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1. Pozadí krize
LT bilance běžného účtu, přírodní zdroje a konkurenceschopnost
1: Přesun bohatství

“ Emerging east“

“ West“

…a různé úrovně
konkurenceschopnosti !
Source: Roeller, Vernon (2008), www.bruegel.org

2: Emerging economies
dávají poprvé přednost
spíše „volnému
obchodu“(?) nad
protekcionismem…
3: deficity soukromé &
veřejné rozvinutých
zemí financovány
půjčkami spořivých –
často underdeveloped
countries zčásti též díky
nespolehlivým
memorandům bank
4: G20 nové strategické
nastavení
MULTILATERALNÍ
SVĚT
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1. Posun temp rustu dle teritorii – na jak dlouho ?

Source: World Bank (2012)

1. Globální zahraniční čistí dlužníci a věřitelé – permanentní kontext ?
proč ? Kdo ?

1. Posun temp rustu dle teritorii – na jak dlouho ?

Source: World Bank (říjen 2013)

1. Neskutečné výkyvy – nejslabší dvourychlostni Evropa

Zdroj: IMF WEO (říjen 2013)
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1. Aktuální výkyvy v Eurozóně – historicky
nejhorší: šest čtvrtletí v minusu a velké země
Itálie: sedm
čtvrtletí v minusu a
s velkým dluhem
Francie : sezónní
kolísání v roce
2011 a 2012
...poslední dvě
čtvrtletí s
presidentem
Hollandem prudký
pokles

…a jediné Německo se vyděluje, zatímco Francie se
brání globalizaci, málo reforem ke
konkurenceschopnosti
Zdroj: Eurostat , FT (květen 2013)

Pokles : dvojité či
trojité VVV
12.1%
nezaměstnanost

8

1. Eurozóna letos znovu opouští recesi , pozitivní výhled

Zdroj: Societ General Group (2013) M.Dřímal
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1. Globální a EU kontext

Suverénní riziko EMU nyní investoři reflektují ve výnosech bondů!
Investoři nerozlišovali riziko

Investoři rozlišovali riziko

Nulové FX riziko ->
PIGS jako “safe
heaven”
Podcenění rizika!

16
14

Revize řeckého dluhu
10/2009)

Virtuální Euro
(1/2009)

Kurzy
zafixovány
k Euru
(5/1998)

Pád Lehman Bros
(9/2008)

Vstup Řecka do Eurozóny
(1/ 2001)
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8
6

Konvergence
úrokových sazeb

4

Německo
Řecko

Španělsko
Itálie

Zdroj: Mejstřík (2011) , data podle Kohutikova (2011)
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4.90

Výnos 10Y vládních dluhopisů (%)

Suverénní riziko =
FX + kreditní

Investoři
opět rozlišují
riziko! Přes
úrokové
sazby
!

1. Výnosy státních obligací v CEE < PIIGS

In 4Q 2012 Czech T-bond yields within the lowest Top 10 worldwide
(around 2%).
 10Y bond yields quite low in
history…

 …and continuing quite low now

Source: http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_sestuid=450&p_strid=EBA&p_lang=EN, World
Bank (2012)
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1. Makroekonomické dopady krize na periférii EU versus CR
High debt/HDP ratio of PIIGS while debt of CR relatively low (the 7th lowest)
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Source: Eurostat

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/data/database
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1. Makroekonomické dopady krize na periférii EU versus CR
rozpočtové deficity v ČR nižší (pod 3%) ale pomalejší růst

Source: Eurostat
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1. Makroekonomické dopady krize na periférii EU versus CR
míra nezaměstnanosti v ČR nižší
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1. Zapomenuté důsledky nízké likvidity bank a státních obligací…
Je nějaký limit na pohledávky v Eurosystemu via TARGET 2 ?
Sovereign bonds Forgotten Consequences…
Any Limit for Claims on the Eurosystem via TARGET 2 ? (2003-2012)
The ECB shifted its refinancing credit and money creation – to the tune of €900 billion – toward southern Europe and Ireland, as measured by
the Eurosystem’s Target balances. In doing so, however, it put itself in peril, because the only way to implement the shift was by lowering the
collateral requirements for refinancing credit. To a large extent, this collateral consisted of government bonds.

