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MĚŘENÍ INFLACE
Inflace znamená růst všeobecné cenové hladiny
Všeobecná cenová hladina- Průměrná cenová hladina
Některé se zdraží o 5% některé o 2%, cena se nemění, jiné i zlevňují
v průměru však cenová hladina roste
Inflace snižuje kupní sílu lidí
Příklad: Důchod 10000Kč/měsíc, kupujeme pouze kuřecí prsa 150Kč/kg
Můžeme si dovolit 66,6kg za měsíc
Zvedne se cenová hladina o 10% - kuřecí prsa budou stát(150.1,1=165Kč/kg)
Důchod se nemění, můžeme si nyní koupit 60kg za měsíc
Jak inflaci zjišťujeme?
-index spotřebitelských cen(CPI)
-index cen výrobců(PPI)
-deflátor HDP
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Index spotřebitelských cen(CPI)
Nejpoužívanější cenový index pro zjišťování inflace
Spotřební koš (potraviny, spotřebiče, auto)
Každá položka má určenou určitou váhu v koši a je ohodnocena aktuální tržní cenou
Každý měsíc se ceny statků a služeb aktualizují, zjišťují se ceny běžného období
CPI - podíl ceny statku v běžném období(2009)
a cenu statku základního období(2000)
podíl se vynásobí váhou statku v celém spotřebním koši
(potraviny budou mít vyšší váhu než například výdaje na kulturu)

p1i-cena i-tého statku či služby ve sledovaném roce(2009)
p0i-cena i-tého statku či služby v ceně základního období(2000)
wi-váha statku či služby i v celém spotřebním koši
Složení a váhy ve spotřebním koši zůstávají delší dobu stabilní
Po určité době se musejí aktualizovat, např. jak se mění preference spotřebitelů

www.eKoFun.cz

Index cen průmyslových výrobců(PPI)
Statistický úřad sleduje celou řadu indexů, např. index cen stavebních prací, index cen
zemědělských výrobců atd.
PPI je obdobou CPI - ceny průmyslových zařízeních, různé stroje, lokomotivy atd.
PPI vypovídá o konkurenceschopnosti výrobců
PPI je indikátorem pro změnu CPI

Deflátor HDP
Připomeňme si:
Nominální HDP je HDP vytvořený v daném roce(2009) ohodnocen cenami v daném
roce,běžnými cenami(2009)
Reálný HDP je HDP vytvořený v daném roce(2009) ohodnocen stálými cenami
základního roku(2000)

Deflátor získáme jako podíl nominálního HDP a reálného HDP
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Míra inflace
Pomocí cenových indexů získáme určitou cenovou hladinu
Inflace je změna cenové hladiny, nebo-li procentní změna cenové hladiny za
určité období

Míru inflace zjistíme podobně jako jsme zjišťovali změnu HDP

Π09/08-meziroční růst inflace v roce 2009 oproti 2008
CPI2009(2008)-index spotřebitelských cen v roce 2009(2008)
CPI můžeme nahradit jiným cenovým indexe, nebo deflátorem
Deflace a desinflace
Deflace je opak inflace, pokles všeobecné cenové hladiny(záporná inflace)
Dezinflace je pokles tempa míry inflace
V roce 2008 vzrostla cenová hladina o 6%, v roce 2009 již pouze o 3%
Tempo růstu se zpomalilo, jedná se o dezinflaci
V roce 2009 klesla cenová hladina o 3% jedná se o deflaci

