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Abstrakt
Cílem této bakalářské práce je analyzovat bubliny na trzích aktiv - přiblížit jejich
charakterové vlastnosti, příčiny vzniku a následky, které s sebou můžou přinášet. Dále se
práce zaměřuje na prezentaci potenciálních reakcí monetární politiky, jejich vlivu na vývoj
a dopad bubliny a na podání argumentů ohledně zásahu centrálních bank do této
problematiky. Hlavním bodem práce je aplikace tohoto teoretického rámce na praktických
příkladech. Pro tento účel jsme si vybrali tulipánovou horečku 17.století, černé pondělí
října 1987 a japonskou bublinu 80.let. Závěrečná část práce je věnována komparaci dvou
posledně jmenovaných případů jako typických zástupců benigního a maligního krachu a
ohodnocení reakcí jednotlivých monetárních politik.

Abstract

This thesis' intent is to analyze stock market bubbles - to bring forward their causes,
characteristics and possible aftermath. Hereinafter is this work aimed at presentation of
possible monetary policy reactions, its influence on bubble development and impact. I will
also present arguments in relation to central bank interventions.
The principal point of this thesis is an application of theoretical framework onto actual
examples. Therefore have I selected 17th century Tulipmania, Black Monday (October
1987) and Japanese Bubble in the '80s? Closing part is focusing on Black Monday and
Japanese Bubble comparison, which are considered to be typical benign and malign crash
examples, and on evaluation of relevant monetary policy reactions
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1. Úvod
Otázka cenových bublin je stará téměř čtyři století. Přesto její pochopení a
vysvětlení zůstává výzvou pro mnoho vědeckých výzkumů a pro makroekonomická
rozhodování.

Přestože bylo o jednotlivých aspektech tohoto zajímavého tématu napsáno

již mnoho, neexistuje žádné komplexní pojednání, které by čtenáři přiblížilo všechny s tím
související oblasti. To bylo také jedením z důvodů proč jsem si toto téma vybrala pro
analýzu do své bakalářské práce.
Jelikož teorie problematiky bublin není jednoznačně vymezena, dává si tato práce
za první cíl podat přehled teoretických názorů na vznik, průběh a důsledky bubliny.
V další časti práce jsou prezentovány možné strategické reakce monetárních politik
na výkyvy cen aktiv a na základě analytických výzkumů předních autorů, zabývajících se
tímto tématem, se pokusíme získat odpovědi na nejčastěji kladené otázky ohledně reakce
centrálních bank na bubliny.
V následujících kapitolách se zaměříme na rozbor teoretického rámce v praxi.
Prvním zkoumaným případem bude první oficiálně zaznamenaná bublina - tzv. tulipánová
horečka 17.století, která je důkazem toho, že i enormní zvýšení cen pouhé jedné květiny
může mít pro ekonomiku nebývalé následky.
Dále se zaměříme na krach burzy v říjnu 1987 a na japonskou bubliny 80.let. Po
podrobné analýze těchto dvou případů provedeme srovnání jejich faktorů vzniku, způsobu
chování monetární politiky a nakonec jejich důsledků. Pokusíme se identifikovat co bylo
příčinou rozdílnosti těchto bublin a co způsobilo jejich vyústění v benigní a maligní krach.
N a závěr představíme několik dílčích doporučení pro centrální banky vedoucích k
omezení negativních dopadů praskajících bublin na reálnou ekonomiku.
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2. Teorie bublin akciového trhu
Otázka cenové bubliny aktiv nepatří mezi ty nové. Již studie o známých bublinách,
jako například holandské Tulipománii ze 17.století či bublině „Jižního moře" 18.století,
dlouhodobě fascinovala ekonomy. I přes trvalý zájem o tento fenomén se ještě nepodařilo
jeho jádro dobře pochopit a vysvětlit. Proto zůstává toto téma výzvou pro vědecké
výzkumy a makroekonomická rozhodování.

V úvodní kapitole si nastíníme obecné předpoklady formování bubliny, za nichž je
trh s příslušným aktivem schopen dosáhnout abnormálního růstu přitahujícího nové a nové
subjekty do roztáčejícího se spekulativního kolotoče. Současně se pokusíme najít odpovědi
na některé důležité otázky:
•

Kde vzniká ona obrovská síla, která dodává potřebný impuls pro trvalý a mohutný
růst daného trhu?

•

Kdo z růstu trhu profituje a komu zbývají oči pro pláč?

•

S jakými negativními důsledky může být cenová bublina spojena?

2.1 Definice bubliny
Co si ekonomové vlastně představují pod pojmem bublina? Jednoznačná odpověd 1
na tuto otázku neexistuje. Z hlediska výzkumů se definice liší podle různosti modelů.
Můžeme se setkat s diverzifikovanými názory na její hlavní substance.
Jedno ze specifičtějších vysvětlení tohoto termínu nabídl v ekonomickém slovníku
Charles Kindelberg 1 : „Bublinu můžeme definovat jako ostrý nárůst cen nebo rozsahu

aktiv

v nepřetržitém

která

přitahují

procesu,

nové nákupčí,

kde počáteční

vzrůst generuje

obvykle spekulanty,

více než o jejich použití či výnosnost."

očekávání

dalších růstů,

zajímající se o zisky z obchodování

s aktivy

Tento jev je tedy o to více podněcován investory,

jejichž cílem je kupovat s úmyslem opětného prodeje (jiným investorům) za vyšší ceny.
Jiní ekonomové se pokoušeli dát definici bubliny další rozměr tím, že spojili
pohyby cen aktiv s fundamentálními ukazateli.

1
The New Pelgrave: A dictionary of Economics, John Eatwell, Muray Milgate, Peter Newman, New York,
Stocton Press, str. 281
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Peter Garber se pokusil objasnit termín bublina takto: „Definicí bubliny
používanou

v ekonomických

výzkumech se nazývá nevysvětlitelná

J.

Barley

část pohybu ceny aktiv,

ukazatelích. "2

která je založena na fundamentálních
Profesor

nejvíce

Rosser

z James

Madison

University

navrhuje

přijetí

specifičtějšího pohledu na tyto ukazatele při definování bubliny: „Spekulativní

bublina

existuje tehdy, když se cena daných aktiv nerovná jeho tržním základům pro nějaké

období

a to z jiných

důvodů

než pod vlivem náhodných

rovnováha

fundamentálních

rovnováhou.

"3

ukazatelů

je

šoků. Obvykle se přijímá

v dlouhém

období

shodná

s

názor,

že

všeobecnou

Český autor Kare! Tregler formuluje moderní definici cenové bubliny následovně:
„Cenová bublina je takové časové období, kdy nelze výrazné nárůsty cen akcií
změnou fundamentálních

ukazatelů.

zdůvodnit

V případě pozitivní cenové bubliny rostou ceny akcií

vysoko nad svoji vnitřní hodnotu jen proto, že investoři věří, že jejich cena bude zítra vyšší,
než je dnes.

V případě

negativní

cenové bubliny (krachu) se investoři v panice

zbavují

akcií, neboť ztratili veškerou naději, že se situace v brzké době zlepší. V případě pozitivní
negativní

cenové bubliny tedy existuje velký rozdíl mezi tržní cenou a vnitřní

která zohledňuje
skupiny

veškeré hypoteticky

dostupné investiční charakteristiky

i

hodnotou,

dané akcie

nebo

akcií."
Jak je vidět o rozmanitost pohledů na ekonomické bubliny není nouze. Již tedy

víme co pojem „bublina" znamená a můžeme přistoupit k jejímu dalšímu zkoumání.

2.2 Fáze vývoje bubliny
Cenová bublina se může utvářet na libovolném aktivu v případě, že vzniknou
dostatečně příznivé podmínky pro agregaci bohatství společnosti do tohoto aktiva. Čím
více faktorů vytváří pozitivní synergii, tím má cenová bublina delší průběh a větší
intenzitu. Vývoj bubliny se opírá o tři fáze - nafouknutí, prasknutí a splasknutí bubliny.
Vysvětleme si však nejdříve, co podněcuje její samotný vznik.

:

Famous First Bubbles, Peter Garber, MIT Press, 2000, str.4
From Catastrophe to Chaos: A General Theory of Economic Discoiintinidtes, Barley J. Rosser Jr, Kluwer
Academie Pub., 2000, str 107
1
Oceňování akciových trhů: Metody měření správnosti ocenění, Tregler K., C.H.Beck PRO PRAXI, 2005,
str. 4
1
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Přestože je příčina vzniku bublin mnohdy sporná, lze tvrdit, že se bublina vytvoří
jako výsledek chování iracionálně přemýšlejících subjektů v zajetí davové psychózy, kteří
euforický následují chybně se ubírající dav. Jejich racionální chování je potlačeno
masovou hysterií či kolektivním šílenstvím. Ale kde pramení ono euforické šílenství, které
se jednoho dne náhle promění v hromadnou paniku?
Měnový teoretik a expert na finanční krize Hyman Minsky považuje za prvotní
impuls určitý vnější šok, jenž zasáhne do makroekonomického systému. Tím může být
například začátek či konec války, nový vynález, politická událost nebo překvapivý finanční
úspěch. To vše se může na vzniku cenové bubliny podepsat 5 . Každý šok musí mít v sobě
ukrytou takovou potenciální vnitřní energii, která vyvolá v lidech změnu chování. Ti pak
mění svá očekávání.
Mnoho expertů věří, že bubliny mohou být vysvětleny pomocí „Greater FooPs
Theory" (Teorie většího hlupáka). Tato teorie vysvětluje chování

trvale optimistického

účastníka trhu, který kupuje nadhodnocená aktiva v očekávání , že je následně prodá
jinému chtivému účastníkovi za daleko vyšší cenu. Bublina pokračuje tak dlouho, dokud
se už nenajde větší „hlupák", který by aktivum koupil.
Jiní experti se přou, že příčinnou bublin je nadměrná peněžní hotovost ve finančním
systému. Nadměrná peněžní likvidita se vyskytuje tehdy, když centrální banky vykonávají
expanzivní politiku (snižují úrokovou míru a zaplavují finanční soustavu nabídkou peněz).
Když úrokové míry klesnou vyhýbají se investoři vkládání jejich kapitálu do spořících účtů
a snaží se posílit svůj kapitál půjčováním si od bank a investováním spekulačního kapitálu
do finančních aktiv jako například do cenných papírů a nemovitostí.
Jednoduše řečeno, ekonomické bubliny vznikají, když přílišnému množství peněz
odpovídá příliš málo aktiv. To způsobuje nadměrné ocenění dobrých i špatných aktiv až na
neúnosnou úroveň. Bublina vypukne jen tehdy, když centrální banka obrátí svou monetární
politiku a vstřebá likviditu do finanční soustavy. Když centrální banka zvýší úrokovou
míru, stanou se investoři averzními vůči riziku a budou se vyhýbat spekulativního kapitáiu,
protože cena půjčky se tak pro ně stane příliš drahou.
Přesto někteří autoři tvrdí, že cenové bubliny jsou hlavně poháněné nenasytností a
iracionální exuberancí příliš optimistickými investory. V tomto případě mají investoři
tendenci prodloužit minulé mimořádné výnosy investováním některých aktiv do budoucna.
5

http://www.askaboutmoney.com/showthread.php?t=24601
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Tímto chováním způsobují přeplacení těchto riskantních aktiv za účelem získání těchto
abnormálních měr výnosnosti.
Někteří ekonomové se dívají na bubliny jako na inflaci a tak věří že příčiny inflace
jsou také příčinami bublin. Další to vidí tak, že existuje základní hodnota aktiva a bublina
představuje vzrůst přes tuto hodnotu, která se eventuelně musí časem vrátit na původní
základní hodnotu.
Za zmínku stojí další tři modely, které se snaží vysvětlit

důvody vzniku bublin

na různých trzích.
John H. Cochrane ve své knize „Stock as Money: Convenience Yield and the TechStock Bubble" analyzuje změny cen na burze technologií ve Spojených Státech v roce
1990 a nabízí model nazvaný „ Rational Behaviour vvith Friction". Tvrdí, že některé ceny
na burze se mění na základě předpokládaného „vhodného výdělku", který závisí na
množství informací, které máme k dispozici a na rychlosti obchodování. To znamená, že se
poptávka po technologii na burze, přestože je cena dané technologie mnohem vyšší než
„obvyklý základ", podobá poptávce po hotovosti pod vlivem iracionálního očekávání, že
budou ceny ještě vyšší. Ve chvílí, kdy se množství akcií podstatně zvýší, klesne hodnota
transakcí a způsobí tak pokles cen.'1
Werner Je Bondt se ve své knize „Bubble Psychology" zabývá tou samou otázkou
z pohledu financí a psychologie chování, aby zjistil motivy, které vedou jednotlivé
investory k jejich jednání. Podle něj investoři více investují do aktiv jim známých a
nepřemýšlejí o diversifikaci portfolia díky nedostatku znalostí. 6
Ve svém díle „Bubbles in Real estate Markets" autoři Richard Herring a Susan
Wachter tvrdí, že se ceny nemovitostí chovají jinak než ceny dalších aktiv. Autoři vyvíjeli
model, který vysvětluje neobvykle dramatické cykly na tomto trhu. Tento model popisuje
cyklus, který existuje ve finančních systémech dominovaných bankou: rychlá expanze
úvěrů směrem k trhu nemovitostí vede k nárůstu cen nemovitostí. To motivuje banky
k vyšším a riskantnějším úvěrům, který autoři nazývají zničující myopií.'1

H. Minsky uvádí jako první fázi utváření - nafukování bublin - „střízlivou etapu
investování", kdy investoři racionálně reagují na předchozí, již zmíněné šoky. Přinese-li

'' Asset price bubbles: The Implications for Monetary policy, Regulátory, and International Policies, edited
by W.C.Hnter, G.G. Kaufman, M. Pomerlengo, Chicago, IL, MIT press 2003,str xvii
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tato investice zisk, budou investovat znovu a znovu. Tento ziskově zajímavý koloběh
přiláká další subjekty do tohoto procesu. Rostoucí počet ziskuchtivých účastníků trhu tlačí
ceny vzhůru. Do spekulace se postupně, pod vidinou vysokých zisků, zapojují lidé, kteří
tomuto procesu vůbec nerozumí.
Bublina je čím dál víc poháněna nákupy na úvěr, které způsobí další nárůst
množství peněz v oběhu. Investoři používají peníze z bankovních úvěrů, které investují do
nákupů rizikových aktiv, jež jsou relativně atraktivní, protože investoři mohou zamezit
ztrátám

spojených

s návratem

půjček. Riziko může

pramenit

jak z reálného,

tak

z finančního sektoru. Oslabení financí se objeví, když expanze úvěru není dostačující
k prevenci krize. Investice se stávají nadmíru rizikovými. Nastává poslední fáze vzestupu.
Insideři jsou připraveni realizovat zisky a stejně tak ti, kteří spatřují v aktivu blížící se
hrozbu. Poptávka s nabídkou se postupně vyrovnávají, cenová bublina čeká na moment
prasknutí.