Source: EEAG Report 2013

1. Nevyhnutelný důsledek - snížení ratingu S&P 2012 po Creditwatch warning
a další vývoj v roce 2012

RATINGS LIST
To
From
Austria (Republic of)
AA+/Negative/A-1+ AAA/Watch Neg/A-1+
Belgium (Kingdom of) (Unsolicited Ratings) AA/Negative/A-1+ AA/Watch Neg/A-1+
Cyprus (Republic of)
BB+/Negative/B
BBB/Watch Neg/A-3
Estonia (Republic of)
AA-/Negative/A-1+ AA-/Watch Neg/A-1+
Finland (Republic of)
AAA/Negative/A-1+ AAA/Watch Neg/A-1+
France (Republic of) (Unsolicited Ratings) AA+/Negative/A-1+ AAA/Watch Neg/A-1+
Germany (Federal Republic of) (Unsolicited Ratings) AAA/Stable/A-1+
AAA/Watch Neg/A-1+
Ireland (Republic of)
BBB+/Negative/A-2 BBB+/Watch Neg/A-2
Italy (Republic of) (Unsolicited Ratings) BBB+/Negative/A-2 A/Watch Neg/A-1
Luxembourg (Grand Duchy of) AAA/Negative/A-1+ AAA/Watch Neg/A-1+
Malta (Republic of)
A-/Negative/A-2 A/Watch Neg/A-1
Netherlands (The) (State of) (Unsolicited Ratings) AAA/Negative/A-1+ AAA/Watch Neg/A-1+
Portugal (Republic of)
BB/Negative/B
BBB-/Watch Neg/A-3
Slovak Republic
A/Stable/A-1
A+/Watch Neg/A-1
Slovenia (Republic of)
A+/Negative/A-1 AA-/Watch Neg/A-1+
Spain (Kingdom of)
A/Negative/A-1
AA-/Watch Neg/A-1+
N.B.--This does not include all ratings affected.

Source: Standard & Poor 2012 January 13

1. Kredit rating státních obligací států EU podle různých agentur koncem 2012

Source: Standard & Poor 2012 January 13

1. Globální (? či evroamerická) ekonomická krize urychlila kreativní destrukci procesů

Ekonomická krize otřásá
ekonomickou pozicí
vyspělých států zejména
Euozóny s největší
nezaměstnaností

Nezaměstnanost ve světových
regionech (MMF 4/2013)

Zhoršující se prognózy zpomalení HDP
Eurozony oproti světu (MMF 4/2013)

Největší rizika jsou
spatřována v budoucím
vývoji států eurozóny
zejména periférních.

ECB pohledávky vůči Sp a I bankám po
růstu klesají
Výrazný růst aktiv
centrálních bank
V Eurozóně se promítá sice v
u vekých pohledávek ECB
vůči Španělsku a Itálii, ale
nikoliv v reálných procesech

Zdroj: MMF

Celková aktiva centrálních bank k HDP
(MMF 10/2013)

1. Razantnější reakce a pružnější adaptace v USA na výkyvy
Sazby a úvěry firmám a domácnostem
(MMF 10/2013)

Poměr dluhu k příjmu domácností
Eurozony oproti světu (MMF 10/2013

Nejisté prognózy úrokových
sazeb, výnosy státních
obligací v Eurozóně stále
diferencované
Nový pokles úvěrů firmám a
domácnostem v Eurozóně.
Naopak v USA úvěry rostou

V USA došlo k rasantní
restrukturalizaci dluhů k
domácnostem a nadměrné
dluhy vzhledem k příjmu
domácností klesly pod
úroveň eurozóny
Cenové indexy nemovitostí v
USA se propadly na úroveň
roku 2000 a opět začaly růst.
Eurozóna reaguje pomaleji

