


34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky

Téma è. 3:

ÚVOD DO AGREGÁTNÍ  POPTÁVKY  A  AGREGÁTNÍ  NABÍDKY

Klíèové pojmy k zapamatování:

è Agregátní poptávka
è Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice, vládní výdaje,

èisté vývozy, promìnné hospodáøské politiky a vnìjší promìnné)
è Køivka agregátní poptávky a její sklon
è Agregátní nabídka a faktory, které ji ovlivòují
è Køivka agregátní nabídky v krátkém a dlouhém období a její sklon
è Formování makroekonomické rovnováhy v krátkém a dlouhém období
è Porovnání klasického, keynesiánského a neokeynesiánského pøístupu

Správnì doplòte následující tvrzení:

1. Grafické vyjádøení vztahu mezi mno�stvím reálného poptávaného produktu

a cenovou hladinou se nazývá ............................. køivka. Se sni�ováním cenové

hladiny dochází k ..................................... mno�ství reálného poptávaného

produktu.

2.
+
Jestli�e mno�ství reálného poptávaného produktu je rovno mno�ství reálného

nabízeného produktu, ekonomika dosahuje ............... ............. .Pokud se objeví za

situace, kdy se ekonomika nachází na køivce dlouhodobé agregátní nabídky,

hovoøíme, �e dosáhla rovnováhy pøi ............... ............... . Pokud se objeví

v pøípadì, �e je reálný produkt pod dlouhodobou agregátní nabídkou, hovoøíme

o rovnováze pøi .................................. .

3. Jestli�e se ekonomika nachází pod hranicí svých produkèních mo�ností, sní�ení

agregátní poptávky (ceteris paribus, vèetnì cen vstupù), bude mít za následek

................................cenové hladiny a ..............................úrovnì reálného produktu.

4. Jestli�e cenová úroveò v ÈR poroste (ceteris paribus), mno�ství poptávaných

èeských výrobkù ............................a mno�ství poptávaných výrobkù z dovozu

..................... .

5. Pokud roste cenová hladina, mno�ství reálných penìz ................................., co�

zpùsobí ………........... reálného poptávaného produktu.

6. Na základì pøístupu k agregátní nabídce lze rozlišit tøi modely:.................. ,

.......................... a ........................ .

7. Neokeynesiánský model rozlišuje, zda v krátkém období existují èi neexistují ..........

.......................... zdroje. Pokud volné zdroje existují, krátkodobá køivka agregátní

nabídky se nachází v tzv. ........................ poli. Jestli�e však volné výrobní zdroje

neexistují, køivka se nachází v tzv. ...................... poli.

8. Klesající prùbìh køivky agrerátní poptávky mù�eme vysvìtlit napøíklad pomocí

efektu …………………. penì�ních zùstatkù.



9. Tzv. desinvestice ........................ souèástí køivky plánovaných agregátních výdajù.

10. Z  klasického  modelu  vyplývá,  �e  ekonomika  dosahuje  v  krátkém  i  dlouhém

období......................... rovnováhy, pøi ní� je vytváøen .......................... produkt.

11. Zvýšení ………………….. penì�ní zásoby posouvá køivku agregátní …………….

doprava.

12. Kolektivní mzdové dohody bývají èasto pøíèinou krátkodobých …………….

a ……………. strnulostí. Nominální mzdy jsou tak strnulé smìrem ………… .

13. Tzv. ………………… nabídkový šok má za následek pokles reálného GDP

a zároveò ……………. cenové hladiny. Naopak ………………….. nabídkový šok

se projeví v ……………. reálného GDP a ………………. cenové hladiny.

14. Pøíèinou recese mù�e být i ………………… poptávkový šok. V tomto pøípadì

dochází k …………. jak reálného GDP, tak i ……………….. .

15. V situaci, kdy ekonomové hovoøí o makroekonomické rovnováze musí být

…………….. investice nulové.

