
        Cesta z krize přes globalní ekonomiku:  
Kreativní destrukce pokračuje 

Prof. Michal Mejstřík  
Institut ekonomických studií FSV UK    

Předseda International Chamber of Commerce CR 
 
 
 

Konference Devět let České republiky v Evropské unii – a jak dále? 
 FSV UK Praha 6.května 2013 

Výzkum podpořen grantem GAČR 403/10/1235 - The Institutional Responses 

to Financial Market Failures. 
 
 

 

 



Zdroj: EEIP, OECD, IMF, ICC, IFO 

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

Ekonomická krize otřásla 

ekonomickou pozicí 

vyspělých států a vyhlídky 

jsou nevalné. 

 

Naopak státy rozvojové 

nebyly zasaženy krizí tak 

výrazně a přes další 

zpomalení právě ony hrají 

hlavní roli při oživení 

světové ekonomiky, jejich 

podíl roste. 

 

 

Největší rizika jsou 

spatřována v budoucím 

vývoji států eurozóny 

zejména periférních. 

 

Hospodářský růst 

rozvojových zemí stupňuje 

globální soutěž mezi 

exportéry, což znovu 

vyhrocuje zpomalující 

export. 

 

 

Čtvrtletní pokles růstu průmyslu a ZO 

 (MMF 10/2012) 

ECB pohledávky vůči Sp a I bankám 

rostou   

Možné zpomalení HDP Eurozony oproti 

světu (MMF 1/2012) 

Nevalné vyhlídky eurozóny (MMF 

10/2012) 



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

Source: IATA  (2012) 



1. Pozadí 

Radikální změna : Kdo produkuje a spotřebovává plyn ...stále významnější 

zdroj energie  

 V plynu USA po padesáti letech opět soběstačné a ceny nízké díky břidlicovému plynu 
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I my 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 uvnitř EU a po světě tak, aby 

dosáhly maximální efektivity a zvětšily rozsah pokrytí  nových trhů. To se týká tzv 

konceptu globálních hodnotových řetězců a mezinárodního sourcingu. (Viz iniciativa 

OECD-WTO) 
Cíle mezinárodního sourcingu – podíl klíčových aktivit a podpůrných funkcí realizovaných 

prostřednictvím mezinárodního sourcingu  (%), 2009 



Zdroj: EUROSTAT (2008) 

Obchodní bilance členských států EU 
27 ( Reakce na krizi 2008) 

Pozitivní bilance zahraničního 

obchodu s ostatními státy EU27 

i se státy mimo EU 

 

Negativní bilance zahraničního 

obchodu se státy EU 27, 

pozitivní obchodní bilance se 

státy mimo EU 

 

 

Pozitivní bilance zahraničního 

obchodu se státy EU 27, 

negativní obchodní bilance se 

státy mimo EU 

 

 

Negativní bilance zahraničního 

obchodu se státy mimo EU 27 i 

EU 27 
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Zdroj: EUROSTAT (2008) 

Obchodní bilance členských států EU 
27 (2009) 

Pozitivní bilance zahraničního 

obchodu s ostatními státy EU27 

i se státy mimo EU 

 

Negativní bilance zahraničního 

obchodu se státy EU 27, 

pozitivní obchodní bilance se 

státy mimo EU 

 

 

Pozitivní bilance zahraničního 

obchodu se státy EU 27, 

negativní obchodní bilance se 

státy mimo EU 

 

 

Negativní bilance zahraničního 

obchodu se státy mimo EU 27 i 

EU 27 
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Zdroj: EUROSTAT (2008) 

Obchodní bilance členských států EU 
27 (Reakce na krizi 2010) 

Pozitivní bilance zahraničního 

obchodu s ostatními státy EU27 

i se státy mimo EU 

 

Negativní bilance zahraničního 

obchodu se státy EU 27, 

pozitivní obchodní bilance se 

státy mimo EU 

 

 

Pozitivní bilance zahraničního 

obchodu se státy EU 27, 

negativní obchodní bilance se 

státy mimo EU 

 

 

Negativní bilance zahraničního 

obchodu se státy mimo EU 27 i 

EU 27 
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Zdroj: EUROSTAT (2008) 

Obchodní bilance členských států EU 27 (Pokračující 
krize 2011)  

Problémy Finska s oboustranně deficitní obchodní bilancí po 22 letech... 
Pozitivní bilance zahraničního 

obchodu s ostatními státy EU27 

i se státy mimo EU 

 

Negativní bilance zahraničního 

obchodu se státy EU 27, 

pozitivní obchodní bilance se 

státy mimo EU 

 

 

Pozitivní bilance zahraničního 

obchodu se státy EU 27, 

negativní obchodní bilance se 

státy mimo EU 

 

 

Negativní bilance zahraničního 

obchodu se státy mimo EU 27 i 

EU 27 
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Zdroj: NERV, EUROSTAT (2012) 

Jak ČR tak klíčový partner Německo v situaci : “Údaje o vývoji obchodu byly „v kontrastu" ke 
stagnaci ekonomiky, a ekonomika "flirtovala s technickou recesí“.”  (Carsten Brzeski o Německu) 

CR openness – export quota - 

ratio of export/GDP –  nearly 

70%.  

