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Inflacija (CPI)
Razlika med CPI z energenti in brez energentov

• V 2021-22 viden porast cen tudi izven cen energentov

Vir: ECB
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Inflacija (CPI)
Dekompozicija prirasta inflacije

• Približno 40% porasta inflacije po juliju 2021 je posledica porasta cen

energentov in  zamaškov v dobavnih verigah. 

• Krepi se ostali del

Vir: ECB
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Rast plač
Povprečje DE, NL, IT, ES

• Rast plač skladna z inflacijskim ciljem

• Novi sklenjeni plačni dogovori višji za 1 ot, vendar umiritev v 2023

Vir: ECB
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Tipi inflacije
Povpraševalna (demand – pull) inflacija

Razlog

• Ko povpraševanje po nekaterih proizvodih / storitvah presega njihovo 

ponudbo, se njihove cene dvignejo

• Splošno: ko agregatno povpraševanje presega agregatno ponudbo

• Običajni razlogi:

 rast dohodkov ali pomanjkanje dobrin

 rast investicij

2021:

• Odprtje gospodarstev po Coroni (pomlad 2021)

• Porast povpraševanja po: 

 energentih, turističnih storitvah, trajnih dobrinah 

 nepremičnine, gradbene storitve, avtomobili itd.



6

Tipi inflacije
Ponudbena (supply – push) inflacija

Razlog

• Ko se povečajo stroški proizvodnje ali delovanja splošno ali v neki dejavnosti

• Glavni dejavniki:

 rast cen energentov in surovin

 rast plač

 dvig določenih davkov

 rast cen uvoznih dobrin

 rast profitnih marž

2021-22:

• Pomanjkanje delovne sile (plače ⬆)

• Dvig cen energentov

• Zamaški v dobavnih verigah

 Pomanjkanje komponent

• Vojna v Ukrajini
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Tipi inflacije
Monetaristična razlaga

Teoretska razlaga

• Inflacija je vedno monetarni fenomen (cene nihajo v skladu s ponudbo 

denarja)

• Kvantitativna teorija denarja (Fisherjeva enačba):

M x V = P x T  ⇨ P = (M x V) / T

• Vsaka sprememba v ponudbi denarja (M) bo povzročila sprembo ravni cen (P)

• Omejeno veljavna razlaga

 Predpostavlja konstantnost hitrosti kroženja denarja (V) in števila transakcij (T)

 Veljavna le za določena obdobja (med 1960 in 1980)

• Ne velja v času dolgih recesij / stagnacij (depresije)

 V in T upadeta zaradi depresivnega agregatnega povpraševanja

 Velika depresija (1930-ta), Japonska (1991-2021), evrska kriza (2012-2020)
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Zniževanje inflacije in vloga centralnih bank

• Povpraševalna inflacija zaradi pregrevanja gospodarstva

Vlada zmanjša fiskalni stimulus (dvig davkov) 

CB lahko “ohladijo” gospodarstvo z dvigom obrestne mere, omejijo kredite, 

zmanjšajo likvidnost bankam

Agregatno povpraševanje hitro upade, s tem tudi inflacijski pritiski

cena: kratka recesija, kratkotrajno povečanje brezposelnosti

• Ponudbena inflacija zaradi ponudbenih šokov: 

CB nimajo mehanizmov za odgovor na ponudbene šoke, 

 ne morejo načrpati več nafte, ustvariti dodatne ponudbe surovin in inputov, ne 

morejo znižati njihovih cen

CB imajo na voljo zgolj grobe indirektne mehanizme

 dvig obrestne mere

 cena: dolga recesija, dolgotrajno povečanje brezposelnosti
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Dileme ekonomskih politik

• Visoka rast cen inputov, energentov in hrane

 ki jih je še dodatno spodbudila vojna v Ukrajini

• Centralne banke pred dilemo: 

 zajeziti povišano inflacijo (zaradi ponudbenih šokov) z grobim indirektnim

mehanizmom (dvig obrestne mere) 

pri čemer pa dvigovanje obrestnih mer gospodarstvo lahko vodi v recesijo

• Je možen “soft landing” ?

 Imajo CB “silver bullet” (magični vzvod)?

• ali pa se “hard landingu” (stagflaciji) ni mogoče izogniti ?

• Ekonomska teorija ni enoznačna,

Empirija pač: pot do dezinflacije vodi prek recesije



Znižanje dolgoročne inflacije

π h

nu

π l

Žrtev

Predpostavka 1: Pričakovanja se 

prilagodijo počasi:

CB izvaja deflacijsko politiko, kar

poveča brezposelnost

Nato subjekti prilagodijo svoja

pričakovanja

Predpostavka 2: Pričakovanja se 

spremenijo v hipu (Lucas) :

Phillipsova krivulja se prilagodi

v istem trenutku, ko CB izvede

svojo politiko: 

Ni žrtve! (vertikalna Phillipsova

krivulja)

• Če subjekti verjamejo, da je politika CB kredibilna

 ne uu  



• To kaže, da je pomembno upoštevati tudi hitrost prilagajanja

pričakovanj, ko se izvaja deflacijska politika

Hitrost izvajanja dezinflacijske politike

π h

nu

π l

Žrtev

Tudi pri racionalnih pričakovanjih traja

nekaj časa preden se spremenljivke

prilagodijo (npr. nominalna rigidnost

plač à la Taylor)