Rozhodnìte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá (P), èi nepravdivá (N):

1. Jakékoliv faktory, které posunou køivku krátkodobé agregátní nabídky doprava,

posunou také køivku dlouhodobé agregátní nabídky doprava.

2.
+
Jestli�e se ekonomika nachází na dlouhodobé køivce agregátní nabídky, dosahuje

rovnováhy za plné zamìstnanosti.

3. Inflaèní mezera znamená, �e skuteèný reálný produkt je ni�ší ne� produkt

potenciální.

4.
+
Keynesiánci, stejnì jako klasiètí ekonomové, pøedpokládají, �e v recesi se køivka

agregátní nabídky stává horizontální.

5. Køivka dlouhodobé agregátní nabídky je vertikální, proto�e ekonomické síly

ovlivòují  pouze krátkodobou agregátní nabídku.

6. Nejvìtší slo�kou agregátní poptávky jsou investièní výdaje.

7. V keynesiánském pojetí má køivka agregátní nabídky v krátkém i dlouhém období

vertikální prùbìh.

8. Køivka krátkodobé agregátní nabídky pøedstavuje pøímo úmìrný vztah mezi

cenovou hladinou a reálným produktem.

9. Èím více je citlivá agregátní poptávka na zmìnu cenové hladiny, tím je její køivka

ménì strmá a dopad na agregátní produkt velký.

10. S rùstem úrokových mìr roste agregované poptávané mno�ství  statkù a slu�eb.

11. Kdykoli ekonomika vstoupí do recese, její køivka agregátní poptávky se posune

doprava.

12. Zhodnocení mìny zemì posune køivku agregátní poptávky doprava nahoru.
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13. Køivka agregátní poptávky je rostoucí, proto�e pøedstavuje horizontální souèet

køivek poptávky jednotlivých ekonomických subjektù.

14. Posune-li se køivka agregátní nabídky doleva, dochází v krátkém období k poklesu

reálného produktu a rùstu cen.

15. Ekonomika se pohybuje po køivce agregátní poptávky tehdy, kdy� se pøi dané

nominální penì�ní zásobì mìní cenová hladina.

Pøíklady:

1. Krátkodobá køivka agregátní nabídky (SAS) má kladný sklon a dlouhodobá køivka
agregátní nabídky (LAS) je vertikální. Vysvìtlete.

2. Pøedpokládejme, �e ekonomika se nachází ve své poèáteèní makroekonomické
rovnováze pøi plné zamìstnanosti. Pokud ceny vstupù zùstanou konstantní,
ilustrujte graficky dopad rùstu kapitálových výdajù státu na podporu
prùmyslových zón. Jak bude ovlivnìna cenová hladina a reálný GDP?

3. Pokud ekonomika produkuje výstup odpovídající pøirozené míøe nezamìstnanosti,
jaký vliv na výši tohoto produktu a hladinu cen bude mít sní�ení mzdových nákladù?
Graficky ilustrujte.

4. Uva�ujme výchozí stav ekonomiky na své dlouhodobé makroekonomické
rovnováze. Jestli�e se ceny vstupù nemìní, ilustrujte graficky efekt rùstu lidského
kapitálu v tomto hospodáøství.

5. Pøedpokládejme, �e pøirozená míra nezamìstnanosti v urèité ekonomice dosahuje
4 %. V daném roce však ekonomika vykazuje pouze 2 % míru nezamìstnanosti.
Pou�ijte graf pro ukázku dopadu rùstu cen ropy na makroekonomickou rovnováhu
zemì v daném roce.

6. V souèasné dobì ekonomika pou�ívá maximálnì efektivnì svých výrobních
faktorù. Jestli�e rùzná ekologická hnutí dosáhnou uzavøení nìkterých elektráren
v této zemi, pou�ijte grafu pro zobrazení dopadù tìchto opatøení za pøedpokladu, �e
poptávka po elektrické energii zùstává nezmìnìna a tedy produkující elektrárny ji
jsou schopny uspokojit za cenu vyšších nákladù.

