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Anotace 

 

 Tato bakalářská práce se zabývá jevem hyperinflace. Nejprve se zaměřuje na 

teoretické pozadí mechanizmů hyperinflace a poté následuje přehled významných 

hyperinflací, které se odehrály v minulosti. Důraz je kladen na případy moderních 

hyperinflací od druhé poloviny dvacátého století a na analýzu jejich společných 

charakteristik. V závěru autor zjišťuje, jaké rozdíly jsou mezi moderními hyperinflacemi a 

klasickými hyperinflacemi. 
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Úvod 

 

 Kažení mincí je fenomén, který provází člověka odnepaměti. Panovníci se snažili 

získat vyšší zisky ražbou mincí stále nižší vnitřní hodnoty při stále stejné nominální 

hodnotě, kterými se pak snažil platit, aniž by znehodnocení mince bylo zpozorováno. Lidé 

však vždy podvod odhalili a proces pak vedl ke stále většímu znehodnocování mince a ke 

zvyšování cenové hladiny. Panovníci však byli ve svém počínání omezeni, neboť minci 

vždy musela zůstat nějaká vnitřní hodnota, která byla určena obsahem použitého kovu. 

 Se vznikem papírových peněz se však objevil i nový fenomén, hyperinflace. Peníze 

mohly být „kaženy“ i nadále, ovšem vnitřní hodnota papírových peněz je téměř nulová, a 

proto mohou být emitovány téměř neomezenou rychlostí s nízkými náklady. Pokud vláda 

státu má přímou moc ovlivnit emise nových peněz, pak může emisí využívat podobně jako 

panovníci k vytvoření zisku z ražebného, jak takovým ziskům říkáme. Přehnaná emise pak 

může vést k tak vysoké inflaci, že ji označujeme jako hyperinflace. 

 V 1. polovině 20. století proběhla ve spojitosti s první a druhou světovou válkou 

vlna hyperinflací. Vlády se snažily pomocí co nejvyšších zisků z ražebného hradit výdaje 

spojené s válkou poté, co bylo jejich hospodářství oslabeno. To vedlo k nepředstavitelným 

nárůstům cenových hladin v těchto zemích, ke znehodnocení majetku řady lidí a 

převrácení jejich života naruby. 

 Po těchto hyperinflačních epizodách se zdálo, že se vlády na celém světě poučily. 

Více než 30 let se žádná hyperinflace na světě neobjevila. Pak ovšem v 80. a 90. letech 20. 

století přišla nová vlna hyperinflací. Hyperinflaci prodělala téměř celá Latinská Amerika a 

řada zemí v té době rozpadajícího se Východního bloku, ale i několik dalších zemí. 

 Po těchto zkušenostech již ztrácíme veškeré naděje, že se již hyperinflace nebude 

opakovat, a tak nás ani nepřekvapí, že i v 21. století jsme se již první „dočkali“. Právě 

hyperinflace v Zimbabwe se stala pro autora práce inspirací a vyvolala jeho zájem o 

studium tohoto věčného fenoménu, neboť ho udivilo, že k hyperinflaci dochází stále znovu 

a znovu, i v dnešním moderním světě. Vždyť podle článku v The New York Times1 bylo 

v prosinci minulého roku výhodnější používat zimbabwské tisícidolarové bankovky než 

toaletní papír, neboť 1 ústřižek toaletního papíru měl hodnotu 0,004 amerických dolarů, 

                                                           
1 FREAK Shots: When Money Goes Down the Toilet [online]. 2008-12-18. Dostupné z: 
<http://freakonomics.blogs.nytimes.com/2008/12/18/freak-shots-when-money-goes-down-the-toilet/> 
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kdežto 1 000 zimbabwských dolarů mělo hodnotu přibližně 0,001 amerických dolarů. 

Taková situace přirozeně vyvolává pozornost. 

 

Obrázek č. 1: Tabulka na toaletě v Zimbabwe 

 

„NA TÉTO TOALETĚ 

POUŽÍVAT JEN TOALETNÍ 

PAPÍR 

 

ŽÁDNÝ KARTON 

ŽÁDNÁ LÁTKA 

ŽÁDNÉ ZIMBABWSKÉ 

DOLARY 

ŽÁDNÉ NOVINY“ 

 

Zdroj: FREAK Shots: When Money Goes Down the Toilet [online]. 2008-12-18. Dostupné 

z: <http://freakonomics.blogs.nytimes.com/2008/12/18/freak-shots-when-money-goes-

down-the-toilet/>, vlastní překlad 

 

 Práce si klade několik cílů. Nejprve se zaměří na teoretické pozadí hyperinflace a 

uvede nejznámější modely, které vysvětlují vznik a průběh hyperinflace. Dále bude 

empiricky zkoumat vybrané klasické hyperinflace. Stěžejní část práce se bude zabývat 

studiem moderních hyperinflací, které se objevovaly od 2. poloviny 20. století až dodnes. 

Autor bude zjišťovat, zda existuje rozdíl mezi moderními hyperinflacemi a klasickými 

hyperinflacemi a bude se snažit nalézt odpověď na otázku, zda jsou hyperinflace v moderní 

době nevyhnutelné. 

 Mezi největší přínosy této práce autor řadí především přehledový popis moderních 

hyperinflací a jejich vzájemné srovnání, protože na rozdíl od klasických hyperinflací, 

souhrnné analýze moderních hyperinflací dosud nebylo věnováno tolik pozornosti.  
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1. Definice a charakteristika hyperinflace 

 

 

1.1. Definice hyperinflace 

 

Hyperinflace je jev, který nemá jen jednu přesnou definici. Definic existuje více a 

několik jich zde bude uvedeno. 

 Jednou z nejčastěji citovaných a používaných definic hyperinflace je definice 

Phillipa Cagana z jeho práce z roku 1956, The Monetary Dynamics of Hyperinflation (dále 

zde bude referována jednoduše jako studie Phillipa Cagana): „Definuji hyperinflaci jako 

začínající v měsíci, kdy růst cen překročí 50 procent a jako končící v měsíci před tím, než 

měsíční nárůst cen spadne pod tuto hranici a zůstane pod ní alespoň jeden rok.“2 Zároveň 

však uvádí, že tato definice je čistě arbitrární, ale pro účely jeho studie je vyhovující. Tato 

Caganova studie byla velice významná, protože se obecně považuje za první seriózní práci 

o hyperinflaci a jejích dopadech.3 

 V učebnici Macroeconomics od Dornbusche a Fischera je uvedena jiná definice: 

„Pracovní definice je, že země je v hyperinflaci, když její roční míra inflace přesáhne 

1 000 % za rok.“4 

 Existují i velmi nekonkrétní definice: „Velmi rychlý růst cenové hladiny v tisících 

procent za rok je hyperinflace,“5 či dokonce jen: „Peněžní inflace při velmi vysokých 

mírách.“6 

 Je vidět, že hyperinflaci můžeme definovat různým způsobem. Ovšem všechny 

definice se shodují v jednom, a to v nezvykle vysoké míře inflace. Jednotlivé definice se 

ale liší v přesné hranici inflace, od které již hovoříme o hyperinflaci, a někdy se definice 

spokojuje jen s normativně definovanou hranicí inflace. Pro účely této práce bude použita 

                                                           
2 CAGAN, Phillip. The Monetary Dynamics of Hyperinflation in Studies in the quantity theory of money, ed. 
by FRIEDMAN, Milton. Chicago: University of Chicago Press, 1956, s. 25; vlastní překlad 
3 
Hyperinflation [online]. Last modified 2009-02-08, Wikipedia. Dostupné z: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperinflation>  
4 DORNBUSCH, Rudiger – FISCHER, Stanley. Macroeconomics. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 1994, s. 
558; vlastní překlad 
5 FIALOVÁ, Helena – FIALA Jan. The Concise Dictionary of Economic Terms. Praha: A plus, 2008, s. 71; 
vlastní překlad 
6 
AskOxford: Hyperinflation [online]. Last revision 2009-01-23. Dostupné z: 

<http://www.askoxford.com/concise_oed/hyperinflation?view=uk> 



Bakalářská práce  Hyperinflace 

-10- 

 

klasická definice Phillipa Cagana, protože je všeobecně hojně aplikována, což této práci 

umožní být v souladu s většinou ostatních prací zabývajících se stejným tématem.  

 

 

1.2. Charakteristika hyperinflace 

 

 

1.2.1. Hlavní dopady hyperinflace 

 

 Hyperinflace je tedy označením nejvyššího stupně růstu cenové hladiny. Pokud 

cenová hladina klesá, označujeme takovou situaci jako deflaci. Pokud cenová hladina roste 

v běžných mezích jednotek procent ročně, hovoříme o plíživé inflaci. Pokud cenová 

hladina roste dvouciferným počtem procent ročně, většinou hovoříme o pádivé inflaci. Od 

výše definované, ještě vyšší úrovně růstu cenové hladiny, mluvíme o hyperinflaci. Někdy 

dochází k rozporům, zda se v určitém případě jedná o pádivou inflaci či již o hyperinflaci. 

 Proč hyperinflaci oddělujeme od jiných úrovní inflace, bude zřejmé po provedení 

její charakterizace, která ji výrazně odlišuje od plíživé či pádivé inflace. 

 Phillip Cagan udává ve své studii dvě hlavní charakteristiky, které provází 

hyperinflační období ekonomiky: 

 

I. Klesající, ale silně volatilní podíl mezi množstvím peněz a cenovou hladinou 

  Podíl mezi nominálním množstvím peněž v ekonomice a cenovou hladinou je silně 

proměnlivý, ale má tendenci klesat po celou dobu hyperinflace. Cagan ve své studii uvádí 

data pro sedm různých významných hyperinflací, které proběhly do roku vydání jeho 

studie (1956), na kterých vidíme, jak k tomuto jevu skutečně dochází. Její výňatek je 

uveden v tabulce č. 1.  

 

II. Extrémně vysoký růst množství peněz a cenové hladiny 

 Množství peněz v ekonomice při hyperinflaci roste extrémně rychle a taktéž 

extrémní je i rychlost růstu cenové hladiny. Růst obojího navíc akceleruje s časem tak, jak 

se blíží konec hyperinflace. Cagan opět tento jev dokumentuje ve stejné tabulce jako první 

charakteristiku. V tabulce č. 1 jsou uvedená i tato data. 
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Tabulka č. 1: Výňatek dat k sedmi hyperinflacím z Caganovy studie 

 Země 
 Rakousko Německo Řecko Maďarsko Polsko Rusko 

Začátek X 1921 VIII 1922 XI 1943 III 1923 VIII 1945 I 1923 XII 1921 
Konec VIII 1922 XI 1923 XI 1944 II 1924 VII 1946 I 1924 I 1924 

(1) 69,9 1,02*1010 4,70*108 44,0 3,81*1027 699,0 1,24*105 
(2) 19,3 7,32*109 3,62*106 17,0 1,19*1025 395,0 3,38*104 
(3) 3,62 1,4 130,0 2,59 320,0 1,77 3,67 
(4) 0,35 0,030 0,0069 0,39 0,0031 0,34 0,27 

Vysvětlivky: 

(1): Podíl cenové hladiny na konci hyperinflace a na začátku hyperinflace. 

(2): Podíl množství oběživa na konci hyperinflace a na začátku hyperinflace. 

(3): Podíl (1) : (2). 

(4): Podíl nejnižší reálné hodnoty oběživa za celou dobu hyperinflace a jeho reálné hodnoty při začátku 

hyperinflace. 

 

Zdroj: CAGAN, Phillip. The Monetary Dynamics of Hyperinflation in Studies in the 

quantity theory of money, ed. by FRIEDMAN, Milton. Chicago: University of Chicago 

Press, 1956, s. 26. 

 

 Pokud hyperinflace někomu prospívá, potom jsou to dlužníci. Pokud někdo měl 

před hyperinflací dluh znějící na hyperinflační měnu, potom se tento dluh během 

hyperinflace rozplyne, neboť nominálním vyjádřením zůstane ve stejné výši, ale reálně se 

významně sníží. Je nutné poznamenat, že velkými dlužníky jsou většinou právě vlády 

zemí, kde hyperinflace propukla. 

 Při velmi rychle rostoucích cenách, ale přitom při poklesu podílu mezi množstvím 

peněz a cenovou hladinou, dochází k zvláštnímu paradoxu hyperinflace, a tudíž 

k nedostatku oběživa. Ten má za následek velmi neblahé důsledky, které budou zmíněny 

dále. 

 

 

1.2.2. Omezení funkcí peněz hyperinflační měny 

 

Mezi tři základní funkce peněz patří: 

 

I. Peníze jako prostředek směny 

 Peníze umožňují směnu za zboží a služby. Umožňují též splácet dluh. 
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II. Peníze jako zúčtovací jednotka 

 Penězi lze vyjádřit cenu zboží a služeb a výši dluhu. 

 

III. Peníze jako uchovatel hodnoty 

 Peníze slouží pro uchování hodnoty jako jedna z možných forem majetku. 

 

 Základní funkce peněz měny ekonomiky, ve které probíhá hyperinflace, buď 

významnou měrou klesají, nebo se vytrácí. Proč tomu tak je, bude zde vysvětleno. 

Záměrně zde ještě nejsou uvedeny důsledky, které z tohoto jevu vyplývají pro ekonomické 

subjekty v hyperinflační ekonomice a budou pro větší přehlednost uvedeny v následující 

kapitole. 

 Mezi další charakteristiky hyperinflace totiž patří výrazný pokles reálné hodnoty 

oběživa. Tento jev je zachycen také v tabulce č. 1. Řádek 4 zachycuje hodnotu dna reálné 

hodnoty oběživa. Hodnota se liší, ale významné je, že je vždy o mnoho menší než 1 a 

například u druhé maďarské hyperinflace je již tak nízká, že představuje 99,69% pokles 

reálné hodnoty oběživa. Vidíme tedy, že při hyperinflaci se reálná hodnota oběživa téměř 

zcela vytrácí. 

 Pokles reálné hodnoty oběživa však znamená, že měna, která trpí hyperinflací, 

rychle ztrácí kupní sílu. Měna, jak hyperinflace akceleruje, ztrácí svou peněžní funkci 

uchovatele hodnoty. Pokud by totiž lidé drželi hyperinflační měnu, tak hodnota v této 

měně uložená by se rychle rozplynula. 

 V době hyperinflace je rovněž obtížné používat hyperinflační měnu jako zúčtovací 

jednotku, protože cenová hladina roste takovým tempem, že obchodníci mění ceny i 

několikrát denně. Lidé navíc obtížně posuzují ceny vyjádřené v hyperinflační měně, 

protože zjištěná cena může být v nejhorších fázích hyperinflace platná často i jen několik 

hodin, což způsobuje lidem potíže, například při porovnávání cen několika obchodníků. 

Extrémní nestálost cen tedy způsobuje oslabení zúčtovací funkce peněz. 

 Z důvodu rychlého růstu cenové hladiny se vytrácí také schopnost měny být 

prostředkem směny. Je nákladné hyperinflační měnou platit, protože pokud není hotovost 

utracena v krátkém čase, je znehodnocena. Pokud tedy jednotlivec neodhadne správně 

hotovost, kterou potřebuje k bezprostřední útratě, musí řešit, jak naložit se zbylými 

prostředky, neboť nemohou sloužit jako uchovatel hodnoty ve zdravé ekonomice. 
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1.2.3. Důsledky omezení funkcí peněz hyperinflační měny 

 

 Měna, která trpí hyperinflací, nemůže sloužit jako uchovatel hodnoty, jak bylo 

uvedeno výše. Lidé však přirozeně mají potřebu uchovávat hodnotu, kterou vytvořili např. 

svou prací. Proto hledají jiné možnosti, jak ji uchovávat jinak, než v domácí měně. Často 

začínají vyměňovat své hyperinflační peníze za „tvrdé“ zahraniční měny, např. za 

americký dolar či německou marku (v době, kdy ještě existovala). Vláda země však nemá 

zájem na tom, aby lidé opustili domácí měnu, protože by tak přišla o část svého vlivu. 

Proto je směňování domácí měny za cizí měny často nelegální nebo legální jen pro některé 

obyvatele, např. pro certifikované obchodníky. Kupříkladu v Zimbabwe v období 

hyperinflace (od roku 2007) povolil transakce v cizích měnách ministr financí Chinamasa 

až při projevu 29. ledna 20097. 

 Obchodování v cizích měnách ale probíhá, alespoň v omezené míře, a to v rámci 

černého trhu. Směnu za cizí měny pak zajišťují černí směnárníci. 

Cizí měny samozřejmě nejsou jediné východisko pro uchování hodnoty majetku. 

Lidé mohou využívat také např. drahé kovy. Ti, co mají svůj majetek ve formě nemovitostí 

a podobných statků, mají také jistotu zachování jejich reálné hodnoty, pokud neprovází 

hyperinflaci další jevy, které by nemovitosti i jinak znehodnotily. 

Přechodem na „tvrdé měny“ si lidé usnadňují i omezení zbývajících dvou funkcí 

peněz hyperinflační měny. Nevyřeší se tím však zdaleka vše, protože, jak již bylo řečeno, 

útěk k jiné měně je většinou nelegální a například mzdy, penze, sociální dávky a další 

příjmy obyvatel, jsou vypláceny v hyperinflační měně. Stejně tak se za hyperinflační měnu 

prodává zboží a služby v rámci oficiálního trhu. 

Obzvláště tragické dopady má hyperinflace právě na nejpotřebnější vrstvy 

obyvatelstva, jako jsou důchodci a postižené osoby, kteří jsou odkázáni na výplaty penzí a 

sociálních dávek. Pracující obyvatelé sice také obdrží mzdu v hyperinflační měně, ale 

mzdy jsou vypláceny zaměstnavatelem mnohdy i každý týden či i každý den a je možné si 

celou mzdu okamžitě na černém trhu směnit za „tvrdou“ měnu. Lidé, kteří jsou odkázáni 

na penze a sociální dávky, čelí několika obtížím. 

Hlavní překážkou bývá zmíněný nedostatek oběživa. Lidé musí stát dlouhé fronty 

na své peníze a přitom vědí, že než si své peníze vyberou, ztratí část své hodnoty. Navíc 

                                                           
7 
Zimbabwe opouští vlastní měnu [online]. 2009-01-29. Dostupné z: 

<http://www.novinky.cz/clanek/160022-zimbabwe-opousti-vlastni-menu.html> 



Bakalářská práce  Hyperinflace 

-14- 

 

postižení se mnohdy musí spolehnout na solidaritu svých přátel, kteří stojí fronty za ně a 

také se pak postarají o urychlenou směnu za „tvrdou“ měnu. 

Problémem se stává i samotná výše penzí a sociálních dávek, protože stát určuje 

jejich výši s určitým předstihem, a proto, než jsou peníze vyplaceny, jsou znehodnoceny na 

zlomek své původní hodnoty v době, kdy byly výše penzí a sociálních dávek vyměřeny. Na 

zaměstnance má hyperinflace v tomto ohledu menší dopad, protože zaměstnavatelé jsou 

zpravidla schopni mzdy přizpůsobovat rychleji. 

Další charakteristiky již jednotlivých případů hyperinflace jsou zkoumány v 

kapitole 3 o historii hyperinflace. 
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2. Teoretické modely hyperinflace 

 

 

2.1. Vznik hyperinflace 

 

 

2.1.1. Původ hyperinflace 

 

Hyperinflace nevzniká bez příčin. Stojí za ní ekonomické mechanizmy, které je 

možno prezentovat celou řadou modelů. Tato práce se věnuje jen těm mechanizmům, které 

jsou pro vznik hyperinflace klíčové. 

Většina odborníků se shoduje na tom, že prvotní příčina hyperinflace leží ve 

vysokém deficitu státního rozpočtu dané země. Taková situace samozřejmě nemusí přerůst 

v hyperinflaci. Nezávisí totiž přímo jen na výši deficitu, ale na tom, jak se která země 

s deficitem vypořádá. Vysoký deficit je ale první předpoklad, který zpravidla hyperinflaci 

spouští. 

S deficitem státního rozpočtu je možné se vypořádat dvěma způsoby. Je možné 

emitovat státní cenné papíry (často státní dluhopisy) a tím zvýšit hodnotu státního dluhu. 

Ve vyspělých zemích se deficit státního rozpočtu kryje z velké části právě takto. 

Existuje ale i jiný způsob, který je lákavý a krátkodobě pro vládu výhodnější. Je 

možné provést takzvanou monetizaci státního dluhu. Monetizace státního dluhu znamená 

nákup státních cenných dluhopisů centrální bankou za peníze v podobě rezerv bank nebo 

nového oběživa. Právě růst měnové báze jako dlouhodobého a významného prostředku 

krytí deficitu státního rozpočtu může vést k hyperinflaci.  

V čem je monetizace dluhu pro vládu státu lákavá a čím je pro ni výhodná ukáže 

kapitola 2.1.4. Další kapitola se bude věnovat otázce vztahu růstu měnové báze a inflace. 

 

 

2.1.2. Vztah mezi inflací a růstem měnové báze 

 

 Aby bylo možné vidět vztah mezi inflací a růstem měnové báze, musíme studovat 

chování trhu peněz. Definujme poptávku po reálných peněžních zůstatcích jako funkci  
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 ( ) ( )( , ) : 0, 0,L i Y × ∞ → ∞� . (2.1) 

Mezi její hlavní vlastnosti patří: 

 
( , )L i Y

i

∂

∂
 < 0 a (2.2) 

 
( , )L i Y

Y

∂

∂
 > 0, (2.3) 

kde Y je reálný produkt ekonomiky a i je nominální úroková míra. 

Tyto vlastnosti odrážejí chování ekonomických subjektů. Pokud za jinak 

neměnných podmínek vzroste nominální úroková míra, držení peněžních zůstatků se stane 

vzhledem k aktivům nesoucích úrok dražší, a proto se sníží poptávané množství reálných 

peněžních zůstatků. 

