teorii se 
staví i známý investor Warren Buffett.82 Co je to ale 
proti tomu, že teorii zastávají klíčoví lidé amerických 
demokratů, podporují ji už i někteří profesoři ekono-
mie a dělají těmto demokratům poradce…

Ačkoli je to těžko představitelné, zelená politika 
začala ovlivňovat i centrální banky a finanční trhy. 
Dluhopisy se začaly dělit na čisté a špinavé. Špina-
vé jsou ty, které slouží k financování neekologic-
ké výroby či výrobků přinášejících emise. Prvním 
příkladem v Evropě je Evropská investiční banka, 
která chce do konce roku 2020 zastavit financování 
nových energetických projektů závislých na fosilních 

75 https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/12/ocasio-cortez-
green-new-deal-winning-climate-strategy/576514/

76 https://ocasio-cortez.house.gov/

77 https://www.forbes.com/sites/rhockett/2019/01/16/the-green-new-deal-
-how-we-will-pay-for-it-isnt-a-thing-and-inflation-isnt-either/#32a901b74d7f

78 https://www.businessinsider.com/alexandria-ocasio-cortez-ommt-modern-
-monetary-theory-how-pay-for-policies-2019-1

79 https://www.reflex.cz/clanek/komentare/93809/vladimir-pikora-chystaji-
se-usa-na-velkou-socialistickou-revoluci.html

80 https://www.businessinsider.com/economist-survey-alexandria-ocasio-
cortez-modern-monetary-theory-2019-3

81 http://www.igmchicago.org/surveys/modern-monetary-theory

82 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-15/Buffett-no-fan-of-
modern-monetary-theory-with-its-danger-zones
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palivech.83 Také nová šéfka ECB Christine Lagardeová 
signalizuje obrat ECB k tomuto tématu a i ona bude 
rozlišovat čisté a špinavé dluhopisy. V září 2019 řekla 
v Evropském parlamentu: „Osobně si myslím, že kaž-
dá instituce by měla riziko klimatických změn a ochra-
nu životního prostředí řadit mezi klíčové body svého 
poslání.“84 Tím se otevřel nový problém, totiž že by 
vedení bank podporující „neekologické“ investice 
mohlo být považováno za špatné hospodáře a podle 
toho by s ním mohl soud naložit. Bankéři tedy nebu-
dou hodnoceni podle toho, jestli zhodnocují peníze, 
ale i podle toho, zda podporují politicky prověřené 
projekty. Podobný přístup už ale v dubnu 2019 za-
zněl i od jiných centrálních bankéřů. Centrální bankéři 
varují, že klimatické změny mohou vést k masové 
migraci, politické nestabilitě a konfliktům, proto chtě-
jí měnit svou politiku z měnové na zelenou.85 Vše se 
přitom odvolává na podpis vlád Pařížské klimatické 
dohody. Na ní instituce staví svou politiku. Tuto poli-
tiku bude podporovat nová Evropské komise Ursuly 
von der Leynen.

Ideologům se do řízení firem podařilo vložit nový 
pojem, a to „klimatické riziko firmy“. Vycházejí přitom 

83 https://www.reuters.com/article/us-eib-climate-fossilfuels/european-in-
vestment-bank-proposes-end-to-fossil-fuel-lending-idUSKCN1UL1PX

84 https://echo24.cz/a/SygTT/ecb-zezelena-do-boje-s-uhlikem-se-vrha-i-no-
va-sefka-lagardeova

85 https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/centralni-bankeri-varuji-pred-
-klimatickou-zmenou.A190418_090842_eko-zahranicni_nio

nejen z legislativy a regulace centrálních bank, ale 
i z teorie, že zákazník vyžaduje produkt příznivý ke kli-
matu.86 To se logicky projevuje i v novém marketingu87 
a celkovém vymývání mozků moderní společnosti. 
A v názorech společnosti se vše odráží: Podle průzku-
mu pro německou veřejnoprávní televizi ARD si 63 % 
Němců myslí, že ochrana klimatu by měla mít před-
nost před hospodářským růstem.88 Není se proto čemu 
divit, že vláda A. Merkelové připravila v září 2019 tzv. 
klimatický balíček, který má vyjít na 50 mld. eur.89 

Na druhou stranu je ale třeba upozornit, že ne všichni 
centrální bankéři sdílejí názor, že tu jsou od toho, aby 
zachraňovali planetu před přehřátím. Proti se staví 
třeba šéf Bundesbanky Jens Weidmann. Podle něj je 
klima otázkou pro politiky a nikoli centrální bankéře,90 
s čímž souhlasím. Ke kritice se přidávají i další banké-
ři, kteří tvrdí, že není jasné, co je a co není udržitelná 
politika. Jako příklad uvedl šéf Deutsche bank financo-
vání jaderné energie. Ta je u nás obvykle považovaná 
za zelenou, ale v Německu tomu tak není. Ukazuje 
se tak rozpor mezi fyzikou a ideologií, což rozhodně 
do bankovnictví nepatří.

