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Úvod od George Sorose
Druhé kolo fi nanční krize: Zhroucení eurozóny 

a její superbublinové základy

Následující soubor esejů, z nichž byla většina publikována ve Financial Ti-
mes a New York Review of Books, tvoří pokračování mých dříve vydaných 
knih zabývajících se tématem fi nanční krize – Th e New Paradigm for Fi-
nancial Markets z roku 2008 a Th e Crash of 2008 and What it Means vydané 
o rok později (Nové paradigma pro fi nanční trhy: úvěrová krize 2008 a co 
dál, ELK: Vyšehrad, 2009). Tyto práce přinášejí příběh superbubliny, který 
se podle mého názoru začal odehrávat již v roce 1980.

V  roce 1980, v  době, kdy byl Ronald Reagan zvoleným prezidentem 
Spojených států amerických a Margaret Th atcherová byla premiérkou Spo-
jeného království, se většinově vyznávanou ekonomickou teorií stal tržní 
fundamentalismus. Tržní fundamentalisté jsou přesvědčeni o  tom, že fi -
nanční trhy dokážou zajistit optimální alokaci zdrojů, ovšem pouze v pří-
padě, že vlády států do jejich fungování přestanou zasahovat.

Vycházejí tak z  přesvědčení o  platnosti hypotézy o  efektivním trhu 
a z teorie racionálních očekávání. Tyto ezoterické doktríny jsou založeny 
na jistých předpokladech, které sice jen částečně odpovídají realitě, přes-
to se staly velmi vlivnými. Dominují ekonomickým katedrám předních 
amerických univerzit a  šíří svůj vliv dál do  světa. V  osmdesátých letech 
se také staly vedoucími teoretickými přístupy v politikách již zmíněných 
Spojených států a Velké Británie. Zmíněné země se vydaly cestou deregu-
lace a globalizace fi nančních trhů. Tyto tendence se pak začaly šířit jako 
virus. Ostatní státy shledaly obtížným odolávat šířícím se tendencím, které 
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umožňovaly fi nančnímu kapitálu uniknout regulaci a danění, právě z dů-
vodu neobyčejné důležitosti fi nančního kapitálu pro jednotlivé země.

Naneštěstí, základní zásada tržního fundamentalismu se očividně mýlí: 
fi nanční trhy ponechané vlastnímu osudu nutně nesměřují k pozitivní rov-
nováze, spíše tendují k produkci negativních bublin. Historie poukazuje 
na  to, že od  počátku své existence samoregulující se fi nanční trhy vždy 
vyústily ve fi nanční krize. Každá krize pak vyvolala odpověď fi nančních 
institucí a takto se fi nanční trhy rozvíjely ruku v ruce s centrálním bankov-
ním systémem a tržní regulací.

Když jsem začínal svou kariéru ve  fi nančnictví, banky a  měny byly 
striktně centrálně řízeny – jako vyústění hospodářské situace po  velké 
hospodářské krizi a druhé světové válce. Když se pak globální hospodář-
ství navrátilo do normálu díky zavedení brettonwoodského měnového sys-
tému, fi nanční trhy začaly s procesem obnovy. Přesto byly ještě vzdáleny 
tomu tendovat k rovnováze. Výsledkem jejich existence a fungování byla 
opět nerovnováha, která vedla k postupnému rozpadu brettonwoodského 
měnového systému.

Finanční instituce fungují vždy hůře než trhy. V sedmdesátých letech 
to byla keynesiánská politika inspirovaná velkou hospodářskou krizí, kte-
rá dovolila infl aci naplno se rozvinout. Dva ropné šoky znamenaly pro 
země vyvážející ropu vznik ohromných přebytků, zatímco pro její dovoz-
ce ohromné nedostatky. Tato zjevná nerovnováha začala být vyrovnává-
na prostřednictvím komerčních bank. A to je okamžik, kdy banky začaly 
opouštět škatulku, do níž se řízeně dostaly regulací.

Vždy, když se fi nanční systém dostal do vážných problémů, fi nanční 
instituce zasáhly, zlikvidovaly neúspěšné a upadající aktéry nebo je sloučily 
do větších subjektů. K prvnímu z těchto systémově významných narušení 
došlo v roce 1975 ve Spojeném království, kdy neregulované, co do význa-
mu okrajové banky jako Slater Walker ohrozily centrální banky, které je fi -
nancovaly. Anglická národní banka proto zasáhla v zájmu ochrany centrál-
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ních bank, přestože zmíněné banky nespadaly ani v nejmenším do oblasti 
její působnosti. Toto jednání posléze ustanovilo precedens užívaný právě 
v období superbubliny: když je systém ohrožen, obvyklá pravidla neplatí. 
Tento fenomén dostal i svůj název – morální hazard.

Bubliny jsou charakterizovány nezdravým navyšováním úvěrů. Inter-
vence ústředních fi nančních orgánů vytvořily superbublinu právě tím, že 
zabránily běžným bublinám se rozvíjet svým obvyklým způsobem. Zmíně-
né ústřední fi nanční orgány tak pečují o neúspěšné instituce a v případě, že 
se ekonomika dostane do nebezpečí, jsou schopny zvýšit peněžní zásobu 
nebo provést fi nanční stimul.

První mezinárodní bankovní krize typu superbubliny nastala 
v  roce  1982, kdy vygradovalo postupné navyšování salda v  suverénních 
státech během infl ačního období sedmdesátých let, a systém zkolaboval. 
Mezinárodní fi nanční orgány se spojily, použily svůj vliv a donutily banky 
vrátit se do kolejí tím, že jim poskytly dostatečné sumy peněz k poplacení 
jejich pohledávek. Bankovní systém tím byl zachráněn a těžce zadlužené 
země byly tvrdě ukázněny. Nakonec banky vybudovaly dostatečné rezer-
vy k tomu, aby byly schopné snížit naakumulované dluhy na snesitelnou 
úroveň. V tomto případě byly představeny tzv. Bradyho dluhopisy, které 
zajistily spořádanou restrukturalizaci dluhů. Latinská Amerika a další za-
dlužené země tímto procesem ztratily celou dekádu.

