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Hospodářský růst Evropy byl dlouhodobě dosahován zejména neustále se zvyšující úrovní dluhů, ať už jednotlivých vlád 
nebo domácností. Takový růst však nelze dosahovat věčně. Obzvláště pokud demografické prognózy předpovídají řadě zemí 
pokles populace.  

Základní otázkou současnosti je nastavení nového evropského „ekonomického modelu“, který zajistí sice pomalejší, zato 
však dlouhodobě rovnovážný růst a zaměstnanost, při stabilně nižší relativní úrovni zadlužení.  
V rámci Evropské unie bude muset dojít alespoň ke zmírnění současných obchodních nerovnováh. V tomto ohledu je před 
námi ještě kus cesty. 

Stejně tak je zapotřebí se vypořádat s „odtržením“ reálné a peněžní ekonomiky, kdy se díky monetárním expanzím, resp. 
kvantitativnímu uvolňování, peněžní ekonomika postupně vzdaluje od té reálné. Bilance centrálních bank se nafukují, 
zatímco reálný produkt spíše stagnuje. Injekce likvidity mají navíc pouze dočasný zklidňující účinek. S postupujícím 
vyrovnáváním nerovnováh a obnovením růstu budou centrální banky tuto uvolněnou likviditu postupně stahovat. Což se 
neobejde bez dopadu na reálnou ekonomiku a prodlouží období velmi pomalého růstu. 

Cena peněz se v důsledku výše uvedeného rychle a výrazně mění. Typická je vysoká volatilita. Transformaci peněžních 
prostředků do reálných aktiv, jež nesou stabilní výnos, proto považujeme za vhodnou investici. 

V eurozóně jako celku tedy bude i nadále přetrvávat velmi slabý růst tlumený především fiskální konsolidací, jejíž 
důvěryhodnost je klíčová pro pozitivní reakci finančních trhů. Nepřekvapí, že nejohroženějšími státy jsou  
v současnosti Řecko a Španělsko, jak ukazuje tzv. Heat mapa zpracovaná společností PwC. Budoucnost eurozóny i celé 
Evropy však nezávisí jenom na těchto státech. 

Obrázek 1: Heat mapa – eurozóna 

 
  

Vláda Banky Domácnosti 
Strukturální 

indikátory 

 

2012 růst 
HDP (%) 

Hrubý veřejný 
dluh (% HDP) 

Rozpočtový 
deficit (% HDP) 

Výnos 10letých 
vládních 

dluhopisů (%) 

Expozice bank 
vůči periferii (% 

aktiv) 

Dluh soukromého 
sektoru (% HDP) 

Jednotkové náklady 
práce ve výrobě 

Řecko ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  
Španělsko ●  ● ●  ● ●  ●  ● 
Francie ● ●  ●  ●  ● ● ● 
Německo ● ●  ●  ●  ● ●  ●  

        ●  < -0,5% > 80% >5% >7% >10% >200% >110 

●  -0,5-0,5 60-80% 5-2% 3-7% 2-10% 150-200% 103-110 

●  >0,5% <60% <2% <3% <2% <150% <103 

Zdroj PwC IMF WEO IMF WEO Datastream EBA Eurostat OECD 

Rok 2012 2011 2011 22.3.2012 Dec 2011 2010 (2010; 2005 = 100) 

Zdroj: PwC  

Není překvapením, že nejhůře v našem testu dopadlo Řecko. To má sice na rozdíl například od Španělska relativně nízké 
zadlužení soukromého sektoru, nicméně jeho reálná ekonomika je výrazně slabší. Jediným významnějším sektorem je 
turistický ruch. Případná oslabená vlastní měna nemá de facto čemu pomoci. Situace ve Francii je zatím relativné stabilní, 
nicméně špatných výsledků dosahuje ve fiskálních ukazatelích, ozdravení veřejných financí by se tak mělo stát tamní 
prioritou. Zatím nejlepších výsledků dosahuje Německo, i zde však hrubý veřejný dluh překračuje Maastrichtské kritérium. 

