
     
 

          

E-učebnice – Ekonomika snadno a rychle

CENY A INFLACE 

 



Ceny  výrobků  a  služeb  velmi  úzce  souvisí  se  mzdami  (cenou  práce)  a  přenesený  vliv  mají  i  na

nezaměstnanost. Obvykle platí, že rostoucí ceny dávají v tržní ekonomice prostor pro rozvoj podnikání a

zvyšování  zaměstnanosti  -  viz  expanze  a  konjunktura  hospodářského cyklu,  a  naopak  nízké  ceny

většinou provází vyšší  nezaměstnanost  - viz fáze  recese  hospodářského cyklu. Proto je vývoj cen a

mezd  pečlivě  sledován  státem.  Důchodová  a  cenová  politika  je  třetím  významným  nástrojem

hospodářské politiky.

Vývoj cen úzce souvisí s inflací.

Významný je rozbor vztahu nominálních a reálných mezd.

 Nominální  mzda je číselným vyjádřením odměny za práci (to, co dostane zaměstnanec ve

výplatním sáčku),

 reálná mzda vyjadřuje to, co je schopen zaměstnanec za mzdu koupit.

Vláda má v rukou následující nástroje důchodové a cenové politiky:

 regulace mezd - vláda přímo ovlivňuje výši mezd ve státním sektoru (asi 800 tisíc pracovníků,

celkový počet ekonomicky aktivních lidí v ČR je asi 4,800 milionu lidí). V privátní sféře může

stát dočasně využít administrativní regulace celkového objemu vyplacených mezd (např. v ČR v

první  polovině  90.  let  zavedl  stát  mzdovou  regulaci,  kdy  firmy  směly  navýšit  roční  objem

vyplacených mezd pouze o 5% a každé překročení této hranice bylo postihováno sankčním

odvodem do státní pokladny v poměru 1 Kč překročení limitu = 1 Kč sankční odvod). Za formu

regulace mezd můžeme považovat i minimální mzdu, kdy stát formou zákona přikazuje všem

zaměstnavatelům  (včetně  soukromých),  že  nesmí  dát  nižší  mzdu  pracovníkovi  v  hlavním

pracovním poměru na plný úvazek než je vládou vyhlášený limit.

 regulace  cen -  administrativním nařízením může stát  stanovit  u  vybraných  druhů  zboží  a

služeb cenové stropy (elektřina, plyn, nájemné v bytech, voda, telekomunikační poplatky apod.)

nebo minimální nákupní ceny (především při  výkupu zemědělských produktů od zemědělců

zpracovatelskými firmami). Tato regulace na jedné straně chrání sociální smír, na druhé straně

je však narušením fungování zákona nabídky a poptávky a plodí řadu neefektivností.

Ceny a inflace

Ceny na trhu nejsou stabilní. Jeden z významných faktorů, který je ovlivňuje je hodnota peněz, kterými

se ceny měří. Ani hodnota peněz není stabilní. Vztah peněz a zboží je dán tzv. rovnicí směny
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P . Y = M . V

kde P jsou ceny, Y objem zboží (HDP), M množství peněz v oběhu, V rychlost oběhu peněz

Pokud peníze  ztrácejí  svou  hodnotu,  hovoříme o inflaci  (znehodnocení  peněz).  Opakem inflace  je

deflace (peníze mají vyšší hodnotu).  

Příčiny inflace:

Inflace tažená poptávkou – proces zvyšování inflace má v tomto případě následující průběh:

1. Na trhu je více  agregátní poptávky (domácnosti, firmy a vláda chtějí více utrácet) při stejném

objemu agregátní nabídky (výroba statků a služeb firmami ekonomiky).  

2. Zvýšená poptávka vyvolá růst cen agregátní nabídky.  

3. Zaměstnanci (poptávka) proto budou volat po dalším zvýšení mezd.  

4. Tím se zvýší náklady firem a dojde k novému zdražení na straně nabídky ... 

a už se rozbíhá tzv. inflační spirála. 

Hlavní příčiny poptávkové inflace 

 stát vydá více peněz ze státního rozpočtu, než má příjmy. To vede ke schodku (dluhu) státního

rozpočtu;

 investiční boom - firmy mají tendenci přehnaně investovat při očekávaném růstu ekonomiky a

tak poptávka po stavebních pracích a technologiích výrazně předčí nabídku;

 mzdové požadavky - odbory tlačí na větší růst mezd než odpovídá produktivitě práce;

 daně - snížení daní vede ke zvětšení objemu koupěschopné poptávky;

 importované inflace - vyšší ceny dovozového zboží inspirují konkurenční tuzemské firmy, aby

taky zdražovaly; pokud vyšší ceny importovaných surovin (např. ropa) se promítají do nákladů a

cen tuzemských firem, hovoříme o inflaci tažené nabídkou. 

