
Žáci vyhledají informace o případech vysoké inflace v historii a zamyslí se nad
tím, v jakých situacích k tomu dochází.

Zadání pro žáky

Zadání k aktivitě
Rozdělte se do skupin a vyhledejte informace o tématu souvisejícím s vysokou inflací v
historii, které vám zadá vyučující. Informace hledejte na internetu nebo v knižních zdrojích
(učebnice dějepisu). Dbejte na práci s relevantními zdroji. Z vyhledaných informací vyberte
pár nejdůležitějších bodů, které budete později stručně prezentovat spolužákům.

Zaměřte se především na následující body:
- co inflaci zapříčinilo
- jak vysoká inflace byla a co způsobila,
- jak situaci daný stát vyřešil

Popis pro učitele

Aktivita
Učitel pomůže s rozdělením žáků do skupin. Každé skupině zadá jedno téma, rozdá
materiál a nechá skupinám čas na jeho přečtení, zpracování a dohledání doplňujících
informací na internetu.

Témata pro skupiny:
1) inflace ve Francii za Ludvíka XIV.
2) Německo po první světové válce
3) Zimbabwe na začátku 21. století

Učitel nechá skupiny samostatně pracovat cca 20 minut. Skupiny poté prezentují své
výsledky a probíhá skupinová diskuze. Obecným závěrem je, že inflace roste během
ekonomických krizí, válek atd.

Informace k jednotlivým tématům
1) inflace ve Francii za Ludvíka XIV.

Co inflaci zapříčinilo?
- Vládní výdaje Ludvíka XIV. byly vyšší než daňové příjmy, přičemž daňové

břemeno dopadalo především na “nižší vrstvy” (šlechta a duchovenstvo
byli od placení daní osvobozeni). Nespokojenost vyústila ve Francouzskou
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revoluci a pád Bastily v červenci 1789. Nové revoluční orgány
spotřebovávaly obrovské finanční prostředky k vytvoření pracovních míst a
v rámci potravinových dotací. Revoluční Národní shromáždění v březnu
1790 odhlasovalo vydání nové papírové měny zvané asignát, kterou tiskli a
postupně dávali do oběhu více a více.

Jak vysoká inflace byla a co zapříčinila?
- Za 5 let od vydání nové papírové měny měly peníze revoluční Francie

menší hodnotu než papír, na který byly vytištěny. Dlužníkům inflace hrála
do karet, protože znehodnocení asignátů znamenalo, že spláceli stále
bezcennějšími penězi. Jiní spekulovali s půdou, ta měla díky inflaci vyšší
hodnotu. Zboží bylo vzácnější a byl ho nedostatek. V únoru 1793 davy v
Paříži zaútočily na více než 200 obchodů, rabovaly vše od chleba a kávy po
cukr a oblečení.

Jak situaci daný stát vyřešil?
- V prosinci 1795 vláda rozhodla, že tisk asignátů má být zastaven. Byly

zavedeny cenové kontroly, nejdříve obilí později byly rozšířeny na veškeré
zboží, které bylo prohlášeno za „primární nutnost“. Na jaře 1794 byly i
mzdy podřízeny podobné kontrole. Během tohoto období byla po Francii
spousta regulátorů, kteří uvalili cenové stropy a zasahovali do všech koutů
lidských životů; uvalovali rozsudky smrti, konfiskovali majetek a posílali
muže, ženy a děti do vězení a na otrocké práce. Vznikla obrovská
byrokracie, která byla nákladná pro státní pokladnu. Konečně v prosinci
1794 byly cenové a mzdové kontroly zrušeny a byly opět povoleny tržní
podmínky obchodu. Po skončení asignátů o rok později zboží znovu
proudilo na trh a byla obnovena určitá míra prosperity.

2) Německo po první světové válce
Co inflaci zapříčinilo?