Následně proběhly podobné lokální fi nanční krize, které lze v této sou-
vislosti vzpomenout – např. skandál s úsporami a půjčkami z roku 1984. 
Další velká mezinárodní krize nastala v  letech 1997–1998. Počátek mů-
žeme vysledovat v Asii, kde množství zemí navázalo své měny na dolar 
a použilo půjčky denominované právě v dolarech k fi nancování domácího 
růstu. Nakonec však akumulace vnějšího schodku vedla k neudržitelnosti 
oněch dolarových berliček a měla nepříjemné důsledky ve formě nesplati-
telných půjček. Mezinárodní měnový fond se znovu snažil ochránit banky 
a postavit dlužnické země takříkajíc „do latě“. Z Asie se však krize rozší-

KE0683_sazba.indd   7KE0683_sazba.indd   7 27.2.2013   7:53:5427.2.2013   7:53:54



Finanční turbulence v Evropě a Spojených státech

8

řila do ostatních částí světa. V Rusku nastal nevyhnutelný pokles. To od-
halilo zranitelnost Long Term Capital Management (LTCM), extrémně 
spekulativního investičního fondu fungujícího dle nadmíru sofi stikova-
ných technik řízení rizik založených na hypotéze efektivního fungování 
trhu. Tato situace znamenala pro globální fi nanční systém reálnou hroz-
bu, jelikož většina velkých bank byla zapojena jak do  poskytování úvě-
rů v rámci LTCM, tak zároveň vytvářela podobné pozice pro své vlastní 
účty. Newyorská Federální rezervní banka svolala zástupce hlavních bank 
do jedné místnosti a přinutila je zachránit LTCM a zabránit jeho zhrouce-
ní. Ale superbublina dále rostla.

Za další podstatnou epizodu můžeme označit high-tech bublinu, kte-
rá praskla v roce 2001. Na rozdíl od ostatních bublin byla tato spíše než 
nespolehlivým navyšováním úvěrů vyfouknuta nadhodnocováním zá-
sob. Nicméně když tato bublina praskla, Federální rezervní banka snížila 
úrokové sazby na 1 procento, aby zabránila recesi. Alan Greenspan držel 
úrokové sazby příliš nízko a  příliš dlouho. To způsobilo boom v  bytové 
výstavbě, který dosáhl svého vrcholu v roce 2006, způsobil fi nanční krizi 
v srpnu 2007 a byl ukončen až zhroucením v říjnu 2008.

Tato bytová bublina byla také odlišná od těch takzvaně běžných, od své 
zahradní nebo čistě realitní varianty. Lišila se rozšířením používání umě-
lých fi nančních nástrojů a sofi stikovaných technik řízení rizik na základě 
hypotézy efektivního trhu. Tato hypotéza předpokládá, že fi nanční trhy 
mají tendenci k  rovnováze, stejně jako jsou determinovány všeobecně 
a nadčasově platnou vědeckou teorií, ale nebere v potaz dopad, jaký takové 
chování má na chování fi nančních trhů. Hypotéky byly například převe-
deny do  tzv. zajištěných dluhových obligací (CDO). CDO byly založeny 
na  předpokladu, že k  poklesu cen realit nikdy nedojde uniformě napříč 
Spojenými státy, jelikož se předpokládalo snížení rizika geografi ckou di-
verzifi kací. Ve skutečnosti však rozšířené používání CDO způsobilo celo-
národní rozmach, který skončil jako celonárodní krach – bezprecedentní 
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událost. Podobně použití sofi stikovaného managementu rizik sice dosta-
tečně drží rizika pod kontrolou, ale ignoruje nevyčíslitelnost a Knighto-
vu nejistotu. Právě proto nebyly fi nanční instituce připravené vyrovnat se 
s  krachem. Navíc použití umělých nástrojů rozšířilo dopad této bubliny 
i mimo bytovou sféru. CDO bylo emitováno více, než kolik bylo hypoték. 
V důsledku toho se krach neomezil se pouze na trh s nestandardními hy-
potékami, ale narušil celý bankovní systém. Toto všechno přišlo účastní-
kům a dohlížitelům trhu, tedy těm, kteří byli zmýleni chybnou doktrínou, 
jako překvapení.

Tuto krizi ústřední fi nanční instituce těžce nezvládly. Ministr fi nan-
cí Hank Paulson udělal fatální chybu, když vyhlásil, že nepoužije peníze 
daňových poplatníků na  záchranu Lehman Brothers. Když poté Lehman 
Brothers padla, zhroutil se celý systém. V těchto dnech byl Paulson nucen 
obrátit, a to k záchraně AIG (American International Group), pojišťovací 
společnosti silně zapojené v CDO systému obchodováním swapů úvěrové-
ho selhání (CDS), které je kryly. Trh s cennými papíry se zhroutil. Později 
toho týdne „šel do minusu“ jeden z fondů peněžního trhu – urychlením 
pohybu na peněžních trzích. Před koncem týdne Paulson požádal Kongres 
o vytvoření záchranného fondu v hodnotě 700 miliard dolarů, kterým se 
stal Program na podporu problémových aktiv (TARP).

Aby mezinárodní fi nanční systém nezkolaboval, došlo na umělou pod-
poru. Ministři fi nancí hospodářsky vyspělých zemí vyhlásili, že žádnou 
další systémově důležitou fi nanční instituci nenechají padnout. Ve  sku-
tečnosti ústřední fi nanční instituce nahradily státní podporu komerčními 
úvěry. Tyto intervence ještě zabránily již existující superbublině prasknout, 
nicméně, jak vysvětluji v následujících esejích, krach z roku 2008 již za-
sel semínko současné fi nanční krize. Mezinárodní fi nanční instituce byly 
zapojeny do velmi delikátního dvoufázového manévru. Stejně jako řidič 
automobilu, který dostane smyk, by měl nejdříve stočit kola ve směru smy-
ku, aby zabránil převrácení celého vozu, a až poté, co nad ním znovu získá 
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kontrolu, by se ho měl snažit vrátit do požadovaného směru, měly i fi nanč-
ní instituce napravit nadměrné využívání úvěrů a  zadlužování pouhým 
nasycením trhu státními úvěry ve formě garancí a vydávání suverénního 
dluhu.

Tento manévr byl úspěšný. Ústřední fi nanční orgány znovu získaly kon-
trolu a fi nanční trhy se, co se týče fungování, vrátily více méně do normálu. 
Nicméně nestabilita, která se objevila právě během superbubliny, odstra-
něna nebyla a fi nanční trhy zůstaly mnohem dál než na dohled rovnováze. 
Nakonec se staly podezřelými i státní úvěry, které v roce 2008 zachránily 
fi nanční systém. Epicentrem současné krize se stalo euro, a to s ohledem 
na nedostatky v samé jeho podstatě. Některé z nich byly známy již jeho 
stvořitelům, další ozřejmila krize.

Finanční systém je prostoupen falešnými dogmaty, nedorozuměními 
a  pomýlenými představami. Realita je daleko vzdálena od  předpokladů, 
na nichž byly postaveny teorie převládající v období superbubliny. Mě ří-
dily jiné interpretace fi nančních trhů, které byly založeny na koncepčním 
rámci, jejž jsem začal rozvíjet ještě jako student, dlouho předtím, než jsem 
se dostal do  kontaktu s  fi nančními trhy. Tento rámec vlastně ani nepo-
jednává o fi nančních trzích; zabývá se základními fi lozofi ckými otázkami, 
konkrétně pak vztahem mezi myšlením a realitou. Dovolte mi jej krátce 
nastínit.