Zdroj: MMF

Výnosy státních obligací stále
diferencované

Poklesy cenových indexů nemovitostí
(MMF 10/2013)

1. Největší rozdíl ve vývoji úvěrů: pokles v Eurozoně, růst v USA

Zdroj: Societ General Group (2013) M.Dřímal
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1. V Evropě se zpomalilo podnikové investování

Zdroj: Societ General Group (2013) M.Dřímal
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1. V ČR stagnuje nárůst nových bankovních úvěrů nefinančním podnikům,
úvěry domácnostem vzrostly o cca 5% meziročně v červenci 2013

Zdroj: ČNB (2013). MĚNOVÁ STATISTIKA – ŘÍJEN

1. U bank v ČR nyní převažují obavy z extermích/makroekonomických rizik,
vnitřní zdroje financování bank nejsou problém

Zdroj: ČNB (2013). ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN 2013
Pozn.: Tato informace shrnuje výsledky šestého kola šetření, tj. pohled bank na vývoj podmínek ve třetím
čtvrtletí 2013 a jejich očekávání v uvedených oblastech pro čtvrté čtvrtletí 2013. Šetření se zúčastnilo
18 bank, které mají rozhodující podíl na bankovním úvěrovém trhu.

1. Korelace českého vývoje s německým: vývoj slibný

Consensus očekává :
1% pokles HDP 2013
1.8 % růst HDP 2014

Klíčový faktor růst exportu
Zdroj: Societ General Group (2013) M.Dřímal
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2. Měnící se struktura obchodu vyspělých a rozvíjejících se zemí

…zpomalení Číny vážné pro
ostatní BRICS ale zejména
celou Afriku
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2. Význam zapojení do globálních hodnotových řetězců
• S rostoucí mírou technické vyspělosti a klesajících relativních nákladů na
přepravu dochází k větší míře outsourcingu a offshoringu některých činností:
integrované globální hodnotové řetězce sofistikovaně optimalizují meziprodukty a
hotové výrobky
• S rostoucí mírou globalizace a vertikální specializace výroby se stávají globální
hodnotové řetězce dominantním rysem světové ekonomiky a obchodu. Např.
Meziprodukty („mezidovozy“) představují 60% globálního obchodu a akolo 30%
celkového objemu obchodu probíhá mezi dceřinnými firmami stejných
nadnárodních společností.

• Aby se země udržely konkurenceschopné, musí zajistit rychlé a efektivní
fungování každého stupně hodnotového řetězce
• Tradiční („hrubá“) data o exportech a importech můžou způsobit zavádějící
pohled na podílech na světového obchodu
Zdroj: Hofbauer G., et al: Payoff from World Trade Agenda 2013, ICC , and Trade facilitation matters, VoxEU, September 14, 2012
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/tradedataday13_e/paul_schreyer_e.pdf
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2. Musíme zafixovat dynamickou konkurenceschopnou pozici
českých podniků v „globálních hodnotových řetězcích“
Důležitým znakem globalizace je, že podniky rozkládají své produkční procesy do
různých obchodních jednotek, které následně rozmisťují po světě tak, aby dosáhly
maximální efektivity a zvětšily rozsah pokrytí nových trhů./or new markets. To se týká
tzv konceptu globálních hodnotových řetězců a mezinárdoního sourcingu. (Viz
iniciativa OECD-WTO)
Cíle mezinárodního sourcingu – podíl klíčových aktivit a podpůrných funkcí realizovaných
prostřednictvím mezinárodního sourcingu (%), 2009

27

2. Domácí export vyžaduje zahraniční import
Příklad:
transportní
zařízení a
elektronika
- domácí vs.
zahraniční
hodnota
Výrazný podíl
celkových
mezidovozů
se používá
pro vývoz
Zdroj: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/tradedataday13_e/paul_schreyer_e.pdf

|

| Strana
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2. OECD-WTO Databáze obchodu podle přidané hodnoty

