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Kupní síla

 Daná finančními příjmy a cenami na trhu
 Nízké příjmy a vysoké ceny - nerůst
 Vysoké příjmy/nízké ceny - růstová politika

 Lidé kupují hlavně, co si mohou dovolit



  
rok 2012

chudých je hodně 
již přidání stokorun přináší velký kupní efekt
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"Udržitelný nerůst" - degrowth

 Napadá růst růstu a tvrdí, že dává přednost 
kvalitě před kvantitou

 Představa jednoduchého světa
 Katastrofická argumentace
 Zkušenost podporovaná vládní SZ, která se 

dotkla hlavně nízkopříjmových všemožným 
zdražováním a na druhé straně nižšími příjmy v 
sociálním pojištění (znemožňující valorizace 
důchodů atd.)



  

Rostoucí kvalita života

 Vychází z růstu a na rozdíl od „degrowthu“ si 
uvědomuje možnosti kvalitativního růstu

 Např. čistota životního prostředí je hodnota a 
lze dosahovat růstu této hodnoty (při udržení 
životního standardu, s obměnou technologií - 
čistící, recyklační, získávání energie atd.)

 Podobně sociální soudržnost, rozvoj vzdělávání 
(nehmotné a bez vlivu na životní prostředí)

 Vize kvality života - Lenka Teska Arnoštová



  

Kupní síla a ekologické produkty

 Čím více si lidé budou vydělávat, tím více toho 
budou nakupovat – větší tlak na přírodní zdroje

 Čím více si budou obyčejní lidé vydělávat, tím 
spíše si budou moci kupovat i dražší ekologické 
produkty

 Čím více si bohatí lidé vydělávají, tím více chtějí 
vydělávat a místo ekologických produktů kupují 
spíše luxusní zboží a co nepotřebují

 Bohatí lidé mohou podporovat ochranu přírody, 
využívat špičkové šetrné technologie 
(+podporovat tak vůbec jejich vývoj)



  

Nejnižší příjmy

 Bez možnosti ušetřit nedosažitelná podpora 
spoření, domácích investic i výhodných nákupů 
(skutečně kvalitní a nikoli nejlevnější produkty)

 Stát proti chudobě - tlak na minimální mzdy 
(chudí zaměstnanci), snaha zavést zálohové 
výživné (samoživitelky) a sociální bydlení, růst 
důchodů, podpora potravinových bank

 Od státu stokoruny až tisícikoruny - málo a 
problém rozšíření středněpříjmových



  

Střední příjmy

 Dotace na kotle
 Zelená úsporám
 Dotace na stavební a penzijní spoření
 Desítky tisíc



  

Vysoké příjmy

 Elektromobily (kolem 150 tisíc)
 Dotace majitelům firem
 Statisíce i celé miliony
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