86 https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-
-insights/earth-to-ceo-your-company-is-already-at-risk-from-climate-
-change?cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=6e270f20c7394746a666de-
8f903275d7&hctky=11177551&hdpid=7814ce77-c8a0-4227-bf-
23-8390b0497289

87 https://www.e15.cz/tema/jak-si-uzit-design/minimalismus-papir-a-retro-
-ekologickym-trendum-se-prizpusobuje-i-design-obalu-1362577

88 https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/ochrana-klimatu-je-
dulezitejsi-nez-hospodarsky-rust-tvrdi-nemci-40297165

89 https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nemecka-koalice-se-dohodla-na-zele-
nem-balicku-jednani-zabral/r~96c9f7a8db9711e98d520cc47ab5f122/

90 https://www.e15.cz/zahranicni/napomahat-boji-s-klimatickou-zmenou-to-
-neni-nas-ukol-zni-z-nemecke-centralni-banky-1363828
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3.9 Vliv na banky a fondy

Evropská měnová politika není úspěšná. Inflace není 
u cíle ECB a ekonomika chřadne. Jediné, co se ECB 
podařilo, je to, že euro stále ještě dýchá. Centrální 
banka jej zachránila zasypáním penězi, jenže je otáz-
kou, jak dlouho to bude ještě fungovat. Hlavní globální 
stratég JPMorgan Funds David Kelly prohlašuje, že 
záporné úrokové sazby jsou kontraproduktivní,91 a já 
s ním souhlasím. Německá bankovní asociace varuje 
před dalším snižováním záporných úrokových sazeb 
do ještě zápornějších hodnot. Podle asociace se jedná 
o těžké břemeno pro banky. Stávající systém totiž 
tlačí lidi, aby neukládali peníze do bank a aby místo 
toho rizikově investovali. Například dánská Jyske Bank 
od září 2019 účtuje svým klientům záporné úrokové 
sazby z vkladu ve výši 0,75 % při úložce, jejíž ekviva-
lent je v korunách těsně nad 2,5 mil. Kč.92 Šéf banky 
přitom nevylučuje, že časem budou sazby pro vklady 
ještě zápornější. Už to nejsou záporné sazby jen pro 
právnické, ale i pro fyzické osoby.

Nyní nelze investovat s kladným výnosem a s nízkým 
rizikem. To je nebezpečné. Goldman Sachs proto už 
varují, že evropské retailové banky budou mít nízkou 
ziskovost a budou ohrožené. Centrální bankéři si jsou 
vědomi toho, že nelze se zápornými úrokovými saz-
bami dlouhodobě provozovat retailové bankovnictví 
v podobě, ve které jsme ho znali. Proto ECB po vzoru 
centrální banky Švýcarska přišla s tzv. tieringem, který 
podmínky na trhu trochu uvolnil tím, že na všechny 
vklady u centrální banky nejsou aplikované stejně 
tvrdé podmínky. To ale nic neřeší, to je jen marginálie, 
která na trh přináší socialistické vnímání, že existuje 
pro jednu věc víc kurzů podle toho, jak ji politicky 
nazveme.

I Švýcaři s tímto problémem bojují. V roce 2018 za-
platily banky centrální bance za uložení peněz kvůli 
záporným sazbám 2 mld. franků.93 To oslabuje celý 
bankovní sektor. Centrální banka proto v roce 2019 
mění podmínky tieringu a snaží se bankám pomoci. 
Ale to je od základu chybná pomoc, protože záporné 
úrokové sazby jsou netržní, neracionální a s kapitalis-
tickou ekonomikou nekompatibilní.

91 https://edition.cnn.com/2019/07/29/business/deutsche-bank-ecb-negati-
ve-rates/index.html

92 https://www.reuters.com/article/denmark-rates-jyske-bank/update-1-den-
marks-jyske-bank-lowers-its-negative-rates-on-deposits-idUSL5N26B1AA

93 https://www.reuters.com/article/us-swiss-snb-exemptions/snb-raising-ne-
gative-rate-threshold-may-halve-burden-on-banks-analysts-idUSKBN1W4228

Záporné úrokové sazby vedou i k takovým zvrácenos-
tem, jako je záporná hypotéka. Tu už začaly v Evropě 
některé banky nabízet. Jyske Bank nabízí desetiletou 
fixaci při sazbě mínus 0,5 %. Jinými slovy, když si 
půjčíte na nemovitost, budete splácet jako normálně, 
ale přestanete splácet o pár měsíců dříve, protože 
nebudete platit úroky. Kus jistiny se vám naopak jen 
tak umoří.94 To zní na první pohled lákavě. Na druhý 
pohled by nás to ale mělo varovat, protože výsledkem 
této politiky je, že se lidé budou ochotni víc zadlužit 
a ceny nemovitostí dál stoupnou. Již dnes je přitom 
trh s nemovitostmi v Evropě přehřátý, zejména ve vel-
kých městech můžeme mluvit o cenové bublině, která 
kvůli záporným úrokovým sazbám těžko splaskne. 
Banky jsou tím tlačené do rostoucího rizika.

Problémem je, že výsledkem této politiky je pro-
pad cen akcií bank. Od roku 2007 ztratil evropský 
bankovní index 84 %.95 Zatímco akcie bank v USA 
dlouhodobě rostou, akcie evropských bank klesají. To 
je podobné jako v Japonsku. Amerika totiž záporné 
sazby nemá a ani o nich neuvažuje, ačkoli americký 
prezident Donald Trump po nižších sazbách volá.96 
Mnohé americké technologické firmy tak mají nyní 
větší hodnotu než všechny banky eurozóny dohroma-
dy. Propadem cen akcií je nechvalně známá Deutsche 
Bank. Evropské banky obecně trpí nízkou ziskovostí 
a musejí propouštět, naopak americké banky rostou. 
Deutsche Bank proto už ohlásila, že do roku 2022 pro-
pustí 18 tisíc lidí.97 Otázkou je, jestli to bude stačit. 