Před příchodem prasknutí bubliny se velmi často objevují varovné hlasy. Jejich
váha však oproti mohutnému davu spekulantů bývá malá. Zprávy o nadhodnoceném aktivu
jsou přehlíženy, často dochází k dalšímu růstu. Trh je stále optimisticky naladěn

-

psychologický efekt vítězí. Posupně se ale síly na straně nabídky a poptávky vyrovnávají,
na trhy se dostavuje nejistota spojená se zvýšenými cenovými fluktuacemi. Náhle dochází
k obratu. Trh začíná klesat. Faktor (causa proxima), který posílá trh dolů, se hledá obtížně,
přestože může být prostý (bankrot, neposkytnutí úvěru či výprodej ze strany prozíravých
spekulantů, kteří realizují své zisky a definitivně opouštějí trh). Na cenové bublině nejvíc
vydělají informovaní lidé a náhodní šťastlivci. Ostatní počítají ztráty, zejména ti, co
nastoupili do rozjetého vlaku jako poslední. Cena aktiva dramaticky klesá. Nastává panika,
všichni chtějí prodávat.

Cesta ke dnu nabírá při splasknutí bubliny na obrátkách. Pákový efekt nákupčích
na úvěr se obrací proti nim. Hodnota jejich ručení okamžitě padá, následují finanční tísně,
pozice jsou automaticky uzavírány. Držitelé cenných papírů prahnou po likviditě. Cena
aktiv během několika dnů klesne o desítky procent. Situace se dočasně stabilizuje
s příchodem kupců očekávajících růstové korekce. Ve fázi kontrakce ale brzy následuje
další pád. Nadhodnocená aktiva nenacházejí nové kupce a řítí se opět směrem dolů.
Přibývá bankrotů, banky odmítají poskytovat půjčky, lidé prodávají za každou cenu, trh se
zdá být „přeprodán".
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Obrat na trhu nastává až s příchodem silné poptávky, kdy je cena aktiva příliš
nízko; téměř pod hranicí své vnitřní hodnoty. V tomto bodě se již objevují reální kupci investoři, ve většině případů ti, kteří aktiva draze prodávali, zaznamenali zisk a nyní j e
opět skupují od „roztřesených rukou".
Splasknutí bubliny se projevuje prudce klesajícími trhy a okamžitou ztráta
národního bohatství, které máji na ekonomiku ve většině případů negativní dopad. Zpětná
reakce ekonomiky na sebe obvykle nenechá dlouho čekat. Dopad
disalokaci

zdrojů

a jejich

neefektivní

použití.

Může

také

bublin způsobí

způsobit

přetrvávající

ekonomickou malátnost a zdevastovat nejen ekonomiku dané země , ale i dalších.
Splasknutí

bubliny je

doprovázeno

úpadkem

ekonomické aktivity, finanční

nestabilitou a někdy velkými rozpočtovými výdaji z rekapitalizace bankovních systémů.
Dopady a jejich rozsah se mohou lišit. Cena aktiva na trzích padá, investoři přicházejí o
svá bohatství. Nastává tlak ze strany privátní spotřeby - spotřebitelská poptávka klesá,
firmy jsou nuceny omezit výrobu, snižují náklady a propouštějí zaměstnance. Další pokles
spotřeby je nasnadě. S poklesem cen aktiv roste podíl nekrytých úvěrů. Banky přestávají
půjčovat, zbavují se špatných úvěrů, což ale způsobí další poklesy cen aktiv. Zadlužené
firmy, kterým nebyl poskytnut další úvěr, krachují. Úvěry bank zůstávají nesplaceny, samy
se dostávají do tíživé situace. Bankovní krize je nevyhnutelná. Vše řeší až zásah „nejvyšší
instance" skrze razantní měnovou restrikci.

2.3 Identifikace bubliny
Jedním ze způsobů, jak pochopit praktický význam bubliny akciového trhu pro
veřejnou politiku, je ocenit, kolik toho ekonomové vědí či nevědí o samotné identifikaci
cenové bubliny. Existuje mnoho ekonomů, kteří tvrdí, že dovedou poznat, kdy se cenová
bublina formuje. Nicméně výsledky četných výzkumů měření cen aktiv ukazují, že v této
oblasti neexistuje dostatečná jistota pro tvorbu ekonomické politiky prostřednictvím vlád a
centrálních bank. 7
Identifikovat bublinu akciového trhu je složité ex ante i ex post. Kindelberg 1996 x
například tvrdil, že bubliny akciového trhu jsou často definovány podle jejich chování

7

Randall S Kroszner :Assel price bubbles: The Implicationsfor Monetary policy, Regulátory, and International
Policies, edited by W.C.Hnter, G.G. Kaufman, M. Pomerlengo, Chicago, IL, MIT press 2003, str 4
Kindleberger za zdroje: Randall S Kroszner :Asset price bubbles: The Implications for Monetary policy.
Regulátory, and International Policies, edited by W.C.Hnter, G.G. Kaufman, M. Pomerlengo, Chicago, 1L, MIT
press 2003, str 4
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v čase. Cena aktiva, která stoupá a následně postupně klesá, je klasickým případem toho,
co mnozí pokládají chybně za chování bubliny. Tento předpoklad často vytváří velký
problém pro makroekonomická rozhodnutí.
Ukažme si to na konkrétním příkladu. Podívejme se na Graf 1 a položme si otázku:
„Jedná se o bublinu?" Většina ekonomů nebude souhlasit s tím, že se jedná o evidentní
důkaz přítomnosti bubliny. Graf

2, nám odhaluje, že rovná linie reprezentuje hodnotu

argentinského pesa v období 1997 až 2002. Během tohoto období stanovil měnový výbor
fixní směnný kurz mezi pesem a americkým dolarem. Tento graf nám ukazuje, že se v
lednu 2002 argentinské peso prudce znehodnotilo. Situace ilustruje, jak plochá cena aktiv
nejen neukazuje nedostatek finanční nepřízně, ale také, že náhlá změna v oceňování aktiv
může znamenat zotavení cen aktiv směrem k vhodnější tržní sazbě.
Graf 1: Hodnota argentinského

pesa

1997-01/2002

pesa

1997-2002

Zdroj9
Graf 2: Hodnota argentinského
>;Peío per dcilař;
3.S
3.0
2.5
2.0

1.5

1.0

Soures: Bloombeiy

Zdroj10

' Randall S Kroszner : Asset price bubbles: The Implicationsfor Monetary policy, Regulátory, and
International Policies, edited by W.C.Hnter, G.G. Kaufman, M. Pomerlengo, Chicago, IL, MIT press 2003,
str 5

11

Je těžké předurčit, zda se v cenách aktiv zrcadlí chování bubliny akciového trhu, či
zda se jedná pouze o odraz základních ekonomických jevů.
Neschopnost identifikace cenových bublin ex ante by měla být postačujícím
důvodem

pro

policymakery

k obezřetnosti

při

příjímání

preventivních

opatření.

Neschopnost identifikace bubliny ex post nejenže posiluje tento opatrný přístup, ale měla
by také policymakery přimět, aby se pozastavili nad tím, zda je rétorika bublin cen aktiv
užitečným konceptem pro strategické diskuze.

1(1

Randall S Kroszner :Asset price bubbles: The hnplications for Monetary policy, Regulátory, and
International Policies, edited by W.C.Hnter, G.G. Kaufman, M. Pomerlengo, Chicago, IL, MÍT press 2003,
str 5 a graf zdroj bloomerang : www.gtnews.com/article/4480.cfm
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3. Monetární politika a ceny aktiv
V této kapitole budeme argumentovat, proč jsou bubliny noční můrou centrálních
bank a představíme souhrn možných strategií, které může centrální banka používat při
podezření na přítomnost bubliny cen aktiv.

3.1 Cenová bublina - noční můra centrálních bank
Centrální banky se snaží vyhýbat styku s bublinami hlavně proto, že se obávají
odpovědnosti za způsobení krize. Správně argumentují, že je nemožné přesně určit vnitřní
hodnotu aktiv. Také se snaží vyhnout poskytování záruk finančním trhům.
Je obecně přijato, že není známa žádná cesta k vytvoření hladkého ústupu bubliny,
centrální banky jsou si vědomy že prasknutí bubliny bude vždy nepříjemné. Přetrvávání
bubliny podporuje růst a tím pádem inflaci, která podněcuje restriktivní zásahy monetární
politiky. Když bublina praskne musí centrální banka okamžitě změnit postoj a zabránit
kolapsu finančních trhů. Ex post je pak často centrální banka obviňována za to, že vůbec
dala průchod vzniku bubliny a že nebyla schopna vyhnout se ekonomickým a finančním
nákladům způsobených jejím prasknutím.
Centrální banky se zásadně domnívají, že je nad rámec jejich možností výrazněji
intervenovat do vznikající bubliny.

Jejich pozice je silně ovlivněna tím, že si nemohou

nikdy být jisti existencí bubliny. Zpřísnění monetární politiky během růstu bubliny může
vést k jejímu prasknutí spojeným s velmi bolestnými následky. Centrální banky nerady
nesou zodpovědnost za spuštění procesu, který nemohou nikdy kontrolovat s naprostou
jistotou. Preferují raději počkat dokud bublina nepraskne a pak zasáhnout jak nejlépe
umějí. Nikdo nechce být nositelem špatných zpráv a je daleko příjemnější zachraňovat
situaci než být obviněn ze způsobení pohromy
Jak již bylo zmíněno, centrální banky argumentují, že se nemohou vypořádat
s bublinami. Udávají pro to tři důvody; nelze identifikovat bubliny, kdyby ji centrální
banky identifikovaly, nemohou ji propíchnout, a kdyby je propíchly, mohlo by to situaci
ještě zhoršit. Všechny tyto argumenty jsou však, jak uvidíme později, napadnutelné.
Centrální banky musí dělat úsudky o vzniku bubliny na základě mnoha složitých otázek.
Musí se pokusit o vytvoření náhledu na budoucí inflaci. Za tímto účelem musí ohodnotit

13

produkční mezeru, rovnováhu míry nezaměstnanosti a růstu produktivity, které nejsou
dobře pozorovatelné, natož snadno měřitelné.

3.2 Možné strategie monetární politiky

V této kapitole si představíme možné strategie, které může centrální banka používat
při podezření na přítomnost bubliny cen aktiv. Tyto strategie seřadíme od úplně pasivního
chování až k téměř systematickým reakcím monetární politiky na vývoj cen aktiv.

3.2.1 Pasivní postoj centrálních bank

Tato strategie předpokládá, že je cenová stabilita postačující podmínkou pro
finanční stabilitu. Příznivci této strategie tvrdí, že stabilní a lehce předpověditelné prostředí
zajišťované centrální bankou, která udržuje cenovou stabilitu v krátkém období, zabraňuje
finančním

krizím. Tento názor byl často odmítán argumentem, že finanční krize mohou

nastat i při cenové stabilitě přesto, že ta je v dlouhém období úzce spojená s finanční
stabilitou'' Dále se hovoří o tom, že by ceny aktiv měly být ignorovány i přes jejich dopad
na

inllaci spotřebních cen. Přesto, že si tato teorie našla pár zastánců- hlavně mezi

odborníky centrálních bank- je vnímána skepticky a není obecně považována za optimální
řešení většiny situací.

3.2.2 Cílování inflace a cen aktiv

Základním principem této strategie je návrh k zahrnutí cen aktiv do cenového
indexu na jehož základě centrální banka definuje cenovou stabilitu' 2 . Cílování inflace je
v rámci této strategie nastaveno tak, aby reagovalo na fluktuace cen aktiv. Centrální banky
by měly aktivně a preventivně přizpůsobovat monetární politiku tak, aby ochránily
ekonomiku před inflačními a deflačními tlaky a tedy udržely cenovou stabilitu.
Stabilizace ceny aktiv je těžko uskutečnitelná hned z několika důvodů.

Je

problematické zjistit, zda je změna v cenách aktiv důsledkem fundamentálních faktorů,

" Trichet,Jean-Claude.: „Asset price bubbles and monetary policy", Speech o f 8 June 2005, Singapore
Citace z Monthly Bulletin Evropské Centrální Banky, Duben 2005, Box 4
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nefundamentálních faktorů či obou výše zmíněných faktorů zároveň. 13 Centrální banka
odpovídá na inflační a deflační tlaky generované pohybem cen aktiv bez toho, aby znala
povahu bubliny.
Dle Cecchettiho.Genberga a Wadhwaniho 14 spočívá výhoda této strategie v tom, že
je centrální banka i přes omezení nastavená z důvodu dlouhodobého inflačního cíle
v krátkém období dostatečně flexibilní k provádění jiných operací včetně těch vedoucích k
stabilizaci inflace a celkového produktu. Je tedy flexibilní v citováni inflace. Pro cílování
inflace j e charakteristická podstatná otevřenost a transparence díky podávání pravidelných
zpráv o inflační situaci a potažmo díky veřejným diskuzím o možnostech a plánech
monetární politiky.
Jelikož cílování inflace pomáhá udržovat stabilní makroekonomické podmínky a
vede k tomu, že úroková míra bude mít rostoucí tendenci při rozmachu bubliny a klesající
během prasknutí a splasknutí bubliny, může tento přístup podnítit potenciální finanční
paniku.
Standardním jednáním centrálních bank prostřednictvím cílování inflace je sledování
Taylorova pravidla - nastavení úrokové sazby i jako odpověď na odchylky očekávané
inflace p e od jejího cíle p* a na produkční mezeru:

i = a*(pe -p*)

+ b*mezera,

kde koeficienty a a b měří relativní důraz centrální banky na inflaci a fluktuace reálného
produktu.
Za přítomnosti bubliny se Taylorovo pravidlo modifikuje na tvar:

i = a*(pe-p*)

+ b*gap + c*bublina,

v období klidu je poslední člen nulový. Při vzniku či kolapsu bubliny reaguje úroková míra
přechodně i na třetí proměnnou.
K otázce, zda by monetární politika měla počítat s vývojem cen aktiv při určování
cenové stability, se vrátíme v následující kapitole.

