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3. Ukazatelé reálného důchodu.
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Hrubý domácí produkt (HDP)

• Nejvíce používaný ukazatel
- má dlouhodobou tradici a je všeobecně

známý
- je k dispozici čtvrtletně
- je mezinárodně srovnatelný

• V SNÚ má klíčové místo s bilančními 
vazbami na tvorbu, užití a procesy 
rozdělování
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Problémy vypovídací schopnosti 
HDP

• Jde o ukazatel produkčního výkonu 
ekonomiky

• Tři metody měření (výrobní, výdajová a 
důchodová)  

• S jeho obsahovým vymezením a 
výpočtem je spojena řada problémů
(netržní produkce, šedá ekonomika, 
odhady, převody do stálých cen)
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Proč HDP nemůže být jediným 
ukazatelem ekonomické výkonnosti?

• HDP je ukazatelem produkčního výkonu 
rezidentských jednotek včetně podniků pod 
zahraniční kontrolou.

• Růst blahobytu je ovlivněn i směnnými relacemi v 
zahraničním obchodě, rozdělováním důchodu se 
světem i tím, jak je HDP užit.

• Proto je nutné zkoumat vývoj ukazatelů
odrážejících tyto procesy.
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• 1996–2000: ∅ roční růst HDP 1,5 %
• 2001–2005: ∅ roční růst HDP 3,6 %

– 2004: růst HDP  4,2 %
– 2005: růst HDP  6,1 %

• Silný příliv přímých zahraničních investic a rostoucí
význam podniků pod zahraniční kontrolou

• Rychlý růst domácích investic a exportu
• Vstup do EU
• Konsolidace finančního sektoru

Růstová výkonnost ČR 
(reálný růst HDP) - dvě rozdílné periody

Faktory urychlující růst 2000–2005
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Národní důchod

Životní úroveň a bohatství země nezáleží
pouze na  produkční výkonnosti měřené
ukazatelem HDP, ale i na tom, jak je 
vytvořený důchod rozdělován mezi 
národní ekonomikou a světem.
Význam těchto procesů v české ekonomice 
narůstá



8

Nižší úroveň i tempo růstu hrubého 
národního důchodu než HDP

HND= HDP + prvotní důchody přijaté od 
nerezidentů – prvotní důchody placené
nerezidentům

• Důchody jsou užívány jinde než kde jsou 
vytvářeny

• Odliv prvotních důchodů (především mezd 
a zisků) z ČR má narůstající tendenci
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Vztah HDP a HND (mld. Kč, běžné
ceny)

95,697,799,8HND v % HDP

2838,52139,71463,5HND

-131,8-49,5-3,0Saldo prvotních 
důchodů

2970,32189,21466,5HDP

200520001995
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Rozdíl mezi výší HND a HDP (rok 2005 v 
% HDP)
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Reálný růst HDP a HND (průměrný roční
růst v %, stálé ceny předchozího roku)

2,13,21,1HND

2,53,61,5HDP

1996-
2005

2001-
2005

1996-
2000
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HDP a HND na obyvatele v PPS (EU-15=100, 
rok 2004)

0,8
0,8
1,2
2,0
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2,9

3,3
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Rozdíl v p.b.

38,539,3Lotyšsko
42,943,7Litva
74,976,1Kypr
42,944,9Polsko
44,147,0Estonsko
52,255,1Maďarsko

61,164,4ČR

106,5125,5Irsko

188,3218,6Lucembursko

HND/obyv.HDP/obyv.
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Čistý produkt a důchod

ČDP = HDP – spotřeba fixního kapitálu
ČND = HND – spotřeba fixního kapitálu

• Spotřeba fixního kapitálu představuje poměrně
velkou část hodnoty HDP

• Rozdíly mezi zeměmi jsou značné. ČR patří k 
zemím s relativně vysokým podílem spotřeby 
fixního kapitálu (18,7 % v roce 2005)

• ČDP rostl pomaleji než HDP (v letech 1996-2005 
průměrně ročně o 2,3 % proti 2,5 % u HDP)

• ČND rostl ještě pomaleji (1,9 % ročně)
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Ukazatelé reálného důchodu, které
odráží vliv směnných relací (T/T) a 

procesy rozdělování důchodu se světem

• Reálný hrubý domácí důchod (vliv T/T)
• Reálný hrubý národní důchod (vliv T/T       

a salda prvotních důchodů se zahraničím)
• Reálný hrubý disponibilní důchod (vliv T/T, 

salda prvotních důchodů a salda druhotných 
důchodů se světem)
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Růst HDP a reálného hrubého domácího důchodu 
(RHDD)

• 1996–2004: značný předstih RHDD před HDP v důsledku příznivých T/T
• 2005: výrazné zhoršení T/T v důsledku prudkého růstu cen ropy, plynu a 

dalších surovin. Ztráta ze změn T/T představovala 1,4 % HDP.
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Růst HDP a ukazatelů reálného důchodu 
(ze stálých cen předchozího roku)

2,63,71,6RHDiD

2,73,81,7RHND

3,24,32,1RHDD

2,53,61,5HDP

1996-
2005

2001-
2005

1996-
2000
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Srovnání ČR a Slovenska (2001-
2004, průměrná roční tempa růstu)

3,73,73,94,6Slovensko

3,13,34,13,1ČR

RHDiDRHNDRHDDHDP

• Značný předstih Slovenska v růstu HDP
• Nižší růst RHDD Slovenska v důsledku zhoršujících se 

směnných relací
• Menší ztráty reálného důchodu v důsledku odlivu 

prvotních důchodů ze Slovenska
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Ukazatelé blahobytu

• Blahobyt má řadu dimenzí a nemůže být 
vyjádřen jedním ukazatelem

• Pokusy sestavovat souhrnné indexy odrážející
nejen ekonomickou stránku, ale i další oblasti 
(sociální, životní prostředí) nebyly příliš úspěšné

• Nejznámější je index lidského rozvoje
• Pokusy o zahrnutí dalších aspektů lidského 

života (indexy štěstí)
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Ekonomická stránka blahobytu

• Disponibilní důchody domácností
• Výdaje domácností na konečnou spotřebu
• Úspory domácností
• Investice domácností
• Majetek (bohatství) domácností
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Disponibilní důchod, spotřeba a úspory domácností
(roční růst v %)

6,15,97,48,37,4Míra úspor

2,42,56,02,22,3Soukromá
spotřeba

2,90,64,93,11,1Disp.důchody 
(s.c.)

20052004200320022001
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Implikace pro analýzu 
a hospodářskou politiku

• Hospodářská politika potřebuje všestranný a co 
nejpřesnější obraz o vývoji národního 
hospodářství

• K tomu nestačí makroekonomické indikátory 
běžně využívané (především HDP)

• Ukazatelé národního důchodu a reálného důchodu  
jsou z hlediska blahobytu země důležitější než
HDP

• Rozdíly ve vývoji ukazatelů mohou být u 
některých zemí značné


