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

Source: World Bank (2012)
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Vývoj HDP dle prognózy EK – US vs Rusko vs jižní Evropa a SVE

Sourcej: European Commission (November 2014)

2. Nové tendence
•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 stagnuje
•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 omlouvají
zanedbanou ekologií 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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2. Musíme zafixovat dynamickou konkurenceschopnou pozici
evropských 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 mezinárodního sourcingu. (Viz
iniciativa OECD-WTO). Pozor na dopady unit energy and labor costs.
Cíle mezinárodního sourcingu – podíl klíčových aktivit a podpůrných funkcí realizovaných
prostřednictvím mezinárodního sourcingu (%), 2009
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3. Jak dál ? Řešením není jen AUSTERITY ale zvýšení
COMPETITIVENESS
Podobně jako Standard & Poor’s 2012, vidím i nadále problémy
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“
Mejstřík cenová a necenová konkurenceschopnost (NERV)
Zdroj: Standard & Poor 2012 January 13
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3. Cenová konkurenceschopnost ČR a ostatních zemí EU

 ČR je malá otevřená ekonomika s velkou závislostí na
exportu.
 V posledních letech export brzdil pokles české ekonomiky a
kompenzoval tak pokles domácí spotřeby.
 Ale cenová konkurenceschopnost ČR klesá! Vysoké ceny
energií pro konečného spotřebitele včetně firem vyvolané
růstem dotací OZE ale pokles VOC energií
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3. Necenová konkurenceschopnost ČR

 Ani v jednom ze základních ukazatelů ve zjednodušené pyramidě
nepatří ČR mezi nejlepších 20 zemí.
 V kvalitě institucí patří ČR stále mezi nejhorší ze 142
sledovaných zemí!
Zdroj:EEIP, Index globální konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra, 2013
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3. Snaha o posun českých podniků v hodnotových řetězcích

 Dlouhodobý cíl pro konkurenceschopnost českého exportu: posun k výrobě s
vyšší přidanou hodnotou! Schází schopnost prodat s velkou TiVA.
 Základní podmínkou je zlepšení faktorů necenové konkurenceschopnosti a
prioritizace proexportních aktivit- vhodně vybírat nové trhy pro produkt s vyšší
přidanou hodnotou.
 Pro prioritizaci exportních příležitostí je možné využít exportní model:
http://www.eeip.cz/mapa_exportera/mapa_exportera.html
Zdroj:EEIP
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4. Jak těmto cílům pomáhá koheze
Vybrané přínosy kohezní politiky v oblasti podnikání, inovací, výzkumu a vývoje a
zaměstnanosti
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Zdroj: PŘÍNOSY STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A KOHEZNÍ POLITIKY V ČESKÉ REPUBLICE, březen 2014, EEIP

4. Jak sociálním cílům pomáhá koheze
Počet podpořených
osob / 1 000
Kč /certifikovaných
výdajů předložených
EK
Tabulka
1: Počet podpořených
osob
1 000 Kč certifikovaných
výdajů předložených
EK
Kraj

Počet podpořených
osob/1 000 Kč
certifikovaných výdajů
předložených EK

Nezaměstnanost

Jihomoravský

8%

8%

Královéhradecký

8%

7%

Moravskoslezský

3%

10 %

Olomoucký

5%

9%

Ústecký

3%

11 %

Středočeský

2%

7%

Jihočeský

4%

6%

Liberecký

5%

8%

Zlínský

4%

8%

Plzeňský

2%

6%

Pardubický

2%

7%

Vysočina

1%

7%

Zdroj:
MSC2007
- data generována
2. 2014,
ČSÚ,V EEIP
Zdroj: PŘÍNOSY
STRUKTURÁLNÍCH
FONDŮ 27.
A KOHEZNÍ
POLITIKY
ČESKÉ REPUBLICE, březen 2014, EEIP

Ze SF bylo podpořeno 10 000 příslušníků menšin, a mnoho programů zaměřených na
vzdělávání, oddlužení, práce v komunitě a mnoho dalších, které přinesly dílčí úspěchy.

4. Dnes a zítra?
Celkem bylo do roku 2013 čerpáno 647 mld. Kč, což činí přibližně 6-7% HDP ročně
Významný podíl na investicích státu

?
ČR se bude muset vypořádat s prudkým poklesem příjmů po roce 2020!

12

Děkuji za pozornost. Otázky ?
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