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Česká republika si aktuálně půjčuje lépe než Německo, ale pořád bojuje
s korupcí a vládními regulacemi
Česká republika byla podle analytiků České spořitelny v minulých letech mimořádně úspěšná ve stabilizaci
makroekonomických podmínek, jedné ze stěžejních premis zdravého ekonomického růstu. Za posledních 25
let s výjimkou začátku 90. let neměla problémy s nadměrnou inflací, která by znehodnocovala uspořené
prostředky domácností a skrytě zvýhodňovala dlužníky na úkor věřitelů. Vedle toho také dokázala ukočírovat
veřejné i soukromé zadlužení, přičemž náklady na financování českého vládního dluhu se nově nacházejí na
nižších úrovních, než za které si v současné době například půjčují rozpočtovou odpovědností známí Němci.
Česká republika jakožto geograficky atraktivní lokalita s obstojnou infastrukturou, nízkými mzdovými náklady
a stabilním finančním sektorem tak stále úspěšně láká zahraniční investice. Ty byly jedním z hlavních motorů
růstu české hospodářství od vstupu naší země do EU v roce 2004 a měly by jím, byť v o něco menší míře,
zůstat i nadále.
Z hlediska makroekonomické stability se podmínky pro pokračující konvergenci České republiky směrem k
hospodářské úrovni starých zemí Evropské unie v zásadě podařilo splnit. Stále se však potýkáme s řadou překážek,
které tento proces v minulosti významnou měrou zpomalovaly. Podle aktuální zprávy o globální
konkurenceschopnosti z dílny Světového ekonomického fóra patří mezi nejpalčivější problém České republiky
z hlediska podmínek pro podnikání vysoká míra korupce. Podle světového žebříčku, který každoročně zveřejňuje
Transparency International, náležela České republice z hlediska vnímání korupce ve veřejném sektoru v roce 2013 až
57. pozice, přičemž ze zemí Evropské unie na tom hůře než Česká republika bylo jen o jednu příčku níže postavené
Slovensko, dále pak Itálie, Rumunsko, Bulharsko a Řecko.
Se stále vysokou mírou korupce souvisí i další palčivý problém, který se růstu české ekonomiky negativně projevuje.
Je jím kvalitativní úroveň institucí veřejného sektoru, jmenovitě pak nadměrné břemeno vládních regulací (135. pozice
ze 148 zemí v žebříčku Světového ekonomického fóra), vymahatelnost práva či upřednostňování partikulárních zájmů
politických představitelů. Jako tristní v porovnání se zahraničím lze rovněž hodnotit pozici České republiky z hlediska
dopadů současného nastavení daňového systému na motivaci investorů a především pak zaměstnanců, primárně
těch s nízkými příjmy. Úroveň růstu české ekonomiky bude při slabých vyhlídkách pro budoucí růst ekonomiky
eurozóny, kam směřuje převážná většina našeho exportu, v příštích letech do značné míry záviset na tom, jak se
budeme schopni popasovat s výše zmíněnými a jim podobnými domácími problémy.
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Není to však jen Česká republika, která stojí před velkými výzvami. Dá se říci, že všechny státy střední a východní
Evropy se budou muset zaměřit na nové priority, jinak riskují, že se jejich rozvoj zastaví na průměrné úrovni a
nebudou nikdy schopny dostihnout Západ. Analytici Erste Group v čele s Jurajem Kotianem identifikovali v reportu
„25 let po pádu komunismu – má střední a východní Evropa stále klíč k růstu?“ tři strategické oblastí, které
těmto požadavkům nejlépe odpovídají. Vlády států CEE by se měly podle nich zaměřit na investice do infrastruktury,
energetickou bezpečnost a obranu a zároveň se připojit k nové vlně efektivního využívání energií. Dalším klíčem k
růstu je podle analytiků Erste Group výrazné posílení sektoru informačních a komunikačních technologií. Jejich
potenciál také výrazně podpoří, pokud se dokáží vypořádat s úbytkem obyvatelstva v produktivním věku.
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Profil České spořitelny
Česká spořitelna je největší bankou v České republice • Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů • Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní
a korporátní klienty • Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice • Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití • Další zajímavé informace o České spořitelně zde.
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti
5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů • 1 450 000 000 Kč jsme vložili do
Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice • 80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně
prospěšné projekty • 2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových
programech pro zaměstnance a klienty • 8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích • 1 887 dobrovolníků
se v roce 2013 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme více než 16 000 hodin práce dobrovolníků • 376 našich poboček má bezbariérový přístup
a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty • 2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost
díky spořitelním Dnům pro charitu • Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde.
Profil Erste Group
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU • Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,4 milionům klientů
v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku) • Ke konci 1. čtvrtletí 2014
dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 203,9 mld., čistý zisk činil EUR 103,3 mil. a poměr nákladů k výnosům 57,0 %.
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