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Pavel Štěpánek (Česká bankovní asociace) a Martin Čihák (Světová banka)
během diskuze na semináři o evropské finanční regulaci.
Více se dočtete v našem hlavním tématu na str. 5.

» Vážení čtenáři,
kdykoli se mne někdo neobeznámený zeptá, co vlastně znamená Institut
ekonomických studií, odpovím, že jde
o náročné, rigorózní a mezinárodně
kompatibilní studium ekonomie a financí. Potvrzují to nejen naše úspěchy
na poli mezinárodního výzkumu, ale
i lehkost, s jakou naši studenti přecházejí na špičkové evropské školy.
Naše úsilí získat pečeť mezinárodní
kvality přineslo letos ovoce v podobě
CFA Institute Recognition. Tento status
má v současnosti pouze 17 škol v Evropě, z nichž šest je z Velké Británie. Naší
zásluhou má tak Česká republika svého
zástupce v této skupině škol a z pohledu CFA se v úrovni výuky financí dostala
na úroveň zemí jako je Německo, Itálie,
Rakousko a Švýcarsko.
Potěšující i je vysoká mezinárodní úroveň našich studentů. 94 procent diplomových prací je psáno (a často posléze
i publikováno) v angličtině. Nově pořádáme pro naše studenty mezinárodní srovnávací test BAT (Bloomberg

Assessment Test), v němž průměr našich studentů (55,1) vysoce ční nad
průměrem např. ve Velké Británii (46) či
Německu (44,1).
Fantastickým úspěchem na poli mezinárodních projektů je přijetí projektu
Economic Modelling for Climate-Energy Policy v rámci mobilitních projektů EU. Vedle nás se na tomto projektu
účastní zcela špičková světová pracoviště, včetně Harvardu, Oxfordu, Berkeley, Cornellu a mnoha jiných.
Jakkoli usilujeme o objektivní mezinárodní kvality, chceme zároveň, aby se
kvalitní ekonomie co nejvíce používala
i v českých podmínkách. Letošní projekt diskusních seminářů o Evropské
unii je přesně takovou platformou. Snažili jsme se pozvat zajímavé české ekonomy, kteří působí v mezinárodních
institucích, což se povedlo a o jejich
názorech na eurozónu a bankovní regulaci v Evropě a ČR se detailně dočtete
ve zprávách ze seminářů.

Co se týče výuky relevantní pro domácí ekonomiku, těší nás i skutečnost, že
po krátké odmlce se mezi naše vyučující vrací ex-guvernér ČNB, doc. Zdeněk
Tůma, který se bude věnovat kurzu
Banking and Financial Regulation.
Inspirativní čtení Vám přeje
Martin Gregor
ředitel IES FSV UK
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» ROZHOVOR

V září 2013 se na IES FSV UK opět konal mezinárodní workshop IES
Economic Meeting, který se tento rok zaměřil na makroekonomické
a finanční modelování ve střední a východní Evropě. Úlohy hlavního
řečníka se zhostil Dirk Bezemer (University of Groningen), který
prezentoval výsledky svého posledního výzkumu.
Ve svém výzkumu se soustředíte
na interakci mezi finančním rozvojem
a hospodářským růstem.
Jaké jsou Vaše závěry?
Dlouhou dobu jsme si mysleli, že úvěrové a kapitálové trhy ekonomice prospívají. V poslední době a hlavně díky
krizi jsme se na to ovšem začali dívat
kritičtějším pohledem. Zjistili jsme,
že existuje hranice, za kterou může finanční rozvoj hospodářskému růstu
přímo škodit. Velmi totiž záleží na tom,
kdo poskytuje půjčky a kdo je přijímá.
Zda banka poskytuje peníze domácnostem na hypotéky, nefinančnímu
sektoru nebo finančním trhům. Velmi
podrobně zkoumáme, komu je úvěr
určen a jaký to má dopad na ekonomiku. Ukazuje se, že způsob, jakým je
úvěr čerpán, se za posledních dvacet
let podstatně změnil. Úvěry určené
domácnostem v podobě hypoték nyní
představují většinu všech poskytnutých úvěrů, např. v mém rodném Nizozemí je to 70 %. Krátkodobě může mít
tento trend na ekonomiku pozitivní
vliv, ovšem dlouhodobě může vyústit
v dluhovou krizi, jakou jsme zažili v roce
2007. Vypadá to tedy, že vztah mezi finančním rozvojem a hospodářským
růstem se opravdu změnil. Na dnešní
konferenci prezentuji výsledky našeho
výzkumu, které jasně dokazují, že vliv
finančního rozvoje na ekonomický růst
je negativní, což vysvětluji pomocí tokových a stavových efektů.
Nový úvěr, nebo chcete-li tok úvěru,
představuje okamžitou likviditu, tedy
peníze, kterými disponujete. A ten je
pro růst dobrý, především v rukou nefinančního sektoru. Většinu z těchto
peněz utrácejí domácnosti na nemovitosti, což zvyšuje jejich cenu. Ovšem
stav úvěru dluh zvyšuje a na ekonomiku má negativní dopad. Viděli jsme to
v 50 zemích, které jsme zkoumali v průběhu posledních 20 let.
Souvisí to s finanční gramotností?
V České republice se poslední dobou
tento termín hodně skloňuje...
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Určitě. Na jednu stranu se půjčování
stalo příliš normální. Generace mých
rodičů si třeba nepůjčovala vůbec,
na dluh se dívali jako na něco špatného.
Pro mou generaci jsou půjčky již něco
úplně běžného a dosahují takových
částek, které jsou pro mé rodiče absolutně nepochopitelné. Na druhu stranu
jsou některé hypotéky úplně bláznivé
a většina lidí nerozumí jejich struktuře.
Dokonce i já jsem měl problém rozklíčovat hypotéku, kterou jsem si vzal v roce
2005, a to mám doktorát z ekonomie!
Tudíž problémem není jen nízká finanční gramotnost, ale také složitost finančních produktů.
Škodí finance růstu?
Na tuto otázku neexistuje jednoduchá
odpověď. Problém nastane, když finanční sektor příliš nabobtná. To ovšem
není nic nového, dokonce i Evropská
centrální banka se již snaží o to, aby se
finanční sektor zmenšil. Mě ovšem znepokojují velikost dluhů. Spousta bank
nabízí hodně úvěrů, což jsou samozřejmě naše dluhy. Z toho vyplývá, že banky musejí být regulovány, když nabízejí
tolik úvěrů. Od 80. let si myslíme, že
vlády nevědí nic a trh ví všechno. Tuto
myšlenku musíme nyní opustit. Jednoduše řečeno, finanční sektor hospodářskému růstu neprospívá, pokud je příliš
velký, což se stane v případě, kdy banky
poskytují příliš mnoho hypoték domácnostem a finančním trhům.
Působíte také jako poradce několika vlád a mezinárodních organizací.
Získáváte tak užitečné zkušenosti pro
svůj výzkum?
Samozřejmě. Jedna z nejzajímavějších
spoluprací, které jsem navázal, byla
pro litevskou vládu v roce 2010. Litvu
totiž krize z roku 2008 zasáhla velmi
těžce. Díky této zkušenosti jsem mohl
mnohem lépe prozkoumat vztah mezi
vědou a tvorbou hospodářské politiky.
V celé své kariéře se snažím promítnout
vědecký výzkum do hospodářské politiky, resp. reálného života. Neustále