PŘÍČINY INFLACE
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Z hlediska příčiny rozeznáváme tři typy inflace:
-poptávkovou inflaci
-nabídkovou inflaci
-setrvačnou inflaci
Poptávková inflace
Poptávková inflace je způsobena pozitivním poptávkovým šokem
Posun křivky agregátní poptávky z důvodů změny(C,I,G,NX), nebo peněžní zásoby
Původní rovnováha je v bodě E1
Posun AD z důvodů zvýšení G, vznik nové rovnováhy(krátkodobé,mimo Y*) E2
Růstu cenové hladiny P1→P2 a produktu Y*→Y1
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Nabídková inflace(nákladová)
Vzniká v důsledku růstu nákladů na výrobu
Posun krátkodobé křivky agregátní nabídky nahoru(nabídkový šok)
Příkladem může být růst cen ropy(dva ropné šoky v 70-tých letech)
Mzdy rostou rychleji než produktivita práce
Roste-li produktivita práce stejně rychle jak nominální mzdy, nedochází k růstu nákladů!
Při posunu krátkodobé křivky agregátní nabídky(SAS) roste cenová hladina P1→P2
Zároveň se snižuje výstup(HDP) ekonomiky Y*→Y1
Nová(krátkodobá) rovnováha E2
Na rozdíl od poptávkové inflace zde dochází k poklesu produktu!
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Setrvačná inflace
Setrvačná inflace je spojena s tzv. inflačním očekáváním
Smlouvy o mzdách o dodávkách surovin a výrobků, úvěry s fixní úrokovou mírou se
vytvářejí na nějaké budoucí období
Odhadnout budoucí inflaci
Odbory předpokládají určitou inflaci (hrozí snížení reálné mzdy)
Výrobce získá kontrakt na dodávku svého zboží
Ať jde o odbory, výrobce, banky, centrální banku všichni předpokládají určitou
výší inflace v dalším období
Vytvářejí inflační očekávání, které subjekty zahrnují do svých plánů, smluv

1. Ekonomika je v rovnováze v E1 při P1 a Y*
2. Kolektivní smlouva, předpoklad inflace(3%)
3.
4.
5.
6.
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Pokud firmy akceptují novou smlouvu, vzrostou náklady na výrobu
Nepříznivý nákladový šok SAS→SAS´
Roste cenová hladina - klesá produkt firmy - roste nezaměstnanost
Centrální banka zvýší peněžní zásobu(akomoduje šok) a dochází k posunu AD→AD´
cenová hladina vzroste na P3 a výstup se vrací na Y*, bod rovnováhy E2

LAS

P

5. Novému jednání o kolektivních
smlouvách (předpoklad inflace)
6. Firmy akceptují smlouvu a vzrostou jim
náklady posun SAS´→SAS´´
7. Ekonomika pracuje pod svým Y*
8. Roste nezaměstnanost, vláda tlačí na CB
aby zvýšila množství peněž
9. Posun AD´→AD´´ cenová hladina, výstup
rostou - bod rovnováhy je E3
10. Začíná se rozvíjet inflační spirála
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ZÁVAŽNOST INFLACE
Závažnost inflace závisí na její velikosti a předvídatelnosti
Očekávaná inflace mezi 2-4% není škodlivá, ba naopak pozitivní
Růst ekonomiky je spojen s rostoucí potřebou peněz
Peněžní zásoba a potenciální produkt by měli růst stejným tempem
Potenciální produkt se těžko odhaduje a proto se CB snaží přibližně o jeho odhad
Moderním trendem v centrálním bankovnictví je tzv. inflační cílování
Mírná inflace
Inflace dosahuje jednociferných hodnot, obecně se nejedná o velký problém
Pádivá inflace
Inflace dosahuje dvou či trojciferných hodnot
Lidé přestávají penězům věřit a snaží se jich držet co nejméně
Roste riziko – negativní dopad na investice
Proměnlivá a vysoká inflace snižuje příjem a zhoršuje možnosti předpovědí
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Hyperinflace
Dosahuje stovek i tisíců procent ročně
Lidé nevěří penězům, domácí měna je nahrazována zahraniční měnou
(90 léta v Rusku a rubl vs. dolar)
Vysoké riziko pro investory, ceny ztrácejí svojí informační funkci, hroutí se cenový systém
Nejznámější příklad hyperinflace je z 20 let (Německo)
V listopadu 1923 stálo kilo chleba 428 miliard marek!

