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Čo je inflácia?
V	 trhovej	 ekonomike	 sa	 ceny	 tovarov	 a	 služieb	

môžu	meniť	veľmi	často.	Rast	či	pokles	cien	niekto-
rých	tovarov	a	služieb	však	neznamená	infláciu	a	de-
fláciu.	O	inflácii	hovoríme	až	vtedy,	keď	rastie	celko-
vá	cenová	hladina	–	a	teda	väčšina	cien	v	ekonomike,	
nielen	niektoré	z	nich.

Inflácia teda predstavuje rast celkovej cenovej 
hladiny alebo znižovanie kúpnej sily peňazí.

Opakom	 inflácie	 je	 deflácia,	 prejavuje	 sa	 pokle-
som	cien	a	miezd.	V	dnešnej	dobe	sa	s	ňou	stretáva-
me	veľmi	výnimočne.

Ako meriame infláciu?
Najčastejšie	používame	index	spotrebiteľských	cien	

a	deflátor	hrubého	domáceho	produktu	(HDP).
Pre	 výpočet	 indexu	 spotrebiteľských	 cien	 slú-

ži	 spotrebiteľský	 kôš	 -	 zoznam	 tovarov	 v	 počte		
a	 v	 štruktúre	 zodpovedajúcej	 spotrebe	 priemernej	
domácnosti.	

Index	 spotrebiteľských	 cien	 potom	 vypočítame,	
keď	porovnáme,	ako	sa	za	jeden	rok	(alebo	za	jeden	
mesiac)	zmenili	ceny	všetkých	tovarov	a	služieb	v	da-
nom	spotrebnom	koši.

Problémom	 využívania	 indexu	 spotrebiteľských	
cien	je	však	to,	že	zobrazuje	len	výdavky	priemernej	
domácnosti.	Skutočné	výdavky	rôznych	domácností	
sa	však	môžu	od	tohto	priemeru	výrazne	 líšiť.	Na-
príklad	dôchodcovia	spravidla	míňajú	na	stravu	a	na	
zdravotníctvo	omnoho	vyšší	podiel	svojich	príjmov,	
než	je	priemer	–	a	preto	v	skutočnosti	pociťujú	inú	
mieru	inflácie,	než	vyhlasuje	Štatistický	úrad.
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Inflácia Príklad pre výpočet indexu spotrebiteľských 
cien:

Spotrebný 
kôš – tovary 
a služby

Váha  
v spotrebnom 

koši

Index cien 
jún roku  

1 / jún roku 0
potraviny, 
nápoje, tabak 0,33 1,07

bývanie 0,14 1,36
doprava 0,10 1,08
voľný čas 0,10 1,09
obliekanie 0,09 1,07
zariadenie  
a chod  
domácnosti

0,08 1,07

iné stravovanie  
a ubytovanie 0,05 1,10

zdravotníctvo 0,04 1,04
vzdelávanie 0,02 1,07
ostatné tovary 
a služby 0,05 1,08

CPI	(Index	spotrebiteľských	cien)	=	
	
	

	
(t.j.	ceny	tovarov	a	služieb	v	roku	1	/	ceny	v	roku	0).

Závery z uvedeného príkladu:
1.	Výdavky	domácností	na	nákup	tovarov	a	služieb	

medziročne	vzrástli	o	12	percent.	
2.	Domácnosti	najviac	míňajú	na	nákup	potravín,	

nápojov	a	tabaku.	
3.	V	sledovanom	období	najviac	vzrástli	náklady	na	

bývanie,	a	to	o	36	%,	ich	podiel	na	celkových	vý-
davkoch	domácností	je	však	len	14	percent.	

4.	Ceny	najmenej	vzrástli	v	zdravotníctve,	a	to	o	4	
percentá	–	pravdepodobným	dôvodom	je	 to,	 že	
ceny	v	zdravotníctve	sú	regulované	štátom.

Deflátor	hrubého	domáceho	produktu	sa	vypočí-
tava	ako	podiel	nominálneho	HDP	a	reálneho	HDP	
(HDP	v	cenách	bežného	roka	delený	HDP	v	stálych	
cenách	minulého	roka).	Deflátor	HDP	teda	posky-
tuje	pohľad	na	zmenu	celkovej	cenovej	hladiny.	Jeho	
nevýhodou	však	je,	že	poskytuje	výlučne	makroeko-
nomický	pohľad,	a	že	údaje	pre	jeho	výpočet	sú	do-
stupné	až	s	veľkým	časovým	oneskorením.
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D O M Á C A  Ú L O H A

P O U Ž I TÁ  L I T E R AT Ú R A

Zdroje štúdia:
Národná	banka	Slovenska	•	
http://www.nbs.sk
Európska	centrálna	banka	•	
http://www.ecb.int
Federal	Reserve	System	(FED	–	systém	centrál-•	
nych	bánk	USA):		
http://www.federalreserve.gov/

Ako vzniká inflácia?
Príčinou	inflácie	je	vždy	nadmerný	tok	peňazí	do	

ekonomiky.	Ak	 sa	množstvo	 tovarov	 a	 služieb	 (t.j.	
reálne	HDP)	počas	roka	zmení	napríklad	o	3	%,	no	
ponuka	peňazí	vzrastie	o	10	%,	zjednodušene	môže-
me	povedať,	že	výsledkom	bude	rast	cien	–	inflácia	
–	vo	výške	7	%.