však narážím na velký rozdíl mezi tím,
co si myslí vědci a co politici. A nemusí
to nutně znamenat, že vědci na rozdíl
od politiků mají vždy pravdu, což je
rozšířený postoj v akademickém světě.
Spíš to poukazuje na nutnost neustále
vysvětlovat. Často publikuji v masových médiích, dokonce jsem udělal
několik animovaných videí, abych veřejnosti vysvětlil, co se děje s ekonomikou, když banky poskytují příliš mnoho
úvěrů. Je velmi důležité vše vysvětlovat
jednoduše a jasně.
A to je velká výzva, že?
Bezesporu.
Proč jste si vybral akademickou sféru?
Čím Vás nalákala?
V akademické sféře má člověk velkou
tvůrčí svobodu, což neplatí pro většinu
ostatních zaměstnání. Pracoval jsem
také v poradenství, ovšem zjistil jsem,
že mi chybí věda, proto jsem se do akademické sféry před osmi lety vrátil.
Co byste poradil studentům, kteří
uvažují o akademické kariéře?
Na to není jednoduchá odpověď. Nemohu říct „jděte do toho, je to úžasné“.
Např. tlak na publikování ve špičkových
vědeckých časopisech může být velmi
frustrující a může přidusit entusiasmus,
se kterým svou akademickou kariéru
začínáte. Pokud je ovšem pro vás tvůrčí
svoboda důležitá, máte dobré analytické myšlení a psaní, může vás akademický život maximálně naplňovat.

» ÚSPĚCHY

JSME PRVNÍ A JEDINÁ ŠKOLA V ČR S UZNÁNÍM CFA UNIVERSITY
RECOGNITION PROGRAM

IES FSV UK se jako první škola v ČR kvalifikovala do prestižního CFA University Recognition Programu společnosti CFA Institute. Programu se účastní
pouze studijní programy, které dostatečně (v 70 %) pokrývají základní obsah
sylabů profesního kurzu CFA Program, tzv. Candidate Body of Knowledge.
Jedná se tedy o programy, jejichž absolventi mají nejlepší vstupní podmínky
pro zisk titulu CFA Charter. Díky uznání máme možnosti udělit každý rok tři
stipendia CFA Program Awareness Scholarships. Partnerství je dalším cenným potvrzením kvality našeho institutu.
UČÍME ŠPIČKOVOU EKONOMII
Že nemáme mezi ekonomickými
školami v České republice konkurenci, potvrzují i Hospodářské noviny, které každý rok sestavují žebříček
nejlepších univerzit. Vyzdvihují především vysoký počet studentů, které IES FSV UK vysílá do zahraničí,
a přístup k výchově doktorandů.
Deník dále ocenil, že IES FSV UK
provádí výzkum o pracovním uplatnění a platovém ohodnocení svých
absolventů. Z něj vyplývá, že první
platy mladých ekonomů po ukončení studií na IES FSV UK jsou zdaleka nejvyšší na trhu – 49 297 Kč,
přičemž průměr se pohybuje kolem
třiceti tisíc korun. Kompletní žebříček nejlepších ekonomických vysokých škol byl zveřejněn 24. ledna
2013 ve speciální příloze Hospodářských novin.