Šéf Deutsche Bank Christian Sewing a šéf UBS Sergio 
Ermotti v září 2019 varovali ECB před dalším snížením 
úrokových sazeb. Sewing prohlásil, že další snížení 
sazeb nepomůže ekonomice, ale ublíží sociálnímu 
systému a úsporám lidí. Ermotti dodal, že situace je 
absurdní, když lidé nechtějí mít v bankách vklady.98 
Nedává snad smysl, co tito pánové říkají? Aby neměli 
lidé záporné výnosy, musí podstupovat riziko, které by 
normálně nikdy nepodstoupili. V podobné situaci jsou 

94 https://www.reflex.cz/clanek/komentare/96979/zaporne-hypoteky-ro-
zevrou-nuzky-mezi-chudsimi-a-bohatsimi-bydleni-bude-jeste-nedostupnejsi.
html

95 https://uk.reuters.com/article/uk-eurozone-banks/euro-zone-bank-share-
-meltdown-brings-prices-to-brink-of-1980s-idUKKCN1V517U

96 https://www.bbc.com/news/business-49393198

97 https://www.cnbc.com/2019/08/15/citi-german-banks-are-in-a-worse-po-
sition-than-the-rest-of-europe.html

98 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-04/deutsche-bank-
warns-of-grave-side-effects-from-more-ecb-cuts
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i banky. I ony musí dělat byznys, který by normálně 
dělat nechtěly. Zatímco ECB hlasy komerčních bank 
ignoruje, německá centrální banka (Deutsche Bun-
desbank) jim naslouchá a dává jim za pravdu. V rám-
ci eurozóny však není schopna s názorem ECB nic 
dělat. Stejně jako já i Bundesbanka hlasitě varuje před 
rostoucími riziky a kritizuje záporné úrokové sazby. 
Bundesbanku ve sporu s ECB navíc v listopadu 2019 
podpořila i ratingová agentura Moody’s, která uvedla, 
že během 12 až 18 měsíců dojde k oslabení německého 
bankovního sektoru.99 

Jestli si myslíte, že se ECB chytla za hlavu, mýlíte 
se. Nová zástupkyně Německa ve vedení ECB Isa-
bel Schnabelová zareagovala na kritiku ECB tím, že 
poprosila své německé kolegy a obecně německé eko-
nomy, aby nekritizovali ECB, protože tím údajně velmi 
ohrožují euro.100 To zní až absurdně, pokud se vedení 
ECB snaží umlčet kritiku, protože se bojí, že je měna 
tak vnitřně křehká, že kritiku centrální banky neune-
se. To jen odráží stav EU, kde se přestává diskutovat 
a pluralita názorů je vnímána negativně.

Situace v České republice je odlišná. Nemáme euro, 
nemáme záporné úrokové sazby a českým bankám 
se daří. Bankám a spořitelnám v ČR v prvním pololetí 
stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 1,7 miliardy 
korun na 45,6 miliardy korun.101 Zdůraznil bych přitom, 
že úrokové výnosy se zvýšily o 27,7 miliardy na 109,5 
miliardy korun. Pikantní na tom je, že mnohá česká 
média situaci vůbec nechápou, jak o tom svědčí fakt, 
že časopis Respekt mohl vydat článek s opěvným 
nadpisem: „Teď by euro přišlo vhod, ECB spouští 
stimulační opatření, hypotéky budou levnější. Ale ne 

99 https://echo24.cz/a/ScRGa/znepokojeni-z-nemecka-roste-pred-bankami-
-varuje-tamni-centralni-banka-i-agentura-moodys

100 https://www.reuters.com/article/us-ecb-policy-schnabel/germanys-next-
-ecb-board-member-criticism-threatens-euro-idUSKBN1XU1DL

101 https://byznys.ihned.cz/c1-66641660-bankam-v-prvnim-pololeti-stoupl-
zisk-o-1-7-miliardy-umoznila-to-produkce-novych-uveru-a-klesajici-naklady-
-na-rizika

v Česku“.102 To, že data ukazují, že se českým bankám 
na rozdíl od bank eurozóny daří, autor nejspíš ani neví, 
vidí věc jen politicky, nikoli ekonomicky. Je zaslepen 
touhou po euru za každou cenu. Úrokové sazby hypo-
ték v Česku navíc klesají.103. Zatímco v lednu 2019 byla 
průměrná sazba poskytnuté hypotéky 3,00 %, v září to 
bylo jen 2,47 %.

Ještě větší problémy než banky mají se zápornými 
sazbami penzijní fondy. V září 2019 oznámil největ-
ší nizozemský penzijní fond ABP, že pokud nebude 
změněna regulace, bude fond muset v příštím roce 
kvůli nízkým úrokovým sazbám snížit výplaty střa-
datelům.104 Fond se zkrátka nedokáže vypořádat 
se zápornými výnosy. Regulací je tlačen k nákupu 
bezpečných dluhopisů, a ty mu přinášejí ztráty. Fond 
má nyní problémy s poměrem mezi aktivy a závazky 
vůči penzistům. Jeho solventnost je ohrožena. V říj-
nu 2019 se ozvaly i další penzijní fondy se stejným 
problémem. Na to už znepokojeně zareagoval nizo-
zemský parlament schválením rezoluce, žádající ECB 
o revizi politiky. Rezoluce říká: „Vzhledem k tomu, že 
Nizozemská centrální banka považuje záporné úrokové 
sazby za největší riziko pro ekonomiku, žádá parlament 
Evropskou centrální banku o hloubkovou revizi své 
strategie, metod a teoretického zázemí.“105 Premiér 
Mark Rutte byl následně požádán o osobní doručení 
rezoluce šéfce ECB Lagardeové. Tak vážně vidí věc 
v Nizozemsku. Já je chápu. Pokud budou lidé dostávat 
nižší důchody, než čekali, budou velmi naštvaní, což se 
projeví v jejich politických preferencích. Navíc budou 
utrácet míň. Menší útraty a větší skepse jsou skvělou 
rozbuškou pro recesi. Agregátní poptávka v ekonomi-
ce nejspíš poklesne.