Růst reálného produktu ekonomiky s sebou nese růst poptávaného množství po 

reálných peněžních zůstatcích, protože se zvyšuje reálný objem transakcí v ekonomice. 

Nyní označíme M nominální nabídkou peněž a P cenovou hladinu. Potom můžeme 

formulovat podmínku rovnováhy na peněžním trhu rovnicí 

 ( , )
M

L i Y
P

= , (2.4) 

kde 
M

P
 je reálná nabídka peněžních zůstatků. Tudíž cenovou hladinu můžeme z rovnice 

(2.4) vyjádřit jako 

 
( , )

M
P

L i Y
= . (2.5) 

 Růst měnové báze pak evidentně je jedním z příčin růstu cenové hladiny, neboť 

z rovnice (2.5) vidíme, že cenová hladina roste s rostoucí nabídkou peněz a s rostoucí 

nominální úrokovou mírou. Klesá s rostoucím reálným produktem a rostoucí poptávkou po 

reálných peněžních zůstatcích pro dané i a M. Všechny závislosti jsou myšleny ceteris 

paribus. Protože měnová báze je součást celkové nabídky peněz v ekonomice a z měnové 

báze se navíc tvoří celková nabídka peněz v ekonomice, roste s růstem měnové báze za 

jinak neměnných podmínek cenová hladina. 

 Nyní jsme se věnovali otázce, jaké faktory ovlivňují cenovou hladinu, a zjistili 

jsme, že růst měnové báze cenovou hladinu ovlivňuje ceteris paribus. Je možné také 

zkoumat otázku, do jaké míry je cenová hladina závislá právě na růstu měnové báze a jak ji 

ovlivňují zbylé faktory. 
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Slavný citát významného ekonoma Miltona Friedmana nám odpovídá: „Inflace je 

vždy a všude monetární jev.“ Z rovnice (2.5) vidíme, že toto tvrzení je velmi odvážné 

vzhledem k dalším faktorům, které růst cenové hladiny mohou ovlivnit. Ovšem 

z dlouhodobého hlediska se jeví jako přijatelné říci, že skutečně inflace je ovlivňována 

především růstem nabídky peněz. 

Pokud by dlouhodobě měla být ovlivňována inflace některým ze zbylých faktorů, 

muselo by docházet buď k dlouhodobému snižování reálného výstupu Y či 

k dlouhodobému růstu nominální úrokové míry i anebo k dlouhodobému snižování 

poptávky po reálných peněžních zůstatcích L(i,Y) pro pevné i a Y. 

Dlouhodobý pokles reálného výstupu ekonomiky, stejně tak jako dlouhodobé 

snižování poptávky po reálných peněžních zůstatcích pro pevné i a Y, není pravděpodobný. 

Větší pozornost si zaslouží vliv nominální úrokové míry na dlouhodobé změny 

cenové hladiny. Nominální úrokovou míru můžeme dále rozložit pomocí Fisherovy 

identity 

  e
i r π= + , (2.6) 

kde r je reálná úroková míra a eπ je očekávaná inflace. Možnost dlouhodobého růstu 

reálné úrokové míry je omezená a eπ závisí na skutečné inflaci, takže není původní 

příčinnou inflace, ale důsledkem jiných vlivů. 

 Vidíme, že existují důvody, proč se domnívat, že inflace je dlouhodobě způsobená 

jen růstem nabídky peněz. Toto tvrzení podepírá i empirické pozorování zachycené 

v příloze č. 1. Na tomto grafu je zachycen vztah mezi průměrným růstem nabídky peněz a 

cenové hladiny z let 1980 až 2001 pro 108 zemí. Vztah je evidentní, zvláště pak pro země 

s vysokou mírou inflace, jako je Brazílie, Nikaragua či Bolívie, na které se tato práce 

zaměřuje. 

 Na závěr této kapitoly musíme poznamenat, že pokud připustíme, že běžná 

ekonomika dlouhodobě roste, tedy Y se v čase zvyšuje, pak by ceteris paribus docházelo 

ke snižování cenové hladiny. Proto je teoreticky možné dlouhodobě zvyšovat nabídku 

peněz tak, aniž by rostla cenová hladina, pokud se podaří zvyšovat nabídku peněz 

v souladu se zvyšujícím se reálným produktem ekonomiky. 
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2.1.3. (Ne)závislost centrální banky 

 

Je nutné se zmínit o tom, jak důležitou roli v procesu vzniku hyperinflace hraje 

nastavení role centrální banky v právním systému daného státu. Je velmi klíčové, jaký vliv 

má vláda státu na centrální banku a do jaké míry se centrální banka může sama za sebe 

rozhodovat o zvýšení nabídky peněz. 

Může-li rozhodovat samostatně, pak zřejmě nedopustí nezdravé zvětšování nabídky 

peněz, které by zbytečně zvyšovalo inflaci za únosnou míru, popřípadě, které by podnítilo 

hyperinflaci.  

Někdy se stává, že vláda má významný vliv na chování centrální banky. Stojí-li 

v čele státu nezodpovědná vláda, často své pozice zneužije a nařídí centrální bance 

půjčovat vládě peníze na krytí deficitu státního rozpočtu. Jak totiž uvidíme v kapitole 

2.1.4., pro vládu je takové počínání velmi výhodné. 

Můžeme opět uvést konkrétní empirické pozorování. Crowe a Meade ve své práci8 

vytvořili model odhadu nezávislosti centrální banky a na bázi tohoto modelu je sestavena 

tabulka9, ze které můžeme mimo jiné vyčíst, jak byly mezi lety 1980 a 1989 centrální 

banky mnoha států podle jejich modelu nezávislé. Index nezávislosti je v rozmezí 0 a 1. 

Index nezávislosti v tomto období budeme sledovat pro země, které v tomto období 

prošly obdobím hyperinflace, či alespoň v části tohoto období, a které byly zároveň 

v tabulce uvedeny. Indexy jsou pro Argentinu 0,40, Bolívii 0,30, Brazílii 0,21, Izrael 0,41, 

Nicaraguu 0,45 a Peru 0,43. Vidíme, že tyto země nedosahují pomyslné nezávislosti ani 

z poloviny. Na druhou stranu ale průměrná hodnota indexu pro všechny sledované země 

činila 0,34. Neznamená to tedy, že v zemi, kde je nízký index nezávislosti, by bez dalších 

příčin vznikla hyperinflace. Ale je to další z faktorů, které ji vedle vysokého deficitu 

státního rozpočtu mohou spustit. 

Alesina a Summers10 nicméně odhalili určitou nepřímou závislost mezi inflací a 

nezávislostí centrální banky. Nutné je poznamenat, že používají jiný index nezávislosti 

centrální banky než Crowe a Meade, a proto nejsou výsledky číselně porovnatelné. Princip 

                                                           
8 CROWE, Christopher – MEADE, Ellen E. Central Bank Independence and Transparency: Evolution and 

Effectiveness [online]. 2008, May. Dostupné z: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08119.pdf> 
9 CROWE, Christopher – MEADE, Ellen E. Tabulka wp08119_data.xls [online]. 2008-04-29. Dostupné z: 
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/data/wp08119.zip>  
10 ALESINA, Alberto – SUMMERS, Lawrence H. Central Bank Independence and Macroeconomic 
Performance: Some Comparative Evidence, Journal of Money, Credit and Banking [online]. 1993, vol. 25, 
issue 2. Dostupné z: <http://www.people.fas.harvard.edu/~iversen/PDFfiles/AlesinaSummers1993.pdf>  
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však zůstává stejný. Na grafu v příloze č. 2 si lze prohlédnout empirické ověření uvedené 

závislosti. 

Vidíme tedy, že nezávislost centrální banky je další faktor, který hraje roli ve 

spouštěcím mechanizmu hyperinflace. 

 

 

2.1.4. Motivy pro vznik hyperinflace 

 

 Vzhledem k tomu, že hlavním důvodem inflace, tedy i hyperinflace, je nadměrné 

zvyšování nabídky peněz, je přirozené se ptát, proč k němu dochází. Víme již, že vláda se 

snaží zvyšováním nabídky peněz krýt deficit státního rozpočtu, pokud jí v tom pomůže 

centrální banka. Tu musí buď přesvědčit, nebo jí to přikázat, má-li na to dostatečnou moc. 

Zatím jsme se ale nezmínili o výhodách takového počínání pro vládu. 

 Pokud vláda financuje část svých výdajů zvyšováním nabídky peněz, potom může 

inkasovat zisk v podobě tzv. ražebného (či jinak inflační daně). Během následující analýzy 

se budeme pohybovat během jednoho časového období. Ražebné se obecně dá vyjádřit 

jako 

 
M

S
P

∆
= , (2.7) 

kde S značí ražebné. Jedná se jinak řečeno o reálný přírůstek peněžní nabídky. Jelikož 

tento obnos vláda použije na zaplacení části svých výdajů, jde o její prospěch z emise 

nových peněz. Nyní zavedeme označení pro míru růstu peněžní nabídky jako /M Mµ = ∆ . 

Potom rovnici (2.7) upravíme do podoby 

 
M

S
P

µ= . (2.8) 

Použitím vztahu (2.4) vznikne 

 ( , )S L i Yµ= . (2.9) 

Cílem bude ukázat chování ražebného v závislosti na µ . Použijeme Fisherovu 

identitu (2.3) a budeme předpokládat, že očekávaná inflace bude rovna růstu nabídky 

peněz. Dále budeme předpokládat, že ekonomika bude mít neměnnou reálnou úrokovou 

míru a reálný produkt. Navíc předpokládejme, že ke zvyšování nabídky peněz dochází, 

tedy ( )0,µ ∈ ∞ . Pak dojdeme k rovnici 
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 ( , )S L r Yµ µ= + , (2.10) 

čímž jsme vyjádřili ražebné v závislosti na µ  jako na jediné proměnné. S je tedy za našich 

předpokladů funkce jedné proměnné, a to 

 ( ) ( ) ( ): 0,S H Sµ ∞ → . (2.11) 

 Pokud chceme zjistit, jak se chová S při změnách µ , musíme vyjádřit derivaci 

S podle µ . Obdržíme 

 
( , )

( , )
dS dL r Y

L r Y
d d

µ
µ µ

µ µ

+
= + + , (2.12) 

 Nyní je potřeba výraz analyzovat. ( , )L r Yµ+  je funkce závislá na µ . Jedná se o 

funkci (2.1), která má fixovanou druhou proměnnou a první proměnnou nahrazenou r µ+  

v souladu s našimi předpoklady. Původní funkce (2.1) byla klesající v i, proto tato funkce 

bude klesající v r µ+ . Vzhledem k fixaci r bude klesající v µ . Bude tedy platit 

 
( , )

0
dL r Y

d

µ

µ

+
< . (2.13) 

 Zároveň z (2.1) a z předpokladů plyne, že 

 ( , )L r Yµ+  > 0 a (2.14) 

 µ  > 0. (2.15) 

 Můžeme tedy již obecně vyslovit, jak se bude pravděpodobně chovat výraz (2.12) 

pro různé kladné hodnoty µ . Přesně to nevíme bez znalosti křivky poptávky po reálných 

peněžních zůstatcích. 

 Pro hodnoty µ  blízké nule, bude výraz (2.12) kladný, protože výraz (2.14) je 

kladný a součin (2.13) a (2.15) bude blízký nule, pokud (2.13) se nebude blížit - ∞ , což 

obecně nelze předpokládat. Pro větší µ  „převáží“ ve výrazu (2.12) druhý sčítanec a výraz 

(2.12) bude záporný. 

 Chování funkce S se často popisuje pomocí tzv. Lafferovy křivky inflační daně, 

jejíž přibližný tvar je znázorněný v příloze č. 3. Tvar této konkrétní křivky vychází 

z chování poptávky po reálných peněžních zůstatcích během vysoké inflace podle Cagana 

 ln
M

E
P

α γ= − − . (2.16) 
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E značí očekávanou změnu cen a je funkcí skutečné změny cen C. α a γ  jsou 

konstanty, přičemž α je kladné. Podle našich předpokladů lze E nahradit µ . Očekávaná 

míra inflace je totiž dle předpokladů rovna růstu nabídky peněz. Pak dostaneme 

 
M

e
P

αµ γ− −= . (2.17) 

Dosadíme tedy (2.17) do předpisu funkce S (2.8) a dostaneme 

 S e αµ γµ − −= . (2.18) 

Konstanty α  a γ  potom musí být nalezeny pomocí empirického měření. Důležité 

zjištění je, že ražebné má v rámci jednoho časového období své maximum. Nalezneme ho, 

pokud řešíme pro µ  následující soustavu podmínek. 

 ( )1 0
dS

e e e
d

αµ γ αµ γ αµ γαµ αµ
µ

− − − − − −= − = − =  (2.19) 

 ( ) ( )
2

2 2
2

2 0
d S

e e e
d

αµ γ αµ γ αµ γα α α µ α µ α
µ

− − − − − −= − + − + = − <  (2.20) 

 ( )0,µ ∈ ∞ . (2.21) 

Řešení existuje a je rovno 

 
( )

( )*

0,

1
arg max S

µ

µ µ
α∈ ∞

= = . (2.22) 

 Vidíme tedy, že vláda může získat zisk ze zvyšování nabídky peněz v podobě 

ražebného. Jeho výše však není během jednoho časového období neomezená. Existuje 

maximální výše ražebného pro jedno období rovného 

 
** * 1 1

S e e
αµ γ γµ α− − − − −= = . (2.23) 

 Ražebné je sice v rámci jednoho období omezené, ale vláda může ražebné zvýšit i 

za tuto hranici, pokud se na situaci podíváme jako na dynamický proces. Než lidé změní 

své očekávání E tak, aby bylo rovno µ , uplyne určitý čas. Vláda tedy může neustále 

zvyšovat ražebné velmi nebezpečnou, a jak se po čase ukáže, pro obyvatele bolestnou 

cestou hyperinflace. Než lidé přizpůsobí své očekávání, vláda může zrychlit zvyšování 

nabídky peněz. Před dalším přizpůsobením očekávání lidí může vláda ještě více zvýšit 

nabídku peněz a proces se může stále opakovat až do vyvolání hyperinflace. 
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2.2. Průběh hyperinflace 

 

Jeden z nejvýznamnějších jevů provázejících hyperinflaci byl popsán jako tzv. 

Tanzi – Olivierův efekt. Pokud dojde k hyperinflaci, vláda po čase zjistí, že původně 

zamýšlené vyšší zisky díky ražebnému jsou záhy kompenzovány snižující se reálnou 

hodnotou vybraných daní. 

 Tento efekt je způsoben prodlevou mezi vznikem nároku státu na daň a jejím 

skutečným zaplacením. V den vzniku nároku na daň má daň určitou hodnotu, se kterou stát 

počítá a chce ji skutečně vybrat. Tato daň však snižuje svou reálnou hodnotu kvůli inflaci 

s každým dnem, kdy ještě nebyla skutečně zaplacena. Tato prodleva za normálních 

okolností činí mnoho dní a dojde jen k zanedbatelnému znehodnocení. Pokud však inflace 

dosáhne hyperinflace, tedy více než 50 % za měsíc, je již každý den prodlení ve výběru 

daně významným snížením její reálné hodnoty. 

 Tanzi11 odvozuje formalizaci tohoto jevu následujícím způsobem. Definuje R jako 

reálnou hodnotu daní, na které vznikl nárok v období 0, ale placených až za n období. T 

definuje jako nominální hodnotu takových daní v období 0. Dále P0 značí cenovou úroveň 

v období 0 a p inflaci v období 0. Vztah  

 
( )0 1

n

T
R

P π
=

+
 (2.24) 

ukazuje výpočet reálné hodnoty daní vybrané s určitou prodlevou. Tanzi dodává, že je 

třeba počítat s malými diskrétními hodnotami p a n, aby bylo možné rovnici dobře 

ekonomicky interpretovat. 

 Dále odvodil vztah, který popisuje dynamický charakter jevu. Definujeme E jako 

elasticitu T v P0. Potom: 
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kde K>0 je integrační konstanta, která vznikla při odvozování vztahu. Tento vztah nám 

ukazuje, že se zvyšující se inflací ceteris paribus se snižuje reálná hodnota vybraných daní, 

neboť n>0, K>0, P0
E-1>0 a 1+p>0. 

                                                           
11 například: TANZI Vito. Inflation, Lags in Collection, and the Real Value of Tax Revenue, Staff Papers - 

International Monetary Fund, [online]. 1977, vol. 24, issue 1. Dostupné z: 
<http://www.jstor.org/stable/3866540> 
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 Podobně byl odvozen také vztah, který ukazuje závislost mezi délkou prodlevy a 

reálnou hodnotou vybraných daní: 
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π
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−− +∂
=
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Zde vidíme, že snížení časové prodlevy ceteris paribus zvýší reálnou hodnotu vybraných 

daní. Právě o snížení prodlevy se během hyperinflace stát snaží. 

 Pokud se výrazně sníží reálná hodnota vybraných daní státem, potom se přirozeně 

zvýší deficit státního rozpočtu, pokud není propad ve výběru daní kompenzován jinými 

zisky. Vláda se pak často snaží situaci řešit dalším zvyšováním příjmu z ražebného, což 

vede k ještě vyšší inflaci. Hyperinflace se pak dále posiluje. 

 



Bakalářská práce  Hyperinflace 

-24- 

 

3. Historie hyperinflace 

 

Autor na začátek této kapitoly uvádí tabulku převzatou z internetových 

stránek Cato Institute, která dává přehled nejsilnějších hyperinflací v dějinách: 

 

Tabulka č. 2: Nejhorší případy hyperinflace v dějinách 

Země 
Měsíc s nejvyšší 

inflací 
Nejvyšší měsíční 

inflace 
Odpovídá denní 

inflaci 
Za jak dlouho se 

zdvojnásobily ceny 
Maďarsko VII 1946 1,3*1016 % 195 % 15,6 hodiny 
Zimbabwe XI 2008× 79 600 000 000 % 98,0 % 24,7 hodiny 
Jugoslávie I 1994 313 000 000 % 64,6 % 1,4 dne 
Německo IX 1923 29 500 % 20,9 % 3,7 dne 
Řecko XI 1944 11 300 % 17,1 % 4,5 dne 
Čína V 1949 4 210 % 13,4 % 5,6 dne 

× uvedené údaje byly k 9. únoru 2009 nejnovější dostupné. 

 

Zdroj: HANKE, Steve H. Zimbabwe Inflation [online]. Last revision 2009-02-09. 

Dostupné z: <http://www.cato.org/zimbabwe> 

 

 Historie hyperinflace bude v této kapitole rozdělena na historii raného období, 1. 

poloviny 20. století a na moderní hyperinflace cca. po roce 1950 až dodnes. Hyperinflace, 

které probíhaly v raném období a v 1. polovině 20. století, můžeme také označovat 

výrazem klasické hyperinflace. Mají totiž často velmi podobné příčiny, a to fiskální 

problémy vlády kvůli válečným výdajům. 

 

3.1. Rané období 

 

 Hyperinflace taková, jak ji popisuje tato práce, byla fenoménem především 20. 

století. Vidíme i z tabulky č. 2, že nejhorší případy hyperinflace spadají do 20. století. 

Avšak kořeny jejích prvních výskytů sahají hluboko do minulosti. I když se většinou 

nejedná o typické hyperinflace vzhledem k výši růstu cenové hladiny, lze na nich 

pozorovat různé vzorce chování vlády a tehdejších obyvatel tak, jak je známe z nedávné 

doby z typických hyperinflací. Uvedeme zde 2 nejzajímavější případy výrazného 

znehodnocení měny před 20. stoletím. 
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3.1.1. Edikty císaře Diocletiana 

 

 Jedním z prvních zajímavých příkladů významného znehodnocení měny je období 

od počátku 3. stol. n. l. do přibližně jeho 3. čtvrtiny v Římské říši. V té době byla hodnota 

měny určená obsahem drahých kovů v minci. Vládcové však také, podobně jako dnes, 

mohli získat ražebné z vydávání nových mincí do oběhu. Dnes je zvyšování nabídky peněz 

pro vládu jednodušší v tom smyslu, že peníze mají jen mizivou vnitřní hodnotu, a proto je 

vláda může emitovat v téměř neomezeném množství (omezení se týká technickým 

omezením tiskáren). V době mincí z drahých kovů mohli panovníci získat ražebné ražbou 

nových mincí stejné nominální hodnoty, jako byly ty dosavadní, avšak snížením obsahu 

drahých kovů v minci. Než se ceny přizpůsobily nové skutečné hodnotě mincí, získal 

panovník, který si za nové mince kupoval zboží a služby, zisk v podobě ražebného.  

Gaius Aurelius Valerius Diocletianus se stal římským císařem v roce 284 n. l. V té 

době obíhala mince antoninianus, která byla z původní stříbrné podoby znehodnocena na 

bronz. Antoninianus byl zaveden roku 215 n. l. a měl oficiální podíl stříbra roven 2 

denárům, což byly dřívější římské mince. Ovšem skutečný podíl stříbra byl roven jen 1,5 

denárům. Obchodníci rychle odhalili skutečnou vnitřní hodnotu nové mince a zvýšili ceny 

vyjádřené v antoninianech, neboli vznikl impulz pro inflaci. V té době již římské císařství 

trpělo stagnací územní rozlohy, na které bylo do značné míry ekonomicky závislé. 

Stagnace se projevovala i docházením stříbra. Proto se císaři pokoušeli razit mince s vyšší 

nominální hodnotou, než byla jejich skutečná vnitřní hodnota. Potřebovali totiž platit velké 

armádní výdaje a takto se je pokoušeli krýt zčásti pomocí ražebného. 

Mezi lety 218 a 268 n. l. došlo postupně ke znehodnocení antoniniánů přibližně na 

1/5000 své původní hodnoty. Průměrné znehodnocení mincí tedy činilo přibližně 19 % 

ročně. Za předpokladu, že se ceny vyvíjely stejným způsobem, nedocházelo k hyperinflaci, 

ale jen ke zvýšené inflaci. Je však zajímavé sledovat, jak se se situací vypořádal v té době 

římský císař, protože se pokoušel najít řešení velmi podobné jako vlády při hyperinflacích 

o mnoho set let později.  