MYSLÍME I NA BUDOUCÍ
STUDENTY
Snažíme se zaujmout i naše budoucí studenty, proto se odborníci z IES FSV UK podíleli na vzniku
deskové hry Oeconomica.
Hra zábavnou formou přibližuje
žákům základních a středních škol,
jak funguje nabídka a poptávka, co
je to recese či konjunktura, nebo co
obnáší založení a řízení podniku.
Slavnostní křest hry se uskutečnil
16. října v budově IES FSV UK a byl
přenášen Českou televizí.

ÚČASTNÍME SE TESTOVÁNÍ
BLOOMBERG ASSESSMENT TEST
Vysokou kvalitu IES FSV UK dokládají také výsledky mezinárodního
testování Bloomberg Assessment
Test (BAT), který je určen studentům a absolventům vysokých škol
se zájmem o kariéru ve finančním
sektoru. BAT je standardní online
test, který hodnotí finanční znalosti
a všeobecné dovednosti studentů.
Výsledky posledního testování, které proběhlo na podzim 2012, ukázaly, že IES FSV UK vyniká ve srovnání
s ostatními školami v ČR především
v matematice, ekonomii a analytickém myšlení.

PŘEKRAČUJEME HRANICE VĚDY
IES FSV UK je aktivní také na interdisciplinárním poli. Ve spolupráci
s 3. lékařskou fakultou UK a společností Advance Healthcare Management Institute přispěl ke zrodu
Centra zdravotní ekonomie a managementu, jehož cílem je podnítit
interdisciplinární spolupráci v oblasti ekonomie a řízení zdravotnictví. Slavnostní zahájení proběhlo
28. května za přítomnosti tehdejšího ministra zdravotnictví Leoše
Hegera.

MUDr. David Marx, Ph.D., proděkan pro studium a výuku 3. LF UK
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan 3. LF UK
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., tehdejší ministr zdravotnictví
MUDr. Pavel Hroboň, M.S., řídící partner, AHMI
PhDr. Martin Gregor, Ph.D., ředitel IES FSV UK

JSME NA FACEBOOKU

Mnoho dalších zajímavostí o IES FSV UK najdete na nejen na našem webu, ale také na facebooku.
Staňte se naším fanouškem a nic vám neunikne!
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» VÝZKUM

Jedním z pilířů IES FSV UK jako elitního vědeckopedagogického pracoviště je kvalitní výzkum s cílem prosadit se v mezinárodní konkurenci.
Náš výzkum hodnotíme mimořádně náročným a motivujícím schématem se šesti kategoriemi (A+, A, B, C, D,
E), které se v hlavních parametrech neliší od schématu
jiných prestižních škol.
Hlavním ukazatelem kvality je tzv. Article Influence
Score (rekurzivní impakt faktor) ve Web of Science.

» Top výzkum v kategorii A, A+ v roce 2013
• Bauer, Michal; Chytilová, Julie; Pertold-Gebická, Barbara
(2013) Parental Background and Other-Regarding Preferences in Children, Experimental Economics, v tisku
• Bauer, Michal; Chytilová, Julie; Cassar, Alessandra; Henrich,
Joseph (2013) War‘s Enduring Effects on Egalitarian Motivations and In-Group Biases, Psychological Science, v tisku
• Burda, Martin; Harding, Matthew (2013)  Panel Probit with
Flexible Correlated Effects: Quantifying Technology Spillovers in the Presence of Latent Heterogeneity, Journal of
Applied Econometrics, 28(6), 956-981
• Burda, Martin; Harding, Matthew; Hausman, Jerry
(2013)  A Bayesian Semi-Parametric Competing Model with
Unobserved Heterogeneity, Journal of Applied Econometrics, v tisku
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• Dominguez, Kathryn; Fatum, Rasmus; Vacek, Pavel (2013)
Do Sales of Foreign Exchange Reserves Lead to Currency
Appreciation? Journal of Money, Credit and Banking, 45(5),
867-890
• Krištoufek, Ladislav (2013) Can Google Trends Search Queries Contribute to Risk Diversification?, Scientific Reports,
3:2713
• Krištoufek, Ladislav (2013) Fractal Markets Hypothesis and
the Global Financial Crisis: Wavelet Power Evidence, Scientific Reports, 3:2857
• Rusnák, Marek; Havránek, Tomáš; Horváth, Roman (2013)
How to Solve the Price Puzzle? A Meta-Analysis, Journal of
Money, Credit and Banking, 45(1), 37-70

» DISKUZNÍ SEMINÁŘE S PODPOROU ZASTOUPENÍ
EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

V roce 2013 se na IES FSV UK uskutečnily dva semináře, které byly podpořeny Zastoupením Evropské komise v ČR
v rámci Evropského roku občanů. Smyslem seminářů bylo podnítit diskuzi s širší odbornou veřejností na témata
související s evropským finančním sektorem.

POUČILA SE EVROPA Z KRIZE?
Na první seminář s názvem „Evropská unie před krizí a nyní. Stejná, nebo poučená?“, který proběhl 21. května, přijali pozvání odborníci z Ministerstva financí, Úřadu vlády, ČNB, ale i z akademické sféry a podělili se o svůj pohled
na současnou situaci v eurozóně a její perspektivy.
Po sběru otázek a témat, která by zajímala českou veřejnost ohledně Evropské unie, byla na tento seminář vybrána témata, která se zabývají přibližováním ekonomik v EU, očekávanými změnami v řízení Evropské unie nebo
perspektivami eurozóny. Seminář byl rozdělen do čtyř bloků.