13
Bemake, Ben.,Gertler,Mark.: "Monetary Policy and Asset Price Volatility", in new challenges for
monetary policy. Federal Reserve Bank of Kansas City, 1999
14
Cecchetti, Stephen., Genberg,Hans„ Wadhwani.Sushil.: "Asset Prices in a
Flexible lnflation Targeting Framework, " NBER Working Paper No. 8970, 2002
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3.2.3 „Propíchnutí" bubliny

Další možnou strategií centrální banky je „propíchnutí" bubliny v případě, že
můžeme potvrdit její přítomnost. Otázka propichování bubliny je mnohem složitější než
otázka cílování.

I když v praxi není mezi těmito dvěma metodami velký

rozdíl,

z analytického hlediska jsou tyto otázky naprosto odlišné. Chování monetární politiky se
v tomto případě odlišuje dle typu bubliny:

•

exogenni

bublina: tento typ bubliny nemůže být ovlivněn - propíchnut - měnovou

politikou, jelikož chování bubliny na intervence monetární politiky nereaguje.
V tomto případě usiluje monetární politika pouze o to, aby minimalizovala náklady,
které exogenni bublina může způsobit.
•

endogenní

bublina: u tohoto typu závisí pravděpodobnost dalšího vývoje a velikosti

bubliny na monetární politice. Čím více zvýší centrální banka úrokové sazby, tím
vyšší bude pravděpodobnost, že bublina praskne. Hrozí však, že takto velké změny
úrokové míry mohou mít vážné dopady na reálnou ekonomiku .

Je pravda, že pokusy o splasknutí bubliny s sebou přinášejí nebezpečí. Přirozeným
postupem je zvýšení úrokových sazeb, ale nepatrné zvýšení je málokdy postačující. Je tedy
zapotřebí velkého kroku. Tyto kroky mohou s velkou pravděpodobností vyvolat výrazné
zpomalení, které může vyústit ve finanční krizi. Je velice těžké vybrat a neexistuje jasná
odpověď na to, zda vyprovokovat krizi nyní či nechat ji samovolně nastat později.
Centrální banky se také obávají toho, že vyrovnání cen aktiv by mohlo odvrátit
jejich pohled od hlavního cíle - udržování cenové stability. Tvrdí, že pokud bublina
zvyšuje inflaci a její prasknutí má tendenci naopak k snižování inflace, pak už se nepřímo
prostřednictvím inflace zabývají i scénami aktiv. Zkušenosti však ukazují, že centrální
banky, které nereagují na enormní ceny aktiv přímo, umožňují růst bublin, což zahrnuje
také vychýlení směnného kurzu a bubliny na trhu akcií a nemovitostí.

3.2.4 Strategie „Leaning against the wind"

Princip „Leaning against the wind" spočívá v opatrném zvyšování úrokové míry i
výše, než je potřebné k udržování cenové stability v krátkodobém až střednědobém
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horizontu

v případě, že je

identifikován potenciální škodlivý „boom" cen

aktiv.

Asymetrický efekt pozitivních a negativních šoků cen aktiv je základním předpokladem
tohoto principu. Negativní šok mívá obvykle větší dopad než pozitivní. Důvodem je
skutečnost, že úvěrová omezení závisejí na výši záruky a že v případě finanční krize může
celý

proces

zprostředkování

v nejhorším

případě selhat.

Centrální banka

provádí

omezováním budoucího růstu poněkud přísnější politiku, než by prováděla běžně, s cílem
zajistit větší cenovou stabilitu v delších časových horizontech.
„Leaning against the wind" se doporučuje pouze v případě, že
•

je pravděpodobnost jakéhokoliv prasknutí bubliny v blízké budoucnosti malá

•

je růst cen aktiv dostatečně citlivý na úrokovou míru

•

ztráty efektivity prudce stoupají s velikostí bubliny

Pro praktickou implementaci této strategie je obtížným úkolem specifikovat, co pro
danou ekonomiku znamená „malá pravděpodobnost prasknutí", „dostatečná citlivost" a
„prudkost stoupání". To představuje jednu z největších slabin této strategie.

3.3 Měla by monetární politika reagovat na bubliny trhu aktiv?

Tato velmi kontroverzní otázka skýtá jedno z nejdiskutovanějších témat dnešní
doby. Existuje bohatá evidence, že se bublina čas od času na trhu objeví a může vést
k ekonomickým deformacím a finanční a ekonomické nestabilitě.
Mnoho autorů se domnívá, že optimální monetární politika vyžaduje, aby autority
zodpovědné za realizaci monetární politiky na bubliny reagovaly vzhledem k jejich
účinkům na aktuální růst celkového produktu, celkové náklady a očekávanou míru inflace.
Někteří, jak již zmíněno, si naopak myslí, že by monetární politika neměla reagovat na
ceny aktiv či bubliny i přes jejich přímý dopad na výše zmíněné veličiny.
N a následujících řádcích si představíme jak argumenty pro, tak argumenty proti
zásahům monetární politiky do ekonomických bublin .
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Měla by monetární politika cílovat i ceny aktiv?
NE: Bernake a Getler 1 ' ve svém modelu, kde počítali s případem exogenni bubliny a
neoptimální reakční funkcí, ukázali, že má vstup cen akcií do reakční funkce destabilizační
účinky a rozptyl inflace a celkového produktu je větší, jsou-li ceny aktiv cílované.

ANO: Cecchetti a spol. 16 napadli tyto výsledky, když ve svém modelu ukázali, že
v případě exogenních bublin a optimální reakce monetární politiky přinese model opačný
výsledek, tedy že monetární politika by měla cílovat inflaci a růst stejně tak jako bubliny
cen aktiv. Zkritizovali model Bernakeho a Getlera v tom, že jejich výsledky závisely na
použití neoptimální reakční funkce, kde produkční mezera stejně jako ceny aktiv vstupující
do reakční funkce monetárních autorit. Pokud se ceny aktiv v reakční funkci použijí spíše
jako alternativy nikoli komplementy produkční mezery, budou výsledky horší (méně
cenné), než v případě, kdy vstupují do reakční funkce jako relevantní proměnné.
Filardo později ve svých dílech potvrdil, že výsledky Bernakeho a Getlera nejsou platné při
uvažování optimálních pravidel. Tedy, že pravidlo optimální úrokové sazby reaguje na
inflace, celkový produkt a ceny aktiv.

Měla by monetární politika reagovat i za nejistoty ohledně existence a
povahy bubliny?
NE: Příznivci Bernakeho a Getlera tvrdí, že centrální banka nemůže ohledně bubliny být
lepším soudcem než trh sám. Bernake a Getler ve svém modelu ukázali, že monetární
politika, která přehlíží ceny aktiv je kvalitnější než ta, která je cíluje .

A N O : Ekonomická teorie říká, že nejistota není důvodem k ignoraci a nereagování,
přestože j e velmi těžké určit, zda je změna v cenách aktiv způsobena fundamentálními
faktory či bublinou na trhu. Zastáncem tohoto názoru je Andrew Filardo, který ve svých
dílech naznačil, že nejistota o fundamentálních a nefundamentálních komponentech cen
aktiv nemění nic na tom, že by optimální monetární politika měla reagovat na změny cen
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Bernake, Ben.,Gertler,Mark.: "Monetary Policy and Asset Price Volatility,"in new challenges for monetary
policy. Federal Reserve Bank of Kansas City, 1999
16
Cecchetti,Stephen., Genberg,Hans., Lipsky,John., Wadhwani,Sushil.: "Asset Prices and Central Bank
Policy," Geneva Report on the World Economy 2. CEPR and 1CMB, 2000
17
Zde j e nutné dodat, že tento model byl založen na modelu monetární politiky, který nebyl nastavena
optimálně.
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*
18
aktiv. Filardo ukázal, že čím vyšší je nejistota o bublině aktiv, tím menší váhu budou
ceny aktiv mít v reakční funkci monetární politiky, nikdy však nebude nulová. Nulová
reakce monetární politiky je neoptimální a iracionální.

Měla by monetární politika reagovat i když bublina nemá zničující účinky na
ekonomiku?

NE: Bubliny mají nepochybně dopad na ekonomiku. Někteří však argumentují tím, že
nemají dopad na reálné a finanční proměnné, jako např. na inflaci či růst, a proto nezpůsobí
žádné vážné následky. V tomto případě by monetární politiky neměly na bublinu
reagovat

19

.

ANO: Argument, že prasknutí bubliny nezpůsobí signifikantní dopad na ekonomiku je
nesprávný z následujícího důvodu: pokud prasknutí bubliny vede k prudkému měnovému
uvolňování, které by mělo zabránit dopadu krachu či ho zmírnit, pak tvrzení, že mnoho
krachů není nákladných je irelevantní. Bez agresivní reakce by byl ekonomický dopad
krachu o to vážnější. Téměř všichni autoři, včetně těch zastávajících názor, že na rostoucí
bublinu by monetární politika neměla reagovat, souhlasí s tím, že monetární politika by
měla ostře reagovat na krachující bublinu, jinak by takové prasknutí bubliny bylo nákladné
a mohlo by mít katastrofické následky.
Za desetiletí zkušeností víme, že mnoha krizím předcházejí bubliny aktiv, úvěrové
a investiční boomy a rostoucí nerovnováhy platební bilance.

Ekonomická teorie tvrdí,

že nejistota, zda bublina ovlivňuje ekonomiku či ne, by neměla implikovat její ignoraci ze
strany monetární politiky.

Měla by monetární politika reagovat i v období růstu bublin?
NE: Greenspan a FED tvrdí, že je lepší reagovat přes monetární uvolňování, když bublina
praskne. „Vyčištění vzduchu" po bublině je nutné, jelikož hrozí ekonomický pokles.
Zastánci tohoto stanoviska tvrdí, že je lepší se soustředit na zásahy k zmírnění důsledků až
nastanou, než se místo toho snažit ovládat údajnou bublinu drastickými útoky s velice
nepředpověditelnými následky. Monetární politika by měla reagovat asymetricky, tedy
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Filardo,Andrew.: „Monetary policy and asset prie bubles: calibrating the monetary policy trade-offs", BIS
working papers, Bank for International settlements, June 2004
19
Posen,Adam S.: „ Why Central Banks ShouldNot Burst Bubbles " WP series, Institute for International
Economics, Jan. 2006
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odpovídat na krachující, ale nikoli na rostoucí bubliny kromě jiného i proto, že zatímco j e
složité rozeznat rostoucí bublinu, je snadné identifikovat náhlý pokles cen aktiv a tímto
určit správnou chvíli zásahu. 20

ANO: Není žádným překvapením, že Andrew Filardo, Beranke ani Getler jako obvykle
nesouhlasí s názorem Greenspana a FEDu a tvrdí, že odpověď monetární politiky by měla
být buď symetrická či žádná. Pokud je ale praskající bublina mnohem více zničující než
rostoucí bublina, neměl by právě to být důvod reagovat spíše na růst cen aktiv pokud jsou
evidentní?
Přestože je zajišťování fungujících trhů v období nedostatku důležitou rolí centrální banky,
může vést podpora poslední instance k distorzi morálního hazardu. Ostatně podobně jako u
jiných typů pojištění. Asymetrická reakce na bubliny vede častěji k distorzím morálního
hazardu než symetrická reakce. Centrální banka nechává systematicky růst bubliny bez
zasahování a zatím slibuje trhu uvolnění likvidity, až bublina praskne. O to jsou pak
motivace investorů vážnější.
Reakce na rostoucí bubliny může pomoci vyhnout se deformované ekonomice a
deformovaným investičním rozhodnutím. Investiční deformace mohou vést k opakovaným
a intenzivnějším novým bublinám a krachům.

Může monetární politika svou reakcí na bublinu pouze dohlížet, aniž by vedla
k monetárnímu stahování?

N E : K propíchnutí bubliny je nutné, aby monetární politika razantním způsobem zvýšila
úroky. Takto silná monetární restrikce vede k recesi a způsobí větší škodu než samotná
21
•
'
bublina . Z tohoto pohledu nemohou centrální banky jen jemně propíchnout bublinu.
Ostré zvýšení úroků musí zpomalit ekonomiku a přivést ji do deprese" . FED zastává
názor, že monetární politika nemůže manipulovat s bublinou, protože udělá buď moc nebo
málo.
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2002
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Bernake a Greenspan, kteří jsou zastánci tohoto názoru se odkazují například na říjnový krachl929 po
němž následovala deprese.
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ANO: Je pravda, že politicky determinované úrokové sazby ovlivňují jak úvěrové
podmínky, tak ekonomické rozhodování ohledně spotřeby a investic a tím i pádem ceny
aktiv. To znamená, že měnová politika může mít ustavičný dohled (účinek) na ceny aktiv,
jež závisí na předem zmíněných faktorech. Tzn. že stanovisko FEDu o tom, že monetární
politika by udělala moc nebo málo nemusí být pravdivé. Zkušenosti z Austrálie či U.K.
potvrzují, že je možné reagovat na bubliny prostřednictvím rozumné monetární restrikce
bez způsobení ekonomického či finančního krachu 23 .

Z předchozích úvah vyplývá, že určení momentu zásahu, volba použitých nástrojů a
intenzita intervence není jednoznačně dána, ale bude vždy záviset na jaké straně dělící
roviny se nachází představitelé monetárních autorit.
Čím menší je bublina a čím kratší má dobu trvání, tím menší budou „náklady" na
ni. To naznačuje, že centrální banky by se měli pokusit o prevenci vzniku bubliny nebo
alespoň usilovat o dohlížení na ni - nepokoušet se o její propíchnutí. Flexibilní cílování
inflace by mohlo tohoto cíle dosáhnout.

23

V těchto dvou případech zareagovaly banky na „boom" nemovitostí vhodným zvýšením úrokových sazeb,
který tento „boom" pozastavil a způsobil požadovaný pokles cen nemovitostí.
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4. Tulipománie

Kdy kol iv ekonomové pátrají po extrémní nestabilitě trhu, bublině, efektu davového
šílenství či podobném ekonomickém hororu, pozastaví se vždy s velkým zájmem nad tzv.
Tulipomanií, která vypukla v Holandsku v rozmezí let 1634 až 1637.
Jelikož tato bublina

patří k nejstarším spekulačním bublinám, které zasáhly trh

aktiv, ale přesto vykazuje průběh velmi podobný bublinám moderní doby, rozhodla jsem se
jí věnovat následující stránky.