Střední a východní Evropa, konkrétněji země Visegrádské čtyřky, si v porovnání s vyspělejšími státy vedou mnohem lépe. 
Problémy naznačuje naše Heat mapa pouze v Maďarsku, kde došlo navíc v loňském roce ke zkreslení jeho rozpočtového 
deficitu. Znárodnění soukromého penzijního fondu přineslo zlepšení bilance o 10 p.b., bez něj by se Maďarsko dostalo do 
červených čísel i u tohoto ukazatele.   

  

Očekávání v eurozóně 
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Obrázek 2: Heat mapa – Visegrádská čtyřka 

 
  

Vláda Domácnosti 
Strukturální 

indikátory 

  
2012 růst 
HDP (%) 

Hrubý veřejný 
dluh (% HDP) 

Rozpočtový 
deficit (% HDP) 

Výnos 10letých 
vládních dluhopisů 

(%) 

Dluh soukromého 
sektoru (% HDP) 

Jednotkové náklady 
práce ve výrobě 

Česká republika  ● ●  ●  ●  ●  ●  
Maďarsko  ● ●   ●*  ●  ●  ●  
Polsko  ●  ●  ●  ●  ●  ●  
Slovensko  ●  ●  ●  ●  ●  ●  
* Maďarsko znárodnilo soukromý penzijní fond, což zlepšilo jeho bilanci o 10 p.b. HDP.  

 
            

● < -0,5% > 80% >5% >7% >200% >110 

● -0,505 60-80% 5-2% 3-7% 150-200% 103-110 

● >0,5% <60% <2% <3% <150% <103 

Zdroj MF ČR Eurostat Eurostat Bloomberg Eurostat OECD 

Rok (4/2012) 2011 2011 4.5.2012 2010 (2010; 2005 = 100) 

Zdroj: PwC 

Ani predikce růstu ekonomiky na roky 2012 a 2013 nepřináší Eurozóně a státům nejvíce postiženým dluhovou krizí 
optimistické vyhlídky. Nejlépe by se mělo dařit našim sousedům na Slovensku, výrazně by mělo růst také Estonsko. 
Optimistický výhled Slovenska nabízí, díky podobnému jazyku a právnímu prostředí, příležitost našim obchodním 
společnostem mít v portfoliu rostoucí zemi. Naopak Řecko, Portugalsko, Itálie i Španělsko zůstanou i nadále v recesi. 

Graf 1: Výhled vývoje ekonomiky v eurozóně 

 
Zdroj: IMF, duben 2012 

Pomoci ohroženým státům, případně jejich bankovnímu sektoru, mají v EU dva fondy: Evropský nástroj finanční stability 
(EFSF) a Evropský finanční mechanismus stability (EFSM), v současnosti vzniká ještě třetí - Evropský mechanismu stability 
(ESM), který na rozdíl od výše zmíněných bude permanentní. 

Tabulka 1: Záchranné fondy EU 

 Úvěrová kapacita Dosud vyčleněno/slíbeno 

EFSF 440 mld. EUR Irsku 12/17,7 mld. EUR 
Portugalsku 14,8/26 mld. EUR 
Řecku 107,9/179,6 mld. EUR 

EFSM 60 mld. EUR Irsku 18,4/22,5 mld. EUR 
Portugalsku 20,1/26 mld. EUR 

ESM Až 500 mld. EUR Funkční pravděpodobně do července 2012 

   Zdroj: EU, EFSF 

Je zřejmé, že záchranné mechanismy dosáhly impozantní výše. Uvažovaná pomoc španělskému bankovnímu sektoru ve výši 
až 100 mld. eur, je plně pokryta. Nicméně kapacita fondu není dostatečná pro zajištění delšího financování větší evropské 
ekonomiky mimo finanční trh. Navíc hrozící zhoršování ratingových známek zemí evropského jádra by vedlo i ke zhoršení 
postavení těchto fondů a omezení jejich úvěrové kapacity. 
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Česká republika  
Dosavadní vývoj a predikce 
 

Českou ekonomiku lze označit za stabilní. Především díky 
relativně rozumné fiskální politice v minulosti a brzké 
fiskální konsolidaci je ČR bez výraznějších 
makroekonomických nerovnováh. Deficity veřejných 
rozpočtů a refinancování dluhu je tak profinancováváno za 
poměrně příznivou průměrnou úrokovou sazbu.   