Blok 1:
Konvergence a divergence v EU a eurozóně
Jarko Fidrmuc,
profesor, Zeppelin University,
Friedrichshafen;
Petr Král,
ředitel odboru měnové politiky
a fiskálních analýz, ČNB
V prvním bloku bylo blíže zkoumáno téma konvergence jednotlivých
členů EU i eurozóny. Z dostupných
dat vyplývá, že země Evropské
unie, potažmo eurozóny, navzájem
nekonvergují a synchronizaci je
možné pozorovat pouze ve velice
úzkém jádru eurozóny (Německo,
Francie, Belgie). Naopak se zdá, že
spíše divergují. Tím je podkopána všeobecně propagovaná teorie
optimální měnové oblasti („OCA“),
na jejímž základě je eurozóna postavena. Evropská unie je stále velice heterogenní a netvoří optimální
měnovou oblast. Tato heterogenita
se o to více projevila s nástupem
krize, což lze dle P. Krále pozorovat
jak u výnosů z dluhopisů, tak u nezaměstnanosti, avšak ne u inflace.
Jak uvádí J. Fidrmuc je navíc zřejmé,
že instituce EU nejsou připraveny

nebo schopny uřídit měnovou unii.
Toto však platí nejenom o měnové
unii, ale i o migraci a dalších oblastech zájmů Evropské unie.
Proč je tedy současný vývoj v eurozóně neuspokojivý? J. Fidrmuc říká, že
náklady společné měny byly do nástupu finanční krize značně podceněny a přínosy plynoucí z OCA byly
naopak výrazně nadhodnoceny.
V eurozóně zatím nedochází k přizpůsobování se různým šokům, jak by dle
zakladatele této teorie R. Mundella
mělo. Podle P. Krále se nepotvrdila ani
teorie endogenity, tedy myšlenka, že
vytvořením eurozóny se její členové
stanou optimální měnovou oblastí.
Avšak ani Krugmanova teorie specializace se v eurozóně nedá pozorovat,
jelikož strukturálně jsou ekonomiky
eurozóny stále podobné.
Jaký je tedy přínos ekonomické
teorie a co máme dle této teorie
dělat v EU? V první řadě je nutné
zmínit, že Evropská unie je prvotně politický projekt. Až ve chvíli,
kdy se EU dostala do krize, začalo
se jednat o ekonomický problém.

Divergence růstu v eurozóně, zdroj: Eurostat

J. Fidrmuc říká: „Když něco funguje, je to politický úspěch, a ve chvíli
kdy to fungovat přestane, jedná se
o ekonomický neúspěch a neúspěch
ekonomické teorie.“ Obecně lze říci,
že jsou členové eurozóny nedisciplinovaní (pouze tři z nich splňují
Maastrichtská kritéria) a chybí zde
vymahatelnost jakýchkoli strategii
a cílů. Tyto cíle jsou navíc dle P. Krále špatně nastaveny už v Lisabonské smlouvě a ani její revize z roku
2005 není krok správným směrem.
J. Fidrmuc závěrem odpovídá
i na hlavní otázku tohoto semináře:
„EU v současné době ztratila dynamiku a je jistě velice odlišná od Evropské unie v roce 2008, nicméně
ne poučená.“
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Blok 2:
Změny v ekonomickém vládnutí
Zdeněk Čech,
ekonomický poradce,
Zastoupení Evropské komise v ČR;
Jakub Mazur,
vedoucí oddělení Hospodářské
a finanční politiky EU, MF
Druhý blok se týkal změn v ekonomickém vládnutí zapříčiněných
nebo podmíněných současnou
krizí.
V úvodu však Z. Čech položil otázku, zda jde o krizi eura - je tedy euro
v krizi? Na tomto místě je nutné
podotknout, že euro je silnější než
při svém startu a Evropská centrální banka dodržuje a plní své cíle,
tedy především cíl cenové stability. Evropská měnová unie má nižší
deficit než USA, což je srovnatelná
měnová unie. Nicméně Z. Čech vidí
tři základní symptomy krize. Prvním
je nárůst dluhu včetně převzetí závazků za finanční sektor, druhým
symptomem je panika na finančních trzích a třetím klíčovým je fragmentace finančních trhů.
Problém, který je dle Z. Čecha zásadním, je divergence jednotlivých
zemí uvnitř měnové unie. Toto je
možné pozorovat ve ztrátě konkurenceschopnosti některých zemí
a také v podmínkách financování
soukromého sektoru.

V takzvaných severních zemích se
korporátní úroková míra pohybuje i okolo 3%, avšak v tzv. jižních
státech se podniky financují i několikanásobně dráž. Toto vede k začarovanému kruhu krize, který je
potřeba rozetnout.
J. Mazur podotýká, že při vzniku
HMU byla idea společné fiskální politiky nepřijatelná a snaha o zmenšení rozdílů při vstupu do HMU
byla kodifikována pouze souborem
všeobecně dobře známých pravidel
o maximální výši schodku, absolutní výši dluhu, inflaci a úrokových
mírách. Navíc bylo také stanoveno
nepřebírání finančních závazku jiných států. A proto máme v současnosti fiskální politiku většinou
v národní pravomoci (toto částečně
neplatí pro státy, které přijaly mezinárodní pomoc). Koordinace těchto
fiskálních politik je potom, jak říká J.
Mazur, hrou všech proti všem, kde
by Evropská komise měla působit
jako nezávislý rozhodčí. V této hře
však nehrozí žádné sankce - narozdíl od her jiných, například od hry
na volný trh, kde může stát dostat
například denní penále.
Odpověď hospodářské a měnové
unie na krizi se dá dle Z. Čecha rozdělit do dvou časových horizontů.
V krátkém období HMU prováděla tzv. „záchranářské práce“. Tedy