 Diocletian se snažil inflaci odvrátit, a proto vydal roku 293 sadu pěti nových mincí. 

Ty však byly opět vyšší nominální hodnoty, než měly stříbrného obsahu, a proto docházelo 

opět ke zvyšování cen. 

 Čin, který si zaslouží naší pozornost, protože je často používán jako prostředek 

proti hyperinflacím v moderní době, bylo vydání Ediktu o maximálních cenách roku 301 n. 
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l. Stanovoval maximální ceny přibližně 1 000 různého zboží a služeb, které musely být 

dodržovány po celé říši bez rozdílu. Za nedodržování tohoto zákona hrozil trest smrti. 

Edikt též obvinil z inflace obchodníky a nabádal občany, aby sledovali dodržování ediktu. 

 Následky byly neblahé. Diocletian sice vyžadoval dodržování maximálních cen, ale 

dále razil mince, které měly stále menší podíl drahých kovů. Snažil se tak vlastně vynutit 

vysoké ražebné. Obchodníci se rychle přizpůsobili. Buď přestali obchodovat úplně, nebo 

přešli na směnný obchod. Některá města úplně přestala produkovat obchodní zboží, která 

dříve produkovala. Diocletian pak zavedl zákon, který přikazoval synům pokračovat 

v řemesle, které zastával jejich otec. Tím, opět pod trestem smrti, nutil obchodníky 

obchodovat za nízké ceny. 

 Zmrazení cen je častým opatřením v dobách hyperinflace. Vzhledem k tomu, že 

Diocletian pokračoval v ražbě kažených mincí, nemohlo opatření uspět. I když zde nedošlo 

k typické hyperinflaci podle definice, docházelo zde k typickým jevům. Docházelo 

ke znehodnocování měny nadbytečnou emisí mincí a zmrazení cen na nereálné úrovni 

zmrazilo ne ceny, ale obchod. Aby inflace přerostla v typickou hyperinflaci, musel by 

Diocletianus zavést papírové peníze. Kovové mince s vlastní vnitřní hodnotou drahých 

kovů nemohou nikdy tak rychle ztratit hodnotu jako papírové peníze. 

 

 

3.1.2. Hyperinflace během Velké francouzské revoluce 

 

 V roce 1789 byla ve Francii svržena moc krále Ludvíka XVI. a moci se ujalo 

Ústavodárné národní shromáždění, které bylo po sepsání ústavy nahrazeno Zákonodárným 

národním shromážděním roku 1791. 

 Již roku 1789 začalo Ústavodárné národní shromáždění vydávat nové peníze, tzv. 

asignáty. Velké dluhy krále Ludvíka XVI., způsobené především financováním Sedmileté 

války a kvůli participaci na Americké revoluci, zdědilo i Ústavodárné národní 

shromáždění. Brzy se dostalo do finanční tísně, a když hrozil státní bankrot, rozhodlo se 

zkonfiskovat veškerý církevní majetek. Poté se pokusilo získat nové finanční prostředky 

vydáním zmíněných asignátů, které byly kryté zkonfiskovaným majetkem církve. 

 Nejprve měly asignáty formu 5% dluhopisů. Takových bylo vydáno za 400 milionů 

liber. Ale již na podzim roku 1789 bylo schváleno vydání asignátů v hodnotě dalších 800 

miliónů liber, ale již ve formě bezúročných papírových peněz, které se staly zákonným 
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platidlem. Ústavodárné národní shromáždění se zavázalo limitem dosažené 1,2 miliardy 

liber. Navzdory slibu bylo do konce roku 1791 vydáno asignátů za dalších 1,2 miliardy 

liber. 

 Nominální hodnota emitovaných asignátů, v roce 1791 již 2,4 miliardy liber, 

přestávala odpovídat hodnotě zkonfiskovaného církevního majetku, kterým měly být 

asignáty kryty. To samozřejmě způsobovalo zvyšování cenové hladiny. Zvyšování nabídky 

peněz ale pokračovalo nekritickým tempem. 

 Růst platů nestačil vyrovnávat růst cen, což pro mnoho lidí znamenalo, že neměli 

dost peněz ani na základní potraviny, a proto se francouzská chudina začala bouřit. V roce 

1793 bylo vyrabováno podle odhadů 200 pařížských obchodů. V tomto roce také začal 

platit Zákon o maximálních cenách. Navíc každému, kdo by prodával asignáty pod svou 

nominální hodnotou, hrozil trest 20 let ve vězení. Trest smrti hrozil každému, kdo by při 

stanovování cen odlišoval mezi papírovými asignáty a librami z drahých kovů. Reálný 

produkt ekonomiky se snížil a musel být zaveden přídělový systém. 

 Emise papírových asignátů vytrvale pokračovala. Na konci roku 1794 bylo v oběhu 

asignátů v nominální hodnotě 7 miliard liber. V květnu 1795 nominální hodnota dosáhla 10 

miliard, v červenci již 14 miliard. 

 V roce 1795 se k moci dostalo tzv. Direktorium a zrušilo cenové regulace. 

Okamžitě došlo k další masivní vlně inflace. I Direktorium pokračovalo v emisích a 

nominální hodnota asignátů se zvýšila až na konečných 40 miliard. V roce 1796 byly 

asignáty zrušeny a byly nahrazeny v poměru 30:1 mandáty12. Mandáty však také rychle 

ztratily svou hodnotu (za dobu své existence pokles o 97 %) a 4. února 1797 byly také 

zrušeny a Direktorium se vrátilo k měně kryté zlatem. 

 Pokud budeme analyzovat příčiny této hyperinflace, uvidíme, že jsou již velmi 

podobné moderním hyperinflacím, které známe z 20. století. Vysoké deficity státního 

rozpočtu nebyla vláda schopná zvládnout běžnými prostředky, a proto sáhla k emisi 

nejprve úročených dluhopisů, posléze k emisím čím dál tím větších objemů nekrytých 

papírových peněz. Krytí zkonfiskovaným majetkem církve bylo vzhledem 

k celkové velikosti emisí jen symbolické. Cenovou hladinu se vláda pokusila opět udržet 

cenovými stropy, ale nejednalo se o dlouhodobě udržitelné řešení. Tím se stala měnová 

reforma a návrat ke zlatému standardu. 

 

                                                           
12 autorův překlad originálního názvu „mandats territoraux“ 
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3.2. První polovina 20. století 

 

 Hyperinflace v 1. polovině 20. století byly bezprostředně spojeny s 1. a 2. světovou 

válkou. Vzbudily poměrně velký zájem veřejnosti, protože nikdy v dějinách nedošlo k 

tolika hyperinflacím během několika let na tak omezeném prostoru. Vždy šlo jen o 

ojedinělé případy. 

 Hyperinflace, které jsou spojené s 1. a 2. světovou válkou, je sedm hyperinflací, 

které zkoumal Phillip Cagan ve výše zmíněné studii, tedy německá (1920-23), ruská 

(1921-24), rakouská (1921-22), polská (1922-24), maďarská (1922-1924), řecká (1943-44), 

druhá maďarská (1945-46) a navíc hyperinflace v Číně (nejhorší 1948-49), která se 

odehrála až po druhé světové válce a které se Cagan nevěnoval. 

 Tato práce se bude zabývat jen několika vybranými případy hyperinflace z této 

kapitoly světových dějin, protože již o nich bylo zpracováno mnoho studií. Navíc se autor 

chce v této práci věnovat především moderním hyperinflacím. Proto se autor zmíní jen o 

těch nejvýraznějších a z pohledu této práce nejzajímavějších. Bude se jednat o hyperinflaci 

v Německu, druhou v Maďarsku a hyperinflaci v Číně. 

 

 

3.2.1. Hyperinflace v Německu 

 

 Německá hyperinflace má své kořeny již v 1. světové válce. Německá vláda řízení 

válečné ekonomiky 1. světové války přizpůsobila předpokladu, že se stane vítězem. Během 

války se samozřejmě radikálně zvýšily vládní výdaje kvůli zbrojení. Vláda se proto 

rozhodla, že než aby si obyvatelstvo Německé říše rozhněvala růstem daní, raději se 

přiklonila k zadlužování. Dluhy hodlala německá vláda splatit po příchodu triumfu 

v probíhající válce. Během války vláda řešila vysoké dluhy monetizací. 

 Tento plán začal být realizován již na samém počátku války. 31. července 1914 

německá marka přestala být kryta zlatem. Někdy se také mluví o zlaté marce před rokem 

1914 a papírové marce po roce 1914. Opuštění zlatého krytí umožnilo zvyšovat nabídku 

peněz ve velkém množství. 
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 Proces monetizace dluhu byl typický. Vláda vydávala státní cenné papíry, které 

byly vykupovány německou centrální bankou13 za nově tištěné bankovky. 

 Oproti původním očekáváním německé vlády však došlo k porážce Německa a 

k přeměně Německa na parlamentní demokracii v podobě tzv. Výmarské republiky. I přes 

změnu vedení státu se nezměnil přístup nové vlády ke svým dluhům. 

 Na Německo byly uvaleny válečné reparace a vláda začala obviňovat právě 

reparace z rostoucí inflace, která se začínala stále více projevovat. Ovšem dluhy způsobené 

reparacemi činily mezi lety 1920 a 1923 jen přibližně třetinu celkového dluhu. 

 Za zlomový okamžik můžeme považovat období zhruba 15 měsíců po únoru 1920, 

během kterých marka posílila o 50 % oproti zahraničním měnám. Tato situace mohla být 

využita ke stabilizaci měny, avšak emise stále dalších bankovek pokračovala. Po 

přechodném období se inflace opět nastartovala. 

 Ve druhé polovině roku 1922 se Reichsbanka snaží operacemi na volném trhu 

zhodnotit marku jejím nakupováním, protože inflaci přisuzuje oslabování marky vůči 

cizím měnám. Nadále ovšem trvá rychlá emise dalších bankovek, a proto inflace 

pokračuje. 

 Poslední impulz pro hyperinflaci znamenala tzv. politika pasivního odporu po 

obsazení ekonomicky významného Porúří francouzskými vojsky v lednu 1923. Německá 

vláda se rozhodla poskytovat subvence porúrským podnikům, aby mohly zastavit výrobu a 

aby díky tomu nebyly prospěšné francouzským okupantům. Financí se vládě nedostávalo, 

a proto se rozhodla subvencovat podniky dalším rozsáhlým tiskem nových marek. 

Výpadek příjmů pro německou vládu z daní z průmyslového Porúří a navíc subvencování 

podniků novou emisí marek se stalo posledním impulzem pro nastartování slavné německé 

hyperinflace. 

 Z dat uvedených v tabulce č. 1, jak je zaznamenal Cagan, vidíme, že se jedná o 

jednu z nejtěžších hyperinflací všech dob. Pokud mluvíme o síle, pak, pokud opomineme 

právě probíhající hyperinflaci v Zimbabwe, se jedná o třetí nejsilnější hyperinflaci po 

jugoslávské a maďarské.  

  Hyperinflace v Německu přinesla mnoha lidem bídu, ale některým také pomohla. 

Pomohla především velkým dlužníkům. 

Stát „vyřešil“ své velké dluhy. Vzhledem k tomu, že emise nových peněz byly 

obrovské a navíc se zhroutil daňový systém kvůli Tanzi - Olivierovu efektu, v říjnu 1923 

                                                           
13 od roku 1876 do roku 1945 se jmenovala CB Německa Reichsbank 
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byl příjem státu z 1 % tvořen daněmi a z 99 % tvořen emisí nových bankovek. Je tedy 

vidět, že své dluhy stát splácel téměř jen novými bankovkami, což ho stálo jen náklady na 

tisk. 

Rovněž se snížil počet bankrotů. V roce 1913, tedy ještě před válkou, činil počet 

bankrotů 815 měsíčně. Ke konci roku 1923 to bylo jen 10 měsíčně. Dluhy bankrotujících 

podniků se postupně rozplynuly. 

Nicméně situace byla ke konci roku 1923 neudržitelná a německá vláda se pokusila 

o stabilizaci. Nová banka, tzv. Rentenbank, začala vydávat nové marky. Nová marka nesla 

název Rentenmark. Rentenmarka měla hodnotu 1 bilionu starých marek a byla vyměnitelná 

za dluhopisy kryté půdou a průmyslovými závody. Rentenmarky měly velký úspěch a 

stabilizace nastala okamžitě. 

Bylo několik důvodů, proč stabilizace proběhla úspěšně. Německá vláda občany 

ujistila, že nová marka bude mít stabilní hodnotu a skutečně došlo k zastavení emise 

dalších bankovek. Lidé toužili po stabilní měně, a proto dali vládě šanci. Navíc 

Reichsbanka v dubnu 1924 zastavila poskytování úvěrů podnikům a podnikatelé byli 

nuceni splatit své dluhy ve zlatých markách v původní výši dluhu. 

Reforma byla dokončena zavedením nové marky, která se jmenovala Reichsmark, 

neboli říšská marka, v srpnu 1924. Říšská marka byla z 30 % krytá zlatem, i když za něj 

nebyla přímo směnitelná. Německá vláda se navíc zavázala intervenovat nákupy marky na 

trhu v případě poklesu její hodnoty. Aby bylo Německo schopné i nadále financovat své 

rozpočty, když vláda přišla o možnost financování rozpočtů ražebným, byly zavedeny 

nové vysoké daně. Konec hyperinflace navíc opět stabilizoval daňový systém. To zároveň 

se zvýšením daní mělo za následek, že vláda hospodařila s přebytkem jak v roce 1924, tak 

1925. 

 

 

3.2.2. Druhá hyperinflace v Maďarsku 

  

 Hyperinflace, která proběhla v Maďarsku po druhé světové válce, je podle tabulky 

č. 2 nejhorší v dějinách. Byla během ní zaznamenána největší denní inflace v dějinách, a to 
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10. července 1946, kdy se ceny zvýšily o 348,46 % za tento jediný den14. Proto byla 

vybrána jako druhý příklad hyperinflace v 1. polovině 20. století. 

 Po první světové válce se rozpadlo Rakousko-Uhersko a v nástupnických zemích 

byly zavedeny nové měny místo rakousko-uherské koruny. V Maďarsku se jednalo o 

maďarskou korunu. Mezi březnem 1923 a únorem 1924 prošla maďarská koruna epizodou 

hyperinflace, jak je vidět v tabulce č. 1. V rámci stabilizace za pomoci úvěru Společnosti 

národů byla koruna 1. ledna 1927 nahrazena novou měnou, maďarským pengő. Pengő bylo 

vázané na hodnotu zlata v poměru 3,8 pengő za 1 g zlata bez možnosti přímé 

směnitelnosti. Počáteční krytí zlatem bylo 20 %, do roku 1930 již vzrostlo na 51 %, což 

bylo více, než kolik bylo původně zamýšleno (cíl byl 33,3 %). Pengő bylo považováno za 

nejstabilnější měnu regionu. 

 Během druhé světové války začalo Maďarsko trpět velkými deficity státního 

rozpočtu způsobené válkou. Centrální banka Maďarska byla velmi závislá na vládě, což 

umožnilo vládě krýt vysoké deficity monetizací. Tato situace typicky vyústila 

v hyperinflaci, a to počínaje srpnem 1945, kdy poprvé inflace překročila 50 % za měsíc. 

 Maďarská hyperinflace není zajímavá jen tím, že je nejsilnější v dějinách. 

V červenci 1946 dosáhla hodnoty 1,3 × 1016 % (viz tabulku č. 2). Je zajímavá také 

zvláštním daňovým systémem, který byl během hyperinflace implementován. 

 Maďarská vláda si samozřejmě všimla, že na daňový systém během hyperinflace 

začíná působit Tanzi – Olivierův efekt. Aby zmírnila jeho účinky, bylo od 1. ledna 1946 

zavedeno tzv. adópengő. Nejednalo se formálně o novou měnu, ale adópengő mělo sloužit 

pro indexaci daní. Daně byly vyměřeny v adópengő a když měly být zaplaceny, platily se 

v pengő, ale podle denně upravovaného kurzu, který byl hlášen rádiem. Od ledna do 

března 1946 se podíl příjmů z výběru daní na celkových příjmech (počítaje navíc hlavně 

ražebné) díky indexaci zvýšil ze 7 % na 14 %. Od dubna však hyperinflace byla již tak 

silná, že i adópengő začaly ztrácet hodnotu kvůli prodlevám ve stanovování kurzu za 

cenovým indexem. Daňové výnosy, jako podíl na příjmech, se snížily přibližně na původní 

úroveň. 

 Adópengő však bylo také zavedeno jako jednotka pro vyjadřování závazků a 

pohledávek všech subjektů ekonomiky. Navíc, pokud si to klient banky přál, bylo možné 

mít vklady u bank denominované v adópengő. Vklady komerčních bank u centrální banky 

                                                           
14 HANKE, Steve. Hyperinflation: Mugabe versus Milosevic, GlobeAsia [online]. 2008, August, s. 186. 
Dostupné z:  
<http://www.freemarketfoundation.com/Hanke%5CHyperinflation--Mugabe%20versus%20Milosevic.pdf> 
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byly vyjadřované v adópengő automaticky. Adópengő tedy nebylo jen prostředkem 

k indexaci daní, ale v podstatě se stalo také dalším pasivem vlády. 

 Obyvatelé projevovali čím dál větší nechuť k držení pengő, protože hyperinflace 

stále gradovala a přinášelo jim čím dál větší obtíže. V květnu 1946 se proto vláda rozhodla 

emitovat adópengő také ve formě bankovek. Zpočátku bylo možné adópengő používat jen 

k placení daní státu, ale jeho využitelnost byla rozšiřována, mezi lidmi rostla jeho obliba a 

nakonec se adópengő 9. července stalo zákonným platidlem. 

 Nicméně inflací adópengő trpět nepřestalo, protože hodnota adópengő se 

odvozovala od hodnoty pengő indexem, který nestačil být tak rychle aktualizovaný, aby 

mělo adópengő stálou hodnotu a navíc bylo adópengő emitováno jako další prostředek 

k placení závazků státu, podobně jako adópengő. Indexace jen oddálila problémy, ale 

neřešila je. 

 Stabilizace proběhla až po měnové reformě, kdy byl zaveden místo adópengő 

forint. Forint začal platit 18. srpna 1946 a platil kurz, podle kterého 1 forint měl hodnotu 

200 milionů adópengő a 4×1029 pengő. 30. září 1946 byla zrušena platnost adópengő. Pro 

zajímavost lze uvést, že kurz forintu vůči pengő byl čistě formální, protože hodnota 

veškerých pengő v oběhu nedosahovala ani jednoho forintu podle tohoto kurzu. Většina 

hotovosti již byla držena v adópengő. 

 

 

3.2.3 Hyperinflace v Číně 

 

 Během první čínské občanské války, která probíhala v letech 1924 až 1927, 

uskutečnil generál Národně revoluční armády Čankajšek tzv. Severní pochod, jehož cílem 

bylo sjednocení Číny pod nadvládu Čínské národní strany neboli Kuomintangu. Severní 

pochod byl pro Čankajška úspěšný a 12. dubna 1927 uskutečnil v Šanghaji státní převrat. 

 Po uchopení moci nad Čínou se musel Čankajšek vypořádat se špatnou finanční 

situací státu způsobenou občanskou válkou. Rozhodl se vydat cestou, která byla nejméně 

náročná, a to cestou monetizace dluhu. Na rozdíl od jiných zemí, Čankajšek měl situaci o 

mnoho těžší, než by se mohlo zdát. Bankovní systém v Číně byl totiž velmi svobodný a 

mnoho bank mělo pravomoc tisknout své vlastní bankovky. Díky tomu docházelo ke 

konkurenčnímu boji a jednotlivé banky se staraly o to, aby si udržely důvěryhodnost a 
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hodnotu svých bankovek. Bankovky byly většinou kryté stříbrem s právem okamžité 

výměny bankovky za stříbro na požádání na pobočce banky. 

 Za této situace banky nebyly příliš ochotné Čankajškovi půjčovat peníze, a proto se 

Čankajšek rozhodl, že postupně převezme kontrolu nad bankami a získá pro vládu 

monopol na tisk bankovek. 

První úspěchy zaznamenal již během ostré stávky vedené komunisty v Šanghaji při 

svém převzetí moci, kdy ho banky začaly žádat o pomoc. Čankajšek banky chránil 

výměnou za poskytnuté půjčky. Během prvního roku vládnutí financoval Kuomintang 

přibližně 49 % výdajů pomocí půjček. Bankéři, kteří odmítali půjčovat další finanční 

prostředky, byli uvězněni a byl jim zabaven majetek. Bylo politicky výhodnější financovat 

výdaje pomocí půjček než pomocí rostoucích daní. 

V roce 1928 byla T. V. Soongem, Čankajškovým švagrem a ministrem financí, 

založena Centrální banka Číny pod kontrolou státu. Tato banka začala emitovat veliké 

objemy státních dluhopisů kryté výnosy z cel mající vysokou míru zisku. Tyto dluhopisy 

byly nabízeny soukromým bankám, které je odkupovaly kvůli vysoké výnosnosti. 

Po vpádu Japonských vojsk do Mandžuska, které bylo ekonomicky důležitým 

územím, v září 1931 se zhoršila finanční situace a propadla se hodnota státních dluhopisů. 

Vláda nyní prodávala dluhopisy jen za přibližně polovinu své nominální hodnoty. V roce 

1932 šanghajské banky držely přibližně 50 až 80 % státních dluhopisů. 

Pro získání většího vlivu státu v bankách byli dosazováni důležití členové 

Kuomintangu do představenstev soukromých bank výměnou za účast zástupců 

soukromých bank v představenstvu Centrální banky Číny. Ti však neměli skutečnou moc. 