102 https://www.respekt.cz/spolecnost/ted-by-euro-prislo-vhod

103 https://www.hypoindex.cz/clanky/fincentrum-hypoindex-zari-2019-sazby-
-prudce-padaji/

104 https://www.reuters.com/article/us-netherlands-pensions/netherlands-
biggest-pension-fund-calls-for-rule-changes-to-avoid-payout-cuts-next-year-
-de-telegraaf-idUSKBN1WC0VL

105 https://www.reuters.com/article/us-netherlands-pensions/top-two-dutch-
pension-funds-abp-pfzw-warn-of-impending-payout-cuts-idUSKBN1WW0JK
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3.10 Řešení záporných úrokových sazeb

Evropská centrální banka se dnes tváří, jako by tu 
žádný problém nebyl. Záporné sazby i výkup aktiv se 
ukončí ve chvíli, kdy vzroste inflace k inflačnímu cíli.106 
To ale může trvat léta. Japonsku se to dlouhodobě ne-
daří a zdá se, že Evropa jde v jeho šlépějích. Guvernér 
rakouské centrální banky Robert Holzmann přitom už 
s řešením přišel: Navrhuje snížit inflační cíl. To zna-
mená, že by centrální banka mohla svou uvolněnou 
politiku opustit dříve. Nedávno prohlásil: „V prostředí 
pevně ukotvených inflačních očekávání je velmi drahé 
a složité dosáhnout inflačního cíle. Ten si žádá příliš 
likvidity.“ Holzmann proto navrhuje snížit cíl ECB 
někam do rozmezí 1,2 až 1,5 %. Já jsem shodou okol-
ností tuto myšlenku už v roce 2015 přednesl i u nás,107 
v ČNB se však nesetkala s pochopením. Většina cen-
trálních bank má prostě nastavený cíl na 2 % a nejsou 
mentálně schopny jej opustit. 

Podle Holzmanna je změnu cíle nutné provést rych-
le, protože současná politika nízkých úroků ohrožuje 
penzijní systém, založený na soukromém pilíři. Nízké 
sazby nejsou slučitelné s penzijními fondy. Naopak 
jsou slučitelné s tím, co už léta propaguji:108, 109 Nízké 
úrokové sazby jsou totiž zajímavé pro investice do ne-
movitostí. To je forma důchodu, pokud ovšem nějaký 
socialista či komunista nezakáže byty pronajímat či 
dokonce vlastnit. Holzmann dále varuje, že pokud 
příště zasáhne Evropu krize, další kvantitativní uvolně-
ní a nižší úrokové sazby už fungovat nebudou. Jinými 
slovy, nemá smysl brát léta antibiotika a pak čekat, 
jak při skutečné nemoci začnou zázračně účinkovat. 
V listopadu 2019 proto rakouský guvernér Holzmann 
prohlásil, že by ECB měla co nejrychleji opustit politiku 
záporných úrokových sazeb.110 S touto myšlenkou 
je však mezi evropskými centrálními bankéři bílou 
vránou.

Současný svět není takový, že by existovaly opravdu 
bezpečné investice s kladnými výnosy. Bezpečné 
investice jsou dnes ztrátové, a to lidé nechtějí. Tlačí 
proto na politiky. Němečtí levicoví politici už „řešení“ 

106 https://www.reuters.com/article/us-ecb-policy-vasle/ecb-will-continue-
current-policy-until-conditions-improve-vasle-says-idUSKBN1XI0Z1

107 http://blog.aktualne.cz/blogy/vladimir-pikora.php?itemid=25900

108 Pikora Vladimír, Šichtařová Markéta: "Všechno je jinak aneb Co nám 
neřekli o důchodech, euru a budoucnosti", Grada, 2011

109 Pikora Vladimír, Šichtařová Markéta: "Nahá pravda: aneb Co nám neřekli o 
našich penězích a budoucnosti", NF Distribuce, 2012

110 https://www.reuters.com/article/us-ecb-policy-holzmann/ecb-should-en-
d-negative-rates-as-soon-as-possible-holzmann-idUSKBN1XH1DU

mají. Objevují se myšlenky, že by lidé mohli investovat 
do tzv. klimatických dluhopisů, které by stát úročil 
kladně. Jinou kuriózní myšlenkou je, že by občané měli 
dotované dluhopisy,111 aby nesly kladný výnos. Důleži-
té je, že tyto dluhopisy by byly jen pro občany určité 
země. Stát by se tak zadlužil jako dnes se záporným 
výnosem na trzích. Tyto dluhopisy by nakoupili třeba 
Číňané. A pak by stát vydal dluhopisy třeba jen pro 
Němce a v jejich případě by dluhopisy dotoval z toho, 
co by získal od Číňanů. Stát by se tak nechoval jako 
řádný hospodář a nově by využíval občanské dluho-
pisy jako formu sociální politiky. To je něco naprosto 
revolučního a zvráceného a doufám, že to nikdy 
neprojde do praxe.