4.1 Trocha historie

Říká se, že tulipán má původ v Turecku, kde rostl jako divoká květina, která byla
následně zušlechtěna. Existují však zdroje, které tvrdí, že se tato rostlina poprvé objevila
v oblasti střední a západní Asie. Tato diskuse však není předmětem mé práce.
Turkové byli prvními, kdo začal tuto rostlinu šlechtit. Tulipán se během 16. sto letí
stal oblíbenou květinou sultánů a vládců. Pravě díky jednomu z nich, sultánovi Osmanské
říše, se tulipán dostal od Tripoli přes Perský záliv až do Maďarska. Odtud si tehdejší
rakouský velvyslanec přivezl kolekci tulipánů. Do jejich současného domova je dopravil
tehdejší ředitel

vídeňské královské „Medicinal Garden". Byl také prvním, kdo úspěšně

vyšlechtil první tulipán v Evropě

ló.století 24 . Díky skvěle vyhovujícím klimatickým

podmínkám, které umožňovaly křížení tulipánů a šlechtění jejich nových druhů vznikl v
Holandsku nový průmyslový směr, který přinesl následující století mnoho překvapení.

4.2 Příčiny vzniku bubliny

Zrození a život bubliny ovlivňuje mnoho faktorů. Každý z nich se podílí na chování
bubliny jinak. Existují případy, kdy je síla určitého faktoru pro bublinu zásadní a existují
případy, kdy tento faktor působí na bublinu téměř nepoznatelně. Podívejme se nyní, co
mohlo způsobit a ovlivnit vznik a chování tulipánové bubliny 17.století.
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4.2.1 Politické důvody

E.A. Thompson"'' tvrdí, že vznik bubliny mohl souviset s koncem první fáze
(náboženské) třicetileté války (1618-1648). Příznivější politická situace v posledních
čtyřech letech první fáze války, kdy navíc ustaly vesnické revolty, vedla k tomu. že
princové severozápadního Německa začali masivně zdobit svou oblíbenou květinou okolí
svých hradů a zámků a zapříčinili tak velký rozmach poptávky po tulipánech v léto oblasti.
To samozřejmě silně ovlivnilo abnormální nárůst cen cibulek tulipánů mezi rokem 1632 a
podzimem 1636.

4.2.2 Příliv likvidity

Pohyby cen tulipánů byly mimo jiné výsledkem vládní politiky, která zvýšila
množství peněz na trhu a tím vytvořila ideální prostředí pro spekulace a špatné investice.
Tato politika doprovázená občasným zabavením mincovních kovů a hotových mincí ze
španělských lodí, které zakotvily v Amsterdamu, vedla ve 30.letech k velkému zvýšení
zásoby mincí a kovů na trhu. Volnější zákony ohledně ražby pak umožnily vytvořit větší
množství peněz z mincí a mincovního kovu, než trh potřeboval.

Graf 3: Vývoj celkového salda a zásob kovu
Bank of Amsterdam
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Zdroj dat: „History of Principal Public Banks"
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Právě tento náhlý nárůst nabídky peněz se stal stimulem pro spekulace a nevhodné
investice, které se projevily intenzivním obchodováním s tulipány. Stejně jako v jiných
obdobích zvýšených spekulací, tak i holandské úrokové míry prudce klesly a s cibulkami
se mohlo dále obchodovat bez dalších marží.

4.3 Rozmach bubliny

Záhy se tulipánové cibulky staly symbolem bohatých a slavných. Trh se začal
rozšiřovat. Je však třeba upřesnit, že trh se týkal obchodování s cibulkami nikoli s pouhými
květinami. Vyvíjení metod ke šlechtění nových druhů tulipánů vedlo k dominantnímu
postavení Holandska na tomto trhu, přestože kultovní prestiž květiny zaujala i okolní státy.
Cena

originálních

a jedinečně

vzorovaných

květin

v rozmanitých

barvách

byla

několikanásobně vyšší než těch běžných. Vlastnit unikátní cibulku se časem stalo jakýmsi
módním trendem nejen pro vyšší třídu ale i mezi chudšími vrstvami. Mackay 27 uvádí i
mnohé případy, kdy byli obchodníci schopni zaplatit za jedinou cibulku polovinou svého
majetku (stalo se také, že lidé prodali svůj dům, dvorec nebo statek, jen aby měli dostatek
hotovosti na další výnosné "tulipánové investice").
Od roku 1634 počet neprofesionálních jedinců vstupujících do odvětví podstatně
rostl. Nadšení Holanďanů bylo tak velké, že se všichni, včetně největší spodiny, chtěli
svézt na tulipánovém býčím trhu. Nakupovali už dokonce i veřejní funkcionáři. Prodejci,
většinou zkušení pěstitelé, nehorázně a rychle bohatli. Cibulky se staly velmi atraktivní
komoditou nejen pro domácí, ale i pro zahraniční hráče, jejichž investice začaly masivněji
vstupovat do země.
Se stoupající mánií stoupaly i ceny cibulek až do enormních výšin. Jestliže
zpočátku stála jedna cibule jeden gulden, zanedlouho musel kupující zaplatit za tutéž
cibulku již 1.000 guldenů i více.
Brzy začal platit „tulipánový zákon" k ochraně obchodníků (za

poškození

tulipánových cibulí hrozilo vězení). Byly pořádány dražby tulipánových cibulí, dokonce i
notáři se specializovali na tulipány. Uzavíraly se kontrakty, které opravňovaly k nákupu

str 13
27

Charles Mackay citován v díle: Garber,Peter.: „Tulipomania", Journal ofPolitical Economy, Vol. 97,
No.31, pp 535-560, 1989
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jistého množství cibulek za předem určenou cenu po uplynutí tří, šesti anebo devíti měsíců.
Během několika málo týdnů se těmito opčními obchody mohl vstupní kapitál znásobit
desetkrát, nebo i padesátkrát.
Zatímco v roce 1624 stála jedna cibule vzácného druhu "Semper Augustus" 1200
holandských guldenů, o rok později ty bylo již 3000 guldenů. Roku 1636 dal kupec za
pouhou jednu cibulku stejného druhu 4.600 guldenů, nový povoz a navíc dvě šedé klisny i
s postrojem. Maximální cena Semper Augusta

dosáhla až 5500 guldenů 28 . Za stejnou

částku by se na trhu dalo koupit zlato v hodnotě 50 000 dollarů.

4.4 Mechanismus trhu s tulipány

V letech 1636/37 dosáhla "tulipánová horečka" svého vrcholu. Ještě předtím, než
květina vykvetla, změnila často vícekrát svého majitele.
V roce 1636 oficiálně vznikly termínované trhy (i když neformálně existovaly už
dříve). Právě termínované trhy byly ohniskem obchodování až do února 1637. Důvodem
vzniku termínovaných trhů byla skutečnost, že vzhledem k biologickému růstovému
procesu nebylo možné doručit cibulku kdykoli během roku. Muselo se počkat, dokud
cibulka nedosáhla optimální velikosti, aby byla schopna samostatně existovat. Tento
proces tedy neumožňoval, aby byly doručovány květiny v období mezi zářím a červnem.
V tomto období musely být kontrakty odkázány na termínovaný trh.
Bylo obvyklé, že kupující zrovna nedisponovali penězi na zaplacení a prodávající
neměli k dispozici cibulky. Cibulka tedy měnila majitele aniž by ještě existovala. V údajný
doručovací den, neboli dnem převodu, se splácel pouze rozdíl mezi dohodnutou a
skutečnou cenou; tedy stejný princip jako na dnešních trzích. Pokud byla smluvní cena
vyšší než cena v den doručení kupující prodělal a prodávající získal a naopak, pokud byla
smluvní cena nižší než cena v den doručení prodělal prodávající a kupující vydělal.
Před rokem 1636 byly obchodní kontrakty mezi kupujícím a prodejcem pouze
notářsky ověřené. V létě 1636 nastoupila v platnost regulace trhu a to několika nařízeními
a

povinnými

poplatky.

Kupující měli

zaplatit

prodejci

1/40 guldenu

za

•

zkontraktovaný gulden, maximálně však 3 guldeny za každou transakci. P.Garber

každý

29

uvádí,

že není zřejmé, které datum bylo určeno jako doručovací, protože na budoucích trzích
28
29

Garber,Peter.: „Tulipomania", Journal of Political Economy, Vol. 97, No.31, 1989, str. 544
Garber,Peter.: „Tulipomania", Journal of Political Economy, Vol. 97, No.31, pp 535-560, 1989
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konce roku 1636 a 1637 před kolapsem nemohly žádné dodávky dorazit vzhledem k j i ž
zmíněné nedostatečné velikosti cibulek. Není ani jisté, z čeho byla cena v den převodu
doručení odvozována. Beckham 30 zmiňuje, že to obvykle byla cena, za kterou se uzavřelo
nejvíce kontraktů. 1 to je opět podobný postup jako v dnešní době.

4.5 Krach
Přesto, že k prasknutí bubliny došlo v únoru 1637, již v listopadu 1636 vysílal trh
silné signály, že by k tomu mohlo dojít již nyní.

4.5.1 Podzim 1636

Švédové, podpořeni Francouzi, porazili Němce na začátku října 1636 u Wittstocku.
Tento obrat rozjel druhou (majetkovou) fázi třicetileté války. Další útok pokračoval
směrem k Thuringii a k tulipány ozdobeným zámkům západního Německa a byl okamžitě
následován dalšími vesnickými vzpourami, které dále zůstávaly hrozbou šlechticů po celé
století. Toto ztlumilo enormní německou poptávku po tulipánech v blízké budoucnosti a
také pravděpodobně zvýšilo tržní nabídku tulipánů.
Díky těmto okolnostem se nemůžeme divit, že ceny tulipánů v listopadu 1636
klesly na 1/7 říjnové ceny (viz Graf 4).

4.5.2 Únor 1637

Přesto, že se v listopadu 1636 ceny pohybovaly na nižší úrovni než v druhé
polovině roku 1634, dokázaly se díky zavedení termínovaných trhů opět vzchopit a nabrat
ještě vyšší rychlosti růstu. Rapidně rostoucí ceny přilákaly mnoho dalších ziskuchtivých
spekulantů.

Tento proces pokračoval až do 5.února 1637, kdy ceny vyrostly na svou

nejvyšší hodnotu. Tehdy dosáhlo davové šílenství bodu zvratu. Nabídka

převýšila

poptávku a lavina se uvolnila. Tulipánová bublina praskla a ceny se v prodejní panice
zřítily. Po tomto dni nikdo neměl zájem cibulku koupit ani za 10% její vrcholové ceny.

30

Johann Backham citován v díle: Garber,Peter.: „Tulipomania", Journal ofPolitical Economy, Vol. 97,
No.31, 1989, str. 544
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Graf 4: Vývoj cen tulipánů v letech 1634-1637

Zdroj: E.A, Thompson: „The Tulipmania: Fact or Artifact? ", str. 103

4.6 Zavedení regulací

Tulipánová spekulace se zhroutila po prvním únorovém týdnu

roku

1637.

Všeobecné pozastavení smluvených úhrad se projevilo na kontraktech, které se blížily
naplnění.
Dne 24.února 1637 organizace holandských pěstitelů a květinářů na shromáždění
v Amsterdamu

vydala

návrh,

který

podporoval,

aby

se kontrakty

sepsané

před

30.listopadem 1636 uskutečnily a aby ty sepsané po tomto datu mohly být zrušeny za
podmínky proplacení 10% původní prodejní ceny prodejci. Tento návrh však holandské
autority odmítly.
V květnu 1638 byla v Harlemu holandskými zákonodárnými orgány a soudy
schválena regulace, která povolovala kupujícím zrušení smlouvy z období po 30.listopadu
1636 a před znovuotevřením hotovostních trhů na jaře, pod poplatkem 3,5% z původní
smluvní ceny prodejci.
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4.7 Důsledky
Krach cen v roce 1637 nechal pěstitele trpět z finančních škod způsobených mánií.
Jelikož vláda zrušila většinu kontraktů, ale peníze, které jim dle smluv kupci dlužili, už j i m
nikdo nenahradil. Existuje evidence finančních ztrát a bankrotů, které Tulipománie
způsobila. Tyto údaje vykazují, že jejich počet byl v letech 1635-1637 dvojnásobný 31 .

Finanční

devastace, která následovala po krachu

cenové bubliny,

mrzačila

holandské obchodování po celá desetiletí 32 . Přesto je těžké uvěřit, že pouzí pěstitelé mohli
způsobit takovou spoušť.

31

French,Doug.: „ The Dutch Monetary Environment Dutiny Tulipomania ", The Quarterly Journal of
Austrian Economics, Vol 9, No. 1, Spring 2006, str. 12
32
Garber dokonce uvádí rozpuk černého moru jako možný důsledek únorového krachu.

28

5. Krach burzy 1987

Datum 19. října 1987 se do dějin zapíše jako největší jednodenní propad trhu v
historii. Během černého pondělí roku 1987 ztratil index Dow Jones Industrial Average
(DJIA) 22,6 % ze své hodnoty, respektive se jednalo o ztrátu 500 mld. dolarů během
jediného dne.

5.1 Pozadí a příčiny vedoucí ke krachu

Vznik bubliny jako obvykle ovlivnilo více faktorů, ale žádný ekonom či analytik
nebyl schopen označit pouze jedinou událost, která by předznamenávala osudné černé
pondělí. Názory na determinanty krachu října 1987 se poněkud liší. Existují však i faktory,
s nimiž se ztotožňují všichni experti.

5.1.1 Makroekonomické faktory

Během posledních let před krachem zaznamenávaly akciové trhy vysoké zisky.
Růst cen odrážel růst příjmů, což se promítlo na zvýšení P/E ukazatele. Toto období bylo
charakterizováno přílivem nových investorů na trh akcií a nárůst poptávky tak stimuloval
zvýšení cen 3 3 .
Graf 5: Vývoj S&P indexu
S&P 500 index

Zdroj dat:

http://finance.yahoo.com

33

Carlson, Mark: „A BriefHistory ofthe 1987 Stock Market Crash, "Finance and Economics Discussion
Series; Federál Reserve Board, Washington, D.C., November 2006, str.4
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Makroekonomický výhled byl během měsíců před krachem nejistý. Úrokové sazby
globálně rostly už od počátku roku 1987 a mnoho ekonomů věřilo, že právě tento faktor
přiměl investory k prodeji akcií.
Rostoucí deficit Spojených států a pokles hodnoty dolaru směřovaly k obavám z
inflace a k dalšímu zvyšování úrokových sazeb v U.S.A. Níže uvedené grafy znázorňují
vývoj hodnot těchto ukazatelů.