Celkový podíl zahraniční přidané hodnoty na exportu České republiky v roce 2009 byl jeden
z nejvyšších - 39 %, dopravní zařízení skoro 50 %, jenom Slovensko více 63 %
Zdroj: http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=40610#

|

| Strana
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2. Zahraničně obchodní reakce na krizi - periférie EU versus Německo
Běžný účet v % HDP

Source: MMF
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3. Varovný výhled EBRD květen 2013: pomalejší růst reálného HDP
EBRD snížila svůj
rozvojový scénář pro
rok 2013 pro tzv.
Rozvíjející se
ekonomiky CEE a
severní Afriky z
3.1% (leden) na
současných pouze
2.2%. Dopady krize
eurozóny již
odeznívají ale
pomaleji klesá
ekonomická aktivita
díky zpomalení dvou
největších
regionálních trhů –
Ruska a Polska.
31

3. Varovný výhled EBRD květen 2013: nezbytnost strukturálních reforem

Ve zprávě nazvané No quick turnaround in sight, se uvádí:
Dopady krize v Eurozóně na transformující se region se zdají být
omezenější, neboť se zotavuje export. Současně je region zasažen
podstatným zpomalením ve velkých ekonomikách Ruska (na 1.8%) a
Polska (na 1.2%), což zhošilo situaci sousedů včetně Ukrajiny a
střední Asie. Výhled 2014 se tak však jeví nadměrně optimistický.
Zatímco v Polsku odeznívá jednorázový dopad infrastrukturních
staveb (ME v kopané), v Rusku jsou pociťovány globální změny trhu
s plynem, jehož cena se odtrhla od cen ropy zejména v důsledku
těžby břidlicového plynu v USA.
Tabulka uvádí také přetrvávající rychlý růst řady malých ekonomik,
zejména Mongolska, kde díky těžbě nerostů poroste HDP o 16%, a
Turkmenistánu, kde se díky zdrojům plynu očekává 10% růst.
 Zpráva EBRD byla předložena výročnímu zasedání EBRD v květnu 2013

3. Pozadí
Radikální změna : Kdo produkuje a spotřebovává plyn ...stále významnější
zdroj energie

 V plynu USA po padesáti letech opět v plynu soběstačné a ceny mimořádně nízké díky břidlicovému plynu. Po
desetiletích se odtrhl vývoj ceny plynu a ropy, který byl dříve svázán. Geostrategické souvislosti pro situaci v Rusku a
přítomnost USA na Blízkém východě.

3. Jednání B20 spolu se SPIEF v Petrohradě před G20

Další impulsy pro rozvoj regionu přišly od tradičního, již 17. St.
Petersburg International Economic Forum (SPIEF), které 20–
22.6.2013 proběhlo společně s jednáním Business B20, aby ruské a
mezinárodní hospodářsko-politické sféře poskytlo podněty pro
jednání G20, které se bude konat také v Petrohrade 5-6.9.2013,
kterému letos Rusko předsedá. Impulsy presidenta Putina: využití
rezervních fondů.
V minulém roce „obyčejné“ SPIEF navštívilo 5 400 účastníků z
businesu, včetně šéfů 157 velkých zahraničních podniků (55 z nich
bylo uvedeno v žebříčcích Forbes a Fortune). Letos to bylo
vyprodáno a mnohem více. Již teď proběhla dvě jednání ministrů
financí G20.
Více na webu http://www.b20russia.com/en/

4. Kolik je našich exportérů a kam vyvážejí ?
Počet vývozců celkem v
období 2006 – 2012

Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Počet
vývozců
17055
18531
18527
17792
16405
16303
16722

Počet vývozců, kteří vyvezli
zboží do EU v období 2006 –
2012 (1 vývozce může být
zahrnut pouze jednou v
daném roce)