Idealno: politika se izvaja v istem

tempu (hitrosti) kot se prilagajajo

spremenljivke:

Premik Phillipsove krivulje navzdol

kompenzira v celoti premik navzdol

vzdolž krivulje

Če je politika izvedena hitreje od 

hitrosti prilagoditve pričakovanih

spremenljivk, bo začetni premik potekal

vzdolž KR krivulje: žrtev bo velika

 ne uu  



• Zato mora dezinflacijska politika, ki želi trajno znižati

inflacijo in minimizirati družbene (socialne) stroške politike

(žrtvovanje zaposlenosti), nujno upoštevati:

 Interakcijo med subjekti in izvajalci politike (centralna banka

in vlada) v smislu kredibilnosti.

 Pričakovanja subjektov (običajno so heterogena !)

 Obstoj nominalnih rigidnosti, ki vplivajo na sposobnost

subjektov, da spremenijo pričakovanja v času.

Znižanje dolgoročne inflacije



Empirična dejstva

Paul Volcker (Fed):

Oster dvig obrestnih mer, da bi 

znižal inflacijo:

• Z 9% (Sep 1979) na 20% (Avg

1981)

Keynesianci:

• Žrtev bo velika

• James Tobin: Simulacija učinkov

Volckerjeve dezinflacije

Neoklasiki (Lucas, Sargent):

• Žrtev bo majhna (kredibilna

monetarna politika !!)

• Naravni eksperiment: Volckerjeva dezinflacija, 1979-1982

Ostra diskusija med ekonomisti:

Kdo je imel prav ?



Empirična dejstva

No credibility miracle:

Inflacija (core):

• Znižanje iz 9.8% (Q3 1979) 

na 5.4% (Q4 1982)

• Naravni eksperiment: Volckerjeva dezinflacija, 1979-1982

Vendar:

• Dve recesiji (1980 in 1982)

• Podvojitev stopnje

brezposelnosti iz iz 5.6% 

(Q2 1979) na 11.2% (Q1 

1983)

Žrtev je bila velika

• Vrnitev brezposelnosti nazaj

na raven iz 1979 šele v Q4 

1987

https://research.stlouisfed.org/fred2/graph/?g=2RGV
https://research.stlouisfed.org/fred2/graph/?g=2RGV


Empirična dejstva

Krugman (2015):

• Zelo počasna sprememba

pričakovanj (adaptivna)

• Zato je za znižanje ponudbene

inflacije z monetarno politiko

potrebna velika žrtev

• Naravni eksperiment: Volckerjeva dezinflacija, 1979-1982

Kdo je imel prav ?



• Empirična dejstva : 

 Dezinflacijske politike vedno vodijo do povečanja

brezposelnosti: tudi če upoštevamo pričakovanja. Ni se mogoče

izogniti kratkoročni Phillipsovi krivulji (no “silver bullet”)

 Vendar pa hitrejše dezinflacijske politike zahtevajo manjše žrtve

 Hitreje pride do izpogajanja novih plač (ali čim krajše pogodbe), 

manjša bo žrtev: nominalne rigidnosti so pomembne v 

upočasnjevanju prilagajanja pričakovanj.

Znižanje dolgoročne inflacije
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Optimalni odziv ekonomskih politik (1)

• Trdovratna inflacija, ni hitrih zdravil 

• Potrebno je učinkovito sodelovanje med denarno in fiskalno politiko 

• Potreben mix ekonomskih politik:

Fiskalna politika: 

 s kontroliranimi cenami energentov, kompenziranjem trgovcem in spodbudami za 

proizvajalce hrane lahko pomembno zmanjša cenovne pritiske, 

 pogajanja s sindikati o manjši eskalaciji plač

 s stimuliranjem javnih investicij zmanjšati tveganja za recesijo

Monetarna politika: 

 Mora ostati akomodativna (spremljati fiskalno politiko)

 Ohraniti nakupe obveznic in s tem omogočiti financiranje deficitov in ohranjati nizke 

cene zadolževanja

 V nasprotnem primeru težave pri refinanciranju nakopičenih dolgov še iz kovidne 

krize ter težave s solventnostjo nekaterih držav
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Optimalni odziv ekonomskih politik (2)

• Dodatni zapleti zaradi vojne v Ukrajini

Dolgotrajnejši negativni cenovni učinki in na gospodarsko aktivnost

• Ukrepi:

Okrepljen mix ekonomskih politik:

 Fiskalna + monetarna politika

Prenehanje s sankcijami glede uvoza energentov, surovin in hrane iz Rusije

Doseči čimprejšnje premirje v Ukrajini

Marshallov plan za obnovo Ukrajine (tudi iz zaseženih sredstev ruskih 

oligarhov) 

Ukrajini dati jasno časovnico pospešene vključitve v EU

• Zgolj učinkovit mix ekonomskih politik in modro ukrepanje za hitro končanje 

vojne v Ukrajini in normalizacijo stanja v regiji lahko zaustavi stagflacijske 

tendence
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Hvala za pozornost !


