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Inflace. Jak ji měříme, co to je a jak ověřujeme ekonomické tlaky, které ji způsobují a 
jak tato data centrální banky využívají v monetární politice. Tlak měnících se cen, zejména 
rostoucích, se objevuje v různých formách.
 Banka sleduje zejména nízkou a stabilní inflaci, ne pro svůj prospěch, ale z důvodu podpory 
výkonu ekonomiky. Explicitní stanovení 2% inflačního cíle nepomáhá jen stabilizovat ceny, 
ale také reálný výstup a zaměstnanost, umožňující ekonomice růst na udržitelné úrovni. 
Zkušenosti ukázaly, že se jedná o nejlepší způsob, jak může monetární politika přispět 
k ekonomickému blahobytu.

 Lidé se přirozeně obávají tlaku nárůstu cen, což je globální jev. Bezpochyby prudký 
růst inflace byl zaznamená jak v rozvíjejících se ekonomikách, tak ve vyspělejších zemích. 
Světové ceny ropy, plynu, minerálů, potravin se v posledních dnech zmenšily, ale nedávný 
dramatický růst cen těchto komodit vedl k nárůstu inflace. V řadě zemích se jednalo o jednu 
z nejvyšších měr inflace za posledních pár let.

 Je důležité poznamenat, že inflace se liší v různých zemích. V některých případech 
rozvolněná monetární politika, implementovaná s cílem zvýšení ekonomického růstu výše než 
jsou udržitelné limity produkčních kapacit země, je pak také velmi důležitým faktorem.

Inflace je samozřejmě definována jako vytrvalý růst průměrných cen zboží a služeb. 
Jinými slovy trend v růstu životních nákladů. Je měřena CPI, která sleduje ceny maloobchodu 
v reprezentativním spotřebním koši zboží a služeb za určitý čas. Ten je tou měrou,kterou cílí 
CB.

I když cílujeme nízkou stabilní a předvídanou inflaci, vždy existují prudké pohyby 
v celkové hodnotě inflace. Ty jsou většinou řízeny volatilitou cenových změn v malém 
množství zboží a služeb. Z tohoto důvodu počítají CB i jádrovou inflaci, která minimalizuje 
vliv nejvíce volatilních složek CPI. Ačkoli se názory mezi centrálními bankéři ohledně 
užitečnosti jádrové inflace liší, mnoho měnových autorit shledává tuto míru užitečnou ze dvou 
důvodů. Za prvé, zaměřením se na více stabilní složky CPI, tvůrci politiky mohou snáze 
fixovat základní trend inflace. To je důležité, neboť monetární politika operuje s dlouhým a 
různým zpožděním. Může to trvat dva roky, než změna politiky plně dopadne do inflace. 
Monetární politika musí tak hledět dopředu, zaměřovat se na 1-2letý horizont. Jakýkoliv 
přístup ke kontrole krátkodobých pohybů inflace se pravděpodobně ukáže jako 
kontraproduktivní a jednoduše destabilizuje jak inflaci tak reálnou ekonomickou aktivitu. 
Jádrová inflace tak může sloužit jako operativní průvodce pro politiku hledící na krátkodobé 
výkyvy. Druhý důvod, proč měření jádrové inflace může být užitečné je, že může zakotvit 
inflační očekávání podnikatelů a domácností. Máme-li explicitní cíl 2 % svázaný silným 
závazkem toho dosáhnout, existuje určitá vzdálenost k tomuto cíli. Ale poskytnutím 
spolehlivé míry jádrové inflace, kterou veřejnost může okamžitě využít ke stanovení trendu 
v CPI, může posílit ukotvení očekávání poskytnutím ujištění, že banka nedovolí, aby růst 
volatilních komponentů se rozšířil na ostatní ceny. (CB nemůže ovlivnit primární šoky a 
vlivy, ale může zabránit jejich šíření a eliminovat dopad do ostatních cen).

Měření jádrové inflace probíhá dvěma způsoby. Vylučovací metoda (exclusion 
method) je nejpřímější a zahrnuje vylučování těch cen těch zboží a služeb, které typicky 
vykazují větší než předurčenou míru volatility. Druhou metodou je metoda převážení 
(reweight method), která naopak ceny nevylučuje, ale přiřazuje váhy jednotlivým 
komponentům tak, že více volatelní ceny dostanou nižší váhy. CB Kanady pro CPIX (míra 



jádrové inflace) používá vylučovací metodu a odstraňuje 8 nejvolatilnějších složek a stejně 
tak dopady změn nepřímých daní. Vyloučenými složkami jsou: ovoce, zelenina, benzín, topný 
olej, plyn, hypoteční úrokové náklady, městská doprava a tabákové produkty.

Nyní se podívejme na časté chyby a nepochopení jádrové inflace. Kritici namítají, že 
jádrová inflace dává příliš optimistický obraz skutečné inflace, zejména v období prudkého 
nárůstu cen potravin a energií. Tvrdí, že je často nižší než CPI, neboť CB vystřihla nejrychleji 
rostoucí ceny. Tyto kritiky argumentují, že jádrová inflace není spojená s očekáváními 
domácností v reálném životě a poukazují na dotaz, které domácnosti nekupují jídlo, necestují 
nebo nemají hypotéku? Odpovím na tyto kritiky 3 relevantními body. První a nejdůležitější, 
že cíl CB je založen na inflací CPI, ne jádrové. Dále se jedná jen o jeden z mnoha indikátorů, 
jak usoudit, jak se bude vyvíjet CPI v budoucnosti, neboť nám pomáhá určit trendový směr 
inflace, ale není to cíl. Druhý, využití ukazatele jádrové inflace slouží jako průvodce a 
pomocník v měnové politice založené na empirických úvahách. Užívá se jen, aby ukázal směr 
v celkové CPI a ukazuje ho lépe než minulý vývoj samotného CPI. Nakonec CB se potýká 
s problémem zpoždění a v dlouhém období je účinnější reagovat na očekávání celkového 
trendu spíše než na výkyvy. Reakce na krátkodobé výkyvy by mohla vést k destabilizaci.
Zkušenosti v Kanadě ukázaly, že jádrová inflace překonává celkovou inflace jako průvodce 
při operativní monetární politice a jádrová inflace lépe ukazuje, kam inflace směřuje. Tento 
jev odráží úspěch CB Kanady, která v posledních 17ti letech dokázala držet celkový CPI 
blízko 2% cíle. Když se celková inflace dočasně pohybuje níže či výše od cíle, pak 
domácnosti a firmy vědí, že se pravděpodobně vrátí k cíli v relativně krátkém čase. Některé 
země nemají stejné zkušenosti a zjistily, že jádrová inflace není spolehlivým ukazatelem, 
neboť se odchyluje od celkového CPI značně. Taková situace plyne z odlišnosti povahy 
ekonomiky a vymezení pojmu jádrové inflace, také pro méně rozvinuté ekonomiky to nemusí 
být vhodný ukazatel. Nicméně i ve vyspělejších zemích byly pozorovány dlouhodobější 
odchylky ukazatelů, jako EU, Japonsko či UK. 