Počet vývozců, kteří vyvezli
zboží mimo EU v období 2006
- 2012
(1 vývozce může být zahrnut
pouze jednou v daném roce)

Rok
Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Počet vývozců
12364
12750
12977
12234
10280
11802
10271

Počet
vývozců

2006

11140

2007

16096

2008

11966

2009

11269

2010

10829

2011

10098

2012

12295

4. ICC ČR: spolupráce českých firem s Organizací islámské spolupráce (OIC)

ICC East-West Business Forum 2012 (18. – 19. září 2012, Praha, MZV)
 250 účastníků z 30 zemí v Černínském paláci
 Obsah: potenciál vzájemné obchodní spolupráce mezi ČR
a členskými zeměmi OIC, prezentace obchodních a investičních
příležitostí v oboru energetiky, strojírenství, infrastruktury
vodohospodářství, zdravotních zařízení…
 www.ewbf.cz

Islamic banking conference (29. květen 2012, Praha, ČNB)
 Spolupráce ICC ČR s ambasádami členských zemí OIC v Praze pod vedením velvyslance
Turecké republiky J.E. Cihada Erginaye
 Obsah: představení islámského bankovního systému a jeho principů
 200 účastníků

…spolupráce podpořena sérií teritoriálních setkání (i s novými českými
velvyslanci) ohledně podmínek podnikání v Jordánsku, Uzbekistánu,
Kazachstánu, Pákistánu, Iráku, Malajsii atd…

4. East-West Business Forum 2013:
EMERGING AFRICA
…ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí…
 hlavním cílem akce byla
podpora českého vývozu a
investic do vybraných zemí
AFRIKY
 Egypt, Etiopie, Tunisko, JAR,
Senegal, Rwanda, Gabon,
Maroko, Alžírsko…
 součástí konference byla
prezentace možností financování
obchodu s africkým regionem
(ADB, EBRD, ČEB, EGAP…)

25. – 26. 9. 2013
Černínský palác
www.ewbf.cz

4. Nevyhnutelný důsledek - snížení ratingu S&P 2012 po Creditwatch warning
– Proč ? Řešením není jen AUSTERITY ale zvýšení COMPETITIVENESS

Podobně jako Standard & Poor’s 2012, vidím krizi veřejných
financí v širším kontextu mezinárodní konkurenceschopnosti
„Ačkoliv chápeme nedostatek fiskální prozíravosti jako hlavní
faktor přispívající k vysokým veřejným dluhům v některých
zemích jako Řecko, věříme, že klíčovým problémem pro
Eurozónu jako celek je rostoucí rozdíl
v konkurenceschopnosti mezi jádrem a tzv. periferií.
Spolu s rychlým nárůstem rozvah evropských bank to vedlo
k velkým a rostoucím vnějším nerovnováhám, projevujících se ve
velikosti nerovnováhy finančních sektorů mezi čistými exportéry
bankovních systémů a čistých importérů“

Source: Standard & Poor 2012 January 13

4. Intenzivní globální ekonomická soutěž
Politika menších států v oblasti
konkurenceschopnosti, exportu i
průmyslu musí směřovat k:
•Hledání a maximálnímu využití
svých komparativních výhod
•Odstranění neefektivit, které
brzdí ekonomický rozvoj a
vedou k plýtvání zdroji (týká se
mj. i korupce, nadměrné
byrokracie, ale i energetické
náročnosti aj.)