Jih Evropy ovšem stále tlačí na ještě nižší úrokové saz-
by. Data z Německa v roce 2019 ukazují, jak německá 
ekonomika trpí. Automobilky mají problémy. Šance 
na zvýšení úrokových sazeb ze strany ECB vidím jako 
minimální. Politici naopak budou tlačit na ještě nižší 
úrokové sazby. Země, které nemají tak rozvinutý sys-
tém penzijních fondů, v tom dlouho neuvidí ohrožení. 
Neekonomové ve vedení ECB s tím také nebudou 
mít problém. Všichni ale pochopí, že se záporný-
mi sazbami nebude nikdo ukládat peníze do bank. 
Všichni také pochopí, že banka bez vkladů nemůže 
půjčovat a ekonomika bez úvěrů nemůže růst a vlast-
ně ani fungovat. Tradiční fungování bank jako instituce 
přijímající vklady a poskytující úvěry tím představuje 
nepřekonatelný limit pro měnovou politiku. Paradoxně 
čím víc centrální banka skrze výkup dluhopisů tlačí pe-
níze do ekonomiky, tím míň jich v ní (skrze takzvanou 
endogenní kreaci skrze úvěry) je!

Ve chvíli, kdy by teoreticky centrální banka snížila 
své sazby na mínus 10 %, budou mít podobné sazby 
na vklady i klienti. Nikdo ale nebude ochoten pode-
psat bance to, že mu může každý rok vzít desetinu 
jeho peněz. Bude se chovat logicky a peníze si raději 
nechá doma pod matrací. Tam se mu sice nezhodnotí, 
ale také o ně nepřijde.

Aby mohla centrální banka tento problém obejít, 
potřebuje domácnostem sebrat možnost nechat si 
peníze doma pod polštářem. K tomu slouží myšlenka, 
že bude zrušena hotovost a budou existovat pouze 
peníze v elektronické podobě. Ty ovšem v budouc-

111 https://www.welt.de/finanzen/geldanlage/article199266586/Niedrigzinsen-
Die-Rettung-fuer-die-deutschen-Sparer.html
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nu nebudou stejné jako dnes, když platíte platební 
kartou. Budoucí peníze budou založeny na techno-
logii blockchainu jako dnešní kryptoměny. Rozdílem 
bude jen to, že tyto kryptoměny bude emitovat stát 
skrze centrální banku a nikoli mineři, jako je tomu 
u bitcoinu. Centrální banka se tak postaví konkurenci 
korporátních měn typu Libra, což by měla být budou-
cí měna Facebooku. Centrální banky budou naopak 
spolu s vládami těmto měnám házet klacky pod nohy. 
Díky digitální kryptoměně bude ale centrální banka 
moct přijít s takovou měnovou politikou, která by při 
existenci bankovek nebyla možná.112 Záporné úroko-
vé sazby mohou být mnohem zápornější než dnes. 
Tím se dostáváme do světa, který si neumíme dobře 
představit, podobně jako si kdysi bankéři nedokázali 
představit peníze, jež by nebyly kryté zlatem.

Ekonomika, kde nebudou bankovky, bude dost jiná. 
Bude to skok proti světu, kde se platilo občas kartou 
a občas hotově. Budou v ní existovat úplně nové tran-

smisní mechanismy a nemovitostem to otevře dveře 
ke zdražení. Společnost bude ještě víc rozdělená. 
Dříve než v Evropě to bude ale zavedeno v Číně. Tam 
jsou dnes technologicky nejdále. V Číně však nepoužijí 
digitální státní měnu kvůli záporným sazbám a mě-
nové politice, ale kvůli dohledatelnosti všech plateb 
a dozoru státních orgánů nad obyvatelstvem, který 
bez hotovosti bude dokonalý. Velký bratr uvidí všech-
ny příjmy i výdaje a jeho dozoru se nikdo nevyhne. 
Veřejnosti to bude přitom vysvětleno jako boj s nepla-
cením daní a financováním terorismu.

Podle mě se dokonce jedná o ohrožení demokracie. 
V Rakousku se proto mluví o tom, že by právo na ho-
tovost mělo být zakotveno v Ústavě.113 To je jenom re-
akce na to, že ECB už připravuje dokumenty směřující 
k přechodu na takovouto digitální měnu.114 Čím rychleji 
Facebook pracuje na zavedení Libry, tím je problém 
palčivější pro ECB, která se bojí konkurence a vyvede-
ní majetku z jejího dohledu.

3.11 Co z toho plyne pro investora a střadatele?

Existuje mnoho metod, jak odhadovat vývoj ekonomi-
ky. Bohužel žádná není perfektní a všechny se112113114  
více či méně mýlí. Můžeme se odrazit od výhledů 
nadnárodních institucí, jako je MMF. Ty postupně mno-
hokrát snížily výhled Evropy. Evropa podle MMF v roce 
2019 svůj růst zpomalí na 1,4 % z loňských 2,3 %.115 Na rok 
2020 počítá MMF s růstem 1,8 %, neboť předpokládá, 
že se vzpamatuje světový obchod. To je ovšem velkou 
otázkou, protože dohoda mezi Čínou a USA byla už 
mnohokrát odložena a Brexit je stejně nejistý jako 
před rokem. Spíš to jen připomíná přání MMF než reál-
ný předpoklad. Já jsem pesimističtější. Během roku 
2018 snížily instituce očekávaný růst Německa v roce 
2019 na třetinu. Možná, že to samé snižování prognóz 
přijde i v roce 2020. Ve prospěch tohoto názoru mluví 
chřadnoucí průmyslová výroba v eurozóně a zejména 
v Německu. Nadnárodní instituce se tváří, že fosilní 
ekonomika bez problému přejde na bezuhlíkovou 
ekonomiku, ale já si to nemyslím.