V roce 1934 byl zákonem americké Treasury umožněn nákup stříbra, což asi 

trojnásobně zvýšilo ceny stříbra na světovém trhu. To mělo za následek odliv čínského 

stříbra do USA a významné zhodnocení jüanu, čínské měny, a epizoda čínské deflační 

krize odstartovala. Čínský HDP se během ní propadl asi o 26 %. Deflace měla pro vládu 

velmi neblahý efekt, v podstatě opačný vůči efektu hyperinflace, protože zvýšila hodnotu 

jejích dluhů a tím se její velké dluhy staly ještě závažnějším problémem. Vláda reagovala 

zákazem vývozu stříbra ze země pod trestem smrti, aby bránila pokračování růstu ceny 

stříbra, potažmo zhodnocování jüanu. Centrální banka dostala výjimku ze zákazu 

obchodování se stříbrem. 

Nacionalisté v této době zahájili otevřenou snahu o získání vlivu nad privátními 

bankami. Nejprve vydali zákon nařizující bankám kupovat státní dluhopisy až do výše 1/4 
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vkladů banky, aby měli zaručený dostatek finančních prostředků. Největší privátní banka, 

Banka Číny, chtěla proti nacionalistům bojovat a zbavit se jejich vlivu, a proto začala 

prodávat státní dluhopisy pod cenou. Toho nacionalisté využili k propagandě, která útočila 

na bankéře a obviňovala je ze sledování svých vlastních zájmů spíše než zájmů národa. 

Navíc pomocí propagandy přesvědčili banky, aby vytvořily záchranný fond, který by byl 

použit na pomoc podnikům zasažených krizí. 

23. března 1935 nacionalistická vláda koupila majoritní podíly v Bance Číny a 

Bance komunikací, k čemuž použila peníze ze záchranného fondu a z nově emitovaných 

dluhopisů. Tyto dvě banky byly dvě největší soukromé banky v Číně. 

V této chvíli měli nacionalisté pod kontrolou již Čínskou centrální banku, Banku 

Číny a Banku komunikací, tři největší banky v zemi. Dokončení plánu již nebylo složité. 

Pomocí prostředků nově ovládaných bank nacionalisté koupili majoritní podíly v řadě 

menších čínských soukromých bank. 

Poté vyvinuli mechanizmus, který měl za účel zničení zbytku konkurence. Využili 

k tomu směnitelnosti bankovek soukromých bank za stříbro. Nacionalisté hromadili 

bankovky zbylých malých bank tak dlouho, dokud nepřesáhla hodnota bankovek stříbrné 

rezervy dané banky, neboť ty byly samozřejmě jen parciální. Poté zažádali banku o směnu 

všech bankovek naráz za stříbro. Tomu banka nemohla vyhovět, a proto se stala 

insolventní. Toho ihned nacionalisté využili a převzali nad bankou kontrolu. 

Již v červenci 1935 vláda Kuomintangu ovládla veškeré bankovnictví v Číně, neboť 

ve všech bankách vlastnila majoritní podíly a soukromé bankovnictví v Číně přestalo 

existovat. Zdroje čínských bank se okamžitě začaly používat na nákup státních dluhopisů 

ve velkém množství. 

Ani tato situace však nebyla pro vládu uspokojivá, protože vzhledem k omezeným 

zdrojům bank nebylo možné kupovat dluhopisy donekonečna. Proto vláda přistoupila ke 

konečnému kroku. 3. listopadu 1935 Centrální banka Číny vydala Měnový dekret, podle 

kterého se jediným zákonným platidlem staly bankovky emitované Centrální bankou Číny, 

Bankou Číny a Bankou komunikací. Zároveň byl zrušen stříbrný standard, takže emise 

bankovek nepodléhala žádnému krytí. Nová měna se nazývala fai-pai nebo Čínská národní 

měna, byla řízena Centrální bankou Číny a všechny instituce i jednotlivci, kteří vlastnili 

nějaké stříbro, si museli během šesti měsíců své stříbro vyměnit za fai-pai. Čína se stala 

první zemí na světě, která zavedla nekrytou měnu15. 

                                                           
15 anglicky tzv. fiat currency 
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Ekonomickou veřejností byl nový monetární systém v Číně vnímán jako krok 

k modernímu bankovnictví, avšak nezodpovědné chování vlády novou měnu rychle 

přivedlo do nesnází. 

Zrušení krytí měny umožnilo téměř neomezenou monetární expanzi, respektive 

omezenou jen technickými možnostmi tiskáren. 

Pro financování nákladné války s Japonskem použila vláda prostředky převážně 

z měnové expanze. Výdaje vlády kryté emisemi nových bankovek jsou odhadovány na 65 

až 80 % mezi červencem 1937 a zářím 1945. Toto období je také spojené s obdobím 

vysoké inflace a hyperinflace. Velké měnové expanzi bránily jen technické možnosti 

čínských tiskáren, a proto byla měna tištěna na zakázku také ve Velké Británii. 

Konflikt s Japonskem utichl a znovu se rozhořel konflikt s komunisty. 

Komunistická armáda vedená Mao Ce-Tungem si brzy začala získávat obyvatele Číny na 

svou stranu také proto, neboť se lidé domnívali, že s příchodem Mao Ce-Tunga k moci by 

byly ukončené jejich strasti spojené s hyperinflací, kterou způsobil Čankajšek. 

Hyperinflace zbavila široké vrstvy obyvatel majetku. Cenové stropy aplikované ve snaze o 

ukončení hyperinflace bez ukončení měnové expanze opět, jako často v historii nevedly 

k ničemu přínosnému, naopak v zemi způsobily další problémy ve formě nedostatku zboží 

a podobných nerovnováh na trzích. Během války s komunisty nacionalisté pokračovali 

v tisku bankovek a inflace byla silnější než kdykoli předtím. 

Mao Ce-Tung nakonec převzal moc nad kontinentální Čínou a koncem roku 1949 

vytlačil Čankajškovu armádu na Taiwan. Po nástupu k moci aplikoval měnovou reformu 

namířenou proti hyperinflaci. Nový jüan měl hodnotu 3 milionů starých. V srpnu 1948 

byla reformou snížena celková nominální hodnota nabídky peněz na 286,82 miliard 

nových jüanů. Mao Ce-Tung však pravděpodobně hyperinflaci ukončit nechtěl, protože 

v prosinci 1948 již byla nabídka peněz 8 186,33 miliard nových jüanů a i nadále 

dramaticky rostla na 5 161 240 miliard do dubna 1949. V tomto období Čína prošla 

nejhorší hyperinflací ve své historii. 

Jako míru inflace můžeme přibližně použít šanghajský index velkoobchodních cen. 

Je to jen hrubé přiblížení, protože vzhledem k velikosti Číny by bylo třeba měřit inflaci 

v každém regionu zvlášť, například vzhledem k probíhající občanské válce. Měnová 

expanze měla na každou část Číny jiný dopad. Pro ilustraci ale uvedený index postačí. Jeho 

vývoj je uveden v tabulce č. 3. 
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Tabulka č. 3: Šanghajský index velkoobchodních cen 

Měsíc Index Měsíc Index 
V 1937 1 XII 1947 16 759 000 

XII 1941 15,98 XII 1948 36 788 000 000 
XII 1945 177 088 IV 1949 151 733 000 000 000 

 

Zdroj: EBELING, Richard M. The Great Chinese Inflation [online]. 2004, December, s. 3. 

Dostupné z: <http://www.fee.org/pdf/the-freeman/ftp1204.pdf> 

 

 

3.2.4. Poznatky z klasických hyperinflací 

 

 Klasické hyperinflace, mezi které počítáme především hyperinflace 1. poloviny 20. 

století, měly společného jmenovatele. Hyperinflace klasického typu je typická odkazem 

války, která byla finančně velmi nákladná a vláda se nedokázala s jejími náklady vypořádat 

běžnou cestou. Použila proto masivní monetární expanzi, kterou použila na splacení dluhů 

vlády. Přitom však, protože byla monetární expanze příliš silná, vláda vyvolala inflační 

tlaky, které vedly až k hyperinflaci. Hyperinflace vládě a dalším dlužníkům dále snižovala 

břemeno dluhu. 

 Zbývá otázka, jestli vlády zemí, které hyperinflací prošly, byly spíše naivní, protože 

věřily, že tiskem nových bankovek vyřeší své dluhy bez dalších následků, či naopak věděli, 

že přijde hyperinflace (po mnohých zkušenostech z jiných zemí) a také věděly, že 

hyperinflace je dluhů zbaví nadobro. 

 

 

3.3. Moderní hyperinflace od druhé poloviny 20. století 

 

 Po druhé světové válce se svět změnil. První polovina 20. století je typická těžkými 

celosvětovými válečnými konflikty, tedy první a druhou světovou válkou. Jednalo se 

celkem o 10 let oficiálních rozsáhlých bojů. Navíc docházelo k dalším místním konfliktům, 

mezi významné a rozsáhlé patří například občanské války v Číně a v Rusku. Naproti tomu 

svět po druhé světové válce již do žádného celosvětového konfliktu pod hrozbou zničující 

války mezi Západem v čele s USA a Východem v čele s SSSR nevstoupil a konflikty byly 

vedeny jen lokálně. Mezi největší patří Korejská a Vietnamská válka. Jak se ukázalo 
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v minulé kapitole, velké válečné konflikty byly často hlavní příčinnou vysokých vládních 

dluhů, které se vlády někdy snažily „řešit“ tiskem nových bankovek, a tudíž mnohdy 

hyperinflací. 

Druhou polovinu 20. století také ovlivnila řada dalších významných událostí a 

z pohledu hyperinflace je jistě zajímavé například sledovat období po rozpadu Východního 

bloku. Země v období transformace centrálně plánovaných ekonomik na ekonomiky 

tržního typu prošly velkými změnami ve fungování trhů i změnami ve společnosti. Některé 

země tyto změny neunesly a nakonec je postihla hyperinflacím. 

Je tedy již nyní vidět, že moderní hyperinflace jsou mnohdy nejen válečného, 

neboli klasického typu, které probíhaly především v 1. polovině 20. století. Podrobnější 

prozkoumání příčin moderních hyperinflací přinese tato kapitola. 

Hyperinflace budou zkoumány podle třech základních regionů, ve kterých se 

odehrály nejznámější hyperinflace, a to hyperinflace evropských postkomunistických zemí, 

hyperinflace zemí Latinské Ameriky a hyperinflace v ostatních zemí. 

 

 

3.3.1. Hyperinflace v evropských postkomunistických zemích 

 

 Tato kapitola se bude věnovat hyperinflacím v postkomunistických zemích tzv. 

bývalého Východního bloku a bývalé Jugoslávie. Mezi tyto země patří Bělorusko, 

Bulharsko, bývalá Jugoslávie, Polsko, Rumunsko, Rusko a Ukrajina, řazeno abecedně. 

Budeme se zde věnovat nejzajímavějším případům hyperinflace z tohoto regionu 

z pohledu této práce, a to hyperinflaci v Polsku, v Jugoslávii, v Rusku a na Ukrajině (podle 

data vzniku hyperinflace), přičemž zvýšenou pozornost projevíme o Jugoslávii, protože se 

jedná o třetí nejsilnější hyperinflaci v dějinách (viz tabulku č. 2). Na závěr provedeme 

souhrn všech těchto hyperinflací. 

 

 

3.3.1.1. Hyperinflace v Polsku 

 

 Polsko zaznamenalo v říjnu 1989 měsíční inflaci 54,8 % a naplnilo tak definici 

hyperinflace. Další dva měsíce se inflace snížila pod tuto hranici, ale v lednu opět vyrostla 

na rekordních 79,6 %. To byla inflace srovnatelná s Argentinou a spolu s ní tak Polsko 
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zaznamenalo nejvyšší lednovou inflaci na světě. Od února 1990 se již udržela pod 50 %. 

V únoru 1990 podle Caganovy definice můžeme mluvit o konci hyperinflace, neboť poté 

již měsíční inflace nikdy nepřekročila 50 %. Podrobný přehled průběhu vývoje měsíční 

inflace udává tabulka č. 4. 

 

Tabulka č. 4: Měsíční inflace v Polsku (%), 1989 - 1991 

rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1989 11,0 7,9 8,1 9,8 7,2 6,1 9,5 39,5 34,4 54,8 22,4 17,7 
1990 79,6 23,8 4,3 7,5 4,6 3,4 3,6 1,8 4,6 5,7 4,9 5,9 
1991 12,7 6,7 4,5 2,7 2,7 4,9 0,1 0,6 4,3 3,2 3,2 3,1 

 

Zdroj: Central Statistical Office [online]. Last revision 2009-05-04. Dostupné z: 

<http://www.stat.gov.pl/gus/index_ENG_HTML.htm> 

 

 Polská hyperinflace je naprosto odlišná od klasických hyperinflací. Za její hlavní 

rys bychom mohli označit, že se odehrála těsně po zahájení transformace polské 

ekonomiky z centrálně plánované na tržní. Taková transformace je totiž nutně spojená 

s deregulací cen a dalšími opatřeními, které je nutné provést, aby mohla ekonomika 

směřovat k tržní podobě. Proč ale tato opatření vedla až k hyperinflaci je zřejmé až po 

prostudování vývoje polské ekonomiky před rokem 1989. 

 Jevem typickým pro centrálně plánované ekonomiky je tzv. skrytá inflace. 

Centrálně stanovované ceny jsou většinou neodpovídající pomyslné tržní úrovni, což 

způsobuje nedostatek či přebytek jednotlivých druhů zboží a služeb. V agregátním měřítku 

převládá zpravidla nedostatek. Nedostatek definujeme jako převis poptávky nad nabídkou. 

Výsledný efekt všeobecné regulace cen je uměle snížená inflace, jejíž nerealizovaná část se 

„skrývá“ v nedostatku.  

V období po roce 1985 lze v Polsku vypozorovat jev, který bývá označován jako 

shortageflation. Jedná se o jev typický pro centrálně plánované ekonomiky, kdy se zvyšuje 

nejen inflace, ale i nedostatek v ekonomice. Autor pojmu shortageflation, Grzegorz 

Kołodko, uvádí16, že se jedná o jev typický pro většinu socialistických centrálně 

plánovaných ekonomik ve 2. polovině 80. let 20. století. Uvolnění cen pak vždy přinese 

skokové zvýšení cenové úrovně. Nedostatek se totiž kumuloval do tzv. vynucených úspor. 

                                                           
16 KOŁODKO, Grzegorz. Polská hyperinflace a stabilizace v období 1989 – 1990, Finance a úvěr [online]. 
1990, prosinec, roč. 40, č. 12. Dostupné z: <http://journal.fsv.cuni.cz/storage/2937_199012gk.pdf> 
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Při existenci nedostatku byli lidé nuceni své peníze samoúčelně střádat místo jejich použití, 

protože je jednoduše řečeno nebylo za co utratit. Uvolnění cenových regulací pak zvýší 

ceny, protože lidé disponují poměrně vysokými úsporami, které se bez cenových regulací 

mohou uvolnit na trh, což způsobí skokovou inflaci. 

Přehlednou tabulku ilustrující inflaci a nedostatek v socialistických zemích mezi 

lety 1977 a 1984 můžeme vidět v příloze č. 4. Můžeme si všimnout průměrně 6% 

nedostatku polské ekonomiky. 

Jednou z příčin hyperinflace v Polsku byl také vysoký deficit státního rozpočtu, 

který v roce 1989 téměř zkolaboval. Příčiny vysokého deficitu přitom často byly 

politického charakteru. Jednalo se například o zvýšení výkupních cen zemědělských plodin 

se zpětnou platností. Další velkou zátěží pro Polský státní rozpočet byly rozsáhlé dotace 

polských firem. Výdaje na dotace činily v roce 1989 přibližně 38 % ze všech výdajů 

v rozpočtu. 

Centrálně plánovaná ekonomika Polska zároveň trpěla i dalšími nerovnováhami, 

například nedostatkem pracovních sil a i obecně dalších výrobních zdrojů, což je situace 

typická pro centrálně plánované ekonomiky, kde se firmy chovají podle tzv. inverzního 

mini-maxu. Podniky dostávaly finance na základě manažery prosazených nároků u 

rozhodujících úřadů. Zároveň se očekávalo, že bude podnik vykazovat kontinuálně 

rostoucí výstup. Právě tyto okolnosti však vedly k ospravedlňování co největších nákladů 

na výrobu, neboť tak podnik dostal více financí. Růst výroby byl naopak co nejvíce 

omezován, aby sice uspokojil úředníky, ale aby zároveň nezvýšil očekávání o budoucím 

růstu podniku. Za nesplnění plánu by totiž manažerovi hrozila sankce. Situace byla tedy 

obrácená oproti tržnímu hospodářství, kdy se podnik snaží naopak náklady na výrobu 

minimalizovat a maximalizovat zisk co nejvyšším růstem podniku. 

 Stabilizace v Polsku proběhla poměrně rychle a stabilizační balíček vlády se týkal 

několika oblastí. Jednalo se o reformy v oblasti státního rozpočtu, mzdových a cenových 

restrikcí a měnové politiky. 

 Státní rozpočet se měl stát méně deficitním pomocí snížení dotací firmám z 38 % 

výdajů na 14 % v roce 1990 a výraznému omezení daňových úlev a výjimek. Také je 

zrušena možnost financovat deficit pomocí bezúročných půjček od centrální banky, což byl 

velmi důležitý krok. 

 Byl zahájen proces cenových liberalizací. Některé ceny byly ale určovány i nadále 

přímo státem, jako např. ceny energií. Ale i tyto regulované ceny byly rychle zvyšovány. 
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Původně zamýšlená inflace 45 % v lednu 1990 byla dokonce překročena a zastavila se až 

na 79,6 %. Zvýšení cen bylo potřebným krokem k vyčištění trhů a ke stabilizaci, protože 

v době centrálního plánování byly ceny nižší, než by odpovídalo tržním podmínkám, jak 

lze usoudit z trvalého nedostatku zboží a služeb. 

 O liberalizaci mezd byla vedena složitá diskuze, která nakonec vyústila v indexaci 

mezd na inflaci vynásobenou koeficientem. Koeficient činil v lednu 0,3, další dva měsíce 

0,2 a pak 0,6. Mzdy tedy mohly růst až o koeficient vynásobený mírou inflace. Z toho 

vidíme, že nastal reálný pokles mezd. Pokud by podnik nedodržel stanovené limity, byl by 

sankcionován vysokou daní z převisu vyplacených mezd nad povolenou hranici. Do 3 % se 

jednalo o 200 % daň, dále pak o 500 % daň. 

 Měnová politika státu byla také jedním z hlavních zavedených stabilizačních 

opatření vlády. Měla restriktivní povahu. Jednalo se zaprvé o regulaci úrokové míry a 

zadruhé o regulaci měnového kurzu.  

Polský zlotý procházel v době hyperinflace těžkou zkouškou. Hyperinflační měna 

nebyla pro obyvatele pohodlným směnným prostředkem, a proto probíhala rozsáhlá 

dolarizace ekonomiky, která započala již v říjnu 1989. 

Úroková míra byla stanovena na 36 % v lednu, 20% v únoru a 10 % v březnu. 

Vidíme, že v lednu a v únoru byla reálná úroková míra záporná, ale v březnu již byla 

kladná. Docílení kladné reálné úrokové míry bylo důležitou součástí stabilizačního 

programu. Díky kladné reálné úrokové míře mohli být lidé přesvědčeni k návratu ke 

zlotému. 

Významnou nominální kotvu stabilizace ekonomiky tvořil také nový režim 

směnného kurzu. 1. ledna 1990 byl zaveden fixní směnný kurz definovaný jako 1 USD = 

0,95 PLN. 16. května byl režim měnového kurzu opět změněn, když byl fixovaný na koš 

měn. Nově 1 USD = 1,11 PLN a zároveň koš měn byl tvořen 45 % USD, 35 % DEM, 10 

% GBP, 5 % FRF a 5 % CHF. Měnový režim se pak postupem času uvolňoval a úplný 

floating zlotého byl zaveden 12. dubna 2000. 

Podíváme-li se na polskou hyperinflaci, musíme říci, že byla velmi krátká a 

poměrně slabá. Vznikla záhy po změně vlády a po zahájení transformace ekonomiky 

z centrálně plánované na tržní. Vysoká inflace byla předpokládatelná vzhledem 

k podhodnoceným cenám v ekonomice. Hyperinflace v Polsku však byla včas rozpoznána 

a kontrolovaně rychle stabilizována, aby nepřerostla v příliš devastující rozměry. 

Hyperinflace byla mimo jiného také způsobená uvolněním řady cenových regulací a 
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skokovým zvýšením řady regulovaných cen. Jednalo se však o krok důležitý k vyčištění 

trhů. Grzegorz Kołodko se dokonce domnívá17, že hyperinflace byla do určité míry 

plánovaná, aby usnadnila proces transformace. Nejenže snížila břemeno závazků vlády, ale 

také, podle Kołodka, bylo jednodušší obyvatele přesvědčit, aby přijali mnohdy bolestivé 

reformy (např. zdražení energií), které byly třeba provést kvůli transformaci. 

Na rozdíl od klasických hyperinflací nebyla polská hyperinflace spojená 

s válečnými výdaji. Byla spojená s koncem centrálně plánovaného hospodářství. Nicméně, 

podobně jako v klasických hyperinflacích, i zde se stal velkým problémem vysoký deficit 

státního rozpočtu. Nebyl způsoben následky války, ale deformacemi způsobenými 

centrálním plánováním. Hyperinflace v Polsku tedy byla celkově odlišná od klasických 

hyperinflací z pohledu příčiny vzniku a můžeme ji počítat mezi moderní hyperinflace. 

 

 

3.3.1.2. Hyperinflace v Jugoslávii (podrobnější pohled) 

 

Politická situace 

Na úvod je třeba osvětlit politickou situaci v Jugoslávii v 90. letech, neboť je 

poměrně nepřehledná a je potřeba ji alespoň rámcově pochopit kvůli dalším souvislostem. 