Graf 7: Vývoj deficitu obchodní

Graf 6: Vývoj úrokové míry
bilance
Úroková míra (%)
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5.1.2 Margin Calls

Jednou

z obecně přijatých příčin, které způsobily tak hluboký krach,

byla

implementace tzv. „margin calls" a jejich dopad na likviditu.
Tento mechanizmus fungoval následujícím způsobem: každý investor,
uzavřel

který

kontrakt na termínovaném trhu, byl povinen vložit část hodnoty předmětu

smlouvy, zvanou „marže" na účet

brokera. Jako vklad na tomto účtu mohla sloužit

hotovost a nebo další tituly, jako například státní dluhopisy. Investor byl povinen mít na
takovém účtu dostatek prostředků, aby mohl uhradit ve smluveném termínu hodnotu
koupených termínovaných titulů. Když jeho pozice na trhu díky měnícím se cenám
oslabila a v důsledku toho se stal jeho maržový účet nedostatečným, byl investor vyzván
(called), aby doplnil chybějící částku marže.
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Během října 1987 se díky prudkým cenovým změnám zvýšila frekvence "margin
calls" jak v průběhu (intraday), tak na konci dne. Aby doplnili marže v průběhu dne,
potřebovali

investoři

dodatečné

fondy během jedné hodiny. Aby doplnili

marže

požadované na konci dne, museli získat prostředky do rána následujícího dne před
otevřením

burzy. Růst požadavků na doplnění „marže" a na

další s tím svázané

instrumenty a absence křížových marží (cross-marginig), vyvolala problémy s likviditou a
napomohla zvýšení obav o finanční stav zúčtovacího střediska (clearinghouse).
Problémy s likviditou a obavy o solventnost zúčtovacího střediska mohly značným
způsobem přispět ke krachu 19. října,

kdy celková hodnota „margin calls" dosáhla

desetkrát vyšší úrovně, než byl její průměr 34 .

5.1.3 Program Trading Stratégy (Strategie programovaného obchodování)

Mnoho ekonomů považuje zavedení „program trading stratégy" zajeden z faktorů,
které vedly ke zmíněnému krachu. Počítače a počítačové programy byly sestaveny tak, aby
umožňovaly rychlé obchodní transakce s určitým množstvím cenných papírů. Využívali
toho hlavně investoři s velkým počtem denních transakcí. Příkazy obchodníků se zadávaly
prostřednictvím jejich počítače do počítačového systému trhu a začaly se automaticky
zpracovávat. Program se obvykle spustil při růstu či poklesu na určitou cenovou úroveň.
Často tak vznikly velice napjaté a nestálé situace. Implementace těchto programů vedla
k tomu, že investor ztratil přímý vliv na časovou souslednost svého rozhodnutí a tato
„pravomoc" se částečně přesunula z investora na počítač. Mezi strategie programovaného
chování patří pojištění

portfolia

a index arbitrage, kterým budou věnovány následující

řádky.

5.1.4 Pojištění portfolia

Jednou z těchto strategií bylo, jak jsem výše zmínila, pojištění portfolia, jehož
cílem bylo minimalizovat ztráty investorů způsobené poklesem na trhu. Tento cíl byl
realizován použitím určitého modelu při nákupu a prodeji akcií. Model se spouštěl, když
ceny dosáhly předem určené úrovně, která byla kontrolována prostřednictvím počítače 3 ".
Nákup port foliového pojištění poskytl tedy investorům možnost uchovat si rostoucí zisk a
34

Seguin,Paul J„ Jarrell, Gregg A.: „ The Irrelevance of Margin: Evidencefrom
Journal of Finance, Vol. 48, No. 4, Sep. 1993, str. 1459
35
Doser,Mark : http://users.aol.com/keenlife/stock.htm

the Crash of'87",

The
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zmírnit riziko v případě poklesu. Pojištění portfolia tak vedlo k riskantnějším investičním
strategiím brokerů, kteří věděli, že jejich investice jsou zajištěné a že míra skutečného
rizika j e minimální.
V praxi to vedlo k tomu, že většina pojištěných prováděla svoji investiční
činnost na termínovaných trzích a transakce na okamžitých trzích byly v minoritě.
Zakoupením cenných papírů na rostoucím trhu a jejich prodáním na klesajícím, se mohli
pojistitelé ochránit před klesajícími cenami akcií. Tento druh masivního prodeje zapříčinil,
že hodnota akcií spadla pod svoji skutečnou úroveň a díky této nízké hodnotě se celý
proces znovu opakoval.
Prezident americké burzy Keneth Liebler později potvrdil, že pojištění portfolia
bylo přespříliš využíváno, překročilo tedy možnosti systému a nebylo možné pojistit celé
portfolio všech investorů 36 . Také Jacklin a Klidon v jejich modelu potvrdili, že kolísání cen
může být vysvětleno nedokonalou

informací o rozsáhlosti dynamických pojišťovacích

37

strategií portfolií .

5.1.5 Index arbitrage
„Index Arbitrage" byl další strategií programovaného obchodování. I tento
program patrně ovlivnil krach roku 1987. Tento program byl sestrojen k vytváření zisku
využíváním rozdílu mezi hodnotou akcií na indexu a hodnotou akcií na termínových trzích.
Počítače byly naprogramované tak, aby při poklesu cen na určitou úroveň začaly
automaticky prodávat akcie, což přispělo k dalšímu snížení ceny.
Pokud by hodnota akcie byla nižší než hodnota termínovaného kontraktu, pak by
index arbitagers koupili akcie na hotovostním trhu a prodali smlouvu o termínovém
obchodě,

protože

věděli,

že

ceny

by

v době

naplnění

termínovaného

kontraktu

konvergovaly ke stejné úrovni. Opačná transakce by proběhla v případě, že by hodnota
akcie byla nad hodnotou termínovaného kontraktu. Pokud cena akcie spadne pod
současnou cenu, naprogramovaný počítač ji začne automaticky prodávat. Během sekundy
byl počítač schopen „vyhotovit" 60 transakcí za miliardy dolarů 38 . Růst a pokles akciového
trhu byl ovlivňován počítačovými „transakcemi" spíše než rozhodnutím investorů.

36

Keneth Liebler citován v :Doser,Mark : http://users.aol.com/keenlife/stock.htm
Jacklin,Charles J.,Kleidon,Allan W„ Pfleiderer.PauL „ Underestimation of Portfolio Insurance and the
Crash ofOctober 1987", The Review of Financial Studies, Vol. 5, No. I, pp. 35-63, 1992
38
Tato informace pochází od Arbell a KAffa v díle: Doser,Mark : http://users.aol.com/keenlife/stock.htm
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Na černé pondělí se ceny akcií měnily tak rychle, že program nemohl pracovat,
protože informace o trhu musely být neustále aktualizovány. Systém neunesl takový počet
informací a zkolaboval.

Všechny výše zmíněné faktory však neprozrazují, proč krach nastal právě 19. října
1987. Robert Shiller 39 říká: ,J>Jěco se ten den muselo stát jinak, co způsobilo tak odlišné
chování

trhu proti jiným dnům. Abychom zjistili co přesně se stalo, musíme se

zaměřit

přesně na onen den. Nestačí říci, ano, pojištění portfolia způsobilo krach 19. října,

protože

to už existovalo

několik

let, stejně tak nadměrný deficit i úroková míra stoupala

již

měsíce."
N a druhou stranu se dopad těchto faktorů nemusel projevit ihned. Postupem času
došlo k tomu, že trh už vliv těchto „okolností" neunesl a zkolaboval. 19.říjen 1987 může
být pouze oním náhodným dnem, kdy bublina už další přísun „vzduchu" neunesla a
praskla.

5.2 Průběh krachu

5.2.1 Události týdne před černým pondělím
Pokles na trhu akcií se začal urychlovat ve středu 13. října a pokračoval po celý
zbytek týdne. Hodnota dolaru klesala a úroková míra dále rostla. Některé z těchto poklesů
byly připsány „nervozitě" institucí (hlavně penzijních fondů) i mezi individuálními
investory, které vedly k přesunu prostředků z rizikových akcií do relativního bezpečí
obligací 4 .
Pohyby cen předešlých dvou dnů eliminovaly mnoho možností k získání peněz a
proto investoři nemohli jednoduše pozměnit svoji pozici na trhu použitím opačné obchodní
transakce za účelem ochrany proti nepříznivému pohybu ceny. Tento vývoj tlačil více
investorů do termínových kontraktů, kde prodávali tyto smlouvy jako ochranu proti
klesajícím akciím. Zvýšený prodej těchto kontraktů vytvořil rozdíl mezi hodnotou indexu

39

Schiller, Robert J.: „Investor behavior in the October 1987 Stock Market Crash: Survey Evidence",
Working Paper No.2446, National Bureau of Economic Research, 1987
40
Carlson, Mark: „A BriefHistory ofthe 1987Stock Market Crash, "Finance and Economics Discussion
Series; Federál Reserve Board, Washington, D.C., November 2006, str 7
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akcie na termínových trzích a hodnotou akcií na NYSE (New York Stock Exchange).
Index arbitrage traders pravděpodobně využili tohoto rozdílu v ceně k nákupu zboží na
termínových trzích a k prodeji akcií, což přeneslo tlak směrem dolů následně na NYSE.
Pojistitelé portfolií byli ponecháni s „převisem", protože jejich modely doporučovaly
prodej

více

akcií

nebo

termínovaných

kontraktů.

Vzájemné

fondy

zaznamenaly

odkupování a tak potřebovaly odprodat podíly. K tomu ještě některé agresivní instituce
očekávaly

prodej

pojištění

portfolií a odkup podílů vzájemných

fondů a

chtěly

předběhnout tento jimi předpokládaný trend tím, že prodaly první 41 .
Během tohoto týdne klesl S&P index o více než 9%. Byl to jeden z největších
týdenních pádů a pomohl připravit cestu rozruchu v týdnu následujícím.

5.2.2 Černé pondělí

V pondělí ráno, hned na počátku obchodování, panoval na NYSE velký prodejní
tlak s velikou nerovnováhou mezi počtem objednávek na prodej a na nákup. V této situaci
mnoho specialistů nezačalo ráno na dobu jedné hodiny ani obchodovat. V 10.00 nebylo 95
S&P titulů ani otevřeno k obchodování, což Činilo 30% hodnoty celého indexu. Hodnota
indicií akciového trhu je přitom kalkulována za použití nejaktuálnějších podkladů pro
relevantní akcie. Tím, že nedocházelo k obchodování s některými akciemi, byly kvóty
používané k vytvoření tržního indexu již zastaralé a hodnoty těchto indexů pak následně
neklesly tolik, kolik měly.
Naproti tomu termínovaný trh otevřel včas a prodávalo se v obrovských objemech.
Ze stálých a zastaralých cen na hotovostním trhu a z klesajících cen na termínovaných
trzích vznikl rozdíl mezi hodnotou jejich indexů. Index arbitrage traders se údajně snažili
využít této diference k zadání prodejních objednávek na NYSE.
Když se trh konečně otevřel, ceny se propadly dolů a index arbitragers zjistili, že
prodávali akcie podstatně níže než očekávali a snažili se opět finančně pokrýt náklady
nákupem na termínovaných trzích. Tento akt pomohl dočasně opět „vzchopit" ceny, ale
způsobil zmatek.

41

Tyto údaje pochází z Brady Report, ve svém díle je používá: Carlson, Mark: „A BriefHistory ofthe 1987
Stock Market Crash, "Finance and Economics Discussion Series; Federál Reserve Board, Washington, D.C.,
November 2006
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Jak ceny akcií klesaly, počítače, které byly naprogramované tak, aby od jisté nižší
hodnoty začaly prodávat, rozjely prodej ve velkém. To postupné podněcovalo k dalšímu
poklesu cen. Další a další počítače se přidávaly do prodeje, jak ceny neustále klesaly.
Nakonec došlo k tomu, že DOT (Designed Order Turnaround) systém byl natolik přetížen
příkazy k prodeji, že jeho tiskárny nestačily držet krok s rapidně se měnícími cenami a
aktualizoval je se značným zpožděním. Toto zpoždění znamenalo, že tržní příkazy byly
realizovány při cenách zcela odlišných od těch, jenž byly aktuální při zadání příkazu.
Snadno se tedy stalo, že burzovní makléř, který se domníval že prodává například za 100
dolarů, prodával ve skutečnosti za 85 dolarů za akcii. Lze si představit ztrátu, kterou
způsobil prodej tisíce takovýchto akcií.
Brzy byla všechna čísla nevěrohodná a burzovní agenti a firmy si uvědomili, že
obchodují naslepo při neznalosti pohybu cen a tržních hodnot. Trh se zhroutil a likvidita
zcela „vyschla". V odpoledních hodinách NYSE zavřela.

5.2.3 Situace po krachu

Obchodování bylo další den stále silně narušené. Na více než 7% burz, mezi nimiž
se objevovaly i ty nejaktivnější, se neobchodovalo. Dříve než se začalo obchodovat,
snažila se NYSE zabránit index arbitrage traders v užívání DOT systému k realizaci
42

obchodů, jelikož mohl výrazně ovlivnit sílu trhu .
Program Trading

Stratégy přestal fungovat obvyklým způsobem.

Pojistitelé

portfolia aktivně prodávali na termínových trzích a tlačili tak ceny dolů. Této příležitosti
by obvykle index arbitragers využili k nákupu na termínovaných trzích a prodeji na
hotovostních, což by zmírnilo tlak na budoucím trhu. Avšak index arbitrage traders nebyli
v tomto ohledu příliš aktivní, hlavně díky restrikcím týkajících se užívání DOT systému.
Toto

neobvyklé

chování

vedlo

k částečnému

„rozpojení" cen na termínových

a

hotovostních trzích a akcie na NYSE se začaly opět zotavovat. Později ten den
došlo k opětnému růstu finančních trhů, když společnosti zahájily program na zpětné
odkoupení akcií, aby podpořily poptávku po jejich akciích. 43

42

Carlson, Mark: „A BriefHistory ofthe 1987 Stock Market Crash, "Finance and Economics Discussion
Series; Federál Reserve Board, Washington, D.C., November 2006, str. i 1
43
Tyto údaje pochází z Brady Report, ve svém díle je používá: Carlson, Mark: „A BriefHistory ofthe 1987
Stock Market Crash, "Finance and Economics Discussion Series; Federál Reserve Board, Washington, D.C.,
November 2006
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5.3 Dopady krachu
5.3.1 U.S.A

19. října 1987 klesl Dow Jones Industrial Average o 22,6% (508,32 bodů), což
byla téměř dvojnásobná hodnota propadu z29.října

1929, čímž překonal

všechny

předchozí „rekordy".