Over 83% share of intra 

EU27 exports from CR,. 

31.9% share of CR exports to 

or via Germany – No.1 

partner  with 33 bn. EUR, 

then Slovakia 20, Poland, 

France, UK, Italy etc.  

 

German openness export 

quota – 41.3% .  

Still 60% share of intra EU27 

exports from Germany, and 

71% within Europe.  

Since 2009 German extra 

Europe exports have grown 

significantly both in absolute 

and relative terms but 

reached only 16% for Asia, 

and 10% for America, while 

Africa with 2% and 

Australian/Oceania 1%. 

Imports  are similar – 69% 

Europe, 19% Asia and 9% 

America. Top 3 Dutch, 

China, France 

Net Exports contribution to CR GDP growth, in 2011 positive again   

Germany was unseated as the world's biggest exporter by China in 2009 and was 

overtaken by the US in 2010, according to ifo. 

China remained export champions in 2011 - accounting for 11 percent of worldwide exports – to be 

followed by the US with 8.4 percent and Germany with 8.3 percent. 

However, Germany was in for a "strong comeback in 2012“. Countries outside the European Union 

drove the rising German figures, with the volume of non-EU exports rising by 13.4 percent in recent 

few months. EU exports have grown as well. 

In 2011 another export surplus of 158 bil. EUR and the highest total volume of exports (1060 

bn.EUR)  with No. 1 France (9.6%), No.2 US (7%), No.3 Netherlands (6.5%), No.4 UK (6.2%), 

No.5 China (6.1%), No.6 Italy (5.9%), No.7 Austria (5.5%), No.8 Switzerland (4.5%), No.9 

Belgium (4.4%), No.10 Poland (4.1%), No.11 Spain (3.3%), No.12 Russia (3.3%), No.13 Czech 

Republic (2.9% with 30.6 bn exports), No.14 Sweden (2.1%),..No.19 Slovakia (1%)   

 



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

11 
Source: Roeller, Vernon (2008), www.bruegel.org 

1: Přesun bohatství  

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  

“ West“ 

“ Emerging east“ 

…a různé úrovně 

konkurenceschopnosti ! 



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

proč ? Kdo ? 



2. Globální a EU kontext 

Suverénní riziko EMU nyní investoři reflektují ve výnosech bondů! 

 

Zdroj: Mejstřík (2011) , data podle Kohutikova (2011) 
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Virtuální Euro  

 (1/2009) Kurzy 

zafixovány  
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Suverénní riziko =  

FX + kreditní 

 

Nulové FX riziko -> 
PIGS jako “safe 

heaven” 

     Podcenění rizika! 

Investoři rozlišovali riziko  

 

Investoři nerozlišovali riziko  

 
Investoři 

opět rozlišují 
riziko! Přes 

úrokové 
sazby 

! 

 

Konvergence 

úrokových sazeb 
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  2. Výnosy státních obligací v CEE < PIIGS 

In 4Q 2012 Czech T-bond yields within the lowest Top 10 

worldwide (around 2%). 
  
 

 

Source:  http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_sestuid=450&p_strid=EBA&p_lang=EN, World 
Bank (2012) 

     

 10Y bond yields quite low in 
history… 

  

  …and continuing quite low now   

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

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

Source:  Eurostat    
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2. Makroekonomické dopady krize na periférii EU versus CR 
míra nezaměstnanosti v ČR nižší 



 Sovereign bonds Forgotten Consequences…  

Any Limit for Claims on the Eurosystem via TARGET 2 ? (2003-2012) 

Source: EEAG Report 2013  

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. 

2. Zapomenuté důsledky nízké likvidity bank a státních obligací…  

Je nějaký limit na pohledávky v Eurosystemu via TARGET 2 ?  



Source: Standard & Poor 2012 January 13  

 

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. 