Maastrichtské kritérium deficitu by podle plánu vlády 
mělo být v roce 2012 splněno, jeho důvěryhodnost 
podpořil i fakt, že jej bylo téměř dosaženo i v roce 2011, 
kdy činil deficit 3,1 % HDP. Vláda ale zvažuje další 
úsporná opatření v důsledku pomalejšího než 
očekávaného hospodářského růstu. 

Aktuálně pro letošní rok očekáváme stagnaci naší 
ekonomiky. V prvním čtvrtletí 2012 je odhadován pokles 
ekonomiky o 0,7 p.b., nicméně tento pokles byl do velké 
míry dán jednorázovými a metodickými vlivy. Výkon 
hospodářství byl nižší v důsledku předzásobení 
tabákovými výrobky a s nimi související platbou daní už ke 
konci roku 2011 a negativním vývojem přidané hodnoty u 
penzijních fondů, který je jednorázovým důsledkem 
penzijní reformy.  

Citelným faktorem snížení reálného HDP je však také 
pokles spotřeby domácností, především u zboží 
dlouhodobé spotřeby. Zde se projevují, pravděpodobně až 
přehnané, obavy z budoucího vývoje.  

Nebezpečná může být závislost ekonomiky ČR na exportu. 
V posledních třech letech byla česká ekonomika tažena 
primárně právě exportem. Nyní se ale nacházíme v situaci, 
kdy se řada zemí snaží posílit vlastní 
konkurenceschopnost, čímž vlastně automaticky snižuje 
konkurenceschopnost naší ekonomiky. Může se také 
přestat dařit našim obchodním partnerům, zejména 
Německu. Negativní dopady pak můžou být silné. 

Proto by byla vhodná určitá podpora domácí spotřeby, 
protože, jak bylo uvedeno výše, ekonomický model ČR je 
příliš orientován na export. Vzhledem k otevřenosti naší 
ekonomiky je však účinná podpora spotřeby poměrně 
omezená.  Určitou cestou může být podpora služeb, která 
s sebou zároveň typicky nese vyšší zaměstnanost. 

Rok 2012 by podle očekávání měl přinést mírné zvýšení 
inflace. Vliv na ni mají nejen externí šoky v podobě cen 
energetických surovin, ale především růst DPH a 
spotřebních daní. 

Situace na trhu práce není optimální, v porovnání se 
zbytkem Evropy se však nezaměstnanost v ČR stále 
nachází pod průměrem EU.  

Tabulka 2 Predikce vývoje České republiky 

 
 

2011 2012 2013 

HDP  Růst v % 1,7 0,2 1,3 

Průměrná míra 
inflace  

% 1,9 3,3 2,3 

Míra 
nezaměstnanosti 
(VŠPS)  

Průměr v % 6,7 7,0 7,2 

CZK/EUR  
 

24,6 25,1 24,9 

 Zdroj: MF ČR, duben 2012 

Bankovní sektor 

Bankovní sektor v České republice je relativně zdravý. 
Stress testy, které provádí Česká národní banka a které 
jsou ještě přísnější, než ty pořádané Evropskou centrální 
bankou, ukázaly, že české banky jsou odolné vůči 
potenciálním nepříznivým šokům. 

Odolnost dokazuje i poměr dluhů k vkladům (tzv. loan-to-
deposit ratio), který je v ČR nejlepší v regionu a současně 
nižší než 1.  