Graf 8: Vývoj DJIA indexu
Dow Jones Industrial Average
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Přesto, že dopady krachu nebyly nijak katastrofické, některá odvětví zasáhla v
nemalém měřítku.
Pravděpodobně nejhorším dopadem kolapsu byla "likvidace" burzovního kapitálu
v hodnotě více než 500 mld.

Způsobilo to zejména újmu všem starším lidem, jejichž

penzijní fondy závisí na úspěšnosti akcií a portfolia burzovního indexu.
Dalším důležitým odrazem krachu byl pokles investic individuálních investorů na
akciovém trhu. Tento pokles byl jasným odrazem ztráty důvěry investorů ve stabilitu
finančního trhu.
Panoval strach, že krach burzy povede k ničivé recesi. Přesto během dalších dvou
let k žádné

nedošlo

a neexistovalo ani žádné bezprostřední

znepokojení

ohledně

solventnosti finančního systému.
Dá se říci, že nedošlo k žádnému vážnému poškození ekonomiky. Nijak nebyly
poznamenány ani průmyslová odvětví, jež přímo souvisela s trhem cenných papírů. Hlavní
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zásluhu za to nesou znamenité intervence centrální banky Spojených států. Federální
Bankovní Systém (Federal Reserve System; FED)

5.3.2 Mezinárodní dopad

Říjnový krach je pozoruhodný nejen pro jeho důsledky ve Spojených státech, ale i
pro ovlivnění celosvětových trhů s cennými papíry. Po krachu se projevila vysoká korelace
mezi trhy. Tato silná vnitřní závislost mezi finančními trhy zásadně změnila vnímání
investorů ohledně důležitosti zahraničních finančních zpráv a tím trvale ještě zvýšila
korelaci nestálosti akcií mezi trhy.
Krach burzy ovlivnil více čí méně ceny akcií na všech burzovních trzích. Nyní si
uvedeme případy zemí, které byly postiženy nejvíce.
Krach černého pondělí nejvíce zasáhl Hong-Kongskou burzu, kde došlo k propadu
o 45,8% a zapříčinil tak čtyřdenní pozastavení obchodní činnosti na místním trhu. To vedlo
k fundamentálním reformám v řízení burzy cenných papírů a založení „Securities and
Futures Commission".

Graf 9: Vývoj Hang Seng indexu
Hang Seng index
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Druhou nejvíce postiženou zemí byla Austrálie, kde byl zaznamenán propad o
41,8%. Pro Austrálii znamená 19. říjen 1987 nejhorší den v historii.
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Graf 10: Vývoj Australia All Ordináries

indexu
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Za jednu z příčin výrazného dopadu na hodnotu akcií ve Velké Británii se považuje
vliv velké bouře, která shodou okolností nastala v pátek 16.října. Jelikož silnice byly
zavřené, brokeři se nemohli dostat do svých pracovišť. Tou dobou se ještě nevyužívalo
internetového obchodování. Tato situace znejistila spoustu investorů na obou stranách
Atlantiku. Mnoho odborníků věřilo, že právě tato nejistota vyvolala prodejní paniku, jež
vypukla na černé pondělí. FTSE index ten den poklesl o 26,4%.

Graf 11: Vývoj FTSE 100 indexu
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Přesto, že ovlivnil akciové trhy všech zemí světa, neměl krach z října 1987 pro ani
jednu z nich nijak ničivé důsledky, jelikož nebyl následován ekonomickou depresí.
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5.4 Politika FEDu

Jak jsme již zmínili v minulé kapitole, zásahy FEDu zmírnily dopad krachu, který
mohl přinést katastrofické následky. Nyní si objasníme konkrétní nástroje, které za tímto
účelem FED použil.

5.4.1 Poskytnutí likvidity

Ve snaze snížit úpadek na finančních trzích a zabránit jeho průniku do „reálné"
ekonomiky, poskytl FED likviditu finančním systémům. Prováděl to veřejně tak, aby
podpořil věrohodnost trhu. Prohlášení FEDu oznamující, že bude podporovat likviditu
trhu, bylo jeho nejprominentnějším činem a vnesl klid do této chaotické situace. FED tento
slib dodržel a urovnal zvýšenou poptávku po měně a bankovní rezervy rozsáhlými nákupy
na volném trhu, čímž výrazně posunul úrokovou sazbu federálních fondů ze 7,5% na 6,5%.

Graf 12: Sazba Federálních

Fondů
Sazba Federálních Fondů
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Zdroj dat:
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http://www.federalreserve.gov

Ostatní krátkodobé úrokové sazby následovaly sazby federálních fondů a snížily tak
44

náklady dlužníků

44

Carlson, Mark: „A BriefHistory ofthe 1987 Stock Market Crash, "Finance and Economics Discussion
Series; Federál Reserve Board, Washington, D.C., November 2006, str. 20
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5.4.2 Kooperace s bankami

FED také kooperoval s bankami a společnostmi obchodujícími s cennými papíry,
aby podnítil dostupnost úvěrů a tím podpořil potřebu likvidity zprostředkovatelů a
jednatelů. Rozšíření bankovních úvěrů pro společnosti obchodující s cennými papíry bylo
klíčem k schopnosti těchto firem splatit jejich dluhy a pokračovat ve fungování na trhu.

5.4.3 Liberalizace

Státní dluhopisy se často používaly jako záruka k uzavření finančních kontraktů
(také na margin calls). Z tohoto tvořilo obchodování s dluhopisy či jejich půjčování
důležitý zdroj likvidity na trhu. Po krachu nastala jakási neochota majitelů propůjčit státní
dluhopisy tak volně, jak bylo běžné, protože je považovali za nejstabilnější ceninu. Tento
problém se mohl projevit i na jiných trzích. Jako reakci na tento trend se FED snažil zvýšit
likviditu na trhu se státními dluhopisy tím, že dočasně liberalizoval pravidla, která
regulovala půjčování státních dluhopisů. Toho docílil zrušením limitu výše půjčky na
jednu transakci a na jednotlivého dealera a zrušením požadavku, aby půjčky nebyly
poskytovány k usnadnění krátkodobého prodeje.

5.4.4 Monitoring
Docházelo také ke kontrolám, které měly zajistit spolehlivost a "zdravé jednání"
finančního

systému.

FED

umístil "revizory" do hlavních

bankovních

institucí

a

monitoroval jejich další vývoj. Tento krok byl přijat především k vyměření bankovních
úvěrů firmám obchodujícím s cennými papíry.
To, že FED intenzivněji vykonával svou funkci nejvyšší úvěrové

instance

podporovanou důsledným monitoringem a efektivní komunikací, brzo přineslo své ovoce.
Převedlo systémové riziko z trhů do bank a ultimátně do FEDu, což je jediná

finanční

instituce, která dokáže nést takovéto riziko. To umožnilo tržním zprostředkovatelům
vykonávat jejich funkci a pomohlo k udržení otevřeného trhu.

Reakce FEDu a ostatní regulace značně přispěly ke zlepšení tržních podmínek.
Přírůstek rezerv díky operacím na volném trhu a snížení sazeb federálních fondů a

40

následně dalších úrokových sazeb

a potažmo podpora likvidity přispěly k návratu k

funkčnímu trhu.
FEDem zvolená monetární politika nese nejvyšší zásluhu na tom, že po krachu
americké burzy 19. října 1987 nenastala letitá deprese, jak tomu bylo například po krachu
28.října 1929.

Krach burzy roku 1987 je typickým příkladem benigního krachu, který je zpravidla
brzy překonán obnovným růstem a nemá žádné makroekonomické důsledky. Investor,
který benigní krach jednoduše „zaspí", neudělá žádnou chybu, a navíc ušetří transakční
náklady.

41

6. Japonská bublina 80.let
Japonská bublina trhu aktiv druhé poloviny 80. let byla obdobím prudkého zvýšení
cen akcií a pozemků. Jde o jednu z nejproslulejších bublin dob moderního kapitalismu.

6.1 Charakteristika bubliny
Pro japonskou bublinu jsou typické tyto znaky: rapidní růst cen aktiv, přehřátí
ekonomické aktivity a vysoký vzrůst zásoby peněz a úroků. Nyní si je jednotlivě přiblížíme
do detailu.

6.1.1 Růst cen aktiv

Jako první se zaměříme na výrazný růst cen aktiv. Tento růst začal již v roce 1983,
ale až v roce 1986 nabral výrazné rychlosti. Nejprudší růst byl zaznamenán u cen akcií. Na
grafu 13 můžeme vidět růst indexu Nikkei 225. Začal roku 1986 a na konci roku 1989
(Y 38 915) dosáhl třikrát vyšší úrovně než v září 1985 (Y 12,598), pak ceny akcií spadly až
na Y 14,309 v srpnu roku 1992.

Graf 13: Vývoj indexu Nikkei 225
Nikkei 225
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Mimořádný růst zaznamenaly také ceny pozemku hlavně ve velkých městech a
nejvyšší samozřejmě v Tokiu.
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Graf 14: Vývoj cen pozemků
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6.1.2 Přehřátí ekonomiky

Druhým znakem japonské bubliny bylo přehřátí ekonomiky. Japonská ekonomika
expandovala od prosince 1986 do února 1991, po kterém postupně zpomalovala až do října
1993. Hlavním hnacím prostředkem této ekonomické expanze byly fixní podnikové
investice, které nadále tvořily 20% HDP. 45 Navíc došlo krustu investic do bydlení a
výdajů na zboží dlouhodobé spotřeby. Po prasknutí bubliny měla ekonomika daleko
pomalejší tempo a to do října 1993, kdy průměrný roční růst reálného HDP klesl na
pouhých 0,8% a průmyslová produkce na 5,2% ročně.
Graf 15: Růst reálného

HDP
Rust realneho HDP(%)
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Okina,Kunio., Shirakawa,Masaaki„ Shiratsuka,Shigenori.: "The AssetPrice Bubble andMonetray
Poticy:
Japan's Experience in the Late I980s andthe Lessons," Monetary and Economic Studies, February 2001,str
402
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6.1.3 Zvýšená zásoba likvidity a úvěru

Jako poslední se japonská bublina projevila zvýšením zásoby peněz a úvěrů. Růst
zásoby peněz zpomalil v roce 1986, kdy mezi říjnem a prosincem dosahoval své nejnižší
hranice 8,3%. Postupně nabral na obrátkách a mezi dubnem a červnem 1987 dosáhl 10%.
Růst úvěrů se projevoval mnohem zřetelněji než růst peněžní zásoby. 46

Graf 16: Vývoj peněžní

zásoby
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6.2 Mechanismus stojící za vznikem a rozmachem bublin
Faktory zapříčiňující vznik a rozmach bubliny jsou těžko určitelné. Kunio Okina 47
uvádí níže uvedené činitele jako odpovědné za situaci v Japonsku v 80.letech .

6.2.1 Agresivní chování finančních institucí

Agresivita v chování Finančních institucí se projevila až vletech 1987-88. Toto
chování se v procesu měnového uvolňování v druhé polovině 80.1et neprojevilo náhle,
nýbrž začalo nenápadně již v roce 1983. Jako faktory, které způsobily změnu v chování

46
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finančních institucí, se často uvádějí klesající rentabilita a pozvolná finanční deregulace
(bude přiblížena později).
Zatímco omezení firem na získávání finančních prostředků na trhu cenných papírů
byla odstraněna už v roce 1980, bankám byl povolen jen částečný přístup k trhu s cennými
papíry. Banky se proto obávaly, že významnější firmy pak budou na jejich financování
méně závislé. Mezitím probíhala postupná deregulace úrokových sazeb vkladů, která nutila
banky poskytovat agresivní půjčky malým firmám, jež ručily majetkem. Banky se za to
musely vzdát výnosných rent vytvořených přijetím vkladů s regulovanými úrokovými
sazbami. Je však prokázáno, že neúspěšné banky vykazovaly již

první polovině 80.1et

zanedbatelnou ziskovost.
Někteří považují za další íáktor zapříčiňující agresivní chování finančních institucí
požadavek na kapitálovou přiměřenost. V Japonsku došlo z roku 1988 na rok 1989 ke
zvýšení základního kapitálu o téměř jednu třetinu. Toto zvýšení bylo způsobeno vyššími
zisky, které odrážely ekonomickou expanzi během bubliny a růstem kapitálu, způsobeným
neuskutečněným ziskem z držení akcií.

6.2.2 Vývoj finanční deregulace
Finanční deregulace začala vlastně již v roce 1970, ale až v roce 1984 nabrala na
obrátkách. Průběh finanční deregulace lze shrnout do několika hlavních kroků.
Jako první uvádí K. Osugi 48 liberalizaci mezinárodního bankovního obchodování.
Cílem této liberalizace byla internacionalizace jenu, která měla vyústit v jeho zhodnocení.
Jako další uvádí liberalizaci mezinárodních emisí obligací, uvolnění omezení devizových
transakcí, uvolnění omezení japonských obyvatelů nakupovat zahraniční cenné papíry.
Zmiňuje také rozšíření přístupu zahraničních finančních institucí do japonského
finančního trhu. To spočívalo v povolení zahraničním bankám obchodovat s vládními
papíry, rozšíření databáze členů tokijské burzy cenných papírů a povolení zahraničním
bankám aby se angažovaly na financování firem v Japonsku.
Dalším krokem bylo založení japonského zahraničního trhu („Japan Offshore
Market) v prosinci 1986 - jako výhled k finanční deregulaci a internacionalizaci jenu.
Deregulace domácích trhů spočívala v liberalizaci omezení úrokových sazeb na
vklady, ve vytvoření krátkodobých peněžních trhů, v diversifikaci mezibankovních trhů a
48

Osugi,K.: Japan 's Experience of Financial Deregulation Since 1984 in an International Perspektive"
Bank for International Settlements Economic Papers, No.26, Jan. 1990

,
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tržních operací japonskou bankou a v eliminaci bariér mezi tradičním bankovnictvím a
obchodováním mezi cennými papíry.
Výsledkem finanční regulace bylo mezinárodní použití jenu a změny v investování
a finančním chování bankovního sektoru.