…

Tvrdím, že zodpovědní činitelé jsou vázáni situací, ve které se nacházejí, 
a  to dvojím způsobem. Na  jedné straně se pokouší pochopit situaci – já 
to nazývám kognitivní funkcí. Na druhé straně se pokouší vytvořit nějaký 
dopad na situaci, což pojmenovávám kauzální nebo manipulativní funkcí. 
Tyto dvě funkce propojují uvažující činitele s jejich účastí v situaci proti-
kladnou formou. Pokud obě funkce působí společně ve  stejný čas, tvoří 
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pak kruhový vztah nebo zpětnovazební smyčku. Nazývám to refl exivitou 
zpětnovazební smyčky.

Refl exivita obě tyto funkce, které ji tvoří, oslabuje. Při absenci refl exi-
vity má každá z funkcí nezávislou proměnnou. V případě kognitivní funk-
ce je situace chápána jako nezávislá proměnná, která determinuje stano-
viska účastníka. V případě kauzální funkce jsou zase chápána stanoviska 
účastníků jako nezávislá proměnná, která ovlivňuje jejich jednání. Pokud 
obě funkce pracují současně, žádná z nich nemá opravdu nezávislou pro-
měnnou. Tato skutečnost zavádí prvek nejistoty nebo neurčitosti, a to jak 
do stanovisek a postojů účastníků, tak do aktuálního běhu událostí, kte-
ré by se nemusely stát, nebýt nezávislé existence a fungování zmíněných 
funkcí nezávisle na  sobě. Vyvstává tudíž nesoulad mezi postoji účastní-
ků a aktuálním stavem vztahů, stejně jako nedostatek shody mezi záměry 
účastníků a výsledky jejich jednání. 

Je třeba zdůraznit, že není jediným zdrojem nejistoty, že činitelé založili 
svá rozhodnutí na nedokonalém porozumění reality, stejně jako z dalších 
důvodů. Refl exivita je blízce spjata s chybnými znalostmi nebo omylností. 
Tyto dva koncepty se zdají být blízce spřízněny, avšak ve skutečnosti musí 
omylnost být logicky nadřazena. V případě, že lidé jednají na základě do-
konalých znalostí, jejich postoje by měly být identické s realitou a refl exi-
vita by neměla být zdrojem nejistoty – ani v postojích oněch účastníků, 
ani v aktuálním směřování běhu událostí. Následně by neměla existovat 
refl exivita bez omylnosti, nicméně uvažující činitelé jsou omylní dokonce 
i při absenci refl exivity.

Zatímco omylnost je obecně uznávaná, refl exivita nemá takovou po-
zornost, jakou by si zasloužila. Možným důvodem je fakt, že refl exivita 
spojuje dvě rozdílné oblasti, poznání a kauzálnost. V každé z nich se lidé 
snaží najít dokonalost a mají tak sklon přehlížet nebo eliminovat zdroje 
nejistoty. Nikde to nemůže být více zřejmé než v prostředí fi nančních trhů. 
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Ekonomická teorie trvala na interpretaci fi nančních trhů, která refl exivitu 
záměrně ignoruje.

Tento koncepční rámec, který jsem vyvinul během svého studia, je sil-
ně ovlivněn Karlem Popperem, původně rakouským fi lozofem, jenž se stal 
mým mentorem v posledním roce studia na Londýnské škole ekonomie. 
Když jsem se začal aktivně pohybovat na fi nančních trzích, bylo napros-
to přirozené, že jsem se snažil zkoumat je laboratorně ve snaze vyzkoušet 
platnost mých idejí. Ukázalo se to být velmi šťastnou volbou. Finanční trhy 
sice představují úzký segment reality, nicméně mají některé rysy, které je 
činí vhodnými pro laboratorní zkoumání. Fungují poměrně transparent-
ním způsobem a produkují množství kvantitativních dat. Co je však nej-
důležitější, ekonomické teorie vysvětlují, jak fi nanční trhy fungují, kon-
krétně hypotéza efektivního trhu (EMH) a teorie racionálních očekávání, 
dogmaticky vylučující omylnost a  refl exivitu z uvažování. Jako důsledek 
tak existují velmi vlivné a široce přijímané teorie, které mohou být podro-
bovány falzifi kaci. Finanční trhy se tím stávají testovacím polem s větším 
praktickým významem, než jaké jsem si kdy mohl zvolit.

Svůj koncepční rámec jsem publikoval spolu s dopady, jaký má na fi -
nanční trhy, v roce 1987 pod názvem Alchemy of Finance (Alychymie fi nancí, 
pozn. překl.). Slovo alchymie jsem použil raději než slovo věda, právě abych 
zdůraznil rozdíl mezi mou interpretací a  převládajícím paradigmatem. 
Ekonomové tvarovali své teorie na newtonovské fyzice, tudíž se zaměřovali 
na rovnováhu. Já jsem prohlásil, že to je chybná analogie. Newton se zabýval 
jevy, které se rozvinuly naprosto nezávisle na tom, zda o nich někdo uvažo-
val, zatímco ekonomové pracovali se situacemi, které zahrnovaly přemýšle-
jící účastníky. Tento kauzální řetězec nespojuje jeden soubor faktů s dalším 
přímo, ale jen prostřednictvím intervence přemýšlejících činitelů. Existuje 
tak zpětnovazební smyčka spojující kauzální sféru se sférou poznávání.

Rozdíl mezi těmito dvěma druhy jevu je velký. Fyzika se ubírá k for-
mulacím univerzálně platných generalizací, které mohou být použity jak 
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pro předvídání, tak pro vysvětlení. Popper vytvořil nádherně jednoduchý 
a elegantní projekt vědecké metody, kterým jsem byl skutečně ohromen. 
Sestává ze tří prvků a  tří činů. Mezi ony tři prvky patří počáteční pod-
mínky, konečné podmínky a  univerzálně platné generalizace neboli zo-
becnění či vědecké zákony. Mezi tři činy zase patří předvídání, vysvětlení 
a testování. V případě, že počáteční podmínky zkombinujeme s vědeckými 
zákonitostmi, poskytnou nám předpovědi; když zkombinujeme konečné 
podmínky s  těmito zákony, přinese nám to vysvětlení. Tímto způsobem 
jsou předpovědi a vysvětlení symetrické a vzájemně provázané.