Během 2. světové války (1941) bylo Království Jugoslávie rozděleno mezi 

Německo, Itálii, Maďarsko, Albánii a Bulharsko. Některá malá území, která zbyla, získala 

buď samostatnost, nebo byla okupována. Roku 1943 bylo původní území království 

zformováno do nového státu, Demokratické federativní Jugoslávie. 1946 se název změnil 

na Federativní lidovou republiku Jugoslávie a 1963 na Socialistickou federativní republiku 

Jugoslávie (dále jen SFRJ). Po smrti Josipa Broze Tita v roce 1980 se v zemi, která byla 

typická velmi bohatým národnostním složením, začala objevovat snaha jednotlivých 

federativních republik o osamostatnění. Federace se skutečně rozpadla. Roku 1991 vzniklo 

Slovinsko, Chorvatsko a Republika Makedonie. V roce 1992 vznikly další dva státy, a to 

Bosna a Hercegovina a Svazová republika Jugoslávie (dále jen SRJ), která se skládala 

z Černé Hory a Srbska. A právě ve Svazové republice Jugoslávii došlo k hyperinflaci. 

Dále je třeba zdůraznit, že rozpad SFRJ znamenal rozpoutání tzv. války 

v Jugoslávii, do které byla zapojena většina nově vznikajících zemí, včetně SRJ. Jednalo se 

                                                           
17 KOŁODKO, Grzegorz. Polská hyperinflace a stabilizace v období 1989 – 1990, Finance a úvěr [online]. 
1990, prosinec, roč. 40, č. 12. Dostupné z: <http://journal.fsv.cuni.cz/storage/2937_199012gk.pdf> 
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o významný konflikt, do kterého byly zapojeny i vojenské síly NATO a proti SRJ byly 

dokonce uplatněny sankce OSN v podobě všeobecného embarga v květnu roku 199218. 

 

Hledání příčin krize 

 Na první pohled by se mohlo zdát, že embargo OSN mělo hlavní vliv na vznik 

krize v SRJ. Hyperinflační krize však měla primárně zcela jiné příčiny. Nejprve se ale 

podívejme na průběh inflace v SRJ. Hyperinflace začala v dubnu 1992, kdy měsíční inflace 

činila 75,5 %. Hyperinflace však postupně dosáhla až 313 563 558 % v lednu 1994. 

Skončila v únoru 1994. 

Hyperinflace v SRJ byla až donedávna druhou nejsilnější v dějinách, ale předstihla 

ji hyperinflace v Zimbabwe. Nyní je tedy již „jen“ třetí nejsilnější. 

Následující tabulka ukazuje měsíční inflaci v SRJ od ledna 1992 do srpna 1994. 

 

Tabulka č. 5: Měsíční inflace v SRJ (%), 1992 - 1994 

rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1992 28 47 41 75,5 80,8 102,3 62 42,4 64,4 49,8 33,3 46,6 

1993 100,6 211,8 225,8 114,1 205,2 366,7 431,6 1 880,6 643,2 1 895,6 20 190,1 178 882 

1994 313 563 558 2 143,3 -6,7 -0,4 -0,1 -1,3 -0,5 N/A N/A N/A N/A N/A 

 

Zdroj: BOGETIĆ, Željko – DRAGUTINOVIĆ, Diana – PETROVIĆ, Pavle. Anatomy of 

Hyperinflation and the Beginning of Stabilization in Yugoslavia. Beograd: CES MECON, 

1994, August, s. 10. 

 

Z tabulky vidíme, že hyperinflace téměř dva roky postupně sílila a pak byla rázem 

ukončena během jednoho měsíce. Nyní budeme zkoumat, co hyperinflaci způsobilo a co 

naopak způsobilo tak rychlou stabilizaci. 

Již během vlády Josipa Broze Tita SFRJ hospodařila s vysokým deficitem státního 

rozpočtu, který byl z velké části monetizován. Po rozpadu SFRJ se fiskální situace v SRJ 

ještě zhoršila. SRJ zdědila po SFRJ mnoho byrokratických pracovníků, kteří předtím 

obhospodařovali celou federaci. Navíc zde sídlila velká armáda. Nadrozměrný státní aparát 

se však po rozpadu nezmenšil, a tak zatěžoval státní rozpočet. 

 Politika v nově vznikající zemi se po rozpadu soustředila především na národnostní 

otázky a potřebné ekonomické reformy v této tranzitivní ekonomice ustupovaly do pozadí. 

                                                           
18 UN Resolution S/RES/757 (1992) [online]. Last revision 1996-09-24. Dostupné z: 
<http://www.nato.int/Ifor/un/u920530a.htm> 
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Ochladly obchodní vztahy se sousedními zeměmi bývalé SFRJ, na což doplácelo mnoho 

odvětví ekonomiky a země zažila významný propad produktu. 

 Po propuknutí otevřených bojů v Chorvatsku a v Bosně a Hercegovině se SRJ dále 

zvýšily náklady na armádu a zhoršila se bezpečnostní situace země. 

 Chaos kolem rozpadu federace způsobil, že několik zemí bývalé SFRJ včetně 

Srbska využilo situaci k zakázaným přímým půjčkám od federativní centrální banky. 

Mnoho podniků zase získalo přístup k levným půjčkám od bank a také od centrální banky, 

které často používaly jen na výplaty zaměstnanců. 

 „Válečné úsilí“ se však stalo politicky přednější než jakékoli reformy státního 

rozpočtu či reformy týkající se transformace ekonomiky. 

 Z důvodu porušení rezolucí OSN bylo, jak bylo již zmíněno, na SRJ v květnu 1992 

uvaleno embargo, které bylo v listopadu rozšířeno na úplné, s výjimkou humanitární 

pomoci. 

 Jako hlavní dva druhy příčin, které rozpohybovaly hyperinflaci v Jugoslávii, 

můžeme tedy považovat politické a ekonomické příčiny, které se však vzájemně 

ovlivňovaly. 

 Politickou příčinou byl rozpad SFRJ, který způsobil propad produktu ekonomiky a 

navíc uvalil na SRJ břemeno velké byrokracie a armády. Navíc s sebou nesl válečný 

konflikt, který velmi zhoršil deficit státního rozpočtu. 

 Ekonomickou příčinou bylo financování deficitu státního rozpočtu velkou měnovou 

expanzí. Deficit byl ale významně ovlivněn právě politickými důvody, a tak je rozlišování 

na politické a ekonomické příčiny složité. 

 V příloze č. 6 je graf ukazující vývoj indexu spotřebitelských cen, vývoj M1 a 

směnného kurzu. Z grafu je vidět princip dynamiky hyperinflace v SRJ. Po monetární 

expanzi došlo k podobnému zvýšení cen a odpovídajícímu vývoji směnného kurzu. 

 

Dopady hyperinflace  

 Hyperinflace v SRJ byla opravdu silná a tomu odpovídaly i její dopady. Krize se 

dotkla všech sektorů ekonomiky, nejpříměji bankovnictví a státního sektoru, ale 

samozřejmě těžce dopadla na každého obyvatele SRJ. Jak již bylo řečeno v teoretické 

části, objevily se i subjekty, které na hyperinflaci vydělaly, ale jednalo se jen o výjimky. 

Peníze a vývoj cen se staly pro mnoho lidí ústředním tématem každodenního života. 
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 Bankovní sektor ekonomiky se dostal do potíží zcela evidentně, neboť domácí 

měna, jugoslávské dináry, rychle ztrácela hodnotu. Proto se banky snažily minimalizovat 

držení aktiv vyjádřených v dinárech a naopak se snažily půjčovat si v nich. Nakupovaly 

tedy například německé marky a zahraniční aktiva a půjčovaly si dináry. Z takových 

operací se jim občas dařilo i vytvořit zisk. 

 Z dlouhodobého pohledu závažnější újmu však banky utrpěly ztrátou důvěry lidí 

v bankovní sektor. Objevila se totiž řada podvodníků, kteří začali provozovat banky na 

základě známého Ponziho systému. Mezi ně patřil například Dafina Milanović, vlastník 

Dafiment Bank a Jezdimir Vasiljević, který vlastnil Yugoskandik Bank. Takovéto banky 

nabízely v roce 1992 reálnou úrokovou míru kolem 15 %, která navíc měla být vyplácená 

v markách. Mnoho lidí přišlo o své úspory, ale někteří stihli své úspory opět vybrat se 

ziskem. 

 Již na počátku 90. let začaly vládě docházet rezervy zahraničních měn, a proto 

začala uvalovat stále přísnější restrikce na výběr hotovosti v „tvrdých“ měnách ve státních 

bankách, aby mohla úspory občanů sama využívat. Již v roce 1991 však byly oficiálně 

ukončeny výběry a převody z cizoměnových účtů v cizích měnách. Odhaduje se, že 

celkový objem nevyplacených soukromých účtů v cizích měnách byl přibližně v hodnotě 

3,5 miliardy amerických dolarů. 

 Původní záměr každého státu, který se rozhodne tisknout nové peníze na pokrytí 

deficitu státního rozpočtu, je zdarma si „půjčit“. Půjčuje si, lépe řečeno bere si od lidí 

finance pomocí inflační daně. Státní sektor však, pokud nenalezne včas jiné zdroje 

financování, či je najít nechce, způsobí hyperinflaci. Uvidíme na příkladu SRJ, že pak se 

do problémů dostává i státní sektor, který se později, když se problémy stanou neúnosné, 

rozhodne pro stabilizaci. 

 Během hyperinflace se státní sektor dostává do krize, neboť se hroutí příjmová 

strana rozpočtu. Dělo se to i v případě SRJ, a to ze třech důvodů. Zaprvé, působil Tanzi – 

Olivierův efekt ovlivňující výběr daní, zadruhé, pokles výstupu ekonomiky způsobil 

snížení daňové báze a zatřetí, jak fyzické, tak právnické osoby se snažily vyhýbat se 

placení daní a jiných poplatků, či je alespoň co nejdéle pozdržet, aby se silnou inflací 

snížila jejich reálná hodnota. Všimněme si dat v následujících tabulkách. 

 

Tabulka č. 6: Měsíční výběry daní v SRJ (miliony USD), 1992 - 1994 

rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1992 214 327 230 174 170 179 179 196 173 247 303 295 
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1993 144 114 144 226 101 104 57 63 90 85 35 62 
1994 27,6 260,6 363,6 468,1 436,8 443 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

Zdroj: BOGETIĆ, Željko – DRAGUTINOVIĆ, Diana – PETROVIĆ, Pavle. Anatomy of 

Hyperinflation and the Beginning of Stabilization in Yugoslavia. Beograd: CES MECON, 

1994, August, s. 18. 

 

Tabulka č. 7: Znehodnocení vybraných daní v důsledku prodlevy výběru v SRJ, 1993 

čtvrtletí 
průměrná měsíční 

inflace (%)* 
prodleva výběru daní (dny, údaje v %) 

5 10 15 20 
1. 173 15,4 28,4 39,5 48,8 
2. 212 17,4 31,6 43,4 53,2 
3. 822 30,9 57,3 67,1 77,3 
4. 19 112 58,4 82,7 92,3 97,0 

* počítána pomocí geometrického průměru 

 

Zdroj: BOGETIĆ, Željko – DRAGUTINOVIĆ, Diana – PETROVIĆ, Pavle. Anatomy of 

Hyperinflation and the Beginning of Stabilization in Yugoslavia. Beograd: CES MECON, 

1994, August, s. 20. 

 

 Tabulka č. 6 ukazuje, jak se vyvíjely výběry daní za jednotlivé měsíce po celou 

dobu hyperinflace. Jak si můžeme všimnout, výběry daní začaly klesat hlavně v roce 1993, 

kdy hyperinflace začala akcelerovat. Nejméně daní se přitom vybralo v měsíci s nejvyšší 

inflací, tedy v lednu 1994. V tabulce č. 7 jsou ukázány odhady ztrát daní, které má na 

svědomí Tanzi – Olivierův efekt. Tučným písmem jsou zvýrazněny hodnoty blízké realitě, 

neboť odhadované prodlevy mezi vyměřením daně a jejím obdržením státem se 

pohybovaly kolem 20 dní v 1. čtvrtletí 1993, kolem 15 dní ve 2., 10 ve 3. a 5 ve 4. čtvrtletí. 

Stát si totiž samozřejmě byl Tanzi – Olivierova efektu vědom a snažil se daňový systém co 

nejvíce urychlit. 

 V tabulce č. 8 vidíme vývoj celkového HDP pro Srbsko a Černou horu zvlášť za 

období 1990 až 1995. Tyto údaje nás zajímají, protože pokles HDP byl jedním z faktorů 

ovlivňujících výši vybraných daní. 

  

Tabulka č. 8: HDP v cenách roku 1990, území SRJ (miliony USD), 1990 - 1995 

rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Srbsko 33 865 29 915 21 497 14 955 15 344 16 216 

Černá hora 2 147 1 915 1 465 930 944 1 079 
Celkem 36 012 31 830 22 962 15 885 16 288 17 295 
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změna meziročně (%) N/A -11,6 -27,9 -30,8 +2,5 +6,2 
změna vůči 1990 (%) N/A -11,6 -36,2 -55,9 -54,8 -52,0 

 

Zdroj: United Nations Statistics Division – National Accounts [databáze online]. United 

Nations 2009. Dostupné z: <http://unstats.un.org/unsd/snaama/selectionbasicFast.asp> 

 

 Vidíme, že největší pokles HDP v obou svazových zemích nastal v roce 1993, kdy 

hyperinflace byla ve své konečné fázi. Po stabilizaci, která proběhla v únoru 1994, se 

produkt ekonomiky začal opět zvyšovat. Celkem došlo až k přibližně 56% snížení HDP 

oproti roku 1990, což byla pro celou ekonomiku velká rána a výrazně se mimo jiné snížil 

základ pro výběr daní. 

 Občané i podniky na hyperinflaci také výrazným způsobem doplatili. Je to zřejmé 

již z dat v tabulce č. 8 o vývoji HDP. Nicméně mnohem osobnější data jsou uvedena 

v tabulce č. 9, která shrnuje vývoj průměrných měsíčních mezd a penzí. 

 

Tabulka č. 9: Průměrná mzda a penze v SRJ (USD), 1992 - 1994 

rok  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1992 
mzdy 105,2 94,5 76,2 57,1 66,7 69,8 62,1 58,7 87,4 107,4 99,1 76,4 
penze N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

1993 
mzdy 50,6 40,3 47,5 64,0 27,9 36,1 17,5 20,6 18,6 19,6 17,5 15,9 
penze 31,7 24,6 19,4 29,8 17,2 23,9 10,1 18,4 11,9 13,8 10,5 6,2 

1994 
mzdy 16,8 37,0 47,9 63,0 77,6 101,2 112,1 N/A N/A N/A N/A N/A 
penze 21,3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

Zdroj: BOGETIĆ, Željko – DRAGUTINOVIĆ, Diana – PETROVIĆ, Pavle. Anatomy of 

Hyperinflation and the Beginning of Stabilization in Yugoslavia. Beograd: CES MECON, 

1994, August, s. 33. 

 

 Vidíme, že průměrné mzdy a penze vyjádřené v USD během hyperinflace 

vykazovaly velkou nestabilitu. Měly sice klesající trend, ale obzvlášť mzdy, hlavně v roce 

1992, velmi kolísaly. Od ledna do dubna se snížily v průměru o 45,7 % a do října se opět 

zvýšily na přibližně původní úroveň. Například v dubnu 1993 vzrostly o 34,7 % oproti 

březnu a květnu opět klesly o 56,4 %. Po skončení hyperinflace mzdy v USD stabilně a 

rychle rostly. 

 Pokles mezd a penzí vyjádřených v USD byl způsoben samozřejmě inflací. 

Podniky a stát pokles mezd a penzí do určité míry kompenzovaly navyšováním jejich 
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nominální výše. K vysokým fluktuacím zřejmě docházelo kvůli špatně předvídatelné 

inflaci pro další bdobí, pro které byly mzdy či penze určené. 

To, že mzdy a penze s časem vykazovaly klesající trend, můžeme vysvětlit podobně 

jako u poklesu výběru daní státem. Podobně jako daně, i mzdy a penze byly ovlivněny 

prodlevou mezi vyměřením a výplatou. Lidé navíc, aby se ochránili před poklesem 

hodnoty domácí měny, si své dináry okamžitě směňovali na černém trhu za německé 

marky či jiné tvrdé měny, čímž ztráceli další čas. Navíc podniky a stát trpěly krizí, a proto 

se snažily vyplácet mzdy a penze v reálném vyjádření nižší. 

Na první pohled nepříznivá situace lidí během hyperinflace však neznamenala, že 

se všichni lidé měli hůře než předtím.  

Během hyperinflace lidé rychle odhalili způsob, jak hyperinflaci využít také 

částečně ve svůj prospěch. Státem byla uzákoněna povinnost přijímat v obchodech šeky. 

Šeky byly elektronicky zpracovatelné, a proto byly proplaceny velmi rychle. Avšak lidé 

elektronicky zpracovatelné šeky poškozovali tak, aby byly elektronicky nečitelné, a proto 

musely být zpracovány manuálně, což trvalo asi dva dny. Až za dva dny se tedy odečetly 

peníze z účtu zákazníka. Je zřejmé, že během hyperinflace se za dva dny reálná výše ceny 

výrazně snížila. Obchod nakonec na prodeji prodělal. 

Dalším možným způsobem, jak zvýšit svůj reálný příjem, bylo přijmout vysoké 

riziko a vložit vklad do Ponzi schématu. Někteří lidé, kteří stihli své vklady opět vybrat 

před pádem banky a získat při vkladu 200 USD až 30 USD měsíčně, jak uvádí Bogetić, 

Dragutinović a Petrović19. Mnozí investovali mnohem větší objemy peněz a někteří z nich 

nelitovali. 

Někteří podnikaví lidé se také živili jako černí směnárníci. Přímo na ulici 

poskytovali lidem možnost směnit si své dináry na marky a zpět. Takoví lidé si rovněž 

polepšili, neboť potřeba směnárenských služeb byla obrovská. První transakce proběhla při 

směně mzdy či penze na marky. Před každým nákupem v oficiálních obchodech pak musel 

zákazník vyměnit část marek zpět na dináry, protože zboží bylo oficiálně prodáváno jen 

v dinárech. Zbytek dinárů, které měl po nákupu, musel opět vyměnit na marky, aby se 

chránil před inflací.  

                                                           
19 BOGETIĆ, Željko – DRAGUTINOVIĆ, Diana – PETROVIĆ, Pavle. Anatomy of Hyperinflation and the 

Beginning of Stabilization in Yugoslavia. Beograd: CES MECON, 1994, August, s. 35. 
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Podniky na hyperinflaci velmi doplatily hlavně tehdy, pokud bylo možné, aby 

zákazník pozdržel platbu. Nejvíce tedy na hyperinflaci doplatily podniky infrastrukturních 

služeb, jako jsou telefonní služby, dodavatelé elektrické energie, ale také například pošta. 

Během hyperinflace se také naplnila jedna z dalších charakteristik hyperinflace 

podle Cagana. Množství oběživa v ekonomice přestalo být dostatečné. Nedostatek 

hotovosti měl přímé praktické dopady na ekonomiku. Často například nebylo možné 

obdržet nazpátek v obchodech drobné, a proto místo drobných bankovek byly používány 

např. krabičky zápalek či žvýkačky, či jiné zboží co nejnižší hodnoty. Zákazník byl tedy 

nucen ke koupi zboží, které nepotřeboval. Zboží byl přitom nedostatek z důvodu několikrát 

aplikovaných cenových regulací, které měly vést ke stabilizaci. 

 

Stabilizace 

 O stabilizaci se vláda pokoušela celkem třikrát. Až napotřetí se pokus setkal 

s úspěchem. První dva pokusy o stabilizaci se omezily na rozsáhlou cenovou regulaci bez 

změny monetární a fiskální politiky vlády. Ceny tedy byly regulované, ale monetární 

expanze pokračovala i nadále. Efekt těchto regulací byl čistě záporný, protože jen zhoršily 

nedostatek v ekonomice. Po opuštění regulací hyperinflace pokračovala ještě silněji. 

 Teprve 24. ledna 1994 začal být uskutečňován program stabilizace, který se stal 

úspěšným. Klíčovým bodem stabilizačního programu byla měnová reforma. Byla 

zavedená nová měna fixovaná 1 : 1 vůči DEM a byla vytištěna v objemu 200 milionů 

nových dinárů. Vláda prohlásila, že přestane tisknout staré dináry a nové budou kryté 

zlatem a cizími měnami. Prohlášení o krytí nové měny však bylo ekonomickou veřejností 

považováno za přehnané, řada odborníků předpokládala vzhledem k mezinárodnímu 

embargu nový kolaps. Byl zaveden speciální druh currency boardu s asymetrickou 

směnitelností měny. Dináry bylo možné kupovat za cizí měny, ale cizí měny bylo možné 

kupovat jen omezeně. Currency board měl totiž znovu obnovit důvěru obyvatel vůči nové 

měně, ale měl zároveň zabránit odlivu zahraničních měn ze země. Staré dináry bylo možné 

směnit v poměru 12 000 000 : 1 za nové dináry. 

 Součástí programu byla také daňová reforma. Daňová reforma byla provedena 

kvůli zjednodušení daňového systému, kvůli snížení vyhýbání se placení daní a to vše 

kvůli zvýšení příjmů státního rozpočtu, které se během hyperinflace velice snížily. Některé 

staré daně byly zjednodušeny, jako například daň z obratu, která měla 8 kategorií, nejvyšší 

zdanění se pohybovalo kolem 80 %, přičemž existovalo mnoho různých výjimek ze 
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zdanění. Nová daň byla dvoustupňová, a to 24 % a 7 % a výjimky byly zrušeny. Podobně 

byly zjednodušeny všechny daně. Naopak byla zavedena hraniční daň a paušální daň pro 

firmy. Na daně firem byl kladen mnohem větší důraz a mnohem více firem je začalo platit. 