Graf 2: Poměr dluhů k vkladům (%) 

Zdroj: ECB, národní centrální banky, Raiffeisen RESEARCH 
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Graf 3: Poměr dluhů k vkladům ve střední a 
východní Evropě (%) 

 
* H1 2011/Q1 2011 

Zdroj: Národní centrální banky, Raiffeisen RESEARCH 

 

Jak ukazují předchozí grafy, nemají tuzemské banky 
potřebu významnějšího financování ze strany svých 
centrál. Přesto, zejména v případě turbulencí na trzích, 
mohou být jimi ovlivněny v přístupu k riziku a k ochotě 
půjčovat. Stejně tak přísnější regulace bank v důsledku 
nepříznivé situace v některých zemích může vést 
k omezování půjček i na relativně bezproblémovém 
českém trhu.   

Banky, které působí v České republice lze rozčlenit do 
dvou skupin – na dceřiné společnosti nadnárodních 
korporací a na pobočky zahraničních bank. Pobočky 
zahraničních bank považujeme za rizikovější skupinu a 
doporučujeme sledovat jejich angažovanost vůči rizikovým 
zemím. 

ČNB aktivně reagovala na riziko spojené s financováním 
mateřských společností a v dubnu 2012 novelizací 
zpřísnila vyhlášku upravující angažovanost bank vůči 
zahraničním mateřským a sesterským společnostem. 
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Stress testy České národní 
banky 

V červnu zveřejněné stress testy českého bankovního 
sektoru, které pravidelně provádí Česká národní banka 
(ČNB), i nadále potvrzují vysokou odolnost bank vůči 
nepříznivým šokům. Zátěžové testy pracují se dvěma 
scénáři – Základním scénářem a scénářem Evropa 
v depresi.  
Vývoj HDP, měnového kurzu CZK/EUR a 3M Pribor při 
zohlednění obou scénářů by byl následující: 
 
Graf 4 Vývoj růstu reálného HDP, v % 

 
Zdroj: ČNB, úprava PwC 

 
Graf 5 Vývoj měnového kurzu, CZK/EUR 

 
Zdroj: ČNB, úprava PwC 

 
Graf 6 Vývoj 3M Pribor, v % 

 
Zdroj: ČNB, úprava PwC 

 

 
 
 
 
Pro testování vývoje kapitálové přiměřenosti (CAR) byly 
rozšířeny již zmíněné scénáře o další dvě varianty. Jedná 
se o ztrátu důvěry investorů, a to nejen vůči zadluženým 
zemím EU, ale i vůči ČR a dále o předpoklad 
znehodnocení 50 % všech expozicí pěti největších 
domácích bank vůči svým mateřským skupinám. Ve všech 
případech se agregátně, tzn. za celý bankovní sektor, CAR 
drží nad 8 %. 
 
Graf 7 Vývoj kapitálové přiměřenosti, v % 

 
Zdroj: ČNB 

 
 
Individuálně však některé banky začínají pociťovat 
nedostatek vlastního kapitálu a jejich CAR klesá pod 8 %, 
což by si vyžádalo doplnění kapitálu v rozmezí 
14,6 až 32,5 mld. Kč. Kapitálová injekce však ani v případě 
extrémního šoku není větší než 1 % HDP a z hlediska 
velikosti bankovního sektoru se nejedná o hodnotu, která 
by mohla ohrozit jeho stabilitu. 
 

Graf 8 Potřeba kapitálové injekce 

 Zdroj: ČNB, úprava PwC 
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Rizika eurozóny 

Slabé ekonomické základy ponechávají země Eurozóny 
náchylné k dalším šokům. Budoucí vývoj Eurozóny a do 
jisté míry i celé Evropy závisí na mnoha faktorech, těmi 
klíčovými jsou: 

• Výkonnost Německa  

Eurozóna se drží především díky růstu německé 
ekonomiky. Bude vývoj v Německu i nadále pozitivní? A 
dokáže samo Německo táhnout a financovat celou 
eurozónu? 