Z. Čech
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byl vytvořen euroval a byla snaha
o zvyšování likvidity ECB. Ve středním horizontu převažují snahy
o posílení řízení HMU, ať už zlepšením koordinace a dohledu, tak
zpřísněním sankcí. Evropská komise
také zveřejnila takzvaný Blue print,
kde prezentuje svou vizi budoucího vývoje a je zde i zárodek fiskální
unie, která si samozřejmě vyžádá
další politickou integraci. Toto vše
by mělo vyústit ve změny v ekonomickém vládnutí, nicméně ani zde
nesmí být opomenuta demokratická legitimita takových kroků.
Dle J. Mazura byla vždy součástí pravidel HMU i věta, že země by
měly hospodařit přibližně vyrovnaně, tedy mít přebytky v době růstu
a deficity v době krize, a to pouze
do výše 3% HDP. Avšak toto procento nebylo často dodržováno ani
v době růstu, natož aby státy tvořily
přebytky. V současnosti se změny
v koordinaci projevují například novou povinností států zřídit na vládě
nezávislý orgán, který bude sledovat, zda tento daný stát neporušuje
pravidla. Také tzv. fiskální pakt by
dle J. Mazura měl přinést lepší vymahatelnost pravidel, jelikož jeho
součástí je i povinnost států integrovat pravidla HMU do národních
legislativ. Stát by tedy při jejich porušení musel prvotně porušit své
vlastní zákony.

Zdroj: Z. Čech

Blok 3:
Perspektivy dalšího rozšiřování a prohlubování EU a eurozóny
Vojtěch Belling,
státní tajemník pro EU,
Úřad vlády ČR;
Petr Procházka,
ředitel sekce EU a mezinárodních
organizací, ČNB
Třetí blok začal porovnáním současného stavu EU a eurozóny se
stavem předkrizovým. P. Procházka
popsal etapy integračního procesu
a zmínil, že už samotný jednotný
trh není v současné době takový,
jak ho popisuje ekonomická teorie.
Toto je vidět v mnoha oblastech, ať
už u průvodcovských služeb nebo
ve finančním sektoru - ani vnitřní trh EU není jednotný. Další fáze
integrace fungují ještě o něco hůř.
Politická unie jako poslední fáze integrace je načrtnuta až teprve v již
zmiňovaném Blue printu.
Nedávná finanční krize vedla k zamrznutí mezibankovního trhu zejména v eurozóně, k sanaci řady
systémově důležitých bank z veřejných prostředků a k rozsáhlým regulatorním iniciativám prosazovaným
ze strany Evropské komise. Dle
V. Bellinga byly a jsou nástroje Evropské unie na reakci vůči krizi
poměrně omezené. U společných
politik má EU harmonizační a unifikační normy, u hospodářských
politik má však EU roli pouze koordinační, normy tedy nelze vymáhat prostřednictvím klasických
procedur, jako jsou žaloby a soudy.
Vymáhání je možné pouze politicky, nicméně i zde jsou sankční mechanismy. Krizové období ukázalo
několik problémů EU a eurozóny,
projevily se především výrazné limity v okamžitém řešení dané primárním právem, dále pak již zmiňovaná
omezená vymahatelnost koordinace hospodářských a fiskálních politik spojená s rigiditou existujících
nástrojů s ohledem na diferenciaci
EU 17 a EU 27.

Důsledkem krize bylo posílení
role Evropské rady a časté hledání
rychlých a efektivních řešení mimo
systém EU jako jsou například fiskální pakt a Smlouva o ESM. Dalšími důsledky jsou dle V. Bellinga
narůstající krize důvěry veřejnosti
a oslabení klasických agend Evropské unie. Novými nástroji pro postihování členských států EU bude
jednak kohezní politika, která bude
podmíněna makro-ekonomickými kondicionalitami, při jejichž
nedodržení bude ztížený přístup
ke kohezním fondům, a také bilaterální kontrakty s Evropskou komisí
o hospodářských reformách. Reforma bankovního sektoru postupuje
směrem k bankovní unii, tedy jednotný dohled, závazná mediace,
jednotný systém pojištění vkladů
a nebo přímá rekapitalizace bank.
Výhled dalšího postupu pro koordinaci hospodářských politik je dle
V. Bellinga poměrně jasný, nicméně
například v oblasti primárního práva
jsou reformy nutné, což všichni vědí,
ale nikdo neví, co by taková reforma
měla obsahovat. Dále jsou předpokládány i institucionální změny,
ale pravděpodobně až po nových