 Na začátku reformy dala vláda jasně najevo, že nehodlá omezit státní výdaje a že 

počítá se schodkem pro rok 1994 ve výši 15 % HDP, což nebylo vnímáno jako krok 

správný pro disinflační politiku. Navzdory těmto výrokům později došlo ke spontánnímu 

pozvolnému omezení státních výdajů. 

 Počátek stabilizace byl ještě spojen s různými problémy, např. se skokovým 

zdražením infrastrukturních služeb, které byly během hyperinflace velmi podceněné. 

Zdražení ale nebylo odpovídající, a proto mnohé domácnosti dostaly např. účty za 

telefonní služby znějící na několikanásobky jejich platů. Lidé většinou jednoduše odmítli 

účty zaplatit a ceny těchto služeb začaly opět klesat. I přes takovéto dílčí problémy a přes 

pesimismus odborníků kvůli stále aktivnímu embargu se velmi rychle podařilo stabilizovat 

ekonomiku SRJ.  

 

Shrnutí 

 Hyperinflace v SRJ měla mnohé rysy, které ji řadí ke klasickým hyperinflacím. 

Byla způsobena převážně velkou monetární expanzí, která pokrývala deficit státního 

rozpočtu, který dosahoval svých rozměrů hlavně kvůli vedené válce v rámci rozpadu SFRJ 

proti ostatním bývalým federativním republikám. To, že se SRJ stala tranzitivní 

ekonomikou s nutností mnoha reforem a že na SRJ bylo uvaleno všeobecné embargo, 

situaci zhoršilo, ale nevyvolalo. Teprve až se vláda rozhodla ukončit svou nerozvážnou 

monetární a fiskální politiku, bylo po zavedení komplexního stabilizačního programu brzy 

dosaženo stability. 

 

  

3.3.1.3. Hyperinflace v Rusku 

 

 Hyperinflace v Rusku nastala po rozpadu SSSR (prosinec 1991). Nejhorší byla 

v roce 1992, kdy započaly ekonomické reformy, které měly zemi transformovat z centrálně 

plánované ekonomiky na tržní ekonomiku. Měsíční inflace v lednu 1992 činila 245 %, 

čímž se klasifikovala jako hyperinflace. Následující tabulka dává přehled o průběhu inflace 

v Rusku po roce 1991. 
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Tabulka č. 10: Roční inflace v Rusku (%), ke konci sledovaného období, 1992 - 2003 

rok 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
inflace 2 520,0 839,9 215,1 131,3 21,8 11,0 84,4 36,5 20,2 18,6 15,1 12 

 

Zdroj: 1992 - Russia: Country Study [online]. Last revision 2005-11-09, Federal Research 

Division, Library of Congress. Dostupné z: < http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/rutoc.html>, 

jinak IMF Data Mapper [databáze online]. International Monetary Fund, 2009. Dostupné 

z: <http://www.imf.org/external/datamapper/index.php> 

 

  Hyperinflace v Rusku velmi souvisí se špatnými zkušenostmi lidí s rublem 

v Rusku během existence SSSR. Během 2. světové války se Sovětský svaz potýkal 

s vysokou inflací, a tak v roce 1947 proběhla měnová reforma, která mnoha lidem 

poškodila úspory. Inflace až do poloviny 70. let nebyla významným problémem, ale 

sovětská centrálně plánovaná ekonomika začala mít významné problémy a začal se 

zvětšovat deficit státního rozpočtu. Sovětská vláda přikázala centrální bance financovat 

deficity tiskem bankovek. Monetární expanze vyústila v inflační tlaky, které se 

projevovaly velkými nedostatky zboží a služeb, neboť ceny podléhaly všeobecné regulaci, 

a proto se expanze neprojevila zvýšenou inflací. V příloze č. 4 si proto můžeme všimnout, 

že inflace v SSSR byla ve 2. polovině 70. let velmi nízká, ale až na rok 1977 chybí údaje o 

nedostatku. 

 V lednu 1991 vláda Michaela Gorbačova provedla opět měnovou reformu, 

podobnou té z roku 1947. Důvěra lidí v rubl zkolabovala a významně se snížila poptávka 

po rublu. Pokud srovnáme kurz ruského rublu vůči USD těsně před reformou a květnem 

1993, zjistíme, že ztratil téměř 93 % své hodnoty. 

 Na hyperinflaci a výrazném znehodnocení měny však neměla podíl jen měnová 

reforma Gorbačovovy vlády, která podkopala důvěru vlády. Svou velmi významnou roli 

hrálo také uvolnění cen, o jehož nutnosti jsme se zmínili již v části věnované Polsku. 

Například podle studie Knihovny kongresu20 bylo uvolnění cen v lednu 1992 hlavní 

příčinnou krize. Avšak Thayer Watkins ze San José State University se domnívá21, že 

                                                           
20 Russia: Country Study [online]. Last revision 2005-11-09, Federal Research Division, Library of Congress. 
Dostupné z: < http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/rutoc.html> 
21 WATKINS, Thayer. The Hyperinflation in Russia in the 1990's [online]. [cit. 23. dubna 2009]. Dostupné z: 
<http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/russianinfl.htm> 
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ruská hyperinflace vznikla kvůli špatné politice Viktora Geraščenka, guvernéra ruské 

centrální banky v letech 1992 až 1994, a to konkrétně kvůli přehnané monetární expanzi. 

 Steve Hanke a Kurt Schuler22 v roce 1993 poukazovali na velmi nízkou kredibilitu 

centrální banky Ruska a na její velkou závislost na vládě. Bez napravení tohoto stavu si 

nedokázali představit stabilizaci ruské ekonomiky, a proto doporučovali v Rusku zavést 

currency board. Currency board by zajistil plnou směnitelnost rublu, protože veškeré rubly 

by musely být kryté zahraničními aktivy. Proto by byla značně omezena možnost další 

monetární expanze, hyperinflace by rázem skončila a rubl by získal ztracenou 

důvěryhodnost. Tento návrh se však nerealizoval. 

 V době po skončení úředního období Geraščenka, po roce 1994 se inflace v Rusku 

vrátila do rozumnějších mezí. Avšak i nadále zůstala na dlouhou dobu dvouciferná. 

 Dlouhodobý trend relativně vysoké inflace v Rusku však můžeme vysvětlit 

konvergencí cenové hladiny v Rusku k cenovým hladinám v zahraničí po pádu Sovětského 

svazu a většímu otevření ekonomiky. Byla provedena komparativní studie Světové 

banky23, podle které byla cenová hladina v Rusku v červenci 1992 na 6 až 7 % úrovně 

francouzské cenové hladiny. Do července 1994 vzrostla na 20 až 22 %. Cenová 

konvergence k zemím západní Evropy po otevření ruské ekonomiky měla také vliv na 

dlouhodobě poměrně vysokou inflaci v Rusku, i po skončení hyperinflace. 

 Hyperinflace v Rusku měla klasičtější průběh než hyperinflace v Polsku, která byla 

pravděpodobně více ovlivněná transformačním procesem než klasickou snahou vlády o 

monetizaci deficitu státního rozpočtu. Ruská hyperinflace byla déle podporovaná silnou 

monetární expanzí než v Polsku, a proto se také pozvolněji a déle stabilizovala. 

 

 

3.3.1.4. Hyperinflace na Ukrajině 

 

Hyperinflace na Ukrajině propukla náhlým prudkým růstem cen v lednu 1992, kdy 

ceny rostly o 285,2 %. Podle definice hyperinflace skončila v listopadu 1994, neboť pak již 

měsíční inflace nikdy nepřekročila 50% hranici. V tabulce č. 6 můžeme sledovat vývoj této 

hyperinflace. 

                                                           
22 HANKE, Steve – SCHULER, Kurt. Currency plan would end Russian hyperinflation - currency board 

needed to replace the Central Bank of Russia – Column [online]. 1993-05-10. Dostupné z: 
<http://findarticles.com/p/articles/mi_m1571/is_n19_v9/ai_13861931/?tag=content;col1> 
23 DE MASI, Paula – KOEN, Vincent. Anatomy of the Russian Inflation [online]. 2004-12-20. Dostupné z: 
<http://www.worldbank.org/html/prddr/trans/MayJune95/pgs10-12.htm> 
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Tabulka č. 11: Měsíční inflace na Ukrajině (%), 1991 - 1995 

rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1991 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,0 4,5 5,9 16,5 24,6 
1992 285,2 15,3 12,1 7,6 14,4 26,5 22,1 8,3 10,6 12,4 22,0 35,1 
1993 73,2 28,8 22,1 23,6 27,6 71,7 37,6 21,7 80,3 66,1 45,3 90,8 
1994 19,2 12,6 5,7 6,0 5,2 3,9 2,1 2,6 7,3 22,6 72,3 28,4 
1995 21,2 18,1 11,4 5,8 4,6 4,8 5,2 4,6 14,2 9,1 6,2 4,6 

 

Zdroj: State Statistics Committee of Ukraine [online]. Last revision 2009-04-23. Dostupné 

z: <http://www.ukrstat.gov.ua/> 

 

Od roku 1922 byla Ukrajina jednou ze sovětských republik. Vývoj ukrajinské 

ekonomiky byl proto poměrně úzce spjatý s vývojem v Rusku. Ukrajina začala postupem 

času usilovat o nezávislost, a proto v červenci 1990 parlament Ukrajiny přijal Deklaraci o 

státní suverenitě Ukrajiny, což bylo měsíc poté, co podobný dokument přijalo Rusko. 

Ukrajina tímto dokumentem stavěla republikové právo nad právo sovětské. V srpnu 1991 

parlament přijal Deklaraci nezávislosti Ukrajiny, která byla potvrzena referendem v 

prosinci. Přibližně 90 % obyvatel souhlasilo se samostatností. Tím okamžikem můžeme 

mluvit o odtržení Ukrajiny od Sovětského svazu. 

Prohlášení o suverenitě roku 1990 Ukrajinu zanechalo pod ekonomickou kontrolou 

Sovětského svazu, neboť i nadále byla Ukrajina jeho členem. Členství Ukrajiny 

v Sovětském svazu mělo významný ekonomický dopad, protože tím pádem zůstala i v 

rublové měnové unii. 

Pro rok 1990 bylo v Sovětském svazu počítáno s významnou měnovou expanzí, ale 

pro Ukrajinu bylo nařízeno emise zmrazit na stávající úrovni. Nakonec se emise 

v ostatních zemích zvýšila proti plánu mnohem více a naopak na Ukrajině proběhla mírná 

měnová restrikce, která byla ukrajinskou vládou prezentována jako úspěch při plnění 

plánu. Taková měnová politika měla vzhledem k existenci měnové unie na Ukrajinu 

negativní dopad. Příjmy na Ukrajině rostly pomaleji než v ostatních sovětských 

republikách a probíhal odliv zboží do zahraničí. 

V Rusku v té době již političtí představitelé také začali usilovat o nezávislost na 

Sovětském svazu, a proto, aby získali příznivce mezi obyvateli, začali využívat velké 

emise peněz ke zvyšování příjmů zaměstnanců, poskytovali úvěry a daňové úlevy 

podnikům uznávajícím jurisdikci Ruska a vyšli vstříc mnoha stávkujícím. Celková hodnota 
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oběživa vzrostla v roce 1991 v Rusku na 2,26 násobek předchozího roku a na Ukrajině jen 

na 1,44 násobek. Neexistovalo žádné omezení pohybu hotovosti v rámci rublové měnové 

unie. Z toho důvodu ruské bankovky zaplavovaly ukrajinskou ekonomiku, což se 

projevovalo dovozem inflace z Ruska. Situace byla tak evidentní, že ukrajinská vláda 

zavedla kupónový přídělový systém pro maloobchod a byly zavedeny kontroly exportu. 

Celková ekonomická situace Ukrajiny se rychle zhoršovala. V roce 1991 rostl 

deficit státního rozpočtu až na 27,4 % hrubého národního důchodu a hrubý národní produkt 

klesl o 11,2 %.  

V březnu 1991 začala liberalizace cen v ekonomice, což je proces potřebný při 

transformaci ekonomiky z centrálně plánované na tržní. Ukrajina deregulaci provedla tzv. 

šokovou terapií. Proces začal deregulací cen mnoha zboží a služeb. V červenci 1991 byly 

deregulovány mzdy. 

V prosinci 1991 zanikl Sovětský svaz a Ukrajina již byla zcela samostatná, a to i co 

se týká monetární politiky. 10. ledna byla zavedena nová měna, ukrajinské karbovance. 

V lednu Rusko uvolnilo většinu cen, jak bylo popsáno v kapitole o ruské hyperinflaci. 

Vysoký růst cen v Rusku byl následován podobným, ještě vyšším růstem na Ukrajině, 

který činil 285,2 % jen v lednu. Tím země vstoupila do hyperinflace podle definice. 

Velký podíl na růstu cen na Ukrajině měl růst cen dovozu ruské ropy a zemního 

plynu, na kterém byla Ukrajina, a je dodnes, závislá. Ceny těchto surovin se pro Ukrajinu 

během roku 1992 zvýšily přibližně na 300 násobek. Rostoucí ceny ropy a zemního plynu 

měly dopad na růst mnoha dalších cen v ekonomice. 

Krizi dále zhoršovala politika levných peněz centrální banky. Diskontní sazba byla 

stanovena na přibližně 22-25 % per annum v roce 1992, přičemž probíhala hyperinflace. Je 

zřejmé, že reálná diskontní sazba byla výrazně záporná. To vedlo k poklesu úspor 

domácností a k velkému zvýšení poptávky po zahraničních měnách. Kapitál odplouval do 

zahraničí a karbovanec ztrácel hodnotu. Za nerozvážnou monetární politiku Rusko 

potrestalo Ukrajinu vyřazením z rublové zóny a Ukrajina již nemohla volně přebytečnou 

likviditu uplatňovat nikde jinde, než na domácím trhu, což prohloubilo dopad politiky 

centrální banky. 

Nová vláda na Ukrajině, ustanovená na konci roku 1992 v čele s Leonidem 

Kučmou, měla přinést stabilizaci ekonomiky. Nakumulované inflační tlaky předchozí 

vlády ale byly tak silné, že první, co nová vláda udělala, bylo skokové zvýšení 

regulovaných cen na 3-4 násobek pro dosažení rovnováhy cen v lednu 1993. Vláda se pak 
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pokusila o stabilizaci pomocí regulace výdajů podniků a pomocí omezení krytí deficitu 

státního rozpočtu emisemi peněz. 

Nicméně důležité hluboké reformy ekonomiky, které bylo potřeba provést, se 

Kučmově vládě nepodařilo provést. Ekonomiku i nadále poškozovala např. nevhodná 

politika centrální banky, která podnikům začala poskytovat obrovské finanční injekce, což 

dále zvyšovalo nabídku peněz v ekonomice. 

V roce 1993 se stal novým guvernérem centrální banky Viktor Juščenko. Leonid 

Kučma rezignoval na post předsedy vlády a roku 1994 se stal prezidentem. Od roku 1994 

se Viktoru Juščenkovi již dařilo držet inflaci v rozumnějších mezích a o roce 1995 můžeme 

mluvit jako o roce stabilizace. 

Ukrajinská hyperinflace měla obzvláště bolestný průběh pro běžné obyvatele. 

Reálný produkt ekonomiky během krize významně klesl. Reálné HDP kleslo např. v roce 

1993 o 14,2 %, v roce 1994 o 22,9 % a v roce 1995 o 12,2 %. Růst začal HDP až v roce 

2000. 

Je poměrně zřejmé, proč byla krize, kterou doprovázela hyperinflace na Ukrajině 

tak hluboká, a proč nebyla zažehnána tak rychle, jako např. v Polsku. Polsko téměř 

okamžitě reagovalo na hyperinflaci komplexním balíčkem opatření. Na rozdíl od něho, 

Ukrajina dlouhou dobu s opatřeními čekala a nedařilo se jí je prosadit. Byla tak sice 

tranzitivní ekonomikou, ale přeměna ekonomiky se omezila téměř jen na deregulaci cen 

bez dalších reforem. Navíc, situace Ukrajiny byla zhoršená velkými vazbami na Rusko, 

které zpočátku přispělo k síle ukrajinské krize externími šoky v podobě zvýšení cen ropy a 

zemního plynu a importované inflace z Ruska během rublové měnové unie. 

 

 

3.3.2. Hyperinflace v zemích Latinské Ameriky 

 

 Hyperinflace se dotkla také mnoha zemí Latinské Ameriky. Proběhla v Argentině, 

Bolivii, Brazílii, Chile, Nikaragui a v Peru. Bude zajímavé zkoumat, jakého charakteru 

byly hyperinflace v tomto regionu a čím se případně lišily od již zkoumaných hyperinflací. 

Budeme zkoumat hyperinflaci v Argentině, Bolívii a Brazílii. 
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3.3.2.1 Hyperinflace v Argentině 

 

 Hyperinflace v Argentině nebyla tak silná jako v některých jiných ekonomikách, 

ale zato měla dlouhý průběh a hluboké kořeny. Chronická inflace trvala v Argentině již 

dlouhou dobu před hyperinflací v letech 1989 až 1990. 

 

Tabulka č. 12: Roční inflace v Argentině (%), ke konci roku, 1980 - 1992 

rok 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
inflace 87,6 131,3 209,7 433,7 688,0 385,4 81,9 174,8 387,7 4 923,5 1 343,9 84,0 17,5 

 

Zdroj: IMF Data Mapper [databáze online]. International Monetary Fund, 2009. Dostupné 

z: <http://www.imf.org/external/datamapper/index.php> 

 

 Ekonomické potíže bezprostředně vedoucí ke krizi na konci 80. let se začaly 

objevovat již ve 2. polovině 70. let. Ropný šok v roce 1973 způsobil růst argentinského 

národního účtu za ropu na desetinásobek a výrazně tak snížil argentinský přebytek 

zahraničního obchodu. Navzdory zvyšujícímu se deficitu státního rozpočtu a deficitu 

zahraničního obchodu nechtěla peronistická vláda kvůli politickým tlakům zvyšovat státní 

dluh. Vláda se proto uchylovala k tisku nových peněz na pokrytí deficitu státního rozpočtu. 

 Nestabilní politická situace po smrti Juana Peróna v roce 1974, doprovázená 

vysokou inflací, stávkami a násilím, vedla až k vojenskému převratu v roce 1976. Nový 

ministr hospodářství José Alfredo Martínez de Hoz zastával politiku volného obchodu a 

zároveň výrazně podporoval, i navzdory pádivé inflaci, hodnotu argentinského pesa. To 

mělo negativní dopad na konkurenceschopnost místní produkce. 

 V roce 1982 se mezi Argentinou a Velkou Británií odehrála válka o Falklandské 

ostrovy, která velmi zatížila argentinský státní rozpočet. V roce 1982 poklesl HDP 

Argentiny o 12 %. 

Na počátku 80. let došlo k celosvětovému zvýšení úrokových měr, což negativně 

působilo na Argentinu, která hospodařila s vysokým dluhem. I tento fakt měl dopad na 

další zvýšení deficitu státního rozpočtu. 

Během hyperinflace jsou dlužníci jedni z mála, kteří na situaci vydělávají. Centrální 

banka však vydala tzv. Oběžník 1050, který fixoval splátky všech dluhů vůči USD, čímž 

zaručil jejich stabilní reálnou výši a přitížil tak dlužníkům. Oběžník 1050 byl zrušen již 

v roce 1982 novým guvernérem centrální banky. 
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Vláda za nového prezidenta Raúla Alfonsína (1983 – 1989) se snažila o ozdravení 

státního rozpočtu pomocí omezení výdajů na obranu a částečnou privatizací státních 

podniků. Nicméně privatizace byla špatně načasovaná a navíc Světová banka požádala 

v únoru 1989 o splacení splátky 350 milionů amerických dolarů za poskytnutý úvěr. 

Centrální banka nebyla schopná částku zaplatit, protože již neměla téměř žádné rezervy, 

které použila na udržení hodnoty měny. Argentinská měna, austral, začala rychle ztrácet 

hodnotu. Inflace dosáhla 4 923,5 %, přičemž v červenci 1989 se ceny téměř ztrojnásobily. 

Stabilizační program se začal uplatňovat v roce 1990. Obsahoval čtyři pilíře: 

liberalizaci zahraničního obchodu a toků kapitálu, privatizaci státních podniků a deregulaci 

ekonomiky, snížení byrokracie a změnu daňového systému a měnovou reformu. 

Státní rozpočet se také rychle reformoval a státní výdaje klesly z 35,6 % v roce 

1989 na 29,8 % v roce 1990. Deficit státního rozpočtu, který činil v roce 1989 7,6 % HDP, 

se v roce 1990 snížil na 2,3 % a v roce 1992 již byl rozpočet v přebytku 0,2 %. 

Z centrální banky se stal v podstatě currency board, protože veškerá pesa byla kryta 

USD nebo zlatem s možností volné směnitelnosti pes na dolary a zpět v poměru 1 : 1. Ve 

smlouvách bylo též zakázáno používat cenově indexační klausule. 

Stabilizační program byl úspěšný, což podtrhuje také snížení podílu domácností 

žijících pod hranicí bídy. V roce 1991 jich bylo ještě 29,5 %, ale v roce 1995 již „jen“ 

13 % domácností žilo v bídě. 

Případ hyperinflace v Argentině ukazuje, jak „snadno“ lze stabilizovat i tak 

nestabilní ekonomiku, jakou od 2. světové války byla Argentina, obzvláště pak v 70. a 80. 

letech 20. století, kdy trpěla dlouhodobou chronickou inflací. Nejdůležitějšími kroky byly 

změny fiskální a monetární disciplíny a zahájení transformace ekonomiky na tržní.  