To, co mi v tomto konceptu chybí, je verifi kace zmíněných zákonitos-
tí. A zde přichází Popper se svým specifi ckým vhledem do problematiky, 
s tvrzením, že vědecké hypotézy nelze ověřovat, tedy verifi kovat, ale pouze 
zpochybňovat, falzifi kovat, a to za pomoci testování. Generalizace s všeo-
becnou platností může být testována pomocí spojování počátečních pod-
mínek s konečnými v jednotlivých konkrétních případech. V případě, že 
se nepodaří najít shodu s některým z vědeckých zákonů, který je při falzifi -
kaci aplikován, je případ chápán jako vyvrácený. Nové potenciální zákony, 
které nebyly podrobeny falzifi kaci, nejsou kvalifi kovány jako vědecké. Je-
den nekonvenční případ může podkopat validitu zobecňování, avšak žád-
né množství vyhovujících případů nestačí k verifi kaci bez jakýchkoli po-
chybností. V tomto smyslu existuje mezi verifi kací a falzifi kací asymetrie. 
Právě symetrie mezi předpovědí a vysvětlením a asymetrie mezi verifi kací 
a  falzifi kací, stejně jako klíčová role testování, jsou třemi charakteristic-
kými rysy Popperova konceptu. Zapadají tak do tvrzení, že naše chápání 
světa, ve kterém žijeme, je ve své podstatě nedokonalé – stejně jako můj 
předpoklad omylnosti.

Popper trval na tom, co nazýval doktrínou jednotné vědecké metody, 
což je také místo, ve kterém se od něj liším. Jak mohou být tytéž metody 
a tatáž kritéria aplikována při studiu přírodních jevů a sociálních vztahů, 
když mezi nimi existuje tak zásadní rozdíl? Myslící činitelé jednají na zá-
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kladě nedokonalého porozumění a  jejich omylnost do sociálních vztahů 
zavádí prvek nejistoty, který bychom v přírodních jevech hledali marně. 
Natolik zásadní rozdíl si říká o to být uznán. Neznamená to však, že by pří-
rodní vědy mohly produkovat verifi kovatelné dokonalé znalosti, je třeba 
to chápat tak, že se sociální vědy musí navíc vyrovnávat s prvkem nejistoty 
a musí tomu odpovídajícím způsobem přizpůsobit své metody a kritéria. 
Interpretace fi nančních trhů rozvíjená ekonomy byla tvořena na základě 
newtonovské fyziky. Tolik ke zdůraznění toho, že jsem zaujal zásadně od-
lišný přístup, jestliže jsem svou knihu nazval Alchemy of Finance. 

Když jsem začal nakládat s fi nančními trhy jako s laboratoří, rozvinul 
jsem teorii fi nančních bublin vystavěných na úzce spjatých předpokladech 
omylnosti a  refl exivity. Tvrdím, že každá bublina obsahuje dvě ingredi-
ence – tendenci, která v současnosti převažuje a dezinterpretaci této ten-
dence, případně falešný dojem, jenž vyvolává. Bublina se zpočátku sama 
upevňuje, avšak nakonec nastane sebezničující proces, který postupně 
prochází již přesně defi novanými fázemi. Tato posloupnost je předurčena, 
nicméně velikost a doba trvání konkrétních fází dána není. Zmíněný pro-
ces mohu shrnout na následujících řádcích.

Trend může být vytvořen technologickou inovaci nebo může mít čistě 
fi nanční charakter. Je pravděpodobné, že zpočátku může být nepovšimnut. 
(1) Když mu účastníci trhu začnou věnovat pozornost, jejich zájem s vyso-
kou pravděpodobností posílí jak trend samotný, tak jeho interpretaci, která 
je dle mé teorie k němu chybně přiřazena. (2) Trend může být oslaben, což 
tvoří hrozbu pro jeho mylné chápání. V případě, že to tento test nevydrží, 
bublina se nevzedme. Avšak v opačném případě dojde k posilování obou, 
jak trendu, tak jeho chybného chápání. (3) Postupně se tak vnímání účast-
níků stane natolik vzdálené skutečnosti, že si začnou stále více uvědomovat 
tuto nejednoznačnost a obávat se jí. Nakonec přijde onen moment pravdy, 
a  to když tzv. pochybovači převáží nad těmi, kdo trendu zůstávají věrni. 
(4) V tomto období soumraku může být trend udržován setrvačností. (5) 
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Přesto je již nevyhnutelné, že situace dospěje do bodu zvratu. (6) Stále sílící 
nedůvěrou je pak posilována v opačném směru. (7) Vzhledem k tomu, že 
vždy existuje nějaká forma úvěru nebo dluhu, která je v této situaci anga-
žována, případná bublina má asymetrický tvar, roste zvolna a klesá prudce, 
končí krachem. (8) Posloupnost zmíněných fází je to jediné, co je předur-
čeno. Velikost a doba trvání bublin je nepředvídatelná, stejně tak mohou 
v každé uvedené fázi zaniknout. Rovněž do své plné velikosti bubliny do-
rostou jen příležitostně.

Je velmi snadné pochopit, proč tomu tak je. V každém okamžiku existu-
je nepřeberné množství aktivních zpětnovazebních smyček, přičemž však 
každá z  nich spadá do  jedné ze dvou kategorií: pozitivní, nebo negativ-
ní. Pozitivní smyčka posiluje převládající chybné chápání trendu, zatímco 
negativní ho opravuje. Většinu času se však tyto smyčky navzájem pouze 
ruší. Jen příležitostně pozitivní smyčka vytvoří bublinu velikosti dostateč-
né k tomu, aby zastínila ostatní smyčky, avšak jen velice vzácně má taková 
bublina historický význam. Právě takovou vysoce vzácnou příležitostí je 
současná situace. Všechny ostatní úvahy přebíjí krize eura, fi nanční trhy 
si dělají, co chtějí. To má destabilizující efekt na chování účastníků trhu. 
Proto to kvalifi kujeme jako situaci, která má daleko do rovnováhy.

Existují však také situace, kdy převažují negativní zpětnovazební smyč-
ky, v důsledku čehož mají postoje účastníků tendenci blížit se k objektivní 
realitě. To pak může být chápáno jako téměř rovnovážná situace. Je zají-
mavé, že teorie racionálních očekávání předpokládá tento stav jako nere-
alistický extrém, který nastane v případě, že pozitivní smyčky jednoduše 
přestanou existovat a negativní dovedou vnímání a očekávání do dokonalé 
podobnosti s realitou, čímž vyprodukují jednoduchou rovnováhu.

