TISKOVÁ ZPRÁVA

Česko nově kvantifikovalo svou ekonomickou
historii
Makroekonomické agregáty před rokem 1990 byly v socialistických zemích
sestavovány podle systému bilancí národního hospodářství, který byl ze své podstaty
nesrovnatelný se systémem národního účetnictví, který byl a je základem informací o
vývoji ekonomiky ve vyspělých západních zemích. I když ČR přijala „západní“ systém
národního účetnictví už v roce 1992, zpětné odhady historických časových řad
ukazatelů tvorby a užití hrubého domácího produktu ČR (HDP) pro období 1970-1989
dosud nebyly nikdy nikým provedeny.
Praha 19. března 2013
V rámci projektu základního výzkumu byla na Fakultě informatiky a statistiky VŠE vyvinuta,
ve spolupráci s ČSÚ, ojedinělá metodika odhadu časových řad HDP v ČR pro období
1970-1989. Tím bylo možné unikátně zrekonstruovat historické časové řady HDP i v ČR pro
období let 1970-1989, které jsou v souladu s oficiálně publikovanými časovými řadami HDP
za období 1990-2011 a odpovídají tak systému národního účetnictví, na který je zvyklý celý
vyspělý ekonomický svět již od konce II. světové války.
Výsledkem projektu jsou srovnatelné řady HDP a dalších důležitých ukazatelů od roku 1970
až do současnosti, včetně komentářů o vývoji HDP a o struktuře jeho zdrojů a užití. Díky
výsledkům tohoto projektu základního výzkumu nyní mohou ekonomičtí analytici, odborná
veřejnost i studenti vysokých škol provádět detailní analýzy vývoje ekonomiky pro období
počínající již rokem 1970. Po těchto informacích totiž odborná veřejnost dlouhou dobu
naléhavě volala.
Výsledky výzkumu pomohou v široké míře ekonomům a rovněž těm, kteří budou chtít
podrobně studovat období let 1970-1989 i z pohledu hospodářských dějin. Čím více se totiž
od tohoto specifického období budeme vzdalovat, tím méně bude pamětníků a pramenných
zdrojů a tím více bude potřeba pracovat i s dobovou údajovou základnou, metodicky plně
srovnatelnou s údajovou základnou dnešní.
XXX
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se
zde vzdělává více než 20 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta
mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta
a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i
veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu,
bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný
titul doktor honoris causa VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé
Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na
www.vse.cz.
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