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AKO OVPLYVŇUJE ÚROKOVA SADZBA EKONOMIKU ŠTÁTU?

Vplyv ÚS na ekonomiku nemožno označiť ako všeobecne jednoznačný. Vyššia úroková miera
(v porovnaní so zahraničím) spôsobuje prílev kapitálu, lebo investori očakávajú vyššie zisky.
Nižšia úroková miera zasa predstavuje lacnejší prístup ku kapitálu napr. pre domáce
subjekty, a teda podporuje rozvoj ekonomiky týmto spôsobom. Ľudia majú lacnejšie
hypotéky, firmy lacnejšie úvery, viac sa stavá a viac sa vyrába, čo ekonomiku posilňuje. Na
druhej strane nižšia úroková miera znamená aj nižšie výnosy napr. z peňazí uložených v
banke.
Všeobecne ale prevláda názor, že nižšia úroková miera je pre ekonomiku lepšia ako výrazne
vysoké miery, pretože pri nich by sa ľudia nemohli dostať ku kapitálu. Čo sa týka inflácie,
tak rast ekonomiky v dnešných podmienky so sebou nutne nesie aj určitú infláciu. A ak
pokles úrokových mier zvýši rast ekonomiky, je predpoklad, že môže zvýšiť aj infláciu, avšak
toto nemožno zovšeobecňovať, lebo to závisí od mnohých faktorov. Ak je rast ekonomiky
zdravý, inflácia sa nemusí nutne zvyšovať a môže v pohode iba kopírovať rast ekonomiky.
Vyššie úroky sa môžu odraziť aj vo vyšších cenách, nakoľko podniky si na svoju výrobu
požičiavajú peniaze, takže teoreticky zvýšenie úrokovej miery môže spôsobiť rast inflácie aj
touto cestou.
Úroková miera značne ovplyvňuje aj schopnosť bánk požičiavať a požičiavať si peniaze, a
berúc do úvahy, že peniaze sú krvou ekonomiky, tak tento faktor je veľmi významný.
Čo sa týka špekulácií na trhu, v tejto oblasti existuje mnoho vedeckých teórií ale aj laických
"pocitov" a "odhadov". V zásade sa rozdiely v rámci sveta vyrovnávajú tzv. arbitrážou.
Zaujímavé špekulácie by boli, ak by ste mali informácie, o ktorých ostatní účasntíci trhu
nevedia, tzv. insider trading. Problém ale je, že využívanie týchto info je trestné. Malo by sa
teda obchodovať a špekulovať na základe všeobecne prístupných informácií. Problémom
špekulácií bývajú aj tzv. bubliny, kde sa hodnoty aktív nafukujú preto, že ich každý kupuje a
nie preto, že by ich hodnota reálne rástla.
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