volbách do Evropského parlamentu v roce 2014. Budoucí debaty se
budou týkat zejména rozporů mezi
podporou růstu a fiskální konsolidací, morálním hazardem a solidaritou,
volným trhem a ochranou evropského průmyslu a také budoucí vize
uspořádání Evropské unie. P. Procházka uzavřel svůj příspěvek polemikou nad směrem, kterým se bude
ubírat další integrace: buď směrem
k dotažení jednotného trhu, signalizovanému dokončení hospodářské a měnové unie (tedy k dalšímu
transferu suverenity na nadnárodní
úroveň) a k nějaké formě politické
unie (konfederace, federace atd.)
podmíněné národními referendy
a změnou primární legislativy, jako
je např. Blue print EK, nebo směrem
ke zmenšení oblasti s jednotnou měnou na jádro zemí silně konvergovaných s Německem a k zachování
nebo dotažení principů jednotného
trhu pro EU jako celku, jak propaguje např. prof. Hans Werner Sinn
(IFO). Nejspíše ale bude integrace
pokračovat dílčími, ne zcela transparentními, ale politicky průchodnými
kroky, které dříve nebo později narazí na nutnost rozhodnout o jedné
z výše uvedených možností.
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Blok 4:
Eurozóna jako součást globální ekonomiky
Jan Bureš,
hlavní ekonom,
Poštovní spořitelna ERA;
Petr Teplý,
ekonom,
Institut ekonomických studií FSV UK
Poslední část semináře se zabývala budoucností eurozóny. J. Bureš
rozebral důvody, proč si eurozóna
může vybrat vlastní rozpad, který
se vlastně nikomu nevyplatí. Původ krize je dle J. Bureše v tom, že
řada ekonomik žila nad své poměry
a ne vždy se jednalo pouze o vládní
sektor jako u Řecka. V případě Španělska šlo o domácnosti a finanční
sektor a například u Portugalska se
jednalo o nefinanční podniky a také
banky. Avšak bez ohledu na to, kdo
si žil nad poměry, rostla závislost
postižených zemí na zahraničních
zdrojích peněz. V nastalé krizi nejenže zahraniční zdroje levných peněz
vyschly, ale navíc se i nainvestované
peníze začaly stahovat z periferních
ekonomik, které se tak dostaly pod
velký tlak. Kdyby v této chvíli nikdo
nezasáhl, byla by velká část zahraničního dluhu daných zemí odepsána a země by byla automaticky
tlačena mimo eurozónu, jelikož by
se jí nedostávala eura ani na pokrytí
vlastních vnitrostátních potřeb.
Proto je v takové situaci výhodné
i důležité pro státy, které mají nainvestováno, dál financovat periferní
ekonomiky. Jestliže věří alespoň
v nějakou možnost uzdravení postižených ekonomik, měly by většinu peněz dostat nazpátek, narozdíl
od volby neposkytnout pomoc: tím
pádem by většina dluhu nikdy nebyla splacena. Z pohledu přebytkových ekonomik je tedy lepší sázka
na nejistou budoucnost, než okamžité odepsání dluhu dané země.
Navíc v současnosti už došlo k pokroku v periferních ekonomikách
a například Španělsko už má běžný
účet vyrovnaný.
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O. Dědek, P. Teplý, J. Bureš

Avšak tato - z utilitaristického pohledu racionální - volba se nemusí
uskutečnit, ne kvůli špatné koordinaci v eurozóně, ale kvůli odmítnutí utilitaristické logiky jako takové.
Eurozóna nebude posuzovat, co
se jí vyplatí či nevyplatí, popřípadě co je levnější anebo dražší, ale
bude spíše vycházet z argumentů
založených na morálních teoriích E.
Kanta. Eurozóna tedy nemusí hodnotit výhodnost, ale dodržování ex
ante nastavených pravidel. Bude
se rozhodovat, jsou-li věci správné
dle a priori nastavených pravidel.
J. Bureš zde podotýká, že může zvítězit neutilitaristický přístup, a to
i z toho důvodu, že i utilitarizmus
má své mantinely. Již v roce 1909
britský novinář N. Angel prohlásil,
že „finanční a hospodářské propojení dnešního světa je tak velké,
že žádná racionální země nemůže
vstoupit do války“. Je tedy jasné, že
ač měl N. Angel v té chvíli pravdu,
v některých situacích utilitární logika přestává fungovat.
P. Teplý si jako poslední řečník pokládá čtyři otázky: 1. V čem jsou
snahy o ozdravení veřejných financí
a odstranění nerovnováh jedinečné pro eurozónu a v čem společné
jiným hlavním ekonomikám? 2. Byl
zvolen optimální mix stabilizačních

a prorůstových politik? 3. Čeká Evropu vyhlídka ztracené dekády?
4. Jak dalece dluhová krize v eurozóně ovlivnila mezinárodní postavení
eura?
K první otázce P. Teplý podotýká, že
vývoj ve vyspělých ekonomikách,
jako jsou Japonsko, USA i Evropa,
je již od sedmdesátých let podobný: neustálé zvyšování dluhu, které se ovšem v době krize muselo
zastavit. Nicméně ozdravení zadlužených ekonomik proběhlo v USA
ve srovnání s eurozónou lépe i díky
částečnému oddlužení firem i domácností. P. Teplý také dodává, že
fiskální konsolidace má být prostředkem, nikoli cílem.
K druhé otázce P. Teplý říká, že evropská hospodářská a měnová unie
nikdy neexistovala, jelikož se jedná
o nedokončený projekt - pouhou
fikci a přání politiků. Evropští činitelé nikdy nemohou vyřešit trojitou
krizi eurozóny, navíc se efektivně
nedá řešit sedmadvacet politických
cyklů. Není ani jasné, čemu se říká
podvádění v eurozóně, jelikož se
pravidla hry mění podle potřeby.
Maastrichtská kritéria se vlastně
nikdy nedodržovala, ECB odkupuje dluhopisy na sekundárním trhu,
což je v rozporu s jejím statusem.