- Německo se z první světové války vymanilo s obrovskými dluhy na téměř
pět let, které mělo kvůli financování nákladné války. Státní pokladna byla
prázdná, měna ztrácela hodnotu a Německo potřebovalo zaplatit své
válečné dluhy a obrovské reparace, které mu uložila Versailleská smlouva,
která oficiálně ukončila válku. Smlouva také připravila Německo o území,
přírodní zdroje a dokonce i lodě, vlaky a tovární vybavení. Německá
populace byla podvyživená a žilo zde mnoho zchudlých vdov, sirotků a
invalidních veteránů. Německá vláda se snažila financovat válečný dluh
masivními půjčkami a tiskem velkého množství nekryté měny.

Jak vysoká inflace byla a co zapříčinila?
- Ceny se vymkly kontrole, například bochník chleba, který v lednu 1923 stál

250 marek, v listopadu 1923 vzrostl na 200 000 milionů marek. Na
podzim 1923 stálo vytištění bankovky více, než kolik stála bankovka.
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Během krize byli pracovníci často placeni dvakrát denně, protože ceny
rostly tak rychle, že jejich mzdy byly v době oběda prakticky bezcenné.
Těžkosti způsobené hyperinflací během roku 1923 vedly k mnoha
povstáním, když se skupiny snažily převzít moc od vlády. Nacionalistická
skupina s názvem Black Reichswehr se v září vzbouřila. Vlády v Sasku a
Durynsku se v říjnu ujali komunisté. Komunisté ovládli také Porýní a ve
stejném měsíci ho vyhlásili za nezávislé. Fašistická skupina nazvaná nacisté
se v listopadu v Mnichově pokusila o puč.

Jak situaci daný stát vyřešil?
- Výsledkem hyperinflace byla nespokojenost obyvatelstva a tíha k

nacistické straně, jejíž vzestup vedl až ke 2. světové válce. Německou
ekonomiku se podařilo obnovit až po 2. světové válce díky schopnému
ministrovi hospodářství Ludwigu Erhardovi. 70 let po hyperinflační krizi v
roce 1992 bylo Německo největší ekonomikou v Evropě.

3) Zimbabwe na začátku 21. století
Co inflaci zapříčinilo?

- Koncem 90. let zavedla vláda Zimbabwe řadu pozemkových reforem. Ty
zahrnovaly přerozdělení půdy od stávajících bílých farmářů k černým
farmářům. Noví farmáři měli pouze malé zkušenosti a tak bojovali s
výrobou potravin a došlo k velkému poklesu produkce potravin. Ekonomika
tak zaznamenala prudký pokles produkce. Začalo to tištěním peněz na
financování války v Kongu a také na zvýšení platů úředníků a vojáků. Ale
jak se ekonomická krize zhoršovala, tisk peněz se stal velmi krátkodobým
řešením, jak se pokusit uklidnit lidi spoléhající na vládní platy. S klesající
ekonomikou rostl státní dluh. Na financování vyššího dluhu vláda
reagovala tiskem více peněz, což způsobilo ještě větší inflaci.

Jak vysoká inflace byla a co zapříčinila?
- Lidé si nemohli dovolit základní zboží. Stali se „miliardáři chudoby“ Nebylo

dobré mít plat jednu miliardu dolarů, když bochník chleba stál dvě miliardy.
Banky se zavíraly a nebyly ochotny půjčovat žádné peníze. Vzhledem k
tomu, že inflace se během dne téměř zdvojnásobila, musel každý, kdo
obdržel peníze, směnit do cizí měny nebo rovnou peníze utratit. Dojíždění
autobusem bylo za jednu cenu ráno a mnohem dražší na zpáteční cestě.
Když se peníze staly bezcennými, lidé našli způsoby, jak obejít oficiální
ekonomiku - platili za zboží v naturáliích (např. používáním zemědělských
produktů k ostříhání vlasů).

Jak situaci daný stát vyřešil?
- Na konci roku 2008 byl zimbabwský dolar při placení nahrazený

americkým dolarem. Oficiální zánik měny nastal v únoru 2009, kdy úřady
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zavedly multiměnový systém. Bylo povoleno placení v cizích měnách,
včetně placení daní. Jihoafrický rand a botswanská pula získaly oficiální
status a hlavní měnou se stal americký dolar.
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