112 Vladimír Pikora, Markéta Šichtařová: S androidkou v posteli, NF Distribu-
ce 2019

113 https://archiv.ihned.cz/c1-66633910-rakusane-chteji-do-ustavy-pravo-na-
-platbu-v-hotovosti-je-pro-ne-symbolem-svobody

114 https://www.reuters.com/article/us-cenbank-digital-currencies-explainer/
explainer-central-bank-digital-currencies-edging-toward-reality-idUSKBN1X-
G25O

115 https://byznys.ihned.cz/c1-66672480-mezinarodni-menovy-fond-varuje-
-evropu-aby-se-pripravila-na-propad-ekonomiky-odhad-rustu-ekonomiky-a-
le-nezmenil

Pro jednoduchost a přehlednost se odrazme jinde. 
Velmi dobrou predikční schopnost měly v minulosti 
německé sentiment indikátory Ifo a ZEW. Ty signali-
zovaly i minulou krizi v roce 2008 a aktuálně (v roce 
2019) jsou velmi nízko. Ifo je nejníž od roku 2013. ZEW 
se sice trochu v závěru roku 2019 oklepal a signalizuje, 
že vývoj nebude dramatický, jenže tak mluví jen jeho 
poslední číslo. Měli bychom hledět na více čísel. Po-
dobně falešný signál vyslal ZEW i v dubnu. Možná se 
situace jen opakuje. Nezapomínejme, že ještě v srpnu 
byl ZEW nejníž od roku 2011.
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Vezmu-li toto v potaz, nevidím v roce 2020 prostor 
pro změnu měnové politiky. To by centrální bankéři 
museli změnit přístup k úrokovým sazbám, což by 
také znamenalo změnit inflační cíl, jak doporučuje 
Robert Holzmann z rakouské centrální banky. To je ale 
málo pravděpodobné, protože by s tím měl problémy 
předlužený jih Evropy. Pokud bude centrální ban-
ka naopak hledět na svět stejným prismatem jako 
v minulosti, může úrokové sazby ještě snížit, ačkoli se 
mnoho ekonomů včetně mě domnívá, že to ekono-
mice už nepomůže, naopak jí to uškodí. Jinými slovy, 
pokud neupadne ekonomika přímo do recese, poroste 
zanedbatelným tempem. Inflace nedosáhne svého cíle 
a automobilky budou dál pod tlakem ekologů snižovat 
výrobu a investovat do vývoje elektroaut, která ovšem 
průměrný zákazník bez dotací nechce.

Vycházíme tedy z toho, že evropské ekonomice se 
v roce 2020 nebude dařit. Úrokové sazby zůstanou 
tam, kde jsou, nebo ještě klesnou. Finanční institu-
ce budou nadále mít problémy. Nejvíc se to dotkne 
penzijních fondů. Tento způsob spoření proto nelze 
v příštím roce doporučit. Investice do akcií nemusí 
být špatná, nicméně obecné pravidlo zní: nenakupuj 
za nadprůměrné ceny. A ceny akcií jsou velmi vysoko, 
aniž by tomu v mnoha případech odpovídala ziskovost 
firem. Zajímavá ziskovost může být jen u amerických 
technologických firem, a i tam je velkou otázkou, jak 
dlouho jim vydrží. Dluhopisy mohou být zajímavé pro 
spekulanty, kteří je budou držet jen krátce, a nikoliv 
do splatnosti. Pokud půjdou úrokové sazby ještě níž, 
půjdou ceny dluhopisů nahoru. I tato strategie je pod-
le mě ale z většiny vyčerpaná. To bylo zajímavé před 
rokem. Hlad po kladných výnosech požene investory 
i spekulanty do rizikovějších investic mimo klasické 
finanční trhy. Zajímavé budou nemovitosti, zlato a pak 
všechny netradiční, alternativní bezúrokové investice 
od vína, whisky, veteránů až po kryptoměny. 

Záporné úrokové sazby se pravděpodobně nikde 
neprojevily více než na trhu nemovitostí. Lidé se začali 
víc zadlužovat a spekulovat. V mnoha případech to 
však přehnali a jsou zadluženi až na kost. Dokud se 
ekonomice daří, není to problém, až se ale přestane 
dařit a lidé budou přicházet o práci, bude to problém.

Ceny nemovitostí letí v EU prudce nahoru. Průměrné 
meziroční tempo růstu cen nemovitostí se napříč EU 
výrazně liší. Nejvyšší průměr za roky 2009 až 2019 má 
Británie, kde průměrný meziroční růst činí 5,8 %. Blížící 
se brexit růst cen jen přibrzdil. Druhý nejvyšší růst 
má s 5,7 % Rakousko a třetí nejvyšší s 5,4 % Estonsko. 

Vidíme tedy, že zdražuje východní i západní Evropa 
a všechno jsou to ekonomiky, kde proběhlo kvantita-
tivní uvolňování.