 

 

3.3.2.2 Hyperinflace v Bolívii 

 

 Hyperinflace v Bolívii byla ze všech hyperinflací v regionu Latinské Ameriky 

nejsilnější. Podle Caganovy definice hyperinflace trvala od dubna 1984 do září 1985. 

Inflace v roce 1985 dosáhla 8 170,5 %, počítáno ke konci roku, a 11 749,6 %, počítáno 

jako průměr roční inflace během celého roku. Přehled vývoje hyperinflace shrnuje 

následující tabulka. 
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Tabulka č. 13: Měsíční inflace v Bolívii (%), 1981 - 1986 

rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1981 12,44 1,91 -0,28 0,10 2,21 0,13 1,44 5,99 -0,49 0,70 -0,14 -0,65 
1982 2,54 16,06 8,15 12,61 4,02 4,71 21,58 17,88 19,47 14,63 18,76 7,76 
1983 0,59 10,25 11,82 8,37 9,25 3,20 10,07 25,94 16,41 11,54 24,78 25,92 
1984 9,56 23,01 21,14 62,97 47,02 4,07 5,18 15,00 37,33 59,13 31,56 60,88 
1985 68,76 182,77 24,94 11,78 35,67 78,46 66,30 66,46 56,51 -1,86 3,20 16,80 
1986 32,96 7,95 0,07 3,59 0,97 4,26 1,78 0,64 2,28 0,59 -0,11 0,65 
1987 2,45 1,23  0,70 1,59 0,34 -0,22 -0,05 0,99 0,58 2,09 -0,28 0,80 

 

Zdroj: Instituto Nacional de Estadística [online]. Last revision 2009-05-05. Dostupné z: 

<http://www.ine.gov.bo/> 

 

 Hyperinflace Bolívii postihla z několika důvodů. Bolívie tradičně hospodařila 

s vysokými schodky státního rozpočtu, které kryla zahraničními úvěry. Dluh rychle 

narůstal. Na počátku 80. let se situace významně zhoršila, když se zvýšila celosvětová výše 

úrokových měr. Pro Bolívii nebylo zvladatelné dále krýt deficit rozpočtu úvěry, a proto 

přikročila k monetizaci deficitu. 

 K dalšímu zhoršení příjmové strany státního rozpočtu došlo po propadu cen cínu a 

dalších komodit těžených v Bolívii na světových trzích. První pokles hodnoty cínu se 

odehrál během hyperinflace. V září 1984 se cín obchodoval24 za 12 087,93 USD za tunu. 

Do února 1985 cena klesla na 10 946,00 USD. Druhý propad byl mnohem prudší a objevil 

se v konečném stádiu hyperinflace a během stabilizace, což stabilizační proces jistě ztížilo. 

V říjnu 1985 se cín obchodoval za 12 391,10 USD a za měsíc již jen za 9 903,15. Do 

června 1986 cena klesla až na 5 378,30 USD. 

 Významným faktorem, který hrál roli v bolivijské krizi, byla nestabilní politická 

situace. Režimy v Bolívii byly tradičně slabé. Relativní politické stability se Bolívie 

dočkala až za vlády diktátora generála Hugo Banzera Suáreze mezi lety 1971 a 1978. Jeho 

vláda dosáhla relativní prosperity pomocí vysokých půjček ze zahraničí, vzhledem 

k dobrému stavu zahraničního obchodu a podpoře přímých zahraničních investic. 

 Na tlak ze strany USA nakonec Hugo Banzer v roce 1978 musel odstoupit, aby se 

mohly uskutečnit demokratické volby. Volby však vyhrál generál Juan Pereda, Banzerův 

„nástupce“. Výsledky voleb byly evidentně zfalšované, a proto se zemí začaly šířit masové 

protesty. Banzer nakonec připustil, že výsledky byly zmanipulované, a řekl, že uspořádá 

volby během jednoho či dvou let znovu. S tím však nesouhlasil zvolený Pereda a svrhl 
                                                           
24 Tin Monthly Price [online]. [cit. 2009-05-05]. Dostupné z: 
<http://indexmundi.com/commodities/?commodity=tin&months=300> 
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Banzera státním převratem, aby obsadil jeho pozici v červenci 1978. Již v listopadu byl 

Pereda svržen generálem Davidem Padillou. Politická situace byla nesmírně nestabilní, 

protože prezidenti se v úřadu střídali velmi rychle. V roce 1984 vládl již sedmý prezident 

po Padillovi, a to Hernán Siles Zuazo. Navíc se u moci vystřídaly mezi prezidenty také tři 

junty jako přechodné vlády. 

 Nestabilní politická situace zhoršila důvěryhodnost před zahraničními investory, 

kteří se snažili svá aktiva přesouvat zpět do zahraničí a i mnozí místní obyvatelé své 

majetky raději přemístili do zahraničních aktiv, pokud měli takovou možnost. 

 Nízké příjmy státního rozpočtu způsobené kombinací zmíněných faktorů se vlády 

snažily kompenzovat zvýšenou měnovou expanzí, kterou používaly na krytí deficitu 

státního rozpočtu, což způsobilo hyperinflaci. Ke dříve oblíbenému půjčování ze zahraničí 

již nebyly podmínky. Během poměrně krátké doby však hyperinflace způsobila vládě více 

problémů než užitku. Došlo k dalšímu poklesu příjmů státního rozpočtu, a to kvůli Tanzi – 

Olivierovu efektu, propadu reálného HDP a dalším vlivům. To dále podpořilo růst inflace 

ve snaze o vyšší příjmy z ražebného. 

 Stabilizaci zahájila nová vláda v čele s prezidentem Víctorem Pazem Estenssorem 

29. srpna 1985. Stabilizační program obsahoval čtyři explicitní pilíře a jeden implicitní. 

První se týkal slibu plné směnitelnosti měny a řízeného floatingu směnného kurzu. Druhý 

pilíř představoval významné zvýšení cen ve veřejném sektoru a zmrazení mezd ve 

veřejném sektoru, s čímž souvisel třetí pilíř o příslibu daňové reformy a čtvrtý pilíř, kterým 

bylo podepsání smlouvy s IMF o odkladu splátek státního dluhu zahraničním věřitelům. 

Tyto pilíře sloužily ke snížení deficitu státního rozpočtu. Pátý implicitní pilíř bylo 

kompletní moratorium na splácení závazků státu vůči komerčním bankám, a to i přes 

urgence IMF. 

 Stabilizační program byl úspěšný a rychle zastavil hyperinflaci. Na druhou stranu 

ale nebyl bezbolestný. Například HDP dosáhlo přibližně úrovně roku 1979 až v roce 1990, 

přičemž minima v tomto období dosáhlo v roce 1986, kdy bylo na 87,3 % roku 1979. 

 V případě bolivijské hyperinflace se opět ukázalo, že pokud má vláda vůli provést 

reformy a vzdát se ražebného, pak stabilizace proběhne velmi rychle. 
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3.3.2.3 Hyperinflace v Brazílii 

 

Hyperinflace v Brazílii je velmi zvláštním případem vzhledem k originálnímu 

způsobu stabilizace ekonomiky pomocí tzv. Plano Real. 

Jak vidíme z následující tabulky, celá 80. léta byla pro Brazílii typická vysokou, 

pádivou, inflací. Hyperinflace z definice podle Cagana v Brazílii byla jen od prosince 1989 

do března 1990, nicméně měla ještě jeden vrchol v roce 1993, kde však 50% hranici za 

měsíc nepřekročila25. 

 

Tabulka č. 12: Roční inflace v Brazílii (%), ke konci roku, 1981 - 2006 

rok 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
inflace 95,6 104,8 164 215,3 242,2 79,7 363,4 980,2 1 972,9 1621 562,2 1 119,1 2 477,1 

rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
inflace 916,4 22,4 9,6 5,2 1,7 8,9 6 7,7 12,5 9,3 7,6 5,7 3,1 

 

Zdroj: IMF Data Mapper [databáze online]. International Monetary Fund, 2009. Dostupné 

z: <http://www.imf.org/external/datamapper/index.php> 

 

 V Brazílii měla vysoká inflace svou dlouhou tradici. Přibližně od 40. let 20. století 

začaly brazilské vlády sledovat politiku vysoké inflace a vysokého růstu ekonomiky. Mezi 

lidmi se zažila představa, že vysoká inflace k růstu ekonomiky patří a většina lidí ji 

akceptovala, protože růst ekonomiky zdaleka převážil negativní vlivy inflace. 

Ve druhé polovině 80. let však inflace dosáhla příliš velkých rozměrů a celá 

ekonomika začala stagnovat. Můžeme se ptát, co vedlo k takové inflaci. 

Brazílie trpěla především nulovou kontrolou monetární politiky do roku 1964. 

Teprve tehdy byla založena centrální banka, která však i poté měla silnou vazbu na vládu, 

a proto bylo kdykoli možné, aby vláda přikázala centrální bance odkoupit státní dluhopisy. 

Jak je uvedeno v kapitole 2.1.3., brazilská centrální banka měla podle Crowa a Meadeové 

index nezávislosti v letech 1980 až 1989 jen 0,21 z 1. 

Další zvláštností brazilské ekonomiky byla existence státní komerční banky Banco 

do Brasil, která měla povoleno půjčovat libovolné objemy prostředků, i když zdaleka 

přesáhly výši depozit. Libovolný nedostatek likvidity byl ihned doplněn centrální bankou. 

                                                           
25 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [online]. Last revision 2009-05-06. Dostupné z: 
<http://www.ibge.gov.br> 
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Tato měkká omezení v monetární politice způsobila, že vláda pravidelně 

hospodařila s vysokými deficity státního rozpočtu, které byly kryty měnovou expanzí. 

V letech 1973 a 1979 proběhly dva ropné šoky, které měly výrazný negativní vliv 

na bilanci brazilského zahraničního obchodu. Na počátku 80. let se navíc přidalo 

celosvětové zvyšování úrokových měr, které kulminovalo mexickým bankrotem v roce 

1982. Pro brazilskou vládu bylo těžké si půjčit na světovém trhu, a tak se zadlužovala na 

vnitřním trhu. 

Politika brazilské vlády v 80. letech kladla důraz na podporu exportu. Účelem bylo 

zlepšení bilance brazilského zahraničního obchodu, k čemuž sloužila uvolněná fiskální i 

monetární politika. Inflace se zvýšila a překročila 200% hranici. Na druhou stranu reálné 

HDP opět začalo růst. 

V roce 1985 převzala po 21 letech moc civilní vláda, která vystřídala vojenský 

režim. Na první pohled se zdálo, že nová vláda má u úmyslu změnit politiku svého 

předchůdce k lepšímu. Ukázalo se však, že v ekonomických politikách se nová vláda od 

staré téměř nelišila. Bylo to i kvůli tomu, že řada představitelů bývalého režimu zůstala u 

moci. 

Naopak, v roce 1988 byla sepsána nová ústava, která dala finální impulz pro vznik 

hyperinflace. Z ekonomického pohledu bylo nejdůležitějších jen několik bodů nové ústavy. 

Byl přepracován rozpočet s tím, že z federální úrovně bylo množství zdrojů přesunuto na 

nižší správní celky. Tento přesun prostředků ale nebyl kompenzován přesunem povinností, 

a proto měl za výsledek jen větší deficit na federální úrovni. Nově byla také zavedena 

záruka pracovních míst zaměstnanců ve veřejném sektoru na všech správních úrovních, 

přičemž nebylo umožněno snižovat jejich platy a bylo jim zajištěno právo na stávku. To na 

výdajové straně státního rozpočtu fixovalo velké prostředky. Byla také přesunuta 

pravomoc sestavení státního rozpočtu z prezidentského úřadu na kongres. 

Dalším stimulem pro hyperinflaci se stalo paradoxně několik neúspěšných 

stabilizačních programů mezi lety 1986 a 1991. Jednalo se totiž o programy, které se 

většinou omezily jen na snížení počtu nul na bankovkách a fixaci cen. Bez dalších hlubších 

reforem a bez výrazné změny monetární a fiskální politiky se však jednalo jen o plané 

pokusy, které nakonec vedly jen k ještě vyšší inflaci než předtím. 

Kombinace všech uvedených faktorů vedla až k hyperinflaci, kterou se nakonec 

vláda pokusila roku 1994 řešit pomocí Plano Real. Jednalo se o program, který se od 

úspěšných stabilizačních programů jiných zemí lišil hlavně absencí výrazných změn ve 
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fiskální politice. Ačkoliv vláda zpočátku přislíbila, že bude třeba dosáhnout vyrovnaného 

rozpočtu, na fiskální politice se tato prohlášení příliš neprojevila, mimo jiné kvůli 

obtížnému snižování výdajů způsobeného ústavou z roku 1988. 

Plano Real stavěl především na zrušení indexace cen na trhu práce, na trhu s cizími 

měnami, cen v některých kontraktech a cen státem regulovaných. Dalším bodem programu 

bylo zavedení nové měny, brazilského realu. Do té doby platná cruzeira byla již několik 

měsíců před zavedením nové měny denně indexována podle kurzu vůči americkému dolaru 

pomocí jednotky zvané URV26. Real byl v roce 1994 zaveden v hodnotě rovné URV. 

Počáteční hodnota realu tedy byla 1 : 1 vůči americkému dolaru a byla slíbena volná 

směnitelnost realu na dolary a zpět. Podařilo se přesvědčit Brazilce, že nyní mají silnou 

měnu a že je jiná než ty předchozí. To hrálo významnou roli při stabilizaci. V prvních 

okamžicích měna dokonce posílila, především díky vysoké reálné úrokové míře. 

Program se stal úspěšným, a to i bez změn ve fiskální politice. Dokonce i monetární 

politika zůstala velmi uvolněná a nabídka peněz se i po zavedení Plano Real rychle 

zvyšovala. Inflace klesla a již od roku 1995 se držela na únosné míře. Jak ale uvádí Da 

Fonseca27, ke stabilizaci došlo také díky určitým reformám, které se odehrály před Plano 

Real a které se tou dobou začaly projevovat. Bez takových reforem by pravděpodobně 

Plano Real skončil stejně jako předchozí pokusy o stabilizaci. Jednalo se především o 

program otevření brazilské ekonomiky světovému trhu probíhající v 1. polovině 90. let. 

Dalším důležitým faktorem bylo dosažení dohody o možnosti přístupu velkých brazilských 

firem k zahraničním úvěrům v roce 1992. Jako velmi významné pro stabilizaci je možné 

hodnotit plán privatizace státních podniků na počátku 90. let, který přispěl k lepší alokaci 

zdrojů v ekonomice. 

Plano Real byl podobný s neúspěšným plánem stabilizace v Maďarsku po 2. 

světové válce, kdy bylo zavedeno adópengő. Plán v Brazílii byl však podepřen mimo 

indexace měny také několika reformami, které podpořily fungování ekonomiky. Nová 

měna navíc sloužila také jako psychologický stabilizační prvek ekonomiky. Brazílie se 

nakonec stala vzácným příkladem země, kde ke stabilizaci nebylo třeba provést reformu 

fiskální politiky a výrazně snížit deficit státního rozpočtu. 

 

 

                                                           
26 z portugalského Unidade Real de Valor 
27 DA FONSECA, Manuel A. R. Brazil’s Real Plan, Journal of Latin American Studies [online]. 1998, 
October, vol. 30, no. 3. Dostupné z: <http://www.jstor.org/stable/158032> 
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3.3.3. Hyperinflace v ostatních zemích 

 

 Hyperinflace v postkomunistických evropských zemích a v zemích Latinské 

Ameriky jsou pravděpodobně nejznámějšími příklady hyperinflací v 2. polovině 20. století. 

Tyto hyperinflace mají navíc řadu společných prvků v rámci svého regionu. Hyperinflace 

se však odehrála i v řadě dalších zemí. V Africe se hyperinflace odehrála např. v Angole, 

v bývalém Zairu a v Zimbabwe. Z dalších oblastí např. v Izraeli. Řada dalších zemí prožila 

období pádivé inflace či inflace blízké hyperinflaci. 

 V této práci jistě není možné vynechat hyperinflaci v Zimbabwe, neboť se jedná o 

velmi aktuální jev, který si zaslouží pozornost. Zimbabwe se navíc podle posledních zpráv 

podařilo provést před několika týdny úspěšnou stabilizaci inflace, a to netradičním 

způsobem. 

 

 

3.3.3.1. Hyperinflace v Zimbabwe 

 

Hyperinflace v Zimbabwe je v současné době velmi sledovaným jevem, neboť se 

svými rozměry zařadila mezi největší hyperinflace všech dob. Je nutné upozornit, že 

vzhledem k aktuálnosti této hyperinflace se autorovi nepodařilo získat dostatek informací 

pro popsání a analýzu celé zimbabwské hyperinflace. Následující tabulka je proto jen 

neúplným přehledem vývoje hyperinflace v Zimbabwe, nicméně postačuje pro 

demonstrativní účely. Steve Hanke28 vyvinul tzv. HHIZ29, svůj vlastní index pro měření 

inflace v Zimbabwe. Tabulka je vytvořená pomocí tohoto indexu, neboť se v době psaní 

této práce jednalo o nejucelenější a nejnovější informace o inflaci v Zimbabwe. 

 

Tabulka č. 13: HHIZ, 5. ledna 2007 – 14. listopadu 2008 

datum HHIZ měsíční inflace (%) 
5. 1. 2007 1,00 13,70 
2. 2. 2007 1,78 77,60 
2. 3. 2007 3,14 76,70 
5. 4. 2007 6,90 56,20 
4. 5. 2007 6,75 -2,15 
1. 6. 2007 20,70 207,00 
6. 7. 2007 53,00 60,40 

                                                           
28 HANKE, Steve H. Zimbabwe Inflation [online]. Last revision 2009-02-09. Dostupné z: 
<http://www.cato.org/zimbabwe> 
29 Hanke Hyperinflation Index for Zimbabwe 
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3. 8. 2007 49,10 -7,29 
7. 9. 2007 82,50 70,60 

5. 10. 2007 219,00 165,00 
2. 11. 2007 642,00 193,00 

28. 12. 2007 2 010,00 61,50 
25. 1. 2008 2 250,00 11,80 
29. 2. 2008 8 260,00 259,00 
28. 3. 2008 17,7*103 115,00 
25. 4. 2008 57,1*103 222,00 
30. 5. 2008 442*103 498,00 
26. 6. 2008 23,6*106 5 250,00 
4. 7. 2008 49,2*106 3 740,00 

11. 7. 2008 81,8*106 2 080,00 
18. 7. 2008 122*106 1 030,00 
25. 7. 2008 157*106 566,00 
29. 8. 2008 6,33*109 3 190,00 
26. 9. 2008 794*109 12,4*103 
3. 10. 2008 3,57*1012 15,4*103 

10. 10. 2008 32,3*1012 45,9*103 
17. 10. 2008 1,07*1015 493*103 
24. 10. 2008 124*1015 15,6*106 
31. 10. 2008 24,6*1018 690*106 
7. 11. 2008 4,89*1021 15,2*109 

14. 11. 2008 853*1021 79,6*109 

 

Zdroj: HANKE, Steve H. Zimbabwe Inflation [online]. Last revision 2009-02-09. 

Dostupné z: <http://www.cato.org/zimbabwe> 

 

Ekonomickou situaci Zimbabwe nemůžeme zcela pochopit bez alespoň základního 

přehledu politických událostí, které v Zimbabwe vedly až k současné krizi. 

Zimbabwe je poměrně mladý stát, který vznikl až v roce 1980, kdy Velká Británie 

uznala nezávislost státu dříve pojmenovaného jako Rhodésie. U moci od počátku stanul 

Robert Mugabe, nejprve jako premiér, od roku 1987 dosud jako prezident. Od počátku se 

charakter jeho vlády stále více blížil diktatuře. Počátky Zimbabwe jsou spojeny s násilným 

sjednocováním země. Mezi nejhorší události této doby patří např. tzv. matabelelandské 

masakry. Mugabeho tzv. Pátá brigáda, což byla severokorejskými instruktory na 

objednávku trénovaná speciální vojenská jednotka, byla nasazená k odrážení jakéhokoli 

odporu v části Zimbabwe zvané Matabeleland. Odhaduje se, že při těchto masakrech přišlo 

o život na 20 000 lidí. 

V roce 1990 Mugabeho strana vyhrála ve volbách 117/120 křesel. Výsledky voleb, 

ve kterých byla jen 54% účast však Zimbabwané považovali za zkreslené. V Zimbabwe se 

odehrálo mnoho demonstrací. Demonstrace a stávky kvůli autoritářské vládě Mugabeho 
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pokračovaly i v následujících letech a byly vždy silně potlačovány policií. Ekonomiku 

země poškozovaly také četné stávky a nepokoje v průmyslovém sektoru v roce 1994. 

V pozdních 90. letech začal Mugabe uplatňovat svou pozemkovou reformu. 

Jednalo se o ideologický tah. Mugabeho strana tvrdila, že obyvatelstvo bílé pleti v 

Zimbabwe činilo pouhé necelé 1 % Zimbabwanů a vlastnilo celých 70 % orné půdy. Proto 

se Mugabe rozhodl, že ornou půdu obyvatelstva bílé pleti přerozdělí mezi obyvatelstvo 

černé pleti. Tento program se začal uskutečňovat v roce 2000. 

Pozemková reforma měla velké ekonomické následky. Na farmy přišli noví 

majitelé, kteří se často nedokázali o svěřený majetek dobře postarat, protože neměli dosud 

žádné zkušenosti ve farmářství. Alokace půdy mezi nové majitele byla navíc velmi 

chaotická. Celý proces skončil výrazným poklesem zemědělské produkce, což mělo dopad 

nejen na zimbabwský export, ale také na celkovou kvalitu života v Zimbabwe, protože 

zemědělství bylo zimbabwským hlavním sektorem ekonomiky. Následující tabulka 

ukazuje vývoj HDP na obyvatele v amerických dolarech. 

