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 Vážení uživatelé internetového deníku 
 www.valnehromady.cz, 

přinášíme Vám další číslo tištěného vydání. 
I v roce 2013 budeme usilovat o vaší přízeň.
Uděláme vše proto, abyste byli 
spokojeni s poskytovanými službami. 

Redakce

 Klíčové faktory globální ekonomiky 
 v roce 2013 

Oproti roku 2012 vypadá celkový ekonomický výhled 
mírně pozitivněji. EIU nabídla seznam hlavních 
ekonomických témat, která budou zaměstnávat 
vlády, firmy, spotřebitele a investory pro rok 2013. 
Vybrali jsme témata s bezprostředním vztahem k ČR. 

 Celosvětově silnější růst HDP. 

Globální ekonomika zůstane slabá, ale určité 
zlepšení se dá očekávat. Propad eurozóny poleví 
s tím, jak se blok sedmnácti zemí vrátí na konci 

roku 2013 k velmi slabému meziročnímu růstu. 
Nedávné pobídky v Číně by se měly zřetelněji 
projevit během roku. Hospodářský růst Číny se tím 
dostane na roční průměr kolem 8,5%. Touto úrovní 
vrcholí současný cyklus a není pravděpodobné, že 
by čínská ekonomika dosahovala i v dalších letech 
stejných výsledků s ohledem na zpomalující se 
tempo růstu. Bezprostřední ohrožení amerického 
růstu zastavila mini dohoda kongresu o „fiskálním 
útesu“ z 1. ledna. Otázka výkonu největší ekonomiky 
v roce 2013 bude záviset na výsledku podobných 
fiskálních konfrontací v následujících měsících. 
Stěžejním rizikovým faktorem, který může negativně 
ovlivnit tuto předpověď, zůstává zhoršení finanční 
situace eurozóny. Růstová očekávání však posilují 
zejména v oblasti časování mírného globálního 
oživení, které může proti předpokladům nabrat 
tempo rychleji s tím, jak poroste důvěra investorů.

 Relativní zklidnění v eurozóně? 
Očekáváme ještě řadu vzestupů a propadů při 
zvládání a před konečným vyřešením dluhové krize 
v eurozóně, ale celkový obraz se od poloviny roku 
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2012 projasnil. Finanční trhy uklidnil závazek 
Evropské centrální banky k neomezenému nákupu 
dluhopisů problémových ekonomik. Výnosy 
italských a španělských vládních dluhopisů tím 
klesly na mnohem přijatelnější hladinu v porovnání 
s koncem roku 2011 a polovinou roku 2012. Zdá 
se, že krize jednotné evropské měny se dostala 
do méně akutní fáze, ve které obavy z úsporných 
opatření, pomalého růstu a nedostatečné 
konkurenceschopnosti začínají nahrazovat obavy 
z bankrotu postižených ekonomik a z krachu 
finančního sektoru. 

 Pokračující hon za vyššími výnosy. 
Kombinace kvantitativního uvolňování v USA/
EU se zklidňováním finančního napětí na periferii 
eurozóny stimulovala v posledních měsících 
poptávku po rizikových aktivech. Tento zájem 
má slušné šance pokračovat i v roce 2013. Ultra 
nízké úroky na vyspělých západních trzích podpoří 
investory při hledání vyšších výnosů z rizikovějších 
aktiv, jako jsou akcie, komodity a firemní dluhopisy. 

 Výraznější zaměření na strukturální 
 reformy. 
V letošním roce by mohla politická rozhodnutí 
brát v úvahu dlouhodobější perspektivy. Krizová 
opatření byla nutná v letech 2008-09, aby se 
předešlo krachu globálního finančního systému 
a mezi roky 2010-12 k tomu, aby se zabránilo 
možnému rozštěpení eurozóny. Faktory ohrožující 
integritu eura přetrvávají. Přesto se daří zaměřit 
politiku globálních financí na systémovou ochranu 
před budoucími krizovými šoky a v eurozóně patří 
k hlavním bodům politické debaty dlouhodobá 
konkurenceschopnost a strukturální reformy. Pokud 
se podaří eliminovat další akutní projevy finanční 
nákazy, na hlavní pořad dne se dostanou taková 
témata, jako například potřeba snižovat jednotkové 
mzdové náklady, liberalizovat trh služeb a zlepšovat 
podmínky pro inovace a udržitelný růst.