Nárůst high-tech exportu v Číně vs. pokles v USA, EU a Japonsku

 Rychle rostoucí a velké ekonomiky jako je Čína, Brazílie nebo Turecko
maximálně využívají svou konkurenční výhodu v oblasti nákladů na
pracovní sílu a vytváří tvrdou hospodářskou soutěž na trhu low-end zboží a
služeb
 Jak nicméně naznačuje níže uvedený graf, mají tyto státy díky velikosti
svého trhu, ekonomickému růstu a přílivu zahraničních investic vyšší
ambice – přesunout se z kategorie zemí s levnou pracovní silou do pozice
zemí s vlastní vědou, výzkumem a inovacemi
Nárůst high-tech exportu v Číně vs. pokles v USA, EU a Japonsku

•Posílení orientace své
ekonomiky na odvětví s vysokou
přidanou hodnotou

•Aktivním pronikání na
zahraniční trhy a upevňování
svých pozic v mezinárodním
obchodu

Zdroj: EEIP, OECD, IMF
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6. konkurenceschopnost
…necenová – pyramida faktorů

zdroj: Mejstřík NERV et al (2011)
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/nerv-ramec-strategie-konkurenceschopnosti-82538/

4. Problém globální konkurenceschopnosti

Zdroj: EEIP

4. Regionální konkurenceschopnost ve SVE

4. Cenová konkurenceschopnost jižního křídla se probrala...
Relativní jednotkové náklady na pracovní sílu klesají (rok 1999=100, směr nahoru = růst
nákladů).

Zdroj: OECD (2013)

4. Boj o cenovou a necenovou konkurenceschopnost se stupnuje
Ostrá kritika německé ekonomické politiky ze strany US Treasury
• The US Treasury: “Germany’s anaemic pace of domestic demand growth and
dependence on exports have hampered rebalancing at a time when many other euroarea countries have been under severe pressure.” “The net result has been a
deflationary bias for the euro area, as well as for the world economy.”
• Američané, kteří připomínají, že přebytek německého běžného účtu je větší než
čínský, zdůrazňují, že němci si nekupují dost zboží ze zahraničí (zejména z USA).
Politika úspor vedla k poklesu kupní síly, poklesu dovozu slabších zemí a celková
bilance eurozóny se díky aktivnímu Německu posunula z vyrovnané do aktivní.
• Německo odmítá obvinění. Vášnivá debata zdůrazňuje, že (na rozdíl od fiskálne
neodpovědných USA podporovaných QE) si fiskálně odpovědné Německo udržuje
konkurenceschopnost cenovou i inovativní, udržuje kladné bilance rozpočtu a
obchodu. Navíc spotřeba postupně roste spolu s reálnými mzdami. navíc i cenové
indexy nemovitostí ve městech rostou. Německé příspěvky a garance půjček různým
stabilizačním fondům EU přesahují celoroční německý rozpočet a jous bezprecedentní
(nemluvě o přeléváni fondu ECB v rámci Target 2).
Přebytkový běžný účet si mohou udržovat ti, kteří jsou produktivnější a inovativnější
než ti ostatní, kteří se mohou poučit a zlepšit svůj výkon. Právě tato konkurence
vede ke zlepšení produktivity, což právě pohání světovou ekonomiku správným
směrem. Jde o dynamickou hru, kde dnešní vítězové mohou zítra prohrávat. Je
příznačné, že protekcionismus a nacionalismus narůstá v zemích s institucionálně
disfunkčním uspořádáním, které jim brání v adaptaci.
Zdroj: Financial Times (November 2013)

4. Snaha o posun českých podniků v hodnotových řetězcích
Pozice ČR v hodnotových řetězcích

Chceme vytvořit podmínky
a služby, které českým
exportérům
umožní
posunout se výše v
hodnotových
řetězcích
výroby.
Tento
aspekt
proexportních
činností
vyžaduje
nejsilnější
posílení orgwaru – tj.
koordinace
jednotlivých
politik a využívání jejich
synergií.

Sem bychom se chtěli
přesunout…

V tomto segmentu
dochází k posunu
českých producentů

Sem bychom se chtěli
přesunout…
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5.Prodej klíčového sektoru - aut v Evropě ve světě – posun směrem na
EM – rozvíjející se trhy. Jaké hospodářské výsledky ?