2. Nevyhnutelný důsledek -  snížení ratingu S&P 2012 po Creditwatch warning  

a další vývoj v roce 2012   



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

Source: Standard & Poor 2012 January 13  

 



Slide 21 

€200mld. nedostatek regulatorního kapitálu bank 

PIIGS (vs. €290mld na Basel III) 

Source: BCG (2011). Europe sovereign debt crisis and implications 

on banking liquidity 

o – Ve scénářích kde hodnota italských, španělských, 

belgických, irských a portugalských státních 

dluhopisů klesne blízko úrovni Řecka (50% discount), 

by EU banky potřebovaly alespoň €203mld 

dodatečného kapitálu aby splnila poměr 7% 

jádrového kapitálu 1   

o – Porovnejme si s €290mld dodatečného kapitálu 

potřebného ke splnění standardů Basel 3  (EU 

Basel 3 Quantitative Impact Study založená na 

údajích z roku 2009)  
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2. EU banking market landscape  

 

 

 

 

Source: Verón, N.  (2012). EUROPE’S SINGLE SUPERVISORY MECHANISM AND THE LONG JOURNEY TOWARDS 

BANKING UNION, Breugel 10/2012 

 



Slide 23 

The structure of a banking 

union – 4 pillars 

 

 

 
1. Supervision of financial institutions; 

2. Deposit insurance; 

3. Resolution of failing banks or 

systemic banking crises; 

4. A (common) fiscal backstop. 
Source: Pisani-Ferry, J., Wolff, G., B. (2012). THE FISCAL IMPLICATIONS OF A BANKING UNION, Breugel 9/2012 

 



3. Globální dopady problémů Eurozóny 

Zpomalující Eurozóna…..slábnoucí dovoz Eurozony z Asie  

 Evropske společnosti a státy omezují investice a domácnosti spotřebu 

 Čína exportuje nejvíce 22% do Evropy a navíc i její domácí ekonomika 
zpomaluje. Ale i US trh dostatečně neožil. Hrozba obchodních válek, ropných šoků, 
kapitálového přílivu s apreciací  

 Euro oslabuje, evropský vývoz se stává cenově konkurenceschopnějším  

http://blogs.r.ftdata.co.uk/beyond-brics/files/2012/06/CSLA-asia-eurozone-imports-June-2012.jpg


3. Globální dopady problémů Eurozóny 

Čína a Indie dohánějí ale zpomalují  

 Má to implikace i pro Evropu :  Asie zůstává zdrojem růstu, roste její podíl ale 
zpomaluje. Jiná země Argentina na hranici záporného růstu   

http://blogs.r.ftdata.co.uk/beyond-brics/files/2012/06/China-India-GDP-COTW-june-2012.jpg


3. Globální dopady problémů Eurozóny 

První oběť ratingových agentur v BRICS ....negativní výhled Indie  

Díky dluhové krizi investoři pozornější a vnímají fiskální rizika Indie 

  hrozba pádu z investičního do spekulativního pásma  

  

http://blogs.r.ftdata.co.uk/beyond-brics/files/2012/04/EM-sovereign-ratings-1992-2012.gif


4. Nevyhnutelný důsledek -  snížení ratingu S&P 2012 po Creditwatch warning  

– Proč ? Řešením není jen AUSTERITY ale zvýšení COMPETITIVENESS 

Source: Standard & Poor 2012 January 13  

 

Podobně jako nedávno (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“ 



4. Konkurenceschopnost ekonomiky 

Cenová (ne)konkurenceschopnost… 

Zdroj: Mejstřík et al (2011)  

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/nerv-ramec-strategie-konkurenceschopnosti-82538/ 
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Zdroj: EEIP, OECD, IMF 

4. Intenzivní globální ekonomická soutěž 

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

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 

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.)  

 

•Posílení orientace své 

ekonomiky na odvětví s vysokou 

přidanou hodnotou 

 

•Aktivním pronikání na 

zahraniční trhy a upevňování 

svých pozic v mezinárodním 

obchodu 
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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.Včasná příprava v ČR:  
Strategie mez.konkurenceschopnosti 2011 a její nástroje 

Devět pilířů  

43 specifických projektů  

250 opatření ve 4 implementač. programech 

Veřejný sektor 

Vzdělání a zaměstnanost 

Prostředí pro podnikání 

Ekonomie globálních inovací 

Dvě vazby na jiné strategické dokumenty 

(kohesní politka, exportní strategie) 

Interakce s jinými koncepčními dokumenty a 

politikami (Energetická politika, Národní program 

reforem, Národní inovační strategie) 

  OECD Report on the CR (2011) vysoce ocenil  tuto 
strategii MSK (2012–2020). Třeba implementovat... 