 Úsporná opatření. 
Fiskální opatření budou nadále brzdit růst a zůstanou 
hlavním tématem veřejné diskuse v mnoha zemích 
po celý rok 2013.  Jednoznačně budou dominovat 
jako klíčové ekonomické a politické téma v EU. 
Částečně proto, že přísná fiskální konsolidace ještě 

stále probíhá. Rozpočtové odhady EIU indikují, že 
fiskální škrty potkají v EU 20 z 27 členských států 
a pokračovat tím budou stejné těžkosti předchozího 
roku. V řadě evropských států ještě více posílí 
sociální a politické tlaky, vyvolané seškrtáváním 
veřejných financí, které sytí nepřátelské postoje 
vůči přistěhovalcům a etnickým menšinám.

 Politické změny. 
V tomto ohledu by mohl rok 2013 patřit k těm 
klidnějším. Pozornost by měla být v EU věnována 
výsledkům všeobecných voleb v Itálii (únor) 
a v Německu (září), protože to ovlivní politickou 
odezvu těchto zemí na dluhovou krizi v eurozóně.

 Třetí průmyslová revoluce začala 
Pohled do budoucnosti nabídnou Technology 
Frontiers 2013
Konference usiluje o takový pohled na technologie, 
který je zasadí do širšího kontextu. Cílem je 
zmapovat účinky nových technologií na náš 
osobní i pracovní život a na společnost jako celek. 
Schopnost vnímat průnik technologií do všech 
koutů lidského života v co nejširších souvislostech 
je důležitá pro každého, kdo by rád těžil z nových 
příležitostí, které tyto dramatické technologické 
změny otvírají.
Hlavním tématem konference jsou lidé a stroje. 
Technologie již překonaly úroveň, kdy jednoduše 
měnily způsob našeho života. Vstupujeme do 
období, kdy technologie budou zcela novým 
způsobem definovat naší identitu. Nejde už jen o to, 
co pro nás technologie mohou udělat. Stále častěji 
musíme řešit, kde je ještě necháme zasahovat do 
našich životů a kde už leží hranice, za kterou je 
nepustíme. 
Toto technologicky zaměřené setkání je určeno 
vedoucím pracovníkům podnikové sféry. Snaží 
se ukázat, kam technologické inovace směřují 
a jak se na tyto nové trendy mohou firmy začít 
připravovat již dnes. Jaké jsou praktické důsledky 
těchto nových myšlenek pro korporátní svět a jaký 
význam mohou mít pro podnikatelskou sféru.
Interaktivní semináře by měly zapojit posluchače 
do diskuse. S jejich pomocí by měly být společnosti 
schopné formulovat robustní strategie, které 
mohou zcela vybočovat ze zažitých představ. 

Pro inspiraci budou strategické diskuse doplněny 
přehlídkou největších výdobytků, kterých je možné 
při současném stavu techniky dosáhnout.
Více informací o konferenci najdete zde.

 Telekomunikace v Singapuru: 
 Spotřební revoluce  
Obliba chytrých telefonů stimuluje v Singapuru 
rozvoj mobilního obchodu. Přitahuje také firmy, 
aby zde testovaly a zaváděly nové technologie pro 
nakupování prostřednictvím mobilního telefonu.
Singapur má nejrychleji rostoucí trh online služeb 
na světě. Což by nemělo být žádným překvapením 
s ohledem na nejvyšší konektivitu v Asii a světovou 
úroveň telekomunikační infrastruktury. Pozoruhodný 
je však rychlý růst v segmentu m-commerce 
(obchod prostřednictvím mobilních telefonů), který 
aktuálně představuje téměř čtvrtinu celkových 
online prodejů.
Asociace Mobilního Marketingu odhadovala 
v Singapuru celkový počet 7,8 milionu mobilních 
telefonů na konci roku 2012 s tím, že 90% 
populace vlastní chytrý telefon. Studie PayPal/
Nielsen uváděla překvapivých 660% jako 
meziroční nárůst m-commerce v roce 2011 na 
328 mil. Singapurských dolarů. Ve své předpovědi 
očekávají desetinásobný nárůst trhu do roku 2015 
na S$3.1miliard. Celkový podíl m-commerce na 
online obchodu by měl vzrůst z 23% v roce 2011 
na více jak 70% v roce 2015.
K hlavním spotřebním kategoriím nákupů přes 
mobilní telefony patřilo oblečení, lístky do kina, 
knihy, aplikace a potraviny. K těmto nákupům 
nedocházelo jen na cestách; 40% obyvatel 
Singapuru nakupovalo přes mobil z domova a 18% 
z práce.
Rychlý rozvoj mobilního obchodu znamenal příliv 
investic od místních, regionálních a globálních 
společností, které chtějí využít městský stát 

k experimentování s novými technologiemi. Podporu 
rozvíjejícímu se průmyslovému odvětví poskytuje 
i vláda Singapuru. Například formulováním 
standardů pro vývoj mobilních aplikací, které mají 
zjednodušit jejich tvorbu. Ve fázi pilotního projektu 
je nakupujícím nabídnuta možnost vyzvednout si 
zakoupené zboží ve schránkách po zadání hesla, 
které dostanou od prodávajícího.
Zdroj: EIU