Laboratoř fi nančních trhů je velmi vhodná ke studiu obou typů situací, 
těch blížících se rovnováze i těch od ní se vzdalujících. Avšak ani do jed-
né z těchto kategorií nespadá realita, jak jsem naznačil v knize Alchemy of 
Finance. Tu nejaktuálnější situaci bychom mohli zařadit někam mezi, kde 
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spojuje pozitivní i negativní zpětnou vazbu. Nicméně dva extrémy, které 
jsem zde popsal, charakterizují současnou situaci lépe, než by se dalo oče-
kávát na základě čistě náhodného rozdělení. Tyto dva extrémy jednají jako 
„podivné atraktory“ – termín často používaný ve spojení s komplexními 
systémy. Je to proto, že lidé potřebují zjednodušit komplexní situace, a di-
chotomie mezi dvěma extrémy slouží jako užitečný nástroj zjednoduše-
ní. Převládající řád je nahlížen buď jako neměnný, nebo jako proměnlivý. 
Neměnné situace jsou považovány za  určité a  předvídatelné, proměnlivé 
naopak za nejisté a nepředvídatelné. A vnímání refl exivně posiluje realitu – 
víra ve stabilitu vede ke strukturám posilujícím stabilitu a naopak.

Vzhledem k tomu, že bubliny činí fi nanční trhy ze své podstaty nesta-
bilní, historie fi nančních trhů byla přerušována fi nančními krizemi. Každá 
krize pak vyvolala regulační odezvu. Právě tak došlo k vytvoření a rozvoji 
centrálního bankovnictví a fi nančních regulací, ruku v ruce se samotnými 
trhy. Trhy tak nejsou vedeny jen neviditelnou rukou, ale mnohem více vi-
ditelnou rukou politiky.

Bubliny se vyskytují jen občas, ale mezihry mezi trhy a politikou probí-
hají neustále. Účastníci trhu stejně jako fi nanční orgány jednají na základě 
nedokonalého porozumění. Právě to činí mezihru mezi nimi refl exivní. 
Refl exivita proto musí nutně proniknout do naší interpretace fi nančních 
trhů, nejenom v případě, kdy jsou vzdáleny rovnováze.

Výše zmíněná fakta mají podstatné důsledky. Refl exivita představuje 
prvek nevyčíslitelné – knightovské – nejistoty, která činí Popperův koncept 
vědeckých metod neaplikovatelným. Nadčasová zobecnění nemohou být 
použita ani k předpovídání, ani k vysvětlování fi nančních trhů. Stejně tak 
neexistuje symetrie mezi předpovědí a vysvětlením – je jednoduší vysvět-
lovat minulost, než předpokládat budoucnost. Jinými slovy, fi nanční trhy 
jsou nejlépe interpretovatelné jako historický proces vázaný na čas a kon-
text.

…
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V Alchemy of Finance jsem líčil celou řadu specifi ckých situací spadají-
cích do škatulky „vzdálené od rovnováhy“, kterých jsem se účastnil osobně. 
Nejenže jsem je vysvětlil, ale v některých případech jsem uvedl, jak jsem 
z  nich profi toval. Dále jsem se zabýval tím, co nazývám experimentem 
v reálném čase, kde jsem zaznamenával svá rozhodnutí jako manažera in-
vestičního fondu v době, kdy jsem je učinil. Přestože jsem neuspěl při falzi-
fi kaci hypotézy účinného trhu ani teorie racionálních očekávání, podařilo 
se mi ukázat, že Popperova kritika marxismu s ohledem na jeho imunitu 
vůči falzifi kaci se rovněž vztahuje k ekonomii hlavního proudu. Věřím, že 
jsem také prokázal, že můj přístup je o mnoho lepší v predikci a vysvětlo-
vání chování fi nančních trhů než převládající paradigma. 

Mnoho z  mých dalších knih mělo podobnou strukturu: představení 
mého koncepčního rámce, jeho aplikace na  konkrétní situaci – obvykle 
současnou – a experiment v reálném čase nebo nějaký jiný pokus o pre-
dikci či proskripci. Diskutovaná témata nebyla omezena na fi nanční trhy. 
Ačkoliv jsem použil jako testovací laboratoř prostředí fi nančních trhů, 
věřil jsem, že můj koncepční rámec bude mít mnohem širší dopady. Na-
příklad v otevírání sovětského systému interpretuji vzestup a pád sovět-
ského systému jako boom-bust proces1. V knize Correcting the Misuse of 
American Power (ve slovenštině pod názvem Bublina americkej nadvlády 
vydalo v roce 2004 vydatelství Kalligram) jsem použil stejný přístup k ana-
lýze chybných porozumění pod povrchem katastrofální politiky Bushovy 
administrativy. Stejný přístup prostupuje i sérii esejů publikovaných zde: 
fi nanční a politický vývoj chápu jako neoddělitelně spojené fenomény, při-
čemž zdůrazňuji roli mylných představ a pochopení.

Knize Alchemy of Finance se při prvním vydání dostalo spíše smíšeného 
přijetí. Většího úspěchu dosáhla v komunitě investičních fondů a sloužila 
k výuce v některých obchodních školách, ale samotní ekonomové ji buď 

1  Jedná se o období charakterizované trvalým nárůstem několika ekonomických uka-
zatelů, které je následováno  jejich prudkým a rychlým úpadkem, pozn. překl.
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ignorovali, nebo odmítali. Nejčastěji byla vnímána jako sebechvála úspěš-
ného podnikatele skrze média. Tajně jsem doufal, že refl exivita bude ví-
tána jako obrovský objev a považoval jsem si jí natolik, že jsem byl sotva 
schopen se s ní rozloučit – ponechal jsem si možnost vykládat ji různými 
způsoby. Skutečnost, že se můj koncepční rámec setkal s mizivým ohlasem 
veřejnosti, mě vedla k závěru, že jsem se mýlil: můj výklad komplikované-
ho vztahu mezi myšlením a realitou byl pouhým subjektivním pohledem, 
nikoli objektivním příspěvkem fi lozofi i. Začal jsem o sobě uvažovat jako 
o neúspěšném fi lozofovi. Dokonce jsem ve Vídni vedl přednášku nazva-
nou „Neúspěšný fi lozof to zkouší znovu“. Jak jsem mluvil z vysokého podia 
na univerzitě, inspirovalo mě to ke zformulování doktríny omylnosti.

Toto vše se však změnilo s krachem v roce 2008. Ekonomové si začali 
uvědomovat, že v  převládajícím paradigmatu bylo něco zásadně špatně, 
a refl exivita začala být brána vážně. To mě vedlo k tomu stát se sponzorem 
Institutu nového ekonomického myšlení (INET), jehož poradní sbor získal 
šest Nobelových cen za ekonomii.