6.2.3 Neadekvátní risk management finančních institucí

Během bubliny pozdních 80.let se japonské

finanční

instituce přikláněly k

implementaci kvantitativně expanzivní politiky, ale bez vhodného risk managementu.
Když se podíváme zpět, vidíme, že nedostatečný dohled nad možností poklesu cen půdy a
prioritní koncentrace půjček v oblasti realit byly projevem nedostatku základního risk
managementu při poskytovaní úvěrů. Během tohoto období se větší zámořské finanční
instituce snažily vylepšit techniku jejich risk managementu pokrytím ne pouze úvěrového
rizika, ale i tržního, což vyústilo v posílení jejich konkurenceschopnosti na globálním trhu.
Ztráta

konkurenceschopnosti

japonských

finančních

institucí

po

kolapsu

bubliny

zvýraznila špatný risk management, který ji předcházel.

6.2.4 Monetární uvolňování
Oslabený efekt zvolňování měnové politiky je dle K.Okina a jeho kolegů41' dalším
faktorem vzniku bubliny. Od 80.let zaznamenávala většina států, včetně Japonska, korelaci
mezi růstem cen akcií a zvýšením úvěrů. K zvýšení cen akcií pak vedly tyto mechanismy:
Povolování monetární politiky mohlo usnadnit financování spekulantů snížením
jejich nákladů. Jelikož mají spekulanti, kteří ze zapojují do investování ve velkém, sklon
zaujímat na trhu pozice, které jsou nad rámec jejich vlastních finančních zdrojů, potřebují
obvykle kapitál k vyrovnání chybějícího rozdílu při obchodování s různými finančními
aktivy. Monetární uvolňování

druhé poloviny SO.let pomohlo vytvoření těchto investic

snížením právě nákladů na financování.
Růst cen akcií, částečně podpořen monetárním uvolňováním, snížil kapitálové
náklady a zjednodušil financování na kapitálových trzích jako např. emitování nových
akcií a směnitelných obligací. Růst cen pozemků a akcií zvýšil jejich hodnotu a tím
podpořil schopnost financování jejich majitelů.
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Je nemožné, aby bublina vypukla pouze vlivem uvolněni monetární politiky, jelikož by
pak nebylo možné vysvětlit, proč bublina nevnikla již dříve či naopak, proč se znovu
nezrodila i později. Měnové uvolňování můžeme tedy označit za nutnou, nikoli však
postačující proměnnou pro vznik bubliny.

6.2.5 Daňový systém a regulace

Dalším faktorem stojícím za vznikem bubliny je daňový systém a regulace
zavedené pro majitelé pozemků či obchodníky s nimi.
Prvním efektem je dopad daňových sazeb, které byly relativně nízké na držbu půdy,
ale vysoké na obchodování s ní. Když se očekává růst cen pozemků, nízká daň na jeho
vlastnění má motivační vliv na jeho další držbu, což snižuje nabídku pozemků. Vysoké
daně na zisk z transakcí s pozemky podněcují k posunutí prodeje, jak jen je to možné, a tím
dochází k potlačení nabídky. Očekávání růstu cen pozemků zvýšilo očekávanou diskontní
hodnotu daňové výhody a vedlo k dalšímu navyšování cen.
Jako další zmíníme možnost, že ceny pozemků byly stanoveny pod vlivem
očekávaní ze strany firem, že v důsledku regulace na užití půdy bude zemědělská půda
převedena na obytné pozemky. Tento fakt samozřejmě vedl k potlačení prodeje půdy.

6.2.6 Přehnaná sebedůvěra a euforie

Přehnaná sebedůvěra a euforie nejsou prioritním, ale přeci jen důležitým faktorem.
Nadměrnou sebedůvěru Japonska způsobilo několik faktorů:
Chod japonské ekonomiky pokračoval nadále slibně. Japonsko

představovalo

důležitého hráče na mezinárodních finančních trzích. Zámořské aktivity japonských
finančních institucí se značně rozmohly a jejich podíl na mezinárodním bankovním
úvěrování byl vysoký'"1'1. Japonské firmy vedly ve výrobní technologii a Japonský styl
managementu mohl dobře soutěžit se Spojenými státy.
Velký zájem zámořských finančních institucí o Tokio také přidával Japonsku na
sebedůvěře. Díky zvýšení poptávky po kancelářských prostorách v centru Tokia došlo k
dalšímu zvýšení cen pozemků.
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Výše uvedené faktory spolu navzájem souvisejí, je ovšem tčžké, ba téměř nemožné,
určit ten nejvýznamnější pro ovlivnění vzniku a expanzi bubliny. Nemůže se stát že
přítomnost pouze jednoho z faktoru vyvolá bublinu. Bublina vnikne jejich vzájemnou
interakcí. Shigenori Shiratsuka vyjádřil závislost a průběh bublinové ekonomiky tímto
schématem:
Schéma 1: Průběh „ bublinové " ekonomiky

Zdroj : Shiratsuka,
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6.3 Monetární politika během období bubliny

V předchozí kapitole, jsme se již zběžně zmínili o aktech monetární politiky
v průběhu bubliny, nyní si tuto problematiku rozebereme podrobněji.

6.3.1 Proces měnového uvolňování

Proces měnového uvolňování probíhal od září roku 1985 do jara 1987. Aby Bank of
Japan

(BOJ)

zabránila recesi, způsobené rapidním

zhodnocením jenu

po

„Plaza

Agreement"' 2 v září 1985, snižovala postupně diskontní sazbu až v únoru 1987 dosáhla
2,5%.

Graf 17: Vývoj diskontní sazby od 09/1985 do 03/1987
Snižování diskontní sazby
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Měnová politika se během tohoto období projevovala třemi rysy.
•

Jak se ukázalo na „Plaza Agreement", monetární politika byla silně ovlivňována
rámcem mezinárodní politické koordinace. Pouze první snížení diskontní sazby
(30.1.1986) bylo podníceno „Bank of Japan", další čtyři byla silně ovlivněna
rámcem koordinace mezinárodní politiky.

•

Byl dáván značný důraz na zajištění stability devizového kurzu, hlavně na
zabránění zhodnocení jenu.

52

Dohoda členských států G5 ze září 1985, jejímž cílem o urovnat aktuální kurz deviz. Vlády členských států
souhlasily, že hodnota dolaru je přeceněná, snažili se přesvědčit zahraniční devizové trhy o potřebě
adekvátních politik k snížení hodnoty dolaru. Připravily plán intervence, pokud by došlo na nejnutněji!.
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.

Centrální banka snižovala současný přebytek zvýšením domácí poptávky tak, že
nebyla v rozporu s cíli centrální banky pro dosažení stability.

6.3.2 Usilování o změnu monetární politiky

Ekonomické zotavování začalo na jaře 1987. Jelikož nabídka peněz vykazovala
velký růst a ceny akcií stoupaly, začala BOJ zaujímat obezřetný postoj v řízení monetární
politiky a od léta 1987 do jara 1989 hledala příležitost k měnovému stahovaní.
BOJ uznala, že měla zásluhu na zvýšení nabídky peněz a na rapidním růstu cen
aktiv v létě 1986. Poté, co klesla diskontní sazba na extrémně nízkou úroveň, se snažila
BOJ o zvýšení úrokové sazby. To se začalo dařit v srpnu roku 1987 a pokračovalo až do
černého pondělí 19. říj na, jehož předvečer dosáhla úroková sazba hladiny 4,9%. Tento den
však způsobil, že úroveň úrokových sazeb opět klesla.

Graf 18: Vývoj úrokové míry 1984-1992
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9

8
7

6
5
4
3

2
1

0

Zdroj dat:
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BOJ monitorovala politiku poskytování půjček komerčních bank a čím dál víc na
komerční banky tlačila, aby se z tohoto hlediska chovali co nejobezřetněji. V situaci, kdy
diskontní sazby zůstávaly stejné, nemohla BOJ provádět efektivní morální nátlak ke
snížení půjček (množství půjček by za této situace stejně nekleslo).
Stahování měnové politiky zásadně ovlivnil krach černého pondělí 19.října 1987,
který způsobil nestabilitu finančních a devizových trhů po celém světě. To vedlo k snížení
úrokových sazeb zahraničních centrálních bank až do jara 1988. V létě téhož roku se
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ekonomika začala uzdravovat a úrokové míry byly opět zvýšeny. V Japonsku hlavně
vlivem ekonomické expanze.

6.3.3 Proces vedoucí k měnovému zpřísnění

V roce 1989 začal BOJ řešit otázku vysokých diskontních sazeb. Přestože oficiální
diskontní sazby stoupaly, ekonomika dále expandovala. Z tohoto důvodu došlo k jejímu
opětovnému zvýšení o 0,5% v říjnu a prosinci 1989, o 1% v březnu a o 0,75% v srpnu
1990.

Graf 19: Vývoj diskontní sazby

1989-1992
Pohyb diskontní sazby
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O pouhý měsíc později klesly ceny akcií na polovinu jejich nejvyšší dosažené
hladiny (viz Graf 13). S přibližně půlročním zpožděním se projevil i pokles cen pozemků.

Zůstává věčnou otázkou, zda mohla příhodná měnová politika zabránit vzniku
bubliny. N a tuto otázku není snadné odpovědět. V tomto případě se však můžeme
s kladnou odpovědí odvolat na výzkum B.Benakeho a M.Gertlera"', kteří dokázali, že
pokud by byli japonští ekonomové schopni blížící se bublinu rozpoznat, mohli se
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Bernake, Ben.,Gertler,Mark.: "Monetary policy and asset price Volatility, "in new challengesfor
policy. Federal Reserve Bank ofKansas City, 1999

monetary
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extrémnímu růstu cen aktiv vylinout preventivním zvýšením úroku ze 4% na 8%. Jak ale
víme, j e ex ante téměř nemožné příchod bubliny vytušit.

6.4 Důsledky
Po prasknutí bubliny na začátku roku 1990 trpěla japonská ekonomika pomalým či
negativním růstem a cenovou deflací.

Graf 20: Vývoj inflace

1985-1993

Prudkým poklesem na trhu aktiv byly postiženy zejména banky a ostatní subjekty
podnikající v bankovnictví. Tento pokles zasáhl také stavební firmy a firmy podnikající v
obchodu s nemovitostmi. K přímým ztrátám se však připojily jako jejich následek horentní
obnosy špatných úvěrů, které banky takto zchudlým podnikům coby svým dřívějším
klientům zapůjčily.
Za rok 1991 jako celek japonská ekonomika sice ještě zaznamenala růst, ovšem
plné účinky prasknutí bubliny na trzích aktiv na ni dolehly až v roce 1992. Negativní vývoj
v tomto období ještě umocnila právě probíhající celosvětová recese.
Japonská bublina je typickým případem maligního krachu, kdy následky mohou
trvat roky anebo dokonce desetiletí a jsou doprovázeny rozsáhlými makroekonomickými i
mikroekonomickými problémy. Období po prasknutí bubliny se pro její důsledky, které se
průběžně projevily v následujících letech, říká „ztracené desetiletí".
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7. Komparativní analýza
V této kapitole porovnáme bublinu na trhu akcií, která praskla 19.října 1987 a
japonskou bublinu SO.let jako typické případy benigního a maligního krachu. Za tímto
účelem

j s e m nasbírala potřebná data a porovnám vývoj základních ekonomických

proměnných v obou zemích ve stejných časových intervalech.

7.1 Vznik a rozmach bublin

Jak j s m e již zmínili dříve, vznik a rozmach bubliny může mít na svědomí
kombinace mnoha různých faktorů. Příklad těchto dvou bublin je toho důkazem. Přestože
existují faktory, které ovlivnily vznik a rozmach obou bublin, narazíme i na takové, které
se v prvním či druhém případě nevyskytovaly ani zdaleka a ve vývoji bubliny nesehrály
žádnou roli.

7.1.1 Společné podmínky

Společným faktorem ve všech případech, tedy i v případě japonského a amerického
krachu, je extrémně optimistické očekávání, bez kterého by bublina nemohla vzniknout.
Přesto tento psychologický faktor sám o sobě k vzniku bubliny nestačí.
Další

společné

faktory

vzniku

a

rozmachu

bublin

jsou

většinou

makroekonomického charakteru.
Tím hlavním je samozřejmě mimořádný růst cen aktiv. Jemu
předcházející rostoucí poptávka přinesla v obou případech zvyšující se zisky trhu aktiv.
Následující graf jsem sestrojila tak, že jsem bod, kdy ceny akcií dosáhly svého maxima
(pro Japonsko 29.12.1989 a pro U.S.A 25.8.1987), označila jako 100% v čase 0. Jak se
z tohoto grafu můžeme přesvědčit, cenové indexy na obou trzích měly stejný, tedy
rostoucí, charakter.
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Graf 21: Porovnáni

vývoje indexů DJIA a Nikkei 225 do cen. maxima

Dá se říci, že v obou zemích byla míra inflace zhruba osmnáct měsíců před
maximem stabilní. Přibližně devět měsíců před dosažením vrcholu začala najednou tato
hodnota v obou zemích postupně narůstat. Jde o shodu náhod?

Graf 22: Porovnání

vývoje měr inflace do cen. maxima

Dalším společným faktorem při rozmachu obou bublin jsou rostoucí hodnoty
úrokových sazeb v době před dosažením vrcholu cenového indexu. Je až překvapivé, jak
jsou si obě křivky podobné, dalo by se říci až rovnoběžné. Přestože mají obě podobnou
rostoucí tendenci, z grafu můžeme vyčíst, že japonská úroková míra byla předchozí roky
dlouhodobě na příliš nízké úrovni, což samozřejmě způsobilo potíže v příštích letech.
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Graf 23: Porovnání

vývoje úrokových sazen do cen. maxima
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U proměnné HDP můžeme hlavně v případě Japonska zpozorovat abnormální růst
v posledních třech letech před krachem, což způsobilo přehřátí ekonomiky. Na straně
U.S.A došlo v posledních dvou letech také k nárůstu. Ve srovnání s Japonskem se však
nejednalo o nijak závratné změny. Celkově shrnuto se dá říci, že obě ekonomiky z tohoto
pohledu prosperovaly.

Graf 24: Porovnání

vývoje růstu HDP do cen. maxima
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7.1.2 Rozdílné podmínky

Rozdílné podmínky vniku bubliny jsou způsobeny hlavně tím, že se japonská
bublina kromě zvýšení cen akcií projevovala také velkým nárůstem cen pozemků. Toto je
hlavní důvod, proč v japonském případě narozdíl od amerického nesehrály téměř žádnou
roli „margin calls" či „program trading stratégy". Z toho samého důvodu nemohly
samozřejmě mít v americké bublině vliv daně z půdy či obchodování s pozemky.
Celkově lze říci, Že je velice málo pravděpodobné ba téměř nemožné, že by bubliny
mohly vzniknout interakcí stejných faktorů. O to jc právě těžší zpracovat jednoznačně
určenou monetární politiku, která by se dala úspěšně aplikovat na všechny potenciální
případy.