Kypr - ač je v eurozóně - zavedl kontrolu kapitálu. Jedinou cestou je dle
P. Teplého další tisk peněz a podléhání dalším fikcím. P. Teplý předpokládá, že státní bankroty jsou jen
otázkou času. Na třetí otázku odpovídá P. Teplý jednoznačně ano, EU čeká
ztracená dekáda po vzoru Japonska;
a konečně čtvrtou odpovědí je, že
úloha eura v průběhu krize klesla,
což je vidět například na podílu eura
na světových devizových rezervách.
P. Teplý konstatuje, že eurozóna již
de facto nepřežila rok 2013. Kypr
zavedl přeshraniční kontrolu kapitálu, čili porušil pravidla jednotné
měnové zóny. Euro má šanci přežít,
ale náklady na odloženou pseudozáchranu EMU zaplatí daňový poplatník (včetně toho českého).

JE JEDNOTNÝ BANKOVNÍ DOHLED TÍM SPRÁVNÝM ŘEŠENÍM?
Druhý seminář s názvem „Finanční regulace v EU. Pomáhá, nebo překáží?“ se uskutečnil 15. října, tedy v den, kdy
ministři financí EU schválili jednotný bankovní dohled. Řečníci z České republiky, zemí eurozóny i USA tak mohli
na tuto novinku v evropském finančním sektoru pružně reagovat a odpovídat na četné dotazy účastníků semináře. Seminář byl rozdělen do dvou bloků.

Blok 1:
Pohled regulátorů
Jan Frait,
ředitel odboru finanční stability, ČNB
Martin Šuster,
ředitel odboru výzkumu,
Národní banka Slovenska
Klára Cetlová,
ředitelka odboru finančních trhů,
Ministerstvo financí ČR
Zdeněk Čech,
ekonomický poradce, Zastoupení
Evropské komise v ČR

Finanční krize dle Z. Čecha také
ukázala jistou fragmentaci dohledů a snaha Evropské komise míří
v současnosti k nastavení nových
jednotných pravidel, při zachování
rovných podmínek, minimalizaci
nákladů pro daňového poplatníka
a vysoké míry otevřenosti. Hlubší
integrace v rámci Eurozóny má dle
Z. Čecha tři pilíře, a to jednotný bankovní dohled, jednotný systém krizového řízení a evropský záchranný
mechanismus.

J. Frait poté popsal různé přístupy
k diverzitě a jednotnosti evropského bankovního trhu. Bankovní sektory se v Evropské unii liší a existují
dva krajní pohledy na tuto rozdílnost. Jeden prosazuje nemožnost
změny, ten druhý naopak stanovuje tyto rozdíly jako původce všech
problémů v Evropské unii. M. Šuster zastává pozici, že Evropská unie
potřebuje společný dohled. Jednotnost bankovního trhu je podle
něj potřebná, bez ní totiž zůstane
9

M. Šuster, K. Cetlová

Evropská unie zranitelná. Nicméně
je jasné, že plánovaná bankovní
unie nebude ideální a jistě se i v ní
najdou mnohé chyby: celkově ale
bude přínosná. J. Frait ovšem podotýká, že retailové bankovnictví je
v podstatě businessem lokálním, ne
globálním a jednotnost mu nemusí
být prospěšná. Uvádí zde názor A.
Pesauda, který tvrdí, že může vést
dokonce až k rozpadu eurozóny.
Z pohledu K. Cetlové bude v případě jednotnosti bankovního trhu
také problematická vymahatelnost práva a rovněž otázka, bude-li
globální regulátor řešit problémy
s ohledem na zájmy lokálního státu.

k personálnímu propojení a občas
neochotě zasahovat. Za třetí banky
versus společný trh, který v oblasti
služeb vlastně nefunguje, a za čtvrté banky versus reálná ekonomika
a nemožnost devalvace pro členy
eurozóny. Tato nevýhoda vede při
ztrátě konkurenceschopnosti státu
k nutnosti vnitřní devalvace, která
je sama o sobě velice složitá a navíc zanechává úvěry v nominální
hodnotě. Tedy při snížení platů dojde k zvýšení procenta nesplácení
úvěrů a potažmo díky problémům
bankovního sektoru k nižší míře investic, což opět podvazuje konkurenceschopnost daného státu.

Další problémy spojené se snahou
o jednotnost Evropského bankovního trhu vidí J. Frait v nadměrném
důrazu na potenciálně rizikové
neomezené podnikání poboček
i v retailovém bankovnictví, v asymetrické podpoře zájmů domovských regulátorů a mateřských
společností, ve složitosti celého
systému a překrývání různých
agent a nakonec v přenášení pravomocí na úroveň EU za ponechání
zodpovědnosti na národní úrovni.
Dle J. Fraita problémem není různorodost, ale netransparentnost,
nesrovnatelnost,
nedodržování
pravidel a zametání problémů pod
koberec.

Je tedy nový rámec prvkem integrujícím, nebo rozdělujícím? Dle
Z. Čecha je prvkem jednoznačně
integrujícím, nicméně hlubší integrace nesmí být činěna za cenu
oslabení integrity vnitřního trhu Evropské unie. Další výhody bankovní unie tkví dle Z. Čecha v lepším
dohledu nad mateřskými společnostmi, a tedy jejich větší stabilitě.