• Podpora ECB  

ECB pumpuje do bankovnictví biliony EUR, čímž „kupuje 
čas“ Španělsku a Itálii. Otázka zní, na jak dlouho a za 
jakou cenu, neboť monetární expanze s sebou přináší také 
zvýšenou volatilitu a vyšší inflaci. 

• Volby ve Francii a Řecku 

Občané rozhodují o osudu svých zemí a v případě Francie 
o osudu celé eurozóny. Zachrání Řekové sebe i svou zemi 
nebo je jejich volba zažene do záhuby? Udrží se Francie v 
„jádru“ eurozóny nebo se vydá na cestu k jižnímu křídlu? 

Strukturální reformy 

Na strukturální reformy lze nahlížet jako na reakce na 
zmíněná rizika. Jejich úkolem je zajistit zvýšení 
konkurenceschopnosti evropské periferie a tím i 
udržitelnost měnového bloku. Konkurenceschopnost je 
však pojem relativní – jde o vztah jednoho subjektu vůči 
druhému. EU jako celek konkurenceschopná je, v tomto 
případě máme tedy na mysli konkurenceschopnost uvnitř 
EU. Aby došlo k jejímu vyrovnání, musí se snížit 
konkurenceschopnost zejména Německa, ale vlastně i 
České republiky. Protože nic není zadarmo, 
některé/všechny státy se musí připravit na bolestivé 
změny. 

Česká republika se nyní soustředí spíše na fiskální 
konsolidaci a zajištění si financování přímo na trhu. Tyto 
cíle jsou pro malou otevřenou ekonomiku, jakou ČR je, 
velmi důležité. Co se týče strukturálních reforem, objevuje 
se i u nás řada návrhů, plánů a strategií. Bohužel však bez 
analýzy a zajištění potřebných zdrojů. 

 

 

 

Aktuální vývoj ve Španělsku, 
Řecku a Francii  

Španělsko 

Situaci ve Španělsku nelze přirovnávat k té řecké, jedná se 
spíše o krizi realitního sektoru respektive bankovnictví. 
Fiskální disciplína Španělska byla těsně před krizí celkem 
dobrá. Zatímco většina Evropy vykazovala deficity 
veřejných financí, Španělsko dosáhlo v letech 2005-2007 
přebytku a poměr dluhu k HDP se pohyboval okolo 40 %. 
Z pohledu těchto dvou ukazatelů na tom Španělsko bylo 
lépe než průměr v EU, ale dokonce také lépe než Francie či 
dokonce Německo. Španělsko však bylo krizí velmi silně 
zasaženo. Svůj díl na tom má španělský bankovní sektor, 
který umožnil vznik a nerozpoznal nemovitostní bublinu a 
pozdější prudké zvýšení úrokových sazeb, za které je trh 
ochoten Španělsku půjčovat. 

Graf 9 Saldo veřejných financí, % HDP 

 
Zdroj: Eurostat 

 

Graf 10 Dluh veřejného sektoru, % HDP 

 
Zdroj: Eurostat 
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Ještě v březnu letošního roku se úrok desetiletých státních 
dluhopisů držel pod 5 %, koncem května již dosahoval více 
než 6,6 %. Vezmeme-li v úvahu nominální růst HDP, který 
byl mezi lety 2000-2011 v průměru 5,23 %, nebyl by pro 
Španělsko při úrokové sazbě okolo 4 % žádný problém 
udržet svůj dluh pod 65 % HDP. K dosažení tohoto cíle by 
Španělsku stačil roční primární deficit ve výši 0,74 % 
HDP, což, jak ukazují roky před krizí, není nedosažitelný 
cíl. 