 

Tabulka č. 14: HDP na obyvatele v Zimbabwe (USD), ke konci roku, 1980 - 2007 

rok 1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 
HDP/ob. 733 849 870 760 598 637 677 708 793 812 836 759 610 579 

rok 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 
HDP/ob. 596 607 725 734 507 476 445 439 422 387 236 172 167 159 

 

Zdroj: United Nations Statistics Division – National Accounts [databáze online]. United 

Nations 2009. Dostupné z: <http://unstats.un.org/unsd/snaama/selectionbasicFast.asp> 

 

 Vidíme, že např. v roce 2007 byl oproti roku 1980, kdy země získala samostatnost, 

HDP na obyvatele v USD o 78,3 % nižší. 

Zimbabwská ekonomika se dostala do potíží a s ní i vláda. V únoru 2006 oznámila 

centrální banka, že emitovala značný objem nových bankovek, aby byla vláda schopná 

zaplatit splátku MMF. V březnu emitovala trojnásobnou sumu na pokrytí výplat státních 

zaměstnanců, které byly zvýšeny na několikanásobek. Takováto uvolněná monetární a 

fiskální politika samozřejmě zvyšovala inflaci. 

Nezměněná fiskální a monetární politika byla příčinou stále se zvyšující inflace. 

V roce 2007 se vláda pokusila inflaci zastavit pomocí zákazu zvyšování cen. Několik 

představitelů zimbabwských podniků dokonce stát za zvyšování cen uvěznil. Avšak při 

absenci jakýchkoli dalších reforem se tento pokus, podobně jako pozdější pokus o 
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zmrazení mezd, nesetkal s úspěchem. Krize se stále zhoršovala a nesla s sebou typické 

znaky hyperinflace, jako například velký nedostatek zboží, především základních potravin 

a pohonných hmot. Oběh jiných měn než zimbabwského dolaru byl zakázán. 

Jak je vidět z tabulky č. 13 výše, inflace dosáhla extrémních hodnot. Hyperinflace 

způsobila naprostý kolaps ekonomiky. Nezaměstnanost podle údajů z 29. ledna 2009 činila 

94 %30. Vláda nakonec zahájila skutečný pokus o stabilizaci, když právě 29. ledna 2009 

ministr financí Chinamasa oznámil, že bude dovoleno provádět transakce nejen 

v zimbabwských dolarech, ale také v jiných měnách31. Aby hyperinflaci vláda zcela 

odvrátila, tak rozhodla se v dubnu 2009 zimbabwský dolar zrušit s tím, že alespoň 1 rok 

nebude existovat. Nyní v Zimbabwe obíhají především jihoafrické randy a americké 

dolary. V současné době činí dlužná částka Zimbabwe vůči MMF, Světové bance a 

Africké rozvojové bance celkem asi 1,4 miliardy amerických dolarů, které zatím podle slov 

Eltona Mangomy, ministra ekonomického plánování, vláda „není v pozici“ zaplatit32. 

Hyperinflace se v Zimbabwe změnila v deflaci a hyperinflace je rázem zastavena. Bude 

však zajímavé sledovat vývoj především po znovuzavedení zimbabwského dolaru v příštím 

roce. 

Hyperinflace v Zimbabwe byla evidentně způsobena převážně autoritářskou 

politikou Mugabeho vlády. Hlavním impulzem byla pozemková reforma, která vládě 

způsobila závažné fiskální problémy. Ve spojitosti s velmi uvolněnou monetární politikou 

nic nebránilo hyperinflaci. Poměrně originální stabilizace proběhla formou opuštění vlastní 

měny, čímž se vláda zbavila možnosti monetizovat státní dluh. Bude však záviset na vůli 

vlády zavést co nejdříve, nejlépe během roku, kdy ještě nebude zimbabwský dolar platit, 

nutné reformy ekonomiky, aby se již podobná krize nemohla opakovat. 

 

 

                                                           
30 Zimbabwe unemployment soars to 94% [online]. 2009-01-29. Dostupné z:  
<http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5imTkGEP84_3QTVcSGu_8W3YrP8wA> 
31 Zimbabwe opouští vlastní měnu [online]. 2009-01-29. Dostupné z: 
<http://www.novinky.cz/clanek/160022-zimbabwe-opousti-vlastni-menu.html> 
32 Zimbabwean Dollar Won’t Be Reintroduced for a Year [online]. 2009-04-20. Dostupné z: 
<http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601116&sid=adXl.LYXwOq8|> 
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3.3.4. Souhrnná analýza moderních hyperinflací 

 

 

3.3.4.1. Společné rysy 

 

 Hyperinflace, které se odehrály ve 2. polovině 20. století, měly často jiný charakter 

než dřívější hyperinflace. Hyperinflace v moderní době byly jen zřídka způsobené 

válečnými výdaji, které vláda nebyla schopná hradit jinak než pomocí příjmů z ražebného, 

jako v případě klasických hyperinflací. Jednou z mála výjimek byla Svazová republika 

Jugoslávie, kde byla hyperinflace významně podpořena vysokým deficitem státního 

rozpočtu způsobeným výdaji na válku v Jugoslávii. Ani zde však nešlo o ryze válečnou 

hyperinflaci, protože, jak bylo ukázáno, hyperinflaci v SRJ podpořila řada dalších vlivů, 

např. vysoké administrativní výdaje státu kvůli dědictví administrativního aparátu z dob 

federace. 

 Ukázalo se, že největším rozdílem mezi hyperinflacemi klasického typu a 

moderními hyperinflacemi spočívá v rozdílných spouštěcích mechanizmech. Klasické 

hyperinflace mají jednoznačnou návaznost na válku. Moderní na válku vázány nejsou buď 

vůbec (např. Bolívie, Brazílie, Polsko, Rusko, Ukrajina) nebo jen částečně (např. 

Argentina – válka o Falklandské ostrovy, SRJ – válka v Jugoslávii, Zimbabwe – represivní 

používání armády vůči civilnímu obyvatelstvu). 

 Na rozdíl od klasických hyperinflací se v moderních hyperinflacích objevuje řada 

nových příčin. Jednou z hlavních příčin, která se objevuje v moderních hyperinflacích 

téměř vždy, je přítomnost nějakého externího šoku v kombinaci s nevyhovujícím 

institucionálním prostředím v dané ekonomice. Jednalo se například o ropné šoky v letech 

1973 a 1979, celosvětový růst úrokových sazeb na počátku 80. let 20. století, či prudké 

snížení cen některých komodit na světových trzích. 

Velmi specifickým šokem pak byl rozpad Východního bloku, který měl za následek 

zahájení transformace mnoha ekonomik z centrálně plánovaných na tržní. Vstup do období 

transformace představoval pro země zpravidla vysoký inflační tlak, neboť docházelo 

k uvolňování mnoha regulovaných cen, a to nejen v zemích, kde pak proběhla 
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hyperinflace. Např. v České republice byla v roce 1991 inflace 56,6 % a v Maďarsku 

v témže roce 34,2 %33, měřeno jako průměrná roční inflace. 

Podobným šokem jako rozpad Východního bloku byl rozpad Socialistické 

federativní republiky Jugoslávie pro její nástupnické země. V tomto případě byl šok ještě 

umocněn velmi špatnou politickou situací, která vyústila ve válku a propad zahraničního 

obchodu, který nejvíce postihl Svazovou republiku Jugoslávii, která se stala kvůli embargu 

zcela izolovanou, ale již předtím významně omezila zahraniční obchod s ostatními 

bývalými státy SFRJ. 

Můžeme však pozorovat, že potřeba reforem, ať již kvůli transformaci ekonomiky 

či kvůli jiným důvodům, byla průvodním jevem všech studovaných hyperinflací. Často se 

jednalo např. o potřebu reformy monetární politiky, neboť snadnost monetizace deficitu 

státního rozpočtu se stala hlavní příčinnou dlouhého trvání hyperinflace v mnoha zemích. 

Stenjně tak bylo potřeba spolu s reformami monetární politiky zavést řadu reforem fiskální 

politiky, jako např. daňové reformy. V mnohých případech bylo také nutné privatizovat 

státní podniky, které svým nehospodárným provozem zatěžovaly státní rozpočet, a to nejen 

v zemích Východního bloku, ale také např. v Argentině, kde do té doby působilo mnoho 

státních podniků. 

Poněkud zvláštním případem byla hyperinflace na Ukrajině, která byla posílena 

existencí měnové unie s Ruskem. Emise nových bankovek v Rusku pak působilo jako 

inflační tlak i na Ukrajině, protože nové bankovky se dostaly do oběhu v celé rublové 

zóně. Je to tedy zvláštní případ hyperinflace v měnové unii. 

Největší rozdíl oproti klasickým hyperinflacím lze u moderních hyperinflací tedy 

vidět v prvotních příčinách hyperinflace. Klasické hyperinflace jsou zapříčiněné především 

válkou, které zvýšily deficit státního rozpočtu tak, že je vláda nezvládala krýt jinak než 

emisí nových peněz. Moderní hyperinflace však jako primární zdroj hyperinflace neměly 

válečné výdaje, ale určitý externí šok, nebo kombinaci několika šoků, které byly popsány 

výše. Pak vládě často nezbývá v krátkodobém horizontu nic jiného než emise nových 

peněz, protože přístup k dalším úvěrům může být již omezený nebo nemožný (např. kvůli 

zvýšení úrokových sazeb v 80. letech 20. století). 

Jakmile však hyperinflace začne, je na každé vládě, jak se s ní vypořádá. Některé 

šoky, jako například uvolnění cen v transformačních ekonomikách, jsou totiž jen 

                                                           
33 IMF Data Mapper [databáze online]. International Monetary Fund, 2009. Dostupné z: 
<http://www.imf.org/external/datamapper/index.php> 
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jednorázového charakteru. Nemůžeme tedy předpokládat, že by samotné uvolnění cen 

mohlo vést k dlouhé hyperinflaci. Pokud ale vezmeme v úvahu dlouhodobější efekty, jako 

byla např. potřeba reforem v ekonomikách zemí bývalého Východního bloku a v zemích 

Latinské Ameriky, tak již záleží na každé vládě, jak se vypořádá se situací. Nejdelší 

hyperinflace nastaly zpravidla v zemích, kde reformy čekaly dlouhou dobu na svou 

realizaci. 

 

 

3.3.4.2. Aplikace teoretických modelů na moderní hyperinflace 

 

V minulé kapitole jsme zjistili, že prvotní příčiny moderních hyperinflací byly 

většinou jiné než v případě klasických hyperinflací. Nyní by bylo zajímavé zjistit, jak je 

možné aplikovat teoretické modely zmíněné v teoretické části práce, tedy v kapitole 1 a 2, 

na moderní hyperinflace. 

Mezi nejdůležitější teoretické principy hyperinflace jsme zdůraznili vztah mezi 

růstem nabídky peněz v ekonomice a inflací, spolu s rolí ražebného v tomto procesu, dále 

důležitou roli nezávislosti centrální banky a Tanzi – Olivierova efektu. 

Nyní budeme zkoumat, jestli lze tyto principy vidět v případech moderních 

hyperinflací, kterým jsme se věnovali výše. 

Nezávislost centrální banky sehrála v moderních hyperinflacích významnou roli, 

stejně jako v hyperinflacích klasického typu. Všechny zkoumané země měly centrální 

banky, které byly více či méně ochotné monetizovat státní dluh. V některých zemích, 

například v Zimbabwe nebo SRJ, byla hyperinflace tak silná právě proto, že centrální 

banka byla přímým nástrojem vlády pro účely financování deficitu. V Zimbabwe se 

centrální banka dokonce explicitně vyjádřila o financování výdajů na platy státních 

zaměstnanců pomocí tisku nových bankovek. Na vysokou míru závislosti ruské centrální 

banky a její nízkou kredibilitu poukazovali již zmínění Hanke a Schuler a velmi závislá 

byla také brazilská centrální banka. Ostatní země nebyly výjimkou. V některých zemích se 

nezávislost centrální banky pomocí reforem zvýšila, v jiných, např. v Zimbabwe, čeká 

centrální banka na vyšší míru nezávislosti dodnes. 

Tanzi – Olivierův efekt je ve všech hyperinflacích, ať již moderních nebo 

klasických nevyhnutelným doprovodným jevem. Je přirozeným důsledkem inflace. 

Všechny země, ve kterých proběhla hyperinflace, se musely potýkat s krizí daňového 
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systému. Jak můžeme vidět na příkladu SRJ, v tabulce č. 6, výběr daní v měsíci s nejvyšší 

inflací, v lednu 1994, činil 27,6 milionu USD, přičemž již za dva měsíce, kdy bylo možné 

považovat hyperinflaci za stabilizovanou, výběr daní stoupl na více než 13 násobek a dále 

se zvyšoval. 

Nejklíčovějším principem, který popisuje vznik a průběh hyperinflace, je vztah 

mezi zvyšováním nabídky peněz a inflací a teorie ražebného, která vysvětluje důvod ke 

zvyšování nabídky peněz. 

Autor této práce se pokusil ilustrovat, že i v případě moderních hyperinflací lze 

vypozorovat úzký vztah mezi zvyšováním nabídky peněz a inflací. Pro všechny studované 

moderní hyperinflace vytvořil dva souhrnné grafy, které znázorňují na horizontální ose 

meziroční změnu měnového agregátu M1 a na vertikální ose roční inflaci. 

Graf č. 1 znázorňuje vztah uvedených dvou veličin pomocí křivek, aby bylo možné 

sledovat vývoj sledovaných veličin v čase. Graf č. 2 znázorňuje stejný vztah pomocí bodů 

bez propojení. Na tomto grafu můžeme přehledněji sledovat samotný vztah mezi 

sledovanými veličinami. 

Pro SRJ nebyla dostupná data o meziroční změně M1, a proto se musíme odkázat 

na graf v příloze č. 5, který také dobře ilustruje úzký vztah sledovaných veličin. Pro Polsko 

se nepodařilo získat údaje o nárůstu M1 za rok 1989 ani 1990, a proto je graf uveden 

s údaji až od roku 1991. To již sice hyperinflace skončila, ale plná stabilizace ekonomiky 

ještě neproběhla, a tak autor považuje zařazení dat pro Polsko za přínosné. Údaje o měnové 

expanzi v Rusku jsou dostupné až pro období delší dobu po stabilizaci, a proto se autor 

rozhodl Rusko z grafů vypustit. Dále bylo nutné vypustit hodnoty pro Bolívii z roku 1989 

(růst M1 = -2,40 %, inflace = 15,17 %), protože nebylo možné vynést zápornou hodnotu na 

osu v logaritmickém měřítku. 

Sledované období pro danou zemi bylo vždy vybráno dostatečně dlouhé, aby bylo 

možné pozorovat stabilizační proces, a zároveň ne příliš dlouhé, aby byla udržena co 

nejvyšší přehlednost grafu. 
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Graf č. 1: Meziroční růst M1 a roční míry inflace pro vybrané ekonomiky I 

 

 

 

Zdroje: State Statistics Committee of Ukraine [online]. Last revision 2009-05-15. 

Dostupné z: <http://www.ukrstat.gov.ua/>; OECD Statistics [databáze online]. OECD, 

2009. Dostupné z: <http://stats.oecd.org/wbos/Index.aspx>; National Bank of Ukraine 

[online]. Last revision 2009-04-24. Dostupné z: <http://www.bank.gov.ua>; IMF Data and 

Statistics – International Financial Statistics [databáze online]. IMF, 2009. Dostupné z: 

<http://www.imfstatistics.org/imf/> 
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Graf č. 2: Meziroční růst M1 a roční míry inflace pro vybrané ekonomiky II 

 

 

 

Zdroje: State Statistics Committee of Ukraine [online]. Last revision 2009-05-15. 

Dostupné z: <http://www.ukrstat.gov.ua/>; OECD Statistics [databáze online]. OECD, 

2009. Dostupné z: <http://stats.oecd.org/wbos/Index.aspx>; National Bank of Ukraine 

[online]. Last revision 2009-04-24. Dostupné z: <http://www.bank.gov.ua>; IMF Data and 

Statistics – International Financial Statistics [databáze online]. IMF, 2009. Dostupné z: 

<http://www.imfstatistics.org/imf/> 

 

 Na grafech si můžeme všimnout, jak vyšší meziroční růst M1 byl zpravidla 

doprovázen vyšší inflací a z grafu č. 1 vidíme, že stabilizační procesy všech hyperinflací 

byly doprovázeny snížením růstu M1. 
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Navíc si můžeme všimnout, že pro vyšší míry inflace můžeme pozorovat těsnější a 

pravidelnější vztah mezi oběma veličinami. To můžeme usoudit ze sklonu křivek na grafu 

č. 1. Křivky s kladnou derivací znamenají, že docházelo k současnému zvyšování resp. 

snižování růstu M1 i inflace, což je v souladu s teorií uvedenou v teoretické části práce. 

Právě pro vyšší míry inflace a růstu M1, pohybujeme-li se v řádech několika set procent a 

výše, vidíme, že již všechny křivky mají kladný sklon. 

Vztah mezi rychlostí růstu nabídky peněz a inflací je z grafů dobře patrný a 

můžeme říci, že je stejného charakteru pro moderní hyperinflace jako pro klasické, jak ho 

studoval např. Cagan. Navíc je přesvědčivější pro případy vysokých hodnot inflace a růstu 

M1, což jsou případy, které nás z pohledu hyperinflace nejvíce zajímají. 

Autor zjistil, že mechanizmy, které fungují během hyperinflace, jsou stejné jak pro 

moderní hyperinflace, tak pro klasické hyperinflace. Jediný rozdíl mezi nimi vypozoroval 

v prvotních příčinách vzniku hyperinflace. Klasické hyperinflace jsou vázány především 

na válečné výdaje a moderní hyperinflace především na jiné okolnosti, často na významné 

externí šoky svázané se špatným institucionálním prostředím ekonomiky, jako například 

s centrální bankou s malou mírou nezávislosti či s vládou, která má malou fiskální 

disciplínu. 
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Závěr 

 

 V práci byl podán přehled hlavních teoretických modelů hyperinflace. Dále se autor 

v historické části práce věnoval analýze vybraných klasických hyperinflací. Největší důraz 

byl poté kladen na analýzu většiny významných moderních hyperinflací a na jejich 

vzájemné srovnání. 

 Autor zjistil, že moderní hyperinflace probíhají podle stejného mechanizmu jako 

klasické hyperinflace. Jako jeden z mála rozdílů mezi nimi autor vidí prvotní impulz, který 

dal vzniknout hyperinflaci. Jak klasické, tak moderní hyperinflace vznikly kvůli snaze krýt 

deficit státního rozpočtu zisky z ražebného. Rozdíl můžeme vidět v příčinách vzniku tak 

vysokého deficitu státního rozpočtu. Zatímco v případě klasických hyperinflací se jednalo 

převážně o výdaje spojené s válkou, v případě moderních hyperinflací byl deficit často 

vytvořen kvůli externím šokům. Zároveň se autor domnívá, že vznik hyperinflace je dále 

podmíněn takovým institucionálním uspořádáním ekonomiky, které ji dovolí. Takové 

prostředí může být například ekonomika s nedostatečně nezávislou centrální bankou, 

kterou je možno lehce přinutit k vytváření zisku z ražebného podle potřeb vlády. Také 

nedostatečná fiskální disciplína se může stát nebezpečnou, jako například populistické 

využívání nově emitovaných bankovek ke zvyšování platů státních zaměstnanců 

v Zimbabwe. 

 Můžeme si také odpovědět na další otázku, kterou jsme si položili v úvodu práce, 

zda jsou hyperinflace v moderním světě nevyhnutelné. 

Krátké hyperinflace, které jsou způsobené jednorázovým šokem, jako je typicky 

například uvolnění cen v ekonomice, jsou zřejmě, pokud k takovému šoku dojde, 

nevyhnutelné. Na druhou stranu se takovému šoku lze vyhnout v případě pozvolnějšího 

uvolňování cen. Pak si samozřejmě můžeme klást další otázku, zda méně zla napáchá 

krátká hyperinflace či dlouhodobější nerovnováha trhu kvůli pomalejší cenové liberalizaci. 

Taková otázka by se mohla stát předmětem dalšího zkoumání. Trvání hyperinflace, která 

by byla způsobena jen jednorázovým šokem, by však bylo velmi krátké. 

 Pokud je hyperinflace způsobená šokem dlouhodobějšího charakteru, potom musí 

být přijaty takové reformy ekonomiky, které se se šokem vypořádají, a je na každé vládě, 

aby si se situací poradila. Krátkodobě většinou nezbývá než „řešit“ zhoršený deficit 

státního rozpočtu monetizací. 
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Řada vlád se však dlouho zdráhá přijmout reformy ekonomiky a místo nich se co 

nejdéle snaží inkasovat zisky z ražebného, což hyperinflaci dále prodlužuje a zhoršuje. 

Političtí představitelé pak z hyperinflace často obviňují vše ostatní, jen ne svou malou vůli 

ke stabilizaci. Hyperinflace, které trvají velmi dlouho, jsou tedy zbytečné. 

Některé hyperinflace jsou navíc způsobené řadou špatných politických rozhodnutí. 

Jako jeden za všechny a jako jeden z nejvýraznějších příkladů takových rozhodnutí 

můžeme uvést pozemkovou reformu v Zimbabwe, která byla klíčovou příčinou 

zimbabwské hyperinflační krize. 

Hyperinflace v Zimbabwe se může do budoucna stát předmětem dalšího zkoumání. 

Tato hyperinflace nebyla dosud celkově analyzována, zajisté také proto, že zatím nejsou 

dostupná data potřebná pro její studium. Současná stabilizace hyperinflace v Zimbabwe 

zatím také není přesvědčivá, protože je založená na dočasném pozastavení platnosti 

zimbabwských dolarů. Budeme s napětím očekávat znovuzavedení jejich platnosti. Pokud 

do té doby nebudou přijaty reformy, které by zlepšily institucionální rámec zimbabwské 

ekonomiky, jako například větší nezávislost centrální banky, mohla by se krize opět po 

čase opakovat. 
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