Zdroj: Finaancial Times
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5. Závěrem

• Právě dnes pozorujeme nejrůzněji se měnící instituce kapitalismu (USA,
Evropa s ESM, Čína, Indie , Latinská Amerika) nezřídka s různou mírou
autoritářských systémů s jeho ojedinělou schopností zpětné vazby a "tvůrčí
destrukce" (výraz A.Schumpetera).
• Díky akcelerujícímu vývoji specifických forem kapitalismu geopoliticky
vznikají dynamické globální nerovnováhy z důvodu různých typů rozvoje
ekonomik, hodnot a kultur společností :
• Rychlejší , „přímočařejší“ růst mladých, méně rozvinutých zemí (BRIC, SAE,
aj.) oproti výrazně cykličtějšímu růstu vyspělých zemím USA, Japonsku a EU,
které cyklickými krizemi překonávají nejistotu, tápání rozvoje (není koho
kopírovat, či od koho opisovat) a vznikající nerovnováhy . Např. Čína už
zřejmě „dohnala“ ve velikosti HDP Japonsko s cílem se vrátit zpět na pozici
největší světové ekonomiky (s ohledem na svoji lidnatost – nyní 1.3 mld
obyvatel – tuto pozici po mnohá staletí ne-li tisíciletí držela).
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5. Závěrem
• produkce statků a služeb vs. míra investic a spotřeby. Mladé, méně
rozvinuté většinou překotně investují do rozvoje (což je jak příklad Japonska
ukazuje neudržitelné) , spotřeba v Číně jen 36% HDP, jinde přes 50%. Stále
však v HDP v PPP/obyvatele hluboce zaostávají, nicméně velká většina
obyvatel se přehoupla nad hranicí chudoby, méně hladovějících! Spotřeba
statků a služeb v mnoha vyspělých zemích
• větší nákladnost růstu v EU, Japonsku a USA oproti BRIC daná demokraticky
(?) prosazenou ekologickou regulací s přísnějšími standardy odvozenými jak
ze zdravotních norem tak z hypotéz ekologicky udržitelného rozvoje :
spolehlivost dodávek energie z „čistých“, obnovitelných energií a energeticky
úsporný rozvoj – mnoho sporných předpokladů a nástrojů mixujících
dlouhodobé a krátkodobé zájmy a poznání (kam řadit energii z jádra). BRIC,
SAE a další země na vzestupu omluvají zanedbanou ekologiíi nerozvinutostí a
nedostatečnými zdroji, ale reagují mnohdy autoritářsky rychle zaváděnými
relevantními“ ekologickými technologiemi (vzorová zelená města Abu Dhabi,
Čína jako klíčový producent solární a větrné energie, a snad i osobních
automobilů s elektrickým pohonem)
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5. Závěrem
• významná liberalizace mezinárodního obchodu (WTO) umožnila růst
exportně orientovaný s přebytkovou obchodní bilancí (resp. kladným
běžným účtem platební bilance) versus růst dovozně orientovaný s deficitní
obchodní bilancí). Mladé, rozvíjející se ekonomiky se neprosazují již jenom
nižšími náklady a/nebo nižší kvalitou, ale dle statistik Eurostatu se Čína od
roku 2006 stala největším exportérem high-tech výrobků a předstihla USA
(16.9% resp. 16.8%) s odstupem následována EU-27 (15% - Německo, VB,
Franice a Holandsko vpředu) a Japonskem (8%).
• růst s úsporami (BIC ale i Finsko) versus růst na úkor zadluženosti
veřejných i individuální rozpočtů (nejmarkantnější USA, PIIGS a většina WE,
ale i japonsko s 200% HDP domácím zadlužením). Př. Velké spoléhání na
nákladný, obtížně udržitelný evropský sociální model (ESM) zejména v jeho
středozemních variantách versus Čína, Brazílie s jejich málo rozvinutým
sociálním a penzijním systémem a kulturou individuálních úspor na stáří
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5. Závěrem
• následně země s rozsáhlými měnovými rezervami (přebytky z exportu Čína
3.6 bilionů Usd, Japonsko, Tajwan,arabské země s ropnými příjmy...) versus