7. Uva�ujme pøípad ekonomiky, která se ve výchozí situaci nachází pøi plné
zamìstnanosti. Tento stav však byl ovlivnìn následujícími událostmi:

• v prvém roce se zvýšily pøíjmy ze zahranièí,

• v druhém roce došlo v dùsledku rozsáhlých tripartitních jednání k rùstu ceny

práce a ekonomika dosáhla opìt svého potenciálu,

• v tøetím roce byl zaznamenán výrazný populaèní rùst,

• ve ètvrtém roce centrální banka sní�ila mno�ství penìz v obìhu, ale toto opatøení

nedokázalo vrátit ekonomiku do stavu plné zamìstnanosti.
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Všechny uva�ované události znázornìte do jednoho grafu. Poèáteèní rovnováhu
oznaète bodem “A” , rovnováhu v roce 1. bodem “B” atd.

8. Vyjdìte z pøedchozího pøíkladu, a s pomocí bodového diagramu naèrtnìte vývoj
reálného GDP (èas naneste na osu x).

9. Vysvìtlete, co zpùsobuje záporný sklon køivky agregátní poptávky.

10. Za jakých okolností dosáhne zemì makroekonomické rovnováhy?

Oznaète správnou odpovìï:

1. Nejvìtší èást agregovaných výdajù tvoøí:

a) spotøební výdaje

b) investice

c) vládní výdaje na statky a slu�by

d) èistý export

2. Makroekonomická rovnováha nastává kdy�:

a) ekonomika je ve stavu plné zamìstnanosti

b) mno�ství poptávaného reálného GDP je rovné nabízenému mno�ství reálného

GDP

c) køivka AD protíná køivku SAS v její vertikální èásti

d) ekonomika vyrábí na hranici svých fyzických výrobních kapacit

3. Tak jak cenová hladina roste, mno�ství reálných penìz:

a) stoupá, proto agregované poptávané mno�ství statkù a slu�eb roste

b) stoupá, proto agregované poptávané mno�ství statkù a slu�eb klesá

c) klesá, tak�e agregované poptávané mno�ství statkù a slu�eb roste

d) klesá, tak�e agregované poptávané mno�ství statkù a slu�eb klesá

4. Technologický pokrok v modelu AD-AS posune:

a) obì køivky (SAS i LAS ) doprava

b) obì køivky (LAS i SAS) doleva

c) SAS doprava, ale LAS se nezmìní

d) LAS se posune doprava a SAS zùstane beze znìny

5. Køivka agregátní poptávky (AD) zobrazuje, �e pøi klesající cenové hladinì,

mno�ství:

a) poptávaného reálného GDP roste

b) poptávaného reálného GDP klesá

c) poptáváného nominálního GDP roste

d) poptávaného nominálního GDP klesá
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6. Se zvyšujícím se mno�stvím reálných penìz úrokové míry:

a) klesají, co� vede ke zvýšení mno�ství poptávaného reálného GDP

b) klesají, co� vede ke sní�ení poptávaného mno�ství reálného GDP

c) stoupají, co� vede ke zvýšení poptávaného mno�ství reálného GDP

d) stoupají, co� vede ke sní�ení poptávaného mno�ství reálného GDP

7. Posunutí agregátní poptávkové køivky (AD) doprava zpùsobí:

a) zvýšení mzdových nákladù

b) zvýšení oèekávané inflace

c) zvýšení daní

d) sní�ení cenové hladiny

8. Dlouhodobá agregátní nabídková køivka (LAS) je:

a) vertikální

b) horizontální

c) klesající

d) rostoucí

9. Sní�ení mzdových nákladù posune v modelu AD-AS:

a) obì køivky (SAS a LAS) dolù

b) obì køivky (SAS a LAS) nahoru

c) SAS dolù a LAS se nezmìní

d) LAS dolù, ale SAS se nezmìní

10. Èím více je AD citlivá na zmìnu cenové hladiny, tím je její køivka:

a) ménì strmá a dopad na agregátní produkt malý

b) ménì strmá a dopad na agregátní produkt velký

c) více strmá a dopad na agregátní produkt malý

d) více strmá a dopad na agregátní produkt velký

11. Jestli�e cenová hladina v ÈR poklesne, mno�ství poptávaných èeských výrobkù:

a) poklesne a mno�ství poptávaných výrobkù z dovozu stoupne

b) poklesne a mno�ství poptávaných výrobkù z dovozu poklesne také

c) stoupne a mno�ství poptávaných výrobkù z dovozu stoupne také

d) stoupne a mno�ství poptávaných výrobkù z dovozu poklesne

12. Na základì pøístupu k AS lze rozlišit tøi modely:

a) klasický, postklasický a keynesiánský

b) klasický, neoklasický a neokeynesiánský

c) klasický, keynesiánský a neokeynesiánský
d) klasický, keynesiánský a postkeynesiánský
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13. Za pozitivní poptávkový šok mù�eme pravdìpodobnì pova�ovat:

a) populaèní rùst

b) sní�ení míry zdanìní osobních dùchodù

c) pokles úrokových mìr

d) vše výše uvedené

14. Za negativní nabídkový šok mù�eme pravdìpodobnì pova�ovat:

a) sní�ení míry zdanìní podnikatelských ziskù

b) sní�ení cen surovin

c) rùst mzdových nákladù

d) rùst penì�ní zásoby v ekonomice

15. Keynesiánci se obvykle soustøeïují na analýzu:

a) krátkého období

b) dlouhého období

c) krátkého i dlouhého období

d) neplatí �ádná z uvedených mo�ností

ÚVOD DO AGREGÁTNÍ  POPTÁVKY  A  AGREGÁTNÍ  NABÍDKY -  ØEŠENÍ

Doplòte tvrzení:

1. agregátní poptávková, rùstu

2.
+
ekonomické (vnitøní) rovnováhy, plné zamìstnanosti,  nezamìstnanosti

3. pokles, sní�ení

4. klesne, stoupne

5. klesá, sní�ení

6. klasický, keynesiánský , neokeynesiánský

7. volné výrobní, keynesiánském, klasickém

8. reálných

9. nejsou

10. makroekonomické, potenciální

11. nominální, poptávky

12. mzdových, cenových, dolù

13. negativní, rùst, pozitivní, zvýšení, poklesu

14. negativní, poklesu, cenové hladiny

15. nechtìné (neplánované)
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Pravdivost výrokù:

1. N 2
+. P 3. N 4

+. N 5. N 6. N 7. N 8. P 9. P 10. N 11. N 12. N

13. N 14. P 15. P

Pøíklady:

1. Agregátní nabídka pøedstavuje mno�ství produkce, kterou sektor firem vyrábí
a nabízí pøi urèité cenové hladinì. Z hlediska krátkodobého chování získává køivka
agregátní nabídky (AS) pozitivní sklon. Pod vlivem rostoucí poptávky (graficky
posuny køivky AD doprava) dochází postupnì ke zmìnám produktu a cenové
hladiny. S rùstem AD roste nejprve objem nabízené produkce a cenová hladina se
nemìní. Dùvodem jsou fixní slo�ky nákladù produkce (regulované ceny vstupù,
dlouhodobì uzavøené smlouvy mezi podniky se stabilními cenami dodávek,
dlouhodobé nájemní smlouvy, kolektivní smlouvy o mzdových sazbách aj.).
Dalším rùstem AD však ji� dochází k zapojování dodateèných variabilních
výrobních vstupù, co� se promítne v rùstu jednotkových pracovních nákladù.
Následuje rùst cen statkù a tedy cenové hladiny. Køivka AS nabírá kladný sklon.
V dlouhém období vyvolá rùst cenové hladiny tlak na rùst mezd (po celé období
rùstu AD byly nominální mzdové sazby fixní a reálné mzdové sazby klesaly).
I ceny ostatních nákladových polo�ek se stávají pru�nými a pøizpùsobují se
zmìnìné úrovni cenové hladiny. Rostou firemní náklady, objem produkce se
nezvyšuje a  inklinuje ke své potenciální úrovni. Køivka AS se stává  vertikální.