Svůj koncepční rámec jsem rozvinul do značné míry v soukromí své 
vlastní mysli. Jelikož jsem pracoval na vlastní pěst, byl to pomalý a prac-
ný proces. Nyní jsem však začal dostávat na své nápady i kritické ohlasy 
a velmi mi to pomohlo. Věřím, že jsem za poslední tři roky pokročil více 
než v předchozích třiceti letech. Má perspektiva se změnila. Již sám sebe 
nechápu jako neúspěšného fi lozofa. (Samozřejmě, že se nyní mohu mýlit.) 
Jsem přesvědčen, že můj koncepční rámec má více než ryze subjektivní 
význam – že může pomoci lidstvu lépe chápat realitu. Můj přínos tak není 
omezen jen na koncept refl exivity; uznává úlohu chybného pochopení při 
tvorbě historie, která je taktéž významná. Domnívám se, že tento bod bude 
v tomto souboru esejů dobře pochopen, zejména v těch esejích, které se 
zabývají krizí eura.

V posledních třech letech jsem se naučil tolik, že jsem byl nucen na-
psat novou knihu. Podobně jako u ostatních je obsahem přeformulování 
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koncepčního rámce a jeho aplikace na současnost. Ale není na to vhodná 
doba. Krize stále trvá a výsledek je nejistý.

Součástí této knihy bude řada esejů zde sebraných. Mé knihy obvykle 
obsahují experiment v  reálném čase, a  i  tentokrát to bude to, čím ese-
je přispějí především. Byly psány v zápalu boje a  snažily se navrhnout 
vhodné politiky. Byly brány vážně, ale čtenáři bude zřejmé, že mé návrhy 
nebyly následovány ani Obamovou administrativou, ani evropskými in-
stitucemi. Dle mého názoru by teď zmíněné subjekty byly v lepší pozici, 
kdyby tak učinily.

Souběžně s psaním článků jsem se také pokusil ovlivnit politiku ze 
zákulisí. Mé kontakty s konkrétními autoritami sledovaly dobře známá 
pravidla: ony poslouchaly, ale neodpovídaly. Byla to frustrující zkuše-
nost.

Po  Evropském summitu konaném 9. prosince, kde ústřední orgány 
zřetelně neuspěly v následování řešení, jež jsem prosazoval ve svých člán-
cích, jsem se rozhodl nepublikovat další články, nýbrž apelovat na tyto 
orgány prostřednictvím osobního sdělení. Pojmenoval jsem ho „Padoa-
-Schioppův plán pro Evropu“, na památku vysloužilého člena rady ECB, 
s  nímž jsem před jeho smrtí rozvíjel blízkou kooperaci ohledně krize 
eura. Jen tak pro zajímavost jej zde uvádím:

Padoa-Schioppův plán pro Evropu

Evropský summit konaný 9. prosince zasel semena budoucích pro-
blémů, aniž by řešil současnou fi nanční krizi. Tyto problémy se bu-
dou točit kolem dvourychlostní Evropy a chybné ekonomické dok-
tríny vedoucí v navrhovaný fi nanční propad. Tato doktrína stano-
vuje přísnou fi skální disciplínu v období rostoucí nezaměstnanosti 
a hrozí vtáhnout eurozónu do kruté defl ační pasti, ze které by se jen 
těžko unikalo. Avšak řešení akutní krize by mělo dostat přednost.
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V tomto ohledu summit neproběhl zcela bez pozitivních výsled-
ků. Aby dostaly fi nanční krizi pod kontrolu, ústřední fi nanční orgá-
ny potřebují ochránit banky a trhy s vládními dluhopisy v eurozóně 
před možností následovat příklad řeckého bankrotu. Polovina to-
hoto úkolu byla z velké části splněna. Opatření, která ECB zavedla, 
ušla dlouhou cestu, aby zmírnila problémy s likviditou, jež banky 
měly. S garancí jednotlivých centrálních bank bude ECB schopna 
přijímat prakticky jakoukoli půjčku od  komerčních bank, stejně 
jako nabízet úvěry na dobu tří let v programu dlouhodobých refi -
nančních operací (LTRO)2. 

Avšak co se týče nápravy základní vady eura, tady již aktivita 
i efektivita summitu pokulhává: jednotlivé státy nemohou vydávat 
svou vlastní měnu. Jejich dluhopisy jsou proto zařazeny do obdoby 
půjček v cizí měně, kterou využívají méně rozvinuté země. V dů-
sledku toho jsou italské a  španělské dluhopisy zatíženy vysokými 
rizikovými přirážkami. Tento problém dosud nebyl vyřešen.

Naneštěstí, jelikož jsou tyto rizikové státní obligace úzce propo-
jeny s  bankovními kapitálovými defi city, poloviční řešení nestačí. 
Pokud by nemělo splnit podmínky pro další využívání svého zá-
chranného programu, euro by se mohlo stát neudržitelným pro ital-
ské a španělské banky, což by jejich dluhopisy ponížilo na úroveň 
těch řeckých. Tento scénář se může stát realitou, pokud v kompe-
tenci italských a  španělských ústředních orgánů nebude možnost 
spravovat své fi nance do té míry, aby mohly zabránit platební ne-
schopnosti. Rizikem těchto zemí je fakt, že mohou být chyceny 
do jakéhosi sebenaplňujícího kruhu, v němž vysoké výnosy způso-
bují obavy z již zmíněné insolvence, která vysvětluje vysoké výnosy. 
Jak fi nanční trhy, tak ratingové agentury se na toto riziko zaměřují, 
zatímco summit v tomto bodě zklamal.

2   Jedná se o úvěry jištěné cennými papíry, pozn. překl.
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Avšak toto selhání může být napraveno ještě předtím, než nadělá 
obrovské škody. Dovolte mi představit můj návrh, jak by to mělo být 
provedeno. (Jedná se o  upravenou verzi mého návrhu otištěného 
ve Financial Times 13. října, inspirovaného rozhovorem s Tomma-
sem Padoa-Schioppem, který jako italský ministr fi nancí v devade-
sátých letech zvrátil situaci v  Itálii pouhým vydáváním krátkodo-
bých státních pokladničních poukázek.)

Země eurozóny by měly využít Evropský fond fi nanční stability 
(EFSF) jako záruku ECB proti platebním rizikům italských a španěl-
ských státních pokladničních poukázek, které kupují od komerčních 
bank. To by dovolilo ECB zřídit nový nástroj, prostřednictvím kte-
rého by nakupovala veškeré poukázky nabízené bankami ve  stejné 
nominální hodnotě, za  jakou byly původně prodávány. ECB by tak 
tyto poukázky spravovala až do data splatnosti. Pokud by je jejich vy-
davatel nevyplatil, ECB by je hradila z fondu EFSF.