Pozor ale: ceny nerostou všude. Jsou i nemocné 
regiony, kde ceny padají. V průměru nejvíc klesají ceny 
nemovitostí v Itálii, a to o 2,1 %. Následuje Kypr s prů-
měrným poklesem o 1,3 % a pak Rumunsko s poklesem 
o 0,6 %. To jsou tedy ekonomiky, které buď už byly 
na hraně bankrotu, nebo ekonomiky, z nichž obyvatel-
stvo utíká na sever či západ za lepším životem.

Dosud jsme se dívali na průměrný meziroční růst 
za deset let. Data za samotný druhý kvartál roku 
2019 dávají ale úplně jiný obrázek. Nejrychleji zdražují 
nemovitosti v Lucembursku, kde si připsaly 11,4 %. 
Pak v Chorvatsku, kde zdražily o 10,4 %. Třetí největší 
růst má aktuálně Portugalsko s 10,1 %. Lucembursko je 
jednou z nejbohatších zemí Evropy. Má už v základu 
velmi drahé nemovitosti a ty ještě raketově zdražují. 
Trh je přehřátý. Naopak chorvatské a portugalské 
nemovitosti jsou stále relativně levné. To je v kombi-
naci s tamním teplým počasím činí atraktivními pro 
zahraniční investory. Ti nemají kam ukládat peníze 
a vidí v těchto nemovitostech příležitost pro rozumné 
uchování hodnoty majetku. Pokud půjdou úrokové 
sazby ještě níž a navíc tyto ekonomiky budou konver-
govat k bohatší části západní Evropy, měly by i jejich 
nemovitosti dále zdražit.

Rizikem je ovšem, že dříve, než to nastane, přijde 
problém v bankovním sektoru a podobná krize jako 
před deseti lety. Tehdy si také řada lidí myslela, jak 
zbohatne na španělských nemovitostech u moře. 
Ve třetím kvartále 2012 pak podle Eurostatu poklesly 
ceny španělských nemovitostí o více než 16 %. Možná 
jsou i zajímavější destinace na zaparkování majetku. 
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V roce 2019 ceny vysloveně klesají jen v Itálii, a to 
0,2 %. Itálie je přitom rozvinutější než Chorvatsko či 
Portugalsko. Ještě bude mít velké makroekonomické 
problémy. A stará moudrost říká, že nakupovat se má 
za krize, takže čím bude v Itálii hůř, tím mohou být její 
nemovitosti zajímavější.

Domácí český trh v tomto kontextu po žádné strán-
ce nevyniká. Český průměrný růst cen nemovitostí 
v letech 2009 až 2019 o 3,0 % je naprosto normální. 
A růst v roce 2019 o 8,7 % je v dobovém kontextu také 
normální, ačkoli patří k těm vyšším.

Na realitní trh se můžeme podívat i jinak. Když zafi-
xujeme ceny nemovitostí v roce 2015 na 100 bodech, 
vidíme, jak se nemovitosti v dalších letech zhodnocují. 
Ve druhém kvartále 2019 byl index nejvýš z celé EU 
v Maďarsku, kde činil 162 bodů. Jinými slovy, nemovi-
tosti zde v průměru od roku 2015 zdražily o 62 %. To 
je neuvěřitelné číslo. To je ale dáno tím, že Maďarské 
nemovitosti zažily za krize 2008–2009 výrazný pro-
pad. Trh zde klesal od konce roku 2008 až do konce 
roku 2013. Pro zajímavost: český trh klesal od druhého 
kvartálu 2009 do třetího kvartálu 2010. Pak na čas 
přestal padat a další vlna poklesu přišla koncem roku 
2011 do počátku roku 2013.

Maďarsko je anomálií. O tom svědčí i to, že druhý nej-
vyšší růst je až s 42 % a jedná se o Lotyšsko. Portugal-
ské nemovitosti zdražily o 41 %. To je tak velký nárůst, 
že mě z pohledu investora přestávají portugalské 
nemovitosti zajímat. Naopak pokles přišel v Itálii. Tady 
jsou proti roku 2015 ceny o 1 % níž. To ukazuje, jak je 
na tom tato země hospodářsky špatně. Lidé jí nevěří. 
Tady je prostor pro další zlevnění a následný nákup. 
Český růst o 39,9 % patří v rámci EU k těm výrazněj-
ším. Německé nemovitosti si za čtyři roky připsaly jen 
27 % a Rakouské 26 %. Záměrně jsem napsal „jen“, 
přestože to je ohromný nárůst, když se podíváte na to, 
jak se zhodnocuje třeba investice do dluhopisů. Spořit 
na důchod v dluhopisech je vedle nemovitostí holý 
nesmysl.

Záporné úrokové sazby dávají mnoha lidem nevídaný 
prostor ke spekulacím, což může dál šroubovat ceny 
nahoru, ačkoli všichni víme, že se jedná o bublinu 
a že jsou ceny nerozumně vysoko. Česká centrální 
banka si to uvědomuje a přišla s regulací omezující 
výši hypotéky. To by teoreticky mělo bránit růstu cen. 
Jenže je otázkou, zda ceny šroubují ti, kteří v nemo-
vitostech koupených na hypotéku chtějí bydlet, nebo 
ti, kteří je chtějí pronajímat. To, že jsou hypotéky 

mnoha lidem nedostupné, vyrábí trh drahého nájem-
ního bydlení. Byt se stává zajímavou investicí nejen 
kvůli zdražení nemovitostí, ale také kvůli nájmu coby 
pasivnímu příjmu. Pro spekulanty se tyto spekula-
ce staly ještě zajímavější. Obávám se, že centrální 
banka svou regulací situaci na trhu jen zhoršila. Byty 
jsou pro mladé lidi nedostupné, a přitom jsou stále 
dražší a bublina na trhu nemovitostí roste. To s sebou 
časem přinese velmi negativní politické a celospole-
čenské důsledky.