Inflácia
Mierna Cválajúca Hyperinflácia

(do	10%) (10%	–	100%) (100%	a	viac)

Dnes,	 v	 dobe	 elektronických	 peňazí,	 zmeniek		
a	 podobných	 nástrojov	 platobného	 styku,	 už	 cen-
trálna	 banka	 nemá	 ponuku	 peňazí	 plne	 pod	 svo-
jou	kontrolou.	Vysoký	nárast	inflácie	(viacciferným	
tempom)	je	však	stále	možný	iba	vtedy,	ak	centrálna	
banka	zvýši	množstvo	peňazí	v	obehu.

Inflačný	impulz	–	prvotný	zdroj	 inflácie	–	môže	
pochádzať	 zo	 strany	 dopytu	 (ak	 agregátny	 dopyt	
vzrastie	nad	úroveň	možností	ekonomiky)	alebo	zo	
strany	 ponuky	 (ak	 rastú	 náklady	 firiem,	 napr.	 na	
mzdy).	Podľa	toho	delíme	infláciu	na	infláciu	ťahanú	
dopytom	alebo	na	infláciu	tlačenú	nákladmi.

Dôsledky inflácie
Inflácia	je	zlá,	pretože	škodí	ekonomike	nasledu-

júcimi	spôsobmi:
Znefunkčňuje trhový mechanizmus: •	 Neoča-
kávaná	 inflácia	 spôsobuje	 chybné	 rozhodnutia	
ekonomických	subjektov,	zhoršuje	fungovanie	tr-
hového	mechanizmu	(znehodnocuje	informačnú	
schopnosť	cien),	sťažuje	plánovanie	v	podnikoch		
a	v	rodine.
Roztáča sa cenovo-mzdová špirála: •	 Kvôli	rastu	
cien	požadujú	zamestnanci	vyššie	mzdy,	čo	spô-
sobuje	 rast	 nákladov	 firiem	 a	 zvyšovanie	 cien,	
čo	 vyvoláva	 opäť	 požiadavku	 na	 rast	 miezd.		
Inflácia sa stáva zotrvačnou,	hoci	jej	príčiny	už	
mohli	pominúť.
Inflácia spôsobuje prerozdeľovanie príjmov: •	
Inflácia	je	výhodná	pre	dlžníkov	(vracajú	peniaze	
nižšej	 hodnoty,	 než	 si	 v	minulosti	 požičali),	 no	
nevýhodná	pre	veriteľov	(peniaze,	ktoré	dostanú,	
už	nemajú	tú	hodnotu,	ako	peniaze,	ktoré	v	mi-
nulosti	niekomu	požičali).

Na	nasledujúcu	hodinu	nie	je	zadaná	
žiadna	úloha.

Inflácia má sociálne dopady•	 :	V	čase	inflácie	ne-
rastú	 len	 ceny,	 ale	 aj	mzdy.	Problém	však	majú	
ľudia,	ktorých	príjmy	sú	viac-menej	fixné	–	dô-
chodcovia,	študenti,	úradníci,	ľudia	platení	podľa	
tabuliek,	učitelia...	tí	síce	musia	platiť	vyššie	ceny,	
no	ich	mzdy	rastú	len	sporadicky	a	málo.

Ako poraziť infláciu?
Infláciu	možno	 poraziť	 prostredníctvom	 reštrik-

tívnej	monetárnej	 politiky,	 čiže	 znižovaním	množ-
stva	peňazí	v	obehu.

Centrálne	 banky	 dnes	 s	 infláciou	 často	 bojujú	
prostredníctvom	 inflačného cieľovania.	 Takáto	
politika	 znamená,	 že	 centrálna	 banka	 vyhlási	 cieľ,		
v	 ktorom	 sa	má	pohybovať	 inflácia	 v	danom	 roku	
(napríklad	ako	rozpätie	od	3	do	4	percent).	Centrál-
na	banka	potom	prispôsobuje	svoju	monetárnu	po-
litiku	tomu,	aby	tento	cieľ	dosiahla.	Ak	je	centrálna	
banka	 dôveryhodná,	 ekonomické	 subjekty	 prispô-
sobia	 svoje	plány,	 kalkulácie	 a	 správanie	 cieľu	 cen-
trálnej	banky	a	znížia	svoje	inflačné	očakávania,	čím	
pomôžu	oslabiť	inflačné	tlaky	v	ekonomike.