s trvale deficitními veřejnými financemi (...) . Volné dodatečné finanční
prostředky potřebné k profinancování rozpočtových deficitů a veřejného
dluhu jsou pro deficitní země životně důležité. Současné měnové uspořádání
současně umožňuje vznik měnových válek. Při tržním utváření kursu USD,
japonského yenu a evropského Eura každá významná poptávka Číny z čínských
měnových rezerv po státních finančních instrumentech v yenech může
generovat růst kurzu yenu, který ohrozí konkurenceschopnost japonského
exportu ve prospěch konkurenceschopnosti čínského zboží. Kurs čínské měny
dost neplave, ale je spíše administrativně zavěšen na USD v
(podhodnocenném?) směnném kursu, který zdá se zvýhodňuje čínský export .
Nebezpečí spočívá v možné odpovědi postižených zemí v podobě návratu buď
k omezení toku investic v podobě zdanění zahraničních investic, nebo
k omezení toku zboží tedy k protekcionismu, který ovšem zdraží dovážené
zboží , ale udrží domácí pracovní místa.
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5. Závěrem
• Dlouhodobá udržitelnost rozvoje vyžaduje prosazování analýzy všech
časových horizontů, ekonomických, environmentálních a sociálních dopadů z
hlediska celku i klíčových zájmových skupin. K ex ante i expost analýze
dopadů variantní regulace slouží tzv. RIA (klíčová je zde identifikace a analýza
problémů a variant jejich řešení, které mohou regulaci i vyloučit) ale i EIA.
Pokud neprovádíme důsledně ex ante (i s vědomím nejistot poznání)
otevíráme cestu klientelismu např. v podobě poslaneckých přílepků
s netušenými dopady. Souhlasím s tím, že otázky obsahu regulace (rozvíjené
paní Brixi) odrážejí vztah státu a soukromého sektoru respektive jejich
dominujících představitelů representujících mnohdy převážně krátkodobé
zájmy klíčových hráčů politického resp. hospodářského cyklu neboli povahu
„governance“, zatímco povaha problémů vyžaduje dlouhodobá řešení. Skryté
krátkodobé zájmy se nezřídka skrývají pod dlouhodobými zájmy (zvýhodněné
ceny odběru solární energie bez dynamické vazby na návratnost investic a
úrodné půdy, náklady likvidace). Dobře dokumentováno v závěrečné zprávě
NERVu ze září 2009 na rozpočtech. Dlouhodobá udržitelnost rozvoje vyžaduje
dosud zřídka vídané
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5. Závěrem
• vynucování dobrovolně sdílených obecných pravidel hry . Na straně druhé
zůstává řada nesmyslných intervencí do financí domácností (jako byly
subprime, nebonitní hypotéky, tak účelově nafouknuté a neprověřené dotace
solární energiie) které deformují informace trhu a zasluhují zpochybnění či
odstranění.

• dochází ke strategickému přeskupení ekonomické a politické moci (vedle G7
roste role G20) s rozdílnými představami o obsahu regulace a „global
governance“ vůbec. Mění se podíl vysoce demokratických a autoritářských
režimů na moci („Barbarians are at the gate ?“). Kolega Sedláček však správně
klade otázku zda „barbaři nejsou také mezi námi“
Tvůrčí destrukce se naštěstí dotýká i rozvinutí intelektuálních paradigmat, s
jejichž pomocí svět vykládáme. Právě veřejný souboj názorových proudů (s nimiž
některými sám hluboce nesouhlasím) podněcuje nové argumenty/řešení a
slibuje, že ani žádná budoucí krize nebude katastrofickou či fatální, ale ozdravnou.
•

Např. dle Maastrichtských dohod by země EU neměly překračovat deficit 3%,toto statické pravidlo v NERVu doporučujeme dynamizovat:
součet procent růstu HDP+procent deficitu HDP by nemel přesahovat arbitrární hranici 4 procenta HDP atd.)
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