U nemovitostí je nutné rozlišovat jejich druh. Nemá 
smysl mluvit jen obecně. Jinak se vyvíjejí ceny bytů, 
jinak rodinných domů a jinak pozemků. Tady jsou 
ale problémem relevantní data. V ČR má podle mě 
nejvyšší vypovídací hodnotu HB index, který vzniká 
z hypoték poskytnutých Hypoteční bankou. Jedná se 
tedy o tvrdá tržní data. Tento index ukazuje, že proti 
roku 2010 nejvíc podražily pozemky. Ty si v průmě-
ru připsaly 60,5 %. Byty zdražily o 48,3 % a rodinné 
domy o 37,6 %. Jsou však propastné rozdíly mezi 
novými a starými byty a mezi malými a velkými městy. 
Ceny ve velkých městech jsou tak vysoko, že tlačí 
lidi z velkých měst do menších, což činí tyto regiony 
zajímavějšími. Staré byty zase žádají velké investice 
do rekonstrukcí, což bude při již tak vysoké ceně bytu 
pro mnoho lidí nedosažitelné. Rekonstrukci proto 
neprovedou. Velký nepoměr mezi průměrnými dispo-
nibilními příjmy a cenou nemovitostí bude vytvářet 
větší poptávku po menších a levnějších bytech. Tady 
proto bude při pronájmu vyšší výnos. Velké a krásné 
byty proto nebudou investičně tak zajímavé jako malé 
a „ošklivé“ byty. Velké a krásné byty si nebudou lidé 
v takovém měřítku pronajímat, ty si budou především 
kupovat. Nůžky ve společnosti se tím jen ještě více 
rozevřou.
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Také pozemky lze dále dělit. Nezdražují jen pozemky 
stavební, ale i zemědělská půda. U zemědělské půdy 
je to ještě složitější než s byty. Dostupná data však 
uvádějí, že v roce 2016 rostla ceny půdy v průměru 
o 26 %, v roce 2017 o 15 % a v roce 2018 jen o 2 %.116 
Poptávka po půdě je velká. Ovšem na rozdíl od bytů 
tady už spekulanti skoupili, co se dalo, a nová pole 
nepřibývají, což trh brzdí. To podporují zemědělci, 
pro něž je drahá půda velký problém a o konvergen-
ci rakouských a českých cen nechtějí slyšet. Přesto 
všechno, pokud zůstaneme v rámci EU a budou na nás 
uplatňována stejná pravidla, bylo by ekonomicky ne-
vysvětlitelné, aby se ceny v Rakousku a u nás postup-
ně nesbližovaly. Záporné úrokové sazby mohou tento 
trend jen podpořit s tím, jak všichni budou hledat 
alternativní investice. 

116 http://farmy.cz/dokumenty/ZPRAVA-o-trhu-s-pudou-FARMYCZ-le-
den-2019.pdf
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ZÁVĚR

4

Hospodářská krize v roce 2015 pomalu přecházela 
v imigrační krizi, což měnilo téma politické diskuse 
a vytvářela se představa, že dluhová krize je vyřeše-
na. Ústup imigrační krize pak zase přechází v řešení 
brexitu, otázku vícerychlostní Evropy a hlavně otázku, 
zda se euroatlantické spojenectví nerozpadá a není 
třeba se víc vojensko-politicky oddělit od USA. Francie 
v této souvislosti otevřeně mluví o potřebě jakési 
evropské vlády a evropské armády coby formy ještě 
větší integrace kontinentu…

Ukázali jsme si, co ekonomice eurozóny i EU přinesla 
hlubší integrace. Popsali jsme, jak se to přihodilo, že 
jsme v situaci, ve které jsme nikdy předtím nebyli. 
Původní předpoklady tvůrců eura o tom, že zvedení 
eura zrychlí sbližování ekonomické úrovně zemí, se 
nejen že nepotvrdilo, ale naopak rozdíly se dokonce 
prohloubily. Zavedení eura se také u většiny zemí 
projevilo nárůstem zadlužení.

Zadlužení pak vedlo ke dluhové krizi, na níž Evropská 
centrální banka reagovala bezprecedentně expan-
zívní měnovou politikou. Tím se ovšem její možnosti 
vyčerpaly v době, kdy ekonomika nebyla na dnu, 
takže pro případ příchodu skutečné krize zůstává 
centrální bance jen malý bojový arzenál. ECB se pak 
pravděpodobně uchýlí k extrémním a nevyzkoušeným 
politikám, u nichž je málo pravděpodobné, že budou 
fungovat. Je však velmi pravděpodobné, že ještě víc 
rozšíří veřejný sektor na úkor soukromého, a tedy 
omezí svobodu občanů EU.

Integrace potupovala nikoli na základě ekonomických 
motivů a teorií, ale na základě politické ideologie. 
Výsledkem tak bylo, že eurozóna se stala jednou 
z nejpomaleji se rozvíjejících oblastí světa a světlo 
na konci tunelu za předpokladu neměnnosti eurozóny 
není vidět.
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