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Druhy cykl ů (z hlediska délky trvání)

• Krátkodobé (Kitchinovy) cykly- délka asi 3 roky, jsou způsobeny 
výkyvy v zásobách a rozpracované výrobě sezónními vlivy (např. 
počasí, zvýšená poptávka před koncem roku, období dovolených 
apod.).

• Dlouhodobé (Kondratěvovy popř. Kuznetsovy) cykly - délka 20 – 60 
let, jsou vyvolány změnami (šoky) výrobních technologií, monetárními 
jevy, politickými událostmi, klimatickými změnami, velkými investicemi 
do infrastruktury apod. 

• Střednědobé (Juglarovy) cykly – délka cca 10 let, jsou spojeny s 
investicemi do fixního kapitálu. Vnitřním faktorem těchto cyklů je vývoj 
investic, jejichž vliv je vysvětlován multiplikačním principem a 
akceleračním principem (vnitřní příčiny).



Fáze hospodá řského cyklu

• trendem produktu je dlouhodobý vývoj potenciálního produktu, 
• cyklické výkyvy mohou po určitou dobu probíhat nad nebo pod 

trendovou linií, 
• cyklus je obdobím mezi dvěma stejnými body obratu.
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Vývoj reálného produktu

• křivka zachycuje změnu produktu v daném období oproti 
předchozímu období (absolutně nebo v procentech). 
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Vývoj reálného produktu 

• Recese je kontrakce (pokles) trvající dva a více po 
sobě následujících čtvrtletí.

• Deprese je zvlášť dlouhá a hluboká recese (krize, 
slump).

• Stagnace je období, kdy produkt vykazuje nulové
přírůstky.

• Stagflace je stagnace provázená inflací.



Cyklická fáze kontrakce

• pokles AD (negativní poptávkový šok) zde vede k poklesu
celkové cenové hladiny P
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Cyklická fáze kontrakce 

• pokles AS (negativní nabídkový šok) v důsledku růstu cen 
vstupů je spojen s růstem celkové cenové hladiny P (stagflace).
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Příčiny hospodá řských cykl ů

• Vnější
– poptávkové a nabídkové šoky (vládní výdaje, změny cen surovin na 

světových trzích apod.),
– politický hospodářský cyklus (expanzivní fiskální politika před volbami, 

restriktivní politika po volbách),
– monetární politika CB (popř. nesprávné inflační očekávání s tím 

spojené apod.),
– změny produkční funkce (vlivem změn ve vybavenosti práce 

kapitálem, vlivem technologických změn, vlivem inovací apod.).
• Vnitřní

– investice a jejich úloha v interakci multiplikátoru a akcelerátoru.



Interakce multiplikátoru a akcelerátoru
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Proticyklická a pror ůstová politika

• regulace agregátní poptávky (politika vysoké zaměstnanosti, 
protiinflační politika, a to v podobě poptávkových šoků vyvolaných 
monetární, fiskální a proexportní politikou založenou na 
keynesovství),

• přiměřená měnová politika (bez vládní regulace agregátní
poptávky a vycházející z monetarizmu),

• prorůstová politika zaměřená na stimulaci růstu potenciálního 
produktu (prostřednictvím faktorů, které stimulují k práci, úsporám 
a investicím, tj. především snižováním daní, podporou investic do 
lidského kapitálu, financováním vědy, výzkumu, infrastruktury aj.).
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