Případ Španělska1 

 

 

 

 

 

Španělsko však v současnosti trápí něco jiného než stav 
jeho veřejných financí. Chování španělských bank bylo 
v době hospodářského růstu velmi neopatrné, vlna 
optimismu způsobila, že banky půjčovaly klientům vyšší 
částky, než jaká byla faktická hodnota zastavovaných 
nemovitostí. Chybná manažerská rozhodnutí a ovládání 
lokálních spořitelen místními politiky způsobily problémy 
zdejších bank. Na sanaci bankovního sektoru však 
Španělsko nemá dostatek financí, pomoc Evropy se tak 
zdá nevyhnutelná. Podle odhadů by rekapitalizace bank 
měla přijít zhruba na 100 mld. EUR a dohlížet by na ni 
měl Mezinárodní měnový fond.  

Řešení bankovních krizí 

Vzhledem k tomu, že situace španělského bankovnictví 
není ve světě ojedinělá, připravuje se přísnější regulace, 
jejímž základem bude Basel III. Přísnější požadavky na 
kapitál sice sníží riziko morálního hazardu, na druhou 
stranu však zvýší náklady na vlastní kapitál a způsobí 
obtíže financováním bank. 

 
 

 

 

 

 

                                                             

1 Antonio Fatas and Ilian Mihov on the Global Economy 
http://fatasmihov.blogspot.cz/2011/11/solvency-or-liquidity-r-
g.html 

Řecko 

Řecko si za své problémy může ve velké míře samo a 
stejně tak má ve svých rukách i naději na svou záchranu. 
Oproti Španělsku byly řecké veřejné finance v jednom z 
nejhorších stavů v celé Evropě, včetně postsovětských 
zemí. O osudu Řecka rozhodne výsledek nadcházejících 
voleb. Ve hře jsou dvě nejsilnější strany – radikální levice 
(SYRIZA) a pravice (Nová demokracie), která je 
proevropsky zaměřená. Obě strany jdou však do boje o 
vládu v zemi s nerealistickými sliby. Slibují konec škrtů, 
zvyšování důchodů či prodlužování podpory 
v nezaměstnanosti.  

Francie 

Pro Francii znamenala první polovina letošního roku řadu 
změn na politické úrovni, které budou mít zásadní vliv na 
její směřování v příštích několika letech. Novým 
prezidentem Francie se stal levicově zaměřený Hollande, 
v parlamentních volbách vše nasvědčuje taktéž vítězství 
levice.  

Za vlády prezidenta Sarkozyho se Francie snažila udržet 
v jádru eurozóny i za cenu značných ústupků, které vedly 
až k přenechání vlády v EU Německu. Volby 
pravděpodobně řadu věcí změní. Lze očekávat zvýšení 
vládních výdajů a tím i deficitu veřejných financí, které 
může v nejhorším případě přinést až zhoršení ratingu 
země a snížit úvěrovou kapacitu záchranných fondů. 
Problémy periferních zemí by se tak mohly prohloubit. 
Nicméně Francie má solidní institucionální prostředí i 
smysl pro mezinárodní realitu. Předvolební sliby tak 
nebudou reálně v plné míře naplněny.  

 
  

dluh/HDP …………………………………….…… 65 %  

nominální růst HDP (2000-2011) ….….. 5,23 % 

průměrná úroková sazba….. ………………..… 4 % 

    (r-g) x dluh/HDP = primární bilance 

  Španělsko:  (4 %- 5,23 %) x 65% = -0,74 % 
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Co se stane s eurozónou? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dopad scénářů na ČR 
 
Scénář 1 – Monetární expanze  

Evropská centrální banka dostává zelenou, aby poskytla 
významnou likviditu oslabeným ekonomikám. Očekáváme 
apreciaci české koruny, která v delším období způsobí 
negativní šok našemu průmyslu a zpomalí růst 
ekonomiky. Nicméně i přes toto posílení kurzu dojde 
k částečnému přelití inflace z eurozóny do ČR. Ekonomika 
se do recese nedostane. 

Doporučení: Utraťte svoje peníze! 

• Podniky by měly své přebytečné peněžní prostředky 
použít k nákupu reálných aktiv.  

• Monetizace dluhu zároveň podpoří nominální růst, 
což hovoří ve prospěch fúzí a akvizic či jiných investic 
v Evropské unii.  