Státní pokladniční poukázky spravované bankami by tak moh-
ly být předmětem zacházení evropských bankovních orgánů, jako 
ekvivalent hotovosti, jež by mohl být kdykoli prodán ECB. Banky by 
tak získaly výhodu držet nadbytečnou likviditu ve formě italských 
a španělských státních pokladničních poukázek tak dlouho, jak bu-
dou disponovat bankovními vklady u ECB.

Země, které trpí nadměrně rizikovými státními obligacemi, by 
mohly být schopny splnit své výpůjční podmínky prodejem zmíně-
ných státních pokladničních poukázek za cenu, jež se blíží vklado-
vým sazbám ECB, které se aktuálně pohybují okolo jednoho procen-
ta na povinné rezervy a pětadvaceti bazických bodů na přebytečné 
rezervy. Toto uspořádání by mohlo ve velké míře přispět k udržitel-
nosti jejich dluhů. Například Itálie by namísto nárůstu průměrné 
ceny svých půjček mohla zaznamenat její snižování ze současných 
4,3 %. Pokud budou všechny dluhy splatné v prvním čtvrtletí takto 
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refi nancovány, průměrné ceny půjček poklesnou na 3,8 %. Vrátila 
by se důvěra, přestože by se postupně snížily výnosy z nesplacených 
dluhopisů, banky by nebyly dále penalizovány za držení italských 
státních obligací a Itálie by mohla znovu získat přístup na trhy s při-
měřenějšími úrokovými sazbami.

Jedinou možnou výtkou této strategii je, že by mohlo dojít 
ke  zkrácení průměrné splatnosti italského a  španělského dluhu. 
Tvrdím, že by to bylo ve stávající mimořádné situaci výhodné, jeli-
kož by to mohlo držet vlády konkrétních zemí na krátkém vodítku, 
které by jim nedovolilo odvrátit se od pomoci ECB. 

V případě Itálie by toto krátké vodítko mohlo vzpurné politiky 
odradit od neuposlechnutí požadavků technokratické vlády. Pokud 
by totiž došlo k uspíšení voleb, voliči by je potrestali. To by mohlo 
pomoci obnovit politickou stabilitu a urychlit návrat Itálie na trh. 
(Pokud Itálie i nadále zůstane závislá na této pomoci i v momentě, 
kdy vstoupí v  platnost nová smlouva, ESM může být použit jako 
záruka k dlouhodobým dluhopisům s plovoucími sazbami; úrokové 
platby by tak mohly být navázány na EURIBOR3. Mohlo by to slou-
žit jako náhražka pro Eurobondy4, které jsou politicky nepřijatelné.)

Některé věřitelské země vystupovaly proti tomuto použití EFSF 
na  základě faktu, že donucovací mechanismus v  případě fi skální 
disciplíny není dostatečně silný. To by se dalo napravit, pokud by 
nutnou podmínkou pro využívání EFSF pomoci bylo podrobení se 
programu Mezinárodního měnového fondu (IMF). Nicméně, dluž-
nické země by musely být zajištěny dostupností nízkonákladového 
fi nancování, aby ospravedlnily podnikání tak závazného kroku.

3 Euro Interbank Off ered Rate, pozn. překl.
4 Jedná se o dluhopisy emitované v  eurech společně sedmnácti zeměmi eurozóny, 
pozn. překl.
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Další možnou námitkou je konstatování, že rozšiřování tohoto 
nízkonákladového fi nancování do zemí, jako je Španělsko a Itálie, 
by mohlo ohrozit ostatní suverénní vydavatele státních dluhopisů, 
jako je Belgie a Francie, kteří se na záruky EFSF nespoléhají. Banky 
by tak upřednostnily před jejich kapitálovými podíly (těchto nega-
rantovaných vydavatelů) výše zmíněné, zajištěné. Jsem přesvědčen, 
že tyto obavy jsou bezpředmětné. Pokladniční pokázky, za něž by 
ručil EFSF, by vycházely z nerizikového sdíleného kapitálu, některé 
z nich by byly uchovány na rezervních účtech u ECB. Rizikový ka-
pitál by tak čelil méně situacím vedoucím k nižším výnosům z ob-
ligací zemí eurozóny.

Co je však jasné, v případě, že by to jakákoli země potřebovala, 
garance EFSF by mohla být rozšířena i na ně. EFSF má totiž více než 
dost kapitálu, aniž by využíval systém úvěrů. Co se týče eura, zů-
stává ze 780 miliard autorizovaného kapitálu 560 miliard volných. 
Právě tento kapitál by více než dostačoval k zajištění solventnosti 
v rizikových případech způsobených ECB, jelikož garance se vzta-
hují pouze na pokladniční poukázky, které banky nabízejí ECB. Ko-
nečně, evropské fi nanční instituce by se také měly zavazovat pouze 
k činnosti, pro kterou mají více než dostatek fi nančních prostředků. 
K tomu by mohly dospět i samy, a způsobit tak příjemné překvape-
ní, které by mohlo změnit náladu na trhu – protože trhy mají svou 
vlastní náladu. Právě toto musí ústřední fi nanční instituce pochopit, 
aby mohly znovu začít kontrolovat situaci.

Můj návrh se shoduje nejen se zněním, ale přímo se samotnou 
podstatou Článku 123. Úkolem ECB je poskytovat bankám likvidi-
tu, zatímco EFSF byl vytvořen, aby mírnil riziko platební neschop-
nosti. Společně pak mohou tyto dva subjekty působit tak, jak by 
ECB sama nikdy nemohla. ECB by nemohla usnadnit další půjčky 
od  členských zemí, maximálně by mohla pomoci s  fi nancováním 
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jejich půjček za nižší cenu. To by mohlo poskytnout dočasnou úlevu 
od osudné chyby v samotném konceptu eura, a to až do okamžiku, 
kdy budou moci členské státy poskytnout trvalejší řešení vyjedná-
váním o fi skální tísni. Ústřední bankovní orgány se tak budou moci 
spolehnout na  to, že pokladniční poukázky spravované bankami 
jsou ekvivalentem hotovosti. Tímto se můj návrh stává nejefektiv-
nějším využitím ručení EFSF.

Dále by měly existovat nějaké zákonné nebo obezřetnostní ná-
mitky ze strany ECB nebo regulačních orgánů, které mohly být mo-
difi kovány ve smyslu jim vyhovět. Například EFSF by měl mít do-
statek kapitálu pro zajištění horních 25 % pokladničních poukázek 
spravovaných dle uvedeného plánu a stále by mohl ručit za 100 % 
účtů nabízených ECB, jelikož Italská centrální banka by mohla sou-
hlasit s  okamžitým odkoupením těchto účtů a  jejich nahrazením 
novými.