Inflace tažená nabídkou
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Inflace tažená nabídkou - proces rozběhu inflační spirály je obdobný jako u inflace tažené poptávkou.

Odlišnost je v tom, že první impuls pro zvyšování cen, který je v tomto případě na straně  agregátní

nabídky (především nabídka firem).

Typickým příkladem je zvýšení cen nabídky v důsledku zdražení vstupů do výroby (materiálů, energií,

kapitálu  atd.),  proto  se někdy inflaci  tažené nabídkou říká nákladová inflace.  Poptávka (především

domácnosti) pak volá po zvyšování mezd, to způsobí opětovné zvýšení cen nabídky a inflace bují. 

Hlavní příčiny nabídkové inflace: 

 rychlý růst výrobních nákladů (např. ropné krize apod.),

 monopolistická struktura hospodářství  -  brání volnému pohybu cen a monopol  má tendenci

požadovat monopolně vysokou cenu,

 nečekané výpadky zemědělské produkce - přírodní a jiné katastrofy,

 administrativní bariéry dovozu atd. 

Zvláštním případem je setrvačná inflace, kdy už pouhé očekávání výrobců, že ceny půjdou nahoru, je

vede ke zvyšování cen (řada z nich má uzavřené kontrakty na půl roku dopředu a více, nejsou schopni

pružně reagovat na vývoj cen, proto raději do kalkulace cen připočtou inflační očekávání). 

Míra inflace

Pomocí peněz měříme v ekonomice téměř všechno, proto je objektivní stanovení znehodnocení peněz,

tedy míra inflace velmi důležitý ukazatel, a to nejen pro národní ekonomiku, její ekonomy a politiky, ale i

pro  mezinárodní  srovnávání  a  rozhodování.  Existují  mezinárodně platné postupy,  podle  kterých se

inflace počítá.  Používá se  index spotřebitelských cen CPI, dále jsou to index výrobních cen PPI a

implicitní cenový deflátor IPD. Index spotřebitelských cen nám pomáhá stanovit pohyb cen, cenovou

hladinu. Cenovou hladinu potřebujeme znát pro výpočet míry inflace.

Míra inflace se dá vyjádřit ukazatelem:

                         cenová hladina (t)  - cenová hladina (t -1)

míra inflace = ------------------------------------------------------------------- . 100 % 

                                    cenová hladina (t -1) 
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kde t je určité období (např. měsíc, rok).

Inflace je makroekonomický pojem. Míra inflace (míra znehodnocení peněz) se uvádí v procentech.

Typy inflace podle velikosti

 inflace  mírná  (plíživá)  -  jednociferná.  Lidé  nepřestávají  věřit  penězům,  ekonomika  běžně

funguje. Současný stav v ČR (inflace za rok 1999 byla 2,1%),

 inflace pádivá - dvojciferná. Lidé přestávají věřit domácí měně, preferují stabilnější cizí měny

nebo jiné trvalejší hodnoty (zlato, nemovitosti atd.). Chod ekonomiky už je narušován, ekonomická

výkonnost klesá

 hyperinflace - trojciferná a větší. Ceny se zvyšují natolik rychle, že peníze přestávají plnit svou

funkci uchovatele hodnot a zprostředkovatele směny, lidé preferují naturální směnu (přes její

obrovské nevýhody a nedostatky), ekonomický systém společnosti se úplně rozpadá, nastává

chaos a anarchie. Tento stav je typický především pro období válečných konfliktů, politických

převratů a podobně. Ekonomická  výkonnost  hospodářství se zcela propadá (např.  inflace v

Bulharsku v roce 1996 byla 1085,0 %, Rusko 1992 mělo inflaci 2508 %, Ukrajina v tomtéž roce

2730 % apod.).

Formy inflace:

otevřená inflace - nejběžnější, měřená mírou inflace,

skrytá inflace - ceny se nemění, ale výrobky jsou stále nižší kvality,

potlačená inflace - ceny se nemění, ale lidé přesto nekupují zboží, je to typická inflace při převisu

nerealizované poptávky (na trhu není to, co by lidé chtěli) a inflace vynucených úspor.

Zajímavý je pojem taxflace, který znamená, že inflačním znehodnocením peněz dochází zároveň i ke

zvyšování daňové zátěže u progresivních daní (daň z příjmu fyzických osob), kde jsou pevně dány

rozpětí příjmů, ovšem díky znehodnocení se reálné mzdy zdaňují s postupem inflace více a více.
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