• Výhodné se za této situace také jeví zvýšení podílu 
dlouhodobých dluhů s fixním úročením. 

• Zajistěte se proti kurzovému riziku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scénář 2 – Řízené bankroty 

Pro nejvíce zadlužené země je sjednán program 
restrukturalizace dluhů. Aby se zabránilo nákaze mezi 
zeměmi, je částečně posílen také kapitál některých bank. 
Přestože tato podpora udrží eurozónu pohromadě, 
neochota bank poskytovat úvěry pokračuje a eurozóna 
upadá do dlouhodobé recese a dluhovo-deflační spirály.   

Český bankovní systém je relativně silný a zdravý. 
Pobočky zahraničních bank ale mohou být bankroty 
postiženy. Dočasný „credit crunch" (snížená úvěrová 
schopnost bank) zapříčiní vyšší tržní sazby. Český průmysl 
bude zasažen dlouhotrvající recesí v eurozóně.  

Doporučení: Zachraňte své peníze! 

• Větší firmy si mohou vzít příklad ze společnosti 
Siemens a založit si svou vlastní banku, přičemž 
využijí možnosti uložení svých peněz v centrální 
bance (ECB či FED).  

• EU bude v tomto případě těžce zasažená a hrozí credit 
crunch. Proto by se společnosti měly orientovat na 
zahraniční trhy, investovat a vyhledávat zákazníky 
mimo EU.  

• Chudší evropští spotřebitelé budou vyhledávat 
levnější zboží – vytvořte prodejeschopné produkty.  

• Sledujte zdraví bank, zajistěte si potřebnou likviditu. 
 
 

 

 

Scénář 1 – Monetární expanze 

• ECB nakupuje stání dluhopisy 

• Růst inflace  

• Rozkolísanost na trzích 

 

Scénář 2 – Restrukturalizace 
dluhů 

• Balíčky na posílení kapitálu bank 

• Neochota k poskytování úvěrů 

• Dluhovo-deflační spirála 

 

Scénář 3 – Vystoupení Řecka 

• Řízený odchod Řecka  

• Smlouvy nově uzavírány v drachmě  

• Oslabení drachmy  

 

Scénář 4 – Nový měnový blok 

• “Deurozóna”, posílení “Deura”, příliv 
kapitálu, vysoká domácí poptávka  

• Náklady na transformaci  

• Dlouhodobý pokles exportu  

 

Koncem minulého roku PwC nastínilo čtyři možné scénáře vývoje eurozóny, které jsou průběžně 
aktualizovány. Nyní lze pozorovat jejich postupné naplňování. Monetární expanze v zásadě již 
v eurozóně probíhá, řízené bankroty a restrukturalizace dluhů postihly Řecko, jehož vystoupení 
z eurozóny se stále zvažuje, a nový blok resp. politická unie je předmětem aktuálních diskuzí. 
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Scénář 3 – vystoupení Řecka 

Řecko je donuceno odejít z eurozóny. Následně trpí 
výrazným zhoršením své ekonomiky, rychlou devalvací 
vlastní nové měny a prudkým nárůstem inflace. Eurozóna 
se snaží chránit svou měnu prostřednictvím tvrdé 
rozpočtové disciplíny a jiných opatření zvyšujících důvěru 
investorů. Stále však trpí recesí, která trvá až 2 roky. 
Vystoupení Řecka z eurozóny pravděpodobně nebude mít 
velký dlouhodobý dopad na ČR2. 

Doporučení: Řecko? 

• Firmy mohou pokračovat ve svých nynějších plánech, 
musí však vzít v úvahu svoji krátkodobou likviditu. 

• Lze uvažovat o zvýšení dovozu oliv a oleje z Řecka.  
• Za zvážení stojí možnost pořídit si v Řecku 

nemovitost na léto. 
 