 
 
 
4. Kolik je našich exportérů a kam vyvážejí ? 
 
 
 

Počet vývozců celkem v 
období 2006 – 2012 
 
 
 
 

Rok 
Počet 
vývozců 

2006 17055 

2007 18531 

2008 18527 

2009 17792 

2010 16405 

2011 16303 

2012 16722 

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

Rok Počet vývozců 

2006 12364 

2007 12750 

2008 12977 

2009 12234 

2010 10280 

2011 11802 

2012 10271 

Počet vývozců, kteří vyvezli 
zboží mimo EU v období 2006 
- 2012 

(1 vývozce může být zahrnut 
pouze  jednou v daném roce) 

Rok 
Počet 
vývozců 

2006 11140 

2007 16096 

2008 11966 

2009 11269 

2010 10829 

2011 10098 

2012 12295 



4. Implementace  EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 – 2020 
Zlepšení českého exportu v roce 2012 

 
 

ČR měla 
nejvyšší 

obchodní 
přebytek v 

historii 

310 mld. Kč 

Celkový vývoz 
meziročně 

   

stoupl o 6,4 %  

Celkový vývoz v 
roce 2012 činil  

 

3 bil. Kč 

Vývoz do 
prioritních a 

zájmových zemí 
meziročně 

 

stoupl o 20 % 

Podíl prioritních 
a zájmových 
zemí se na 

celkovém vývozu  

 

zvýšil ze 14,8 % 
na 16,8 % 

Vývoz do 
prioritních zemí 
činil v roce 2012 

 

 340 mld. Kč 

Vývoz do 
zájmových zemí 
činil v roce 2012 

 

  173 mld. Kč 

Při celkovém 
růstu se podíl 
EU na vývozu 

 

snížil z 83 % na 
80,8 % 

Rekordní 

výsledky 
zahraničního 

obchodu  

Úspěšná 

diverzifikace 
českého 

exportu  



 
 

Úspěch v globálním obchodě může být ovlivněn změnami 
parametrů: 

• Old EU Member States might lag behind China and US in terms of 
productivity…NMS growth might not, but the post-crisis financial 

cuts mostly in the research and innovation field  

• But still high share of nonR&D innovators in NMS („technology 
adoption“) than technology creation 

• Structural changes and further modifications of European Social 
Model needed given the level of debt created in the course of 

crisis and the need of flexibility of labor market 

• Revision of the whole Lisbon agenda – structural funds should be 
more oriented for development, no exclusion of centers of 

excellence such as Prague 

• Corporate governance in the era of “creative destruction” more 
demanding 

Obchod jako společný zájem občanů EU 

35 



BCG (2008): Get ready for private shakeout, www.bcg.com 

ICC (2013): Financing of Investment and Trade, Paris 

IMF (2009-13) reports www.imf.org 

CR Gmt Strategy of International Competitiveness,  www.vlada.cz  

McKinsey (2008): Mapping global capital markets: Fifth Annual Report, McKinsey 
Global Institute, October 2008  

NERV (2011) Mejstřík M.et al: Framework of Competitiveness Strategy for CR, 
http://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-rada/aktualne/Ramec_strategie_konkurenceschopnosti.pdf   

Mejstřík M., (2004): Cultivation of Financial Markets in CEE, Karolinum press, 
Czech Republic 

Sinn H.W., Wollmershaeuser T., (2011), TARGET loans, current account balances 
and capital flows: The ECB’s Rescue Facility, NBER http://www.nber.org/papers/w17626  

www.bbc.com 

 

 

Useful sources  
 

36 

http://www.bcg.com/
http://www.imf.org/
http://www.vlada.cz/
http://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-rada/aktualne/Ramec_strategie_konkurenceschopnosti.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-rada/aktualne/Ramec_strategie_konkurenceschopnosti.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-rada/aktualne/Ramec_strategie_konkurenceschopnosti.pdf
http://www.nber.org/papers/w17626
http://www.bbc.com/


Prof.Michal Mejstřík 

Institut ekonomických studií FSV UK 

Opletalova 26, Praha 1 

Email: mejstrik@fsv.cuni.cz 

http://ies.fsv.cuni.cz 

 

 

 

International Chamber of Commerce ČR 

Chairman 

Thunovská 12 

110 00 Praha 1  

Česká Republika 

E-mail: mejstrik@icc-cr.cz 

www.icc-cr.cz 

Kontakty:  

http://ies.fsv.cuni.cz/
http://ies.fsv.cuni.cz/
http://www.icc-cr.cz/
http://www.icc-cr.cz/
http://www.icc-cr.cz/

