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 Fenomén deflace je opředen mnoha tvrzeními, které vedly k názorům řady politiků, občanů, 

ale i ekonomů, že je škodlivá. Nadefinujme si deflaci jako pokles všech cen, tedy i cen 

výrobních faktorů, při neměnné peněžní zásobě. K tomu může například, roste-li ekonomika 

reálně rychleji než je daná peněžní zásoba. V tomto ohledu ji lze chápat jako opak inflace. 

Zůstane-li peněžní zásoba nezměněná v situaci deflace, pak peněžní jednotka má větší kupní 

sílu. Ludwig von Mises1 tvrdí, že inflace či deflace není růst  či pokles nabídky peněz, ale její 

neúprosný následek.

 Podívejme se nyní na přístup Hülsmanna2 k deflaci. Hülsmann vyvrací  strach z deflace a 

mýty s ní spojené. Popírá jejich argumenty z ekonomického hlediska. Jistě ale chápe ochotu 

politiků tyto mýty šířit a obhajovat.

 Lidské bohatství plyne ze schopnosti produkovat a je dáno technologiemi a dostupnými 

faktory a zdroji, nelze je však snížit či zvýšit změnami množství peněz či cenové hladiny. 

Lidé mohou tvořit úspory, podnikat, využívat technologie s jakýmkoliv množství peněz a při 

jakékoliv cenové úrovni. Změny nabídky peněz neovlivňují bohatství národa jako celku, ale 

způsobují redistribuci vlivem časových zpoždění a strnulosti cen, nelze totiž okamžitě zjistit 

dopady změn nabídky peněz na ceny, a tak při zvyšování nabídky peněz vydělávají ti, kteří je 

mají v rukou jako první. Od té doby, co byly vynalezeny papírové peníze, může se stát jako 

vlastník monopolu na  jejich emisi značně obohatit. Svou pozici si navíc upevnil vyhlášením 

daných peněz jako zákonného platidla, čímž zamezil fungování svobodného trhu oběživa, 

který by jistě nekvalitní inflační peníze smetl. Z toho je pak zřejmý strach z deflace mezi 

politiky, z deflace jako ozdravného procesu ekonomiky, který ji vrací do situace odměňování 

dle úsilí a schopností. Jisté elity si chtějí udržet výsadní postavení a obohacovat se 

nelegitimními způsoby, deflace je pak pro ně hrozbou a ztrátou této výhodné příležitosti.

 První mýtus tvrdí, že si obchodníci při deflaci nebudou moci vydělat na živobytí a dosahovat 

zisků, jenže úspěch  nezávisí na cenové hladině, ale na schopnosti dosáhnout zisku, jako 

rozdílu mezi cenou produktu a náklady na jeho výrobu, toho lze dosáhnout i při nižší cenové 

hladině. Podnikatel prostě zaplatí méně za výrobní faktory a obdrží menší příjmy.

Nutné je si uvědomit, že při deflaci klesají všechny ceny, že i pro cenu práce a ostatních 

výrobních faktorů existují trhy, na kterých se tvoří cena. Je pak tedy nesmysl, že by 

podnikatelům zbylo nyní méně pro investování a poklesla by agregátní poptávka.

                                               
1 Mises, von Ludwig: „Human Action“
2 Hülsmann, Guido Jörg: „Deflation: The Biggest Myths“



 Deflace je ozdravným procesem, který může vést lidi ke zbavování se špatných peněz a tím 

ke snižování jejich kupní síly a k přecházení ke stabilnějším měnám.

Další mýtus tvrdí, že deflace vážně omezí ekonomický růst. Charakteristikou deflace 

v krátkém období je ale právě opatrnost investičních akcí a efektivnější využívání zdrojů. 

Kdežto inflace s sebou přináší iluzi výhodnosti a mnoho nových různých projektů nehledě na 

efektivnost.

 Deflace také neznamená břímě pro relativně chudší, neboť ti mají větší část svého bohatství 

spojenou s prací, kdy můžou pracovat pro různé zaměstnavatele. Kdežto bohatší skupiny mají 

zase uloženou velkou část ve formě finančních aktiv, u nichž může při poklesu cen klesnout 

hodnota. 

 Deflace by také urychlila proces, ke kterému dnešní vlády vedou zvyšováním veřejného 

dluhu a rostoucí inflací, se kterou může být udržován štědrý sociální systém. Deflace by 

rychleji znemožnila vládě splácet dluhy a získávat po nějaký čas úvěr.

 Deflace sama o sobě nezpůsobí ani nezaměstnanost, pokud nejsou nastavené zákony, které by 

k tomu vedly, jako je zákon o minimální mzdě. Pokud se někdo rozhodne nepracovat, tak 

proto, že nechce za danou mzdu pracovat, ale při deflaci se jeho reálná mzda nemůže změnit, 

a tak není důvodem k nezaměstnanosti.

Je sice pravdou, že dochází k přerozdělení a někteří budou mít problémy splácet dluhy, ale 

nepřerozděluje o nic více, než inflace. Z empirie také plyne, že nebude trvat desetiletí, než 

ozdravný proces odezní a ekonomika bude normálně zase fungovat, zabere jen pár měsíců, 

zde je nutné ale odstranit zákonné překážky.

 Deflace vrací sílu jednotlivcům a ničí instituce tvořící inflaci. Firmy se nyní mohou 

rozhodovat „správněji.“