Scénář 4 – Nový měnový blok 

Vystoupení Řecka otevírá dveře k opuštění měnové unie 
dalším státům. Francie s Německem se shodují na tom, že 
stávající eurozóna je neudržitelná, což dláždí cestu pro 
nový, menší a pevněji regulovaný měnový blok. Lze 
předpokládat, že „nové euro“ dramaticky posílí a že nový 
blok bude těžit z boomu domácí poptávky.  

Ekonomiky, které jsou vyloučeny, trpí prudkým oslabením 
svých měn a vážnými ekonomickými problémy.  

Pokud se ČR stane součástí „nové eurozóny“, bude 
následovat vývoj tohoto nového bloku. Zůstane-li mimo 
ni, dojde k velkému šoku, výraznému poklesu koruny a 
odlivu kapitálu ze země. Slabá koruna však do budoucna 
pomůže českému exportu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

2 Přestože trhy po vystoupení Řecka pravděpodobně zachvátí 

panika, řecká ekonomika je malá, primární dopady na evropskou 

ekonomiku budou tedy pouze krátkodobé. 

 

Doporučení: Porazte německé firmy! 

Ať už bude či nebude ČR součástí „nové eurozóny“, musí 
být české společnosti připraveny na souboj s německými 
společnostmi.  

V momentě, kdy se ČR stane součástí nového měnového 
bloku:  

• Firmy by se měly orientovat na výzkum a vývoj a 
vytvářet produkty s vysokou přidanou hodnotou. 

• Měly by se připravit na přijetí německého práva 
(např. ve formě konsolidovaného základu daně 
CCCTB).  

• Doporučujeme využít výhody silné měny a využít či 
přímo koupit levné dodavatele sídlící mimo novou 
eurozónu.  

• Zajistěte se proti kurzovému riziku. 
 

V případě, že se ČR nestane součástí nové eurozóny:  

• Firmy by i tak neměly zůstat „mimo“. Měly by se 
chovat spíše tak, jako by ČR byla součástí nového 
bloku.  

• Neměly by se orientovat pouze na cenovou 
konkurenci.  

• Zajistěte se proti kurzovému riziku. 
• Je ohrožena pozice Německa jako našeho 

nejdůležitějšího obchodního partnera. 
• Mohou být ovlivněny také současné smlouvy 

s německými společnostmi. 
• Lze také spekulovat na pokles české koruny a převést 

peníze do nového měnového bloku. 
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Kontakty:  
 

Jiří Moser 

řídící partner  

e-mail: jiri.moser@cz.pwc.com 

tel.: +420 251 152 048 

 

Zdeněk Hrdlička 

makroekonom 

e-mail: zdenek.hrdlicka@cz.pwc.com 

tel.: +420 251 151 867 

 

 

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.  

Kateřinská 40/466, 120 00  Praha 2

Podniky by měly vzít v úvahu následující fakta a pravidelně přehodnocovat 
svoji strategii zejména v těchto oblastech: 

 

1. Geografická působnost – mohu expandovat na trhy mimo EU? 

2. Zvýšená volatilita cen komodit a měnových kurzů – jak je proti nim podnik zajištěn? 

3. Nejistota podmínek smluv např. pokud jsou uzavřeny v drachmě – jak to ošetřit? 

4. Neochota bank půjčovat – jak zajistím svoji likviditu?  

5. Sledování zdraví bank – jsem závislý na bankách, které se mohou dostat do problémů? 

6. Variantní plánování – mám zpracován i plán B a C? 

7. Schopnost rychle reagovat – umím se přizpůsobit nové situaci?  

8. Vznik nových hranic/bariér v případě vystoupení některých zemí z EU/eurozóny – ovlivní to moji 
logistiku? 

9. Zásadní zdroje či zásoby se mohou stát nedostatkovým zbožím – jak lze minimalizovat dopady na 
podnikání? 

10. Objemy prodejů a produktový mix se může značně měnit – jsem dostatečně flexibilní? Mám 
představu, jak se může trh vyvíjet? 

 

 

 

 

 

mailto:jiri.moser@cz.pwc.com
mailto:zdenek.hrdlicka@cz.pwc.com
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