M. Šuster vidí čtyři oblasti, kde existují negativní zpětné vazby spojené
s bankovním sektorem. Za prvé banky versus stát, za druhé banky versus domácí regulátor, kde dochází
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Pro země mimo eurozónu jde také
o možnost přímého podílení na dohledu nad těmito společnostmi.
Další legislativní postup bude jistě
složitý, ale ambicí Evropské komise
je dokončit vyjednávací proces do
konce legislativního období současného Evropského parlamentu.
Jak na závěr podotýká J. Frait, existuje však ještě jedno riziko: experti
a odborníci jsou v současné době
tak vytíženi různými koordinačními úkony, tvorbou a vysvětlováním
nových směrnic a vzájemným informováním, že možná nemají na samotný dohled vůbec čas.

Zdroj: Z. Čech

Blok 2:
Pohled soukromého sektoru
Pavel Štepánek,
Česká bankovní asociace
Martin Čihák,
Světová banka, Washington, D.C.
Adam Geršl,
Joint Vienna Institute, Vídeň
V druhém bloku vybral P. Štěpánek
k diskusi nejprve téma, zda může
být navrhovaný regulatorní princip odepsání závazků (bail-in) řešením problému morálního hazardu?
Na tomto místě zmínil, že 27 ze 42
největších a řekněme systémových
světových bank je v Evropě a vymezení hracího pole pouze na Evropu
nemusí být z pohledu potenciální
celosvětové krize dostatečné.
P. Štěpánek také ukázal, že čím je
v současné době bankovní instituce větší, tím rizikovější chování vykazuje. Dále vyslovil hypotézu, že
vymezení systémových bank a aplikace zvláštních regulatorních
požadavků na ně může vést k prohloubení rizika morálního hazardu a může mít i negativní dopad
na investice a úvěrování, čímž se
může omezit ekonomické oživení
v Evropě. Bail-in (princip, při kterém
nesou v první instanci náklady financování akcionáři a věřitelé, a to
s jistým omezením drobných střadatelů s vklady do 100 tisíc euro)
tedy může vést k rozšíření finanční
nákazy. Otázkou totiž zůstává, kdo
bude kupovat a držet nezajištěné
bondy vydávané jednotlivými bankami? Pokud půjde o penzijní fondy, pojišťovny a podobné instituce,
tak se v případě nějaké turbulence
finanční nákaza rozšíří poměrně
rychle.
M. Čihák se v úvodu ztotožňuje
s názorem J. Fraita a tvrdí, že pokrok
na národní úrovni je základ. Heterogenita finančních sektoru se v Evropské unii v průběhu krize spíše

P. Štěpánek

M. Čihák

A. Geršl
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prohlubuje. Možným řešením by
mohl být takzvaný „Resolution regime“ pro finanční instituce. M. Čihák také vysvětluje, proč regulační
řízení není tzv. všelék. Členské země
EU představují jen 14 procent členů
Světové banky, zato se v nich ale
odehrála většina bankovních krizí
v letech 2008-2012.
Země EU se přitom vyznačují nadprůměrným regulačním řízením.
Posledním bodem prezentace M.
Čiháka bylo konstatování, že složitost a spletitost někdy škodí a že
význam jednoduchosti regulace je
obecně podceňován.
Ve svém příspěvku si A. Geršl pokládá otázku, jaké z krize plyne pro finanční regulaci poučení? Odpověď
vidí ve dvou rovinách: za prvé před
krizí chyběl důraz na makroprudenční dimenzi regulace a za druhé
chyběla ochota národních regulátorů jednat. Nikdo tedy nejednal
proti cyklu a pouhá existence zátěžových testů nestačila. Jak říká

nejnovější článek pana Schoenmakera: „Makroprudenční politika zaměřená na stabilitu systému jako
celku je důležitější než mikroprudenční regulace a dohled zaměřený
na stabilitu jednotlivých institucí“.
Jak si tedy stojí „nový“ regulatorní
rámec EU? Byly posíleny makroprudenční prvky v regulaci a existuje
i možnost jejich zpřísnění na národní úrovni (uznání rozdílných národních finančních cyklů), nicméně ani
tyto prvky (proticyklický polštář
atd.) nejsou řešením všeho. Na druhou stranu se - jako po většině krizí
- zvýšila ochota regulátorů jednat.
A. Geršl ovšem uzavírá svůj příspěvek otázkou, zda může bankovní
unie zvýšit ochotu zpřísnit regulaci
na národní úrovni i v příliš dobrých
časech? Na odpověď si ovšem ještě
budeme muset počkat, v současné
době totiž ještě není jasné ani rozdělení pravomocí mezi ECB a národními regulátory. V současnosti
se plánuje, že ECB bude mít možnost zpřísnit regulaci nad rámec

národního regulátora ve chvíli, kdy
bude v zajetí lokálních vlivů. A. Geršl tvrdí, že národní regulátor by
měl mít rovněž možnost zpřísnit
nad rámec ECB, pokud ECB nebude
dostatečně přísná.
Závěr P. Štěpánka k tématu nové
regulace se dá shrnout do několika
bodů: Především dojde k přestrukturalizování trhu a budou zde noví
vítězové a poražení. Nová regulace
pravděpodobně nepodpoří bankovní sektor ke zvýšení investicí
a problém velikosti bank bude řešen pouze částečně - nakonec ani
bezpečí poplatníků není ochráněno úplně, jelikož takzvaný bail out
vlastně zatím také není vyloučen, je
pouze postaven na poslední místo
v pořadí.

Prezentace všech řečníků a závěrečné zprávy z obou seminářů jsou dostupné na webu IES FSV UK.
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