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Inovační barometr ECB: Česká republika se zlepšila, investory ovšem stále
láká hlavně na levnou pracovní sílu
 Inovační barometr Erste Corporate Banking sleduje konkurenceschopnost, inovační potenciál a
budoucí prosperitu země
 Česko se v barometru umístilo na 17. místě, o dvě příčky výše než v loňském roce
 Česká republika zaostává například v počtech žádostí o udělení mezinárodních patentů, nebo
v procentu domácností se širokopásmovým připojením na internet

Již pátým rokem vydává Česká spořitelna unikátní nástroj pro porovnávání atraktivity 28 ekonomik Evropské
unie Inovační barometr Erste Corporate Banking. Ten posuzuje hospodářskou výkonnost jednotlivých zemí
z hlediska jejich inovačních schopností a budoucí konkurenceschopnosti. Letošní hodnocení potvrdilo, že
pokud chtějí členské země Evropské unie v sílící konkurenci uspět, musí se soustředit na inovace, vědu,
výzkum a vysokou přidanou hodnotu.
Analýza České spořitelny zároveň dokázala, že evropské země si konkurenceschopnost udržují dvěma různými
způsoby. Buď jsou lídry v oblasti inovací, díky čemuž si mohou dovolit vyplácet vyšší mzdy, aniž by ztratili
konkurenceschopnost. Nebo v oblasti zavádění inovací pokulhávají a tento nedostatek kompenzují vyplácením
nižších mezd.
„Země, které nejsou dostatečně inovativní, a přesto vyplácejí vysoké mzdy, se dříve nebo později dostanou
do makroekonomické krize, jako se to stalo předluženému Řecku, Itálii nebo Španělsku. Pokud chceme v ČR
vyšší mzdy, musíme zlepšit prostředí pro inovace, uvádí Jan Jedlička, manažer EU Office České spořitelny.
Česká republika zatím stále patří do tábora méně inovativních zemí s nižšími mzdami, ale na žebříčku pomalu stoupá
vzhůru. Česko si vede dobře, tedy nad průměrem EU, v podílu hi-tech exportů, ve výdajích směřovaných do výzkumu
a vývoje a v počtech absolventů technických oborů univerzit. Zaostává naopak v podílu investic venture kapitálových
fondů do start-upů a seed společností, veřejných výdajů na vzdělávání, podílu jednotlivců komunikujících s veřejnou
správou prostřednictví internetu, v procentu domácností se širokopásmovým připojením k internetu a v počtech
žádostí o udělení mezinárodních patentů.
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Více informací a plné znění analýzy inovačního barometru ECB najdete zde.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Helena Matuszná
Tisková mluvčí ČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

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.
Erste Corporate Banking – mimořádně silný partner v oblasti korporátního, investičního bankovnictví a finančních trhů
Největší poskytovatel úvěrů firmám z pohledu celkové výše úvěrů • Přední aranžér syndikovaných, klubových, akvizičních a projektových řešení financování •
Leader ve sjednávání domácích i zahraničních emisí dluhopisů pro lokální i mezinárodní klienty • Jeden z hlavních poradců v oblasti fúzí a akvizic • Největší
obchodník na kapitálových trzích v České republice měřeno počtem vydaných akcií (IPO i SPO) i jejich objemem • Jeden z nejvýznamnějších partnerů
Evropské investiční banky ve střední Evropě • Přední konzultant v oblasti M&A pro místní i regionální klienty z podnikatelského i veřejného sektoru • Největší
obchodník s EUR/CZK a přední poskytovatel služeb Treasury pro podnikové klienty i klienty z veřejného sektoru • Největší správce aktiv pro firemní a
institucionální klienty • Další zajímavé informace o korporátním bankovnictví České spořitelny zde.
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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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