2. Rùst kapitálových výdajù státu na podporu prùmyslových zón zvýší objem AD

(graficky jde o posun køivky AD doprava - obr. è. 3.1.). Výsledným efektem bude
nepatrné zvýšení agregátního produktu relativnì vzhledem k rùstu cenové hladiny.
Nová rovnová�ná situace nastane krátkodobì v bodì E1.

Grafické znázornìní:

obr. è. 3.1
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3. Sní�ení mzdových nákladù za této situace zvýší objem nabízené produkce
(graficky posun køivky SAS doprava - obr. è. 3.2). Pøi nezmìnìné úrovni AD dojde
ke sní�ení cenové hladiny v ekonomice a nová krátkodobá rovnováha bude
nalezena v bodì E1.

Grafické znázornìní:

obr. è. 3.2

4. Rozsah kapitálového vybavení ekonomiky (vèetnì úrovnì lidského kapitálu)
determinuje její potenciální výrobní mo�nosti. Zvýšení mno�ství disponibilních
výrobních faktorù, jako napø. rozšíøení výrobního kapitálu, pøirozený pøírùstek
ekonomicky aktivního obyvatelstva èi pøíliv pracovní síly ze zahranièí ovlivòují
velikost potenciálního produktu neboli faktory ekonomického rùstu. Jejich vliv je
v modelu AD-AS vyjádøen pohybem krátkodobé køivky AS po uplynutí delšího
období doprava, za souèasného zvýšení køivky LAS. V podstatì se zde jedná
o grafické znázornìní kapacitotvorného efektu tìchto faktorù. V našem pøíkladì
najde hospodáøství novou dlouhodobou  rovnováhu v bodì E

1
(viz obr. è. 3.3).

Grafické znázornìní:

obr. è. 3.3
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5. Situaci opìt znázorníme za pøedpokladu ceteris paribus. Pùvodní krátkodobá
rovnováha se nachází v bodì E, v prùseèíku køivky AD a SAS (skuteèná míra
nezamìstnanosti je ni�ší ne� míra pøirozená). Zvýšení ceny ropy povede ke zmìnì
nákladù na suroviny smìrem nahoru. Pøi ka�dé úrovni produktu dojde tedy ke
zvýšení cenové hladiny a køivka SAS se posune smìrem nahoru doleva. Výsledkem
tohoto procesu mù�e být nalezení takové nové krátkodobé rovnováhy, jako na
našem grafu. Rovnová�ná situace je charakterizována bodem E

1
s cenovou

hladinou P
1

a úrovní  nabízeného produktu Y
1

(viz obr. è.  3.4).

Grafické znázornìní:

obr. è. 3.4

6. V tomto pøípadì se jedná o jednu z podob negativního nabídkového šoku. Zvýšení
nákladù na produkci elektrické energie zvýší náklady dalších výrobcù, které je
promítnou do cen svých produktù. Makroekonomickým dùsledkem námi
uva�ovaného pøípadu potom bude sní�ení AS v ekonomice (graficky posun køivky
SAS doleva nahoru) a nalezení nové krátkodobé rovnováhy v bodì E

1
(viz obr.

è. 3.5).