DOPADY INFLACE
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Rozlišujeme očekávanou inflaci a neočekávanou inflaci
Neočekávaná inflace je pro ekonomiku nebezpečná
Inflace přerozděluje bohatství,
Banka poskytne hypotéku ve výši 1mil. Kč za fixní úvěr 5% na 10 let
Nečekaná inflace z 3% na 7%, banka vydělává 5% ročně na úvěru
Peníze ztrácejí svojí hodnotu ve výši 7% ročně
Inflace všeobecně zdražuje statky a služby, ale postupně se přizpůsobuje důchod
Inflace přerozděluje bohatství ve prospěch těch, který „platí“(dlužníci) na úkor
těch, kterým je placeno(věřitelé)
-Inflace znehodnocuje úspory
-Inflace působí negativně na investice(již bylo vysvětleno)
-Inflace je spojena s dalšími náklady například na tisk nových katalogů a ceníků
-Uzavírají se krátkodobé smlouvy - náklady na vyjednávání, v ekonomice vzniká nejistota
-Inflace může posunout subjekty do vyšší daňové skupiny, tzv. taxflace

PROTIINFLAČNÍ POLITIKA
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Boj s inflací sebou nese náklady, zejména v podobě poklesu produktu a růstu
nezaměstnanosti

Monetární restrikce-CB sníží množství peněz v oběhu, nebo zvýší úrokové míry
Pokles agregátní poptávky, produkce, zaměstnanosti a cenové hladiny
Fiskální restrikce-vláda omezí výdaje, zvýší daně
Poklese agregátní poptávky
Odstranění očekávání-pokus o odstranění setrvačné inflace
Inflační cílování má pozitivní efekt na odstranění očekávání
Centrální banka musí mít kredibilitu
Cenová a mzdová regulace-vláda zmrazí růst mezd a cen
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PHILLIPSOVA KŘIVKA-INFLACE A
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NEZAMĚSTNANOST
Původní mzdová verze Phillipsovy křivky
Empiricky ověřený vztah mezi mírou nezaměstnanosti a mzdovou inflací
(růst nominálních mezd)
Na ose y nanášíme změny nominálních mezd(%) a na osu x míru nezaměstnanosti
Phillipsova křivka zachycuje negativní vztah mezi mzdovou inflací a mírou
nezaměstnanosti
Nízká míra nezaměstnanosti - rostou nominální mzdy a obráceně
Nízká míra nezaměstnanosti - těžké sehnat pracovníky, rostou mzdy
Vysoká míra nezaměstnanosti -lidé jsou ochotni pracovat za nižší mzdu

Mzdová
inflace%

4% je míra nezaměstnanosti která je spojena s
nulovou mzdovou inflací
přirozenou míru nezaměstnanosti
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Cenová Phillipsova křivka
Samuelson a Solow nahradili mzdovou inflaci cenovou inflací
Odůvodnění - firmy zvyšují ceny(tím roste inflace) podle toho, jak jim rostou mzdové náklady
Cenová inflace(%)=mzdová inflace(%) - produktivity práce(%)
Mzdy rostou o 5% produktivita práce o 3%, tedy cenová inflace roste o 2%
Vyjadřuje negativní vztah mezi cenovou inflací a mírou nezaměstnanosti

Cenová
inflace%

Mzdová
inflace%

Mzdová inflace vychází ze 2%
Cenové vychází z nuly P
Produktivita práce rostla o 2%
Pravice nízká inflace
Levice nízká nezaměstnanost
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Phillipsova křivka rozšířena o očekávání
Milton Friedman
Substituční vztah mezi inflací a mírou nezaměstnanosti
existuje pouze v krátkém období a to vlivem peněžní iluze
V 70 letech došlo k ropným šokům kdy se objevila tzv. stagflace
Rostla inflace ale produkt stagnoval
Problém, roste inflace i nezaměstnanost!
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Inflační očekávání

Důvod proč neexistuje v dlouhém období vztah mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti je
v inflačním očekávání
Změna míry inflace v minulém období se projeví v míře inflace v současnosti
Subjekty pracují s očekáváními – indexace mezd, obchodní kontrakty, nájem

V dlouhém období se ekonomika vrací na přirozenou míru nezaměstnanosti
Dlouhodobá Phillipsova křivka(LPC) – na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti
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DEFLACE
Deflace neboli pokles cenové hladiny(záporná inflace) má na ekonomiku
negativní dopad stejně jako inflace
Dlužníci musejí vracet „hodnotnější“ peníze(pokles cenové hladiny zvýší kupní sílu peněz)
Platební neschopnosti - bankovní krizi(krachy bank)
Může růst nezaměstnanost
Typickým příkladem deflace je Japonsko, které se s tímto fenoménem potýká

Konsenzus
Lepší mírná inflace cca 3% než deflace
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