7.2 Ohodnocení reakcí monetárních politik
V této

sekci zdůrazníme správné a nesprávné kroky, které byly provedeny

jednotlivými monetárními reakcemi.

Již v polovině roku 1987 existoval pro FED díky již tehdy vzniklým inflačním
tlakům dostatečný důvod (viz Graf 21), aby preventivně provedl monetární restrikci proti
inflaci. Za tímto účelem zvedl FED v září diskontní sazbu z 5.5 na 6 procent. Tento tah
FEDu nebyl nejšťastnější volbou. Mohlo to u lidí vyvolat domněnku, že se FED obává
návratu vysoké inflace. To pravděpodobně vedlo k tomu, že někteří investoři začali
prodávat své akcie a přispěli tak k pohromě černého pondělí.
Jak vidíme na grafu Japonsko už bylo ve fázi, kdy diskontní sazbu zvedalo potřetí.
V případě Japonska nastala přesto tato intervence s velikým zpožděním. Největší chybou
japonské centrální banky bylo příliš dlouhé udržování monetárního uvolňování. Hlavním
podnětem zpoždění monetární restrikce byly relativně stabilní ceny a přebytek platební
bilance. To posílilo převládající argument, že by Japonsko by mělo v monetárním
uvolňování pokračovat a rozšiřovat domácí poptávku, aby utlumilo vnější přebytek, což
bylo dalším důvodem k opoždění zvýšení úrokových sazeb.
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Graf 25: Porovnání

vývoje diskontních sazeb před a po krachu
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Okamžitě po krachu zasáhl FED snížením krátkodobých úrokových sazeb a
poskytnutím likvidity trhu, čímž udělal to nejlepší, aby zabránil depresi a bankovní krizi.
Dal tak trhu šanci rychle se uzdravit z nejhoršího jednodenního pádu burzy. Na rozdíl od
toho, j a k můžeme vidět na grafu, BOJ pokračoval i po dni, kdy ceny aktiv dosáhly
maxima, ve zvyšování úrokových sazeb.

Graf 26: Porovnání

vývoje úrokových sazeb před a po krachu
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Další

http://www.stat.oecd.org/wbos

chybou

japonské

ekonomiky

byla

opožděná

finanční

deregulace,

nedostatečná modifikace dohlížecího rámce v souladu se změnami na finančním trhu.
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Stejně tak se pochybilo ve způsobu zdaňování pozemků. V případě implementace
jiné daňové politiky by změny cen půdy nemusely být velké.

7.3 Odlišnost následků

Po dosažení cenového vrcholu začaly v obou zemích ceny rapidně klesat (přestože
ke krachu na N Y S E došlo téměř dva měsíce po dosažení cenového maxima). Zhruba půl
roku po pádu cen se dráhy jednotlivých indexů rozešly. Na rozdíl od americké, která opět
stoupala vzhůru a za dva roky se opět vrátila do starých kolejí, japonská se řítila ke dnu.

Graf 27: Porovnání

Zdroj dat:

vývoje cenových indexů před a po krachu

http://www.finance.yahoo.com

Lze konstatovat, že inflace se následující dva roky držela ve Spojených státech na
stabilní úrovni a poté mírně klesla. V Japonsku pokračovala inflace v růstu po dobu delší
než jeden rok od dosažení cenového vrcholu a nesnížila se až do poloviny roku 1992. Zde
se musel projevit opožděný efekt cen aktiv. Japonská monetární politika po krachu
usilovala o vhodné zásahy k podpoře cen akcií, ale selhala v boji proti klesající míře
inflace, jelikož její reakce nebyla dostatečně agresivní.
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Graf 28: Porovnání

Zdroj dat:

vývoje inflace před a po krachu

http://www.stat.oecd.org/wbos

Zhruba rok po krachu začal v obou zemích výrazně klesat růst HDP. Je náhoda, že
v obou případech

došlo zhruba ve stejný čas po krachu k podobnému

zpomalení

ekonomiky (podoba v spočívá pouze v klesající tendenci křivky, klesání růstu HDP mělo
v Japonsku samozřejmě horší formu)? Je to v americkém případě vlivem války v Perském
zálivu, či se jedná o charakteristický dopad bubliny? Přímou odpověď jsme v rozsáhlé
škále prostudované literatury nenašli. Přikláníme se však k názoru, že se nejedná o
náhodný jev a to vzhledem k tomu, že se pokles růstu HDP ve stejném časovém úseku po
krachu projevuje i v jiných případech bublin (např. krach v říjnu 1929).
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7.4 Shrnutí
To, zda bublina vyústí v benigní či maligní krach není, dle mého názoru, dáno
předem. Faktory vzniku tedy v tomto ohledu nemají zásadní úlohu. Je možné, že jednu z
klíčových rolí hraje v tomto tématu trvání bubliny, čím delší tím výraznější dopad by
prasknutí bubliny mohlo mít.
To jaký

účinek

bude

mít

bublina

po

prasknutí

na

ekonomiku

závisí

z nejpodstatnější časti reakci monetární politiky. Porovnávané bubliny byly právě případy,
kdy monetární politika zareagovala relativně bezchybně (v případě říjnového krachu 1987)
a naopak, kdy monetární a daňová politika chybovala téměř při každém jejím kroku (v
případě japonské bubliny). Zůstává otázkou jaký by byl dopad černého pondělí, pokud by
FED neposkytl trhu injekci likvidity a naopak pokud by v Japonsku měnová restrikce
začala dříve.
Dle mého bylo právě chování monetární politiky důvodem, proč v období po
krachu v americkém případě nezbylo po černém pondělí téměř ani památky a proč se
Japonsko z prasknutí bubliny vzpamatovávalo celé roky, dá se říci, že v určitém směru až
dodnes.

7.5 Doporučení

Nejpodstatnější lekcí, kterou by si centrální banky měly vzít, je důležitost
výhledového řízení monetární politiky takovým způsobem, aby bylo možné podchytit
potenciální riziko co nejdříve. Je lepší vypořádat se s bublinou preventivně s ohledem na
inflaci, která může v budoucnu nastat, než reagovat opožděně za přítomnosti nepříznivé
inflace a „hmatatelné" bubliny. Zdá se, že při správném řízení monetární politiky byly
ekonomické fluktuace daleko menší a to i přesto, že je velmi málo pravděpodobné, že by
bylo jediným nástrojem k zabránění vzniku bubliny. Preventivní řízení monetární politiky
by mělo být provedeno tak, aby udržovalo stálý ekonomický růst v dlouhém období, což je
hlavním cílem cenové stability. Příznivé prostředí ekonomiky by mělo být cenově i
finančně stabilní.
Další důležitou prioritou pro monetární politiku by mělo být rozpoznání a
uvědomění si rizikových článků ekonomiky, které mohou dlouhodobě nepříznivě ovlivnit
finanční a cenovou stabilitu.
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Podstatným rizikovým článkem jsou ceny aktiv, které ovlivňují monetární politiku
mnoha způsoby. Ceny aktiv mají vliv na efekt bohatství a odrážejí důležité informace o
budoucím

ekonomickém

výhledu

(inflaci, nefundamentálních činitelích).

Fluktuace

v cenách aktiv mají vysoký vliv na stabilitu finančního systému a celé ekonomiky vůbec.
Dalším článkem je například peněžní zásoba a úvěry. Jejich rapidní zvýšení by
mělo být podnětem k vyšší opatrnosti, jelikož tyto fluktuace mohou mít nepříznivý vliv a
nežádoucí účinky na ekonomickou aktivitu.
Je třeba si také uvědomit nezbytnost vhodných institucionálních rámců. Monetární
politika ovlivňuje chování soukromých ekonomických subjektů prostřednictvím úrokových
sazeb a likvidity. Úroveň vlivu však závisí právě na institucionálním rámci, jako je
dohlížení na finanční instituce, regulační rámec atd.
Přes všechny chyby učiněné centrálními bankami je důležité upozornit

na

skutečnost, že tyto chyby vznikaly hlavně proto, že bylo složité rozpoznat fundamentální a
nefundamentální ekonomické články. Pokud by centrální banky věděly v j a k é situaci se
nachází, jsem přesvědčena, že by použily adekvátnější intervence, aby zabránily jakýmkoli
nepříznivým jevům.
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8. Závěr
Záměrem prezentované studie byla analýza bublin na trhu aktiv ve všech aspektech
od komparativního hodnocení definic a láktorů vzniku, až po analýzy chování monetární
politiky a to nejen v rámci teoretickém, ale i v praktickém.
V první kapitole jsme po prozkoumaní různých názorů na definice bublin dospěli
k těmto závěrům:
Cenová bublina je takový jev, ve kterém nelze výrazné nárůsty cen aktiv na trhu
zdůvodnit změnou fundamentálních ukazatelů. V jádru rozmachu bublin stojí vždy
psychologické a spekulativní faktory. Nárůst cen, který by vznikl pod vlivem základních
ekonomických proměnných, je tím mnohonásoben.
Předmětem cenových bublin mohou být různé komodity. Od květin, pozemků,
webové stránky až po finanční aktiva.
Nezávisle na druhu aktiva prochází každá bublina fází nafukovaní, prasknutí a
splasknutí. Délka trvání každé fáze může být rozlišná v závislosti na podmínkách
ekonomiky a trhu.
Riziko vzniku bublin není předem vyloučeno u žádného státu či ekonomiky a je
téměř náhodou, ve kterém odvětví se potenciální bublina objeví. Z tohoto hlediska můžeme
říci, že ani rostoucí český trh aktiv není výjimkou. Je pouze otázkou času kdy a v jakém
sektoru se bublina objeví. Nejžhavějším kandidátem pro tento jev je v České republice, dle
mého názoru, trh s nemovitostmi.
Přestože mnoho ekonomů tvrdí, že dovedou poznat, kdy se cenová bublina formuje,
výsledky četných výzkumů měření cen aktiv ukazují, že v této oblasti neexistuje
dostatečná jistota o její přítomnosti a potažmo přesný návod pro tvorbu ekonomické a
monetární politiky prostřednictvím vlád a centrálních bank
Ve druhé kapitole jsme prezentovali

různé strategické reakce centrálních bank,

které se snaží regulovat průběh bublin či omezovat jejich dopady. Uvedli jsme několik
možných reakcí počínaje pasivním postojem bank, přes strategii cílování inílace a cen
aktiv, strategii propíchnutí bubliny a na závěr tzv. strategii „Leaning against the wind". Po
analýze těchto strategií a po obdržení některých odpovědí na otázky kdy a jakým
způsobem či nástrojem mají monetární politiky reagovat, jsme dospěli k závěru, že určení
momentu zásahu, volba nástrojů a intenzita intervence centrální banky není jednoznačně
dána, ale bude vždy záviset na konkrétní podobě bubliny.
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V dalších kapitolách jsme se soustředili na analýzu těchto bublin cen aktiv: na tu
nejstarší a nej kurióznější - Tulipománii, na jednu benigního charakteru - krach burzy 1987
a jednu charakteru maligního - japonská bubliny 80.1et. Komparativní analýza dvou
posledně zmiňovaných případů nám pomohla dospět k následujícím závěrům a návrhům.
Společným faktorem vzniků bublin, tedy i v případě japonského a amerického
krachu, jsou extrémně optimistická očekávání investorů. Přesto tento psychologický faktor
sám o sobě k vzniku bubliny nestačí.
Další

společné

faktory

vzniku

a

rozmachu

bublin

jsou

většinou

makroekonomického charakteru. Mezi ně patří mimořádný růst cen aktiv, dostatek
likvidity, vyšší inflace, rostoucí hodnoty úrokových sazeb v době před dosažením vrcholu
cenového indexu aktiv a do jisté míry hospodářský růst.
Největší rozdíl v podmínkách vzniku japonské a americké bubliny 80.let spočíval
v tom, že na japonskou bublinu měl kromě cen akcií velký vliv také nárůst cen pozemků.
Dospěli jsme k závěru, že to, zda bublina vyústí v benigní či maligní krach není
dáno předem. Faktory vzniku tedy v tomto ohledu nemají zásadní úlohu. Je možné, že
jednu z klíčových rolí hraje v tomto směru trvání bubliny. Čím delší tím výraznější j e
dopad prasknutí bubliny.
Dopad prasknutí bubliny na ekonomiku závisí z nej pod statnější časti na reakci
monetární politiky. Porovnávané bubliny byly právě typické případy, kdy monetární
politika zareagovala téměř bezchybně (v případě říjnového krachu 1987) a naopak kdy
monetární politika chybovala ve více směrech. Dle mého názoru byl právě toto důvod proč
v období po krachu v americkém případě došlo k rychlému uzdravení a proč se Japonsko
z prasknutí bubliny vzpamatovává dodnes.
Centrální banky by si měly vzít z minulých bublin několik ponaučení.
Měly by bezpodmínečně pozorně sledovat signály trhu, aby mohly co nejrychleji
identifikovat přítomnost bubliny a na základě jejího charakteru a rozsahu zvolit strategii a
intenzitu intervence. Za období klidu by měla centrální banka vynaložit veškeré úsilí, aby
dosáhly nízké míry inflace. V období, kdy se na trhu tvoří bublina by měly centrální banky
výslovně upustit od jejich běžných způsobů a přizpůsobit úrokové sazby, aby si připustily
důležitost rizika. Cílem by nemělo být propíchnout bublinu, ale dát trhu znamení, že
úrokové sazby se budou zvyšovat do té doby, dokud se ceny nevrátí opět na jejich
skutečnou hodnotu.
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Dalším závěrem ke kterému jsme dospěli je, že je mnohem lepší a jednodušší se
s bublinou vypořádat preventivně s ohledem na inflaci, která může v budoucnu nastat, než
reagovat opožděně.
Důležitou prioritu pro monetární politiku by mělo být také rozpoznání a uvědomění
si rizikových článků ekonomiky, které můžou dlouhodobě nepříznivě ovlivnit finanční a
cenovou stabilitu. Optimální kombinace finanční a daňové politiky se správnou strategií
centrální banky mohou výrazně zmírnit dopad krachu bublin.
Absence

literatury

v českém jazyce

a obtížný,

někdy

i nemožný

přístup

k potřebným datovým údajům práci ztěžovali, a proto byly podmínky pro vytvoření této
práce poměrně složité. Přesto si dovoluji tvrdit, že se nám stanovený cíl studie podařilo
splnit.
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