V  říjnu, když jsem poprvé předložil tento návrh, ústřední or-
gány souhlasily s  jeho uskutečnitelností, avšak byly již příliš dale-
ko s plány na využívání EFSF, než aby své úsilí přehodnotily. Nyní, 
když všechny jejich pokusy využít EFSF skončily krachem, měly by 
vzít můj návrh okamžitě a vážně v úvahu. Nepočká to. Dlouhodobé 
problémy způsobené britskou opozicí v případě uvedeného fi skální-
ho propadu by ho neměly zastínit. Finanční krize nadále pokračuje 
a ničí ekonomiku.

Můj návrh by mohl být tím, co neúspěch změní v úspěch – a or-
gány eurozóny nutně potřebují jakýmkoli úspěchem posílit trhy 
a připravit je tak na případný řecký krach na jaře roku 2012.

Je zřejmé, že ústřední fi nanční orgány nikdy nebudou výše uvedený plán 
realizovat. Konkrétně Němci dali ve  svých veřejných prohlášeních jasně 
najevo, že hodlají probíhající krizi řešit krátkodobě. Věří, že tak dostatečně 
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pomohou těžce zadluženým státům. Pokud ovšem čtete mezi řádky, ban-
ky očekávají odkoupení krátkodobých italských a španělských dluhopisů 
a využití již zmíněného tříletého plánu LTRO k fi nancování jejich nákupů. 
Měly by tak čtyř až pěti procentní zisk – dostatečný pro mezibankovní 
soutěž o průběžné snižování úrokových sazeb italských a španělských dlu-
hopisů. Pro italské a španělské banky by odkoupení těchto dluhopisů vlast-
ními vládami bylo prakticky bez rizika – jediným, co by mohlo nastat, je, 
že země nemusí svůj závazek splnit, což by vedlo ke krachu.

Španělské banky na  tuto nabídku na  poslední aukci svých tříletých 
dluhopisů odpověděly dle očekávání agresivně, přesto nálada na fi nanč-
ních trzích zůstává skeptická. Banky dle příkazů zvyšují svůj vlastní kapitál 
na 9 % svého celkového jmění a Evropská bankovní asociace (EBA) ve vý-
počtu kapitálu udává hodnotu vládních dluhopisů na trhu. A kapitálové 
trhy penalizují banky, pokud vlastní italské a španělské dluhopisy. To zna-
mená, že obchodování není bez rizika a schopnost bank se do něj zapojit 
není neomezená. Po krátkodobém zlepšení situace italských a španělských 
dluhopisů následoval jejich prodej. Odtud pochází nejistota eventuálního 
výsledku.

Pokud by byl režim LTRO úspěšný, dosáhlo by se víceméně stejných 
výsledků jako při aplikaci Padoa-Schioppova plánu. Trvalo by to však 
mnohem déle a zisk z úrokové míry by v tomto mezičase šel bankám, ni-
koli postiženým zemím, což je jen dalším nedostatkem. Režim LTRO tak 
jen posílí intimní vztah mezi bankovními autoritami jednotlivých zemí 
a jejich bankami, což může být jen dalším krokem k eventuálnímu rozpa-
du eurozóny. Trh se stáními dluhopisy je ponechán v nepříjemné závislosti 
na rozhodování mezi pro něj příznivými a nepříznivými důsledky. Po zra-
lé úvaze jsem dospěl k  tomu, že jsem nakloněn pozitivním důsledkům, 
protože klesající tlak na  banky pravděpodobně vyvrcholí na  konci roku 
a již po Novém roce se projeví v nabídkách zvýšenou agresivitou. Na dru-
hou stranu existuje jisté nebezpečí, že se Bundesbank podaří donutit ECB 
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k  omezení nákupů vládních dluhopisů na  otevřeném trhu. To by banky 
od dalších nabídek jistě odradilo. Tím se dostáváme k  faktu, že eurozó-
na je nebezpečně ponechána napospas řeckému bankrotu očekávanému 
na jaře 2012.

Naopak Padoa-Schioppův plán by rozhodně italské a španělské dluho-
pisy dostal do kategorie udržitelných a efektivně by je ochránil. Ústřední 
orgány by tak trhy vyděsily natolik, že ty by opustily vzorec „příliš málo, 
příliš pozdě“ a začaly by myslet pozitivněji. To by mohlo uvést do pohybu 
příznivý sled událostí vedoucí až k požadovanému stavu. Defl ační dluhová 
past by tak stále zůstala k řešení.

Výhled do  budoucna se může rozjasnit v  době, kdy bude tato kniha 
publikována, což z tohoto úvodu učiní pravý experiment v reálném čase. 
V  případě potřeby by Padoa-Schioppův plán stále mohl být uskutečněn 
brzy po Novém roce, ovšem jen za předpokladu, že schopnosti a působnost 
EFSF nebudou v mezidobí nijak jinak využity, či zavázány. 
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Nejhorší krize 
za posledních šedesát let

Financial Times,
23. leden 2008

Současná fi nanční krize byla urychlena bublinou na  americkém trhu 
s bydlením. V některých ohledech se podobá krizím, které se od druhé 
světové války objevovaly v intervalech od čtyř do deseti let. 

Přesto však existuje podstatný rozdíl: současná krize značí konec éry 
expanze úvěrů vázaných na dolar jako na mezinárodní rezervní měnu. 
Periodicky se opakující krize byly v širším kontextu součástí boom-bust 
procesu, zatímco současná krize je vyvrcholením jakéhosi superrůstu, 
který trval posledních šedesát let.

Boom-bust proces se obvykle točí kolem úvěrů a vždy s sebou nese 
spoustu zaujatosti a nepochopení, což je obvykle způsobeno neschop-
ností přijmout refl exivní kruhovou spojitost mezi ochotou půjčovat 
a hodnotou zajištění této půjčky. Snadná dostupnost úvěru vytváří po-
ptávku, která zvyšuje hodnotu majetku, což opět navyšuje výši úvěru, 
jenž je k dispozici. Bublina se začíná tvořit tehdy, když lidé kupují domy 
a předpokládají, že mohou své hypotéky refi nancovat se  ziskem. Sou-
časný rozmach tohoto typu hypoték v USA je toho názornou ukázkou. 
Avšak šedesátiletý superrůst je již o něco složitějším příkladem.

Pokaždé, když se růst úvěrů dostal do  potíží, fi nanční orgány za-
sáhly, fi nanční injekcí zajistily likviditu a  objevily i  další způsoby, jak 
stimulovat ekonomiku. Tak došlo k  vytvoření systému asymetrických 
podnětů, taktéž známému jako morální hazard, jenž podněcoval k ještě 
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