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HDP a inflace (meziroční změny v 
%; sezónně očištěno)  
 

Zde jsme měli nyní být podle našich 
kritiků z listopadu 2013 

Naše očekávání 
z listopadu 2013 

Stávající údaje 

Poznámka: HDP v Q1 2016: předběžný odhad zveřejněný 17.5.2016  

M. Singer – Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky                

Kolečka představují dva předpokládané scénáře, ke kterým 
mělo rozhodnutí ČNB vyhlásit kurzový závazek na úrovni 27 
korun za euro vést.   

Pramen: ČSÚ, 
ČNB 



Příspěvky faktorů k růstu 
ekonomiky   

3 M. Singer – Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky                

Poznámka: Použitá metoda: jednoduché růstové účetnictví 

V roce 2014 přispělo uvolnění měnové politiky spolu se 
změnou sentimentu v ekonomice k růstu HDP v rozsahu 1,2 
p.b.; v roce 2015 byl vliv měnové politiky nadále pozitivní, 
ale výraznější roli hrály jiné (zčásti jednorázové) faktory. 

2014 2015 
HDP 1,9% 4,3% 
Příspěvky jednotlivých faktorů k tempu růstu HDP 
Fiskální impulz 0,3 p.b. 0,8 p.b 
Růst v efektivní eurozóně 1,1 p.b. 1,9 p.b. 
Cena ropy 0,1 p.b. 0,7 p.b. 
Daně na cigarety -0,8 p.b. 0,6 p.b. 
Měnová politika + sentiment 1,2 p.b. 0,3 p.b. 



Skutečný a hypotetický vývoj HDP 
pokud by nedošlo k oslabení 
koruny 
 

4 M. Singer – Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky                

Poznámka: simulace modelem g3 Pramen: ČNB, ČSÚ 

Pokud by ČNB neoslabila korunu, HDP by v letech 2014 a 
2015 nerostl ani 2%.  

Modrá křivka ukazuje 
náš předpoklad z roku 
2013 o tom, co by se 
stalo, kdyby k využití 
kursového závazku 
nedošlo . Červená křivka 
pak odráží simulaci 
toho, jak by se dva 
klíčové ukazatele české 
ekonomiky vyvíjely bez 
využití závazku při 
dnešní znalosti 
skutečného vývoje 
všeho, co nás ovlivňuje  



Skutečná a hypotetická inflace 
pokud by nedošlo k oslabení 
koruny 
 

5 M. Singer – Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky                

Poznámka: simulace modelem g3 Pramen: ČNB, ČSÚ 

Pokud by ČNB neoslabila korunu, inflace by se koncem roku 
2014 přiblížila k -2%  



HDP v 3Q 2013 (meziroční změny 
v %; neočištěno)  
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M. Singer – Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky                

Pramen: 
Eurostat 



HICP bez energií a potravin v 3Q 
2013 (meziroční změny v %)  
 

7 M. Singer – Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky                

Pramen: 
Eurostat 

Z hlediska růstu ekonomiky jsme byli předposlední, z hlediska inflace odrážející 
poptávkové tlaky vycházející z domácí ekonomiky (využívám srovnatelné kritérium 
jádrové inflace, tedy růstu cen očištěného mj. o daňové změny, ceny energií a ceny 
potravin) jsme byli poslední. 



HDP v 1Q 2015 (meziroční změny 
v %; předběžné údaje; neočištěno)  
 

8 M. Singer – Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky                

Poznámka: HDP v ČR je očištěný o cenové vlivy a sezónnost; HDP v Itálii je očištěný 
o sezónní a kalendářní vlivy  

Pramen: 
Eurostat, ČSÚ, 
GUS, INSEE, 
SŠÚ, Destatis, 
Istat  



HICP bez energií a potravin v 1Q 
2016 (meziroční změny v %)  
 

9 M. Singer – Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky                

Pramen: 
Eurostat 



10 M. Singer – Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky                

A nyní něco o ČNB a o mně 



Počet zaměstnanců ČNB v letech  
1993 až 2015 
 

11 M. Singer – Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky                

Jsme stále malí v porovnání s tím, kde jsme začali 



Jeden citát 

12 M. Singer – Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky                

  
 
 
 

Ondřej Hejma, leden 2014, oslava narozenin: „Gratuluju, skutečně gratuluju, 
ten Blesk to je super! Třicet let jsem v showbusinessu, ale být několik dnů po 

sobě na jeho titulní straně se mi nikdy nepovedlo!“ 

Záleží na úhlu pohledu… 



Důvěra v guvernéra prudce a 
vytrvale stoupá (v % tázaných)  
 

13 M. Singer – Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky                

Pramen: CVVM 

…předstihl i ministra Brabce! 



Osobu guvernéra téměř nikdo 
nezná a když už, tak stejně neví, 
co si o něm myslet  
 

14 M. Singer – Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky                

Pramen: CVVM 

…z anonymity se asi nevyprostí 



Z vyvrhele se pomalu stává jen 
standardně neoblíbenou osobou  
 

15 M. Singer – Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky                

Poprvé dvouciferná důvěra, podruhé už ve druhé desítce dle 
netto indexu 

Pramen: CVVM 



Nashledanou! 

Hodně štěstí, zdraví i po 
letošním  červnu! 

A snad se někdy potkáme!  
 

www.cnb.cz 
 

Miroslav Singer 
Guvernér 

 
 

 

A taky díky všem, kteří do této chvíle dokázali neusnout! 

http://www.cnb.cz/
http://www.cnb.cz/
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