7. Øešení znázoròuje následující graf (viz obr. è. 3.6). Vycházíme z poèáteèní
ekonomické rovnováhy v bodì A (prùseèík køivky AD

A
, SAS

A
a LAS). První situace

– rùst pøíjmù ze zahranièí - zvyšuje úroveò AD (køivka AD
B
). Nová krátkodobá

rovnováha systému se nyní nachází v bodì B (dochází k zvýšení rovnová�ného
produktu Y

B
a rovnì� cenové hladiny na úroveò P

B
). Situace ve druhém roce je

znázornìna posunem køivky SAS
A
. Produkt se vrací na svùj potenciál Y*=Y

C

a v ekonomice dochází k dalšímu rùstu cenové hladiny (P
C
). Rovnová�ný stav je

znázornìn bodem C. Populaèní rùst se projeví opìt ve zvýšení AD (nová køivka
AD

D
). Nová krátkodobá ekonomická rovnováha se nyní nachází v bodì D na

prùseèíku køivek AD
D

a SAS
C
. Sní�ení mno�ství penìz v obìhu ve ètvrtém roce sní�í

AD do pozice AD
E
. Výsledná makroekonomická rovnováha po všech uva�ovaných

situacích bude nalezena v bodì E na prùseèíku køivky AD
E

a SAS
C
. Oproti výchozí

situaci došlo v ekonomice k rùstu cen na úroveò P
E

i k rùstu rovnová�né úrovnì
produktu na Y

E
.
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Grafické znázornìní:

obr. è. 3.5

obr. è. 3.6

8. Bodový diagram: Grafické znázornìní:

obr. è. 3.7
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9. Agregátní poptávka (AD) pøedstavuje objem celkových plánovaných výdajù na
nákup statkù a slu�eb pøi urèité cenové hladinì. Se zmìnou cenové hladiny se mìní
objem celkových plánovaných výdajù nepøímou závislostí. Záporný sklon køivky
AD je standardnì vysvìtlován následujícími skuteènostmi: pokles cenové hladiny
zpùsobí rùst kupní síly penì�ních zùstatkù ekonomických subjektù, kteøí se takto
stávají bohatší. Se stejným mno�stvím nominálních penìz mohou pak nakoupit více
statkù s slu�eb. Rostou tedy jejich spotøební výdaje. Tyto rostoucí výdaje mohou
být smìøovány i k nákupu finanèních aktiv, napø.obligací. Následuje rùst cen tìchto
finanèních produktù a pokles nominální úrokové sazby, co� mù�e mít za dùsledek
rùst poptávky po investicích èi statcích dlouhodobé spotøeby. S poklesem domácí
cenové hladiny (relativnì vùèi zahranièí) bývá spojena rostoucí poptávka
zahranièních subjektù po statcích dané ekonomiky, které jsou nyní levnìjší.
Souèasnì domácí spotøebitelé pravdìpodobnì upustí od nákupu nyní dra�ších
zahranièních produktù a svou poptávku pøesmìrují k domácí produkci. Ve všech
uvedených pøípadech se jedná o posun “po” køivce AD a tedy o zmìnu poptávaného
mno�ství produkce vlivem zmìn cenové hladiny.

10. Za makroekonomickou rovnováhu lze oznaèit situaci, kdy úroveò produktu se
nachází na své rovnová�né úrovni. Rovnová�nou úrovní produktu rozumíme
velikost produktu nabízeného podniky pøi urèité cenové hladinì, pøi které je tento
produkt stejnì velký jako agregátní poptávka. Pøi této úrovni produktu neexistují
tlaky na jeho zmìnu (ani ze strany poptávky, ani ze strany nabídky). Cenová
hladina, pøi které je produkt rovnová�ný, je rovnová�nou cenovou hladinou.
Makroekonomické rovnováhy lze dosáhnout v krátkém období i s nevyu�itými
disponibilními zdroji. V dlouhém období se rovnová�ný produkt ustaluje na své
potenciální úrovni pøi plné zamìstnanosti a stabilitì cenové  hladiny.

Oznaète správnou odpovìï:

1. a 2. b 3. d 4. a 5. a 6. a 7. b 8. a 9. c 10. b 11. d 12. c 13. d 14. c 15. a
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