 Čínské úspory donutí Angličany jít 
 do důchodu v 75 letech 
Přebytek úspor v Číně bude pro obyvatele 
rozvinutých ekonomik ve věku kolem dvaceti let 
znamenat možnost odchodu do důchodu až při 
dosažení věkové hranice 75 let. Vyplývá to ze 
zprávy anglické poradenské společnosti CEBR. 
Nadměrné úspory v rozvojových zemích spolu 
s růstem jejich váhy ve světové ekonomice sníží 
výnosy a stlačí úrokové sazby. To zkomplikuje 
život penzijním fondům, z jejichž výnosů jsou do 
velké míry financovány důchody. I britský regulátor 
penzijních fondů přiznává, že ve většině penzijních 
systémů chybí peníze a řada fondů nebude při 
nynějších nízkých výnosech nikdy schopna plně 
dostát svým závazkům. Úrokové sazby by v Británii 
měly zůstat nízko nejméně 20 let. Za trendem 
prodlužování hranice důchodového věku stojí také 
špatná situace veřejných financí ve vyspělých 
ekonomikách a jejich demografický vývoj.

Tendence k hromadění úspor bude mít podle autorů 
zprávy nakonec ten důsledek, že Číňané budou 
vlastnit čtvrtinu veškerých světových aktiv. Zatím 
se jejich investice soustřeďují do oblastí jako Afrika 
či Jižní Amerika, které Západ zanedbával, a do 
amerických dluhopisů. Ale dříve či později pozornost 
obrátí k firmám a nemovitostem na Západě.  
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 Věnovat čas druhým 

Co nás motivuje k tomu, abychom se chovali 
prosociálně a poskytli finanční příspěvek na 
dobročinné účely, kupovali druhým dárky, zapojili 
se do dobrovolnických aktivit atd.? Jednu možnou 
odpověď nabídl výzkum amerických vědců 
z Whartonovy univerzity, který ukázal, jak pomoc 
druhým pozitivně ovlivňuje naše subjektivní 
prožívání času. Lidem, kteří věnují čas druhým, 
tento čas neschází. Lépe zvládají své úkoly, necítí 
se být časem tolik svázáni a naopak mívají pocit, 
že se jim zájmem o druhé dostalo času více.

Výsledky čtyř experimentů navrhují velmi 
nepřirozené řešení problému, jak zvládat nedostatek 
času. Hlavní doporučení spočívá v tom, abychom 
se nějaké jeho části dokázali vzdát. Ačkoliv není 
možné zvětšit objektivní množství času, které mají 
lidé k dispozici (každý den má jen 24 hodin), 
subjektivní pocit dostatečnosti času lze zvýšit. 
Výzkum, který tuto možnost doložil, srovnával 
čas věnovaný ostatním, mrhání časem, čas 
věnovaný sobě a nečekané získání „volného“ času. 
Ukázalo se, že čas věnovaný ostatním vyvolával 
nejvyšší pocit časového obohacení. Autoři studie 
tuto souvislost vysvětlují zvýšeným pocitem 
sebeuplatnění. Z toho důvodu se lidé ochotněji 
zaváží i k budoucím povinnostem bez ohledu na 

časovou zaneprázdněnost.
Účastníci výzkumu, kteří věnovali čas druhým, 
měli pocit, že ho měli víc, než ti, kteří ho promrhali. 
Ačkoliv by mohlo jak dávání času tak jeho mrhání 
znamenat přebytek času, jenom dávání času vedlo 
účastníky výzkumu k tomu, aby vnímali nadbytek 
svého času. Zdálo se, že zájem o druhé „rozšiřoval 
budoucí čas“ na rozdíl od  zaměření na sebe. 
Lidé, kteří ve výzkumu věnovali čas na pomoc 
ostatním, měli subjektivně mnohem více času než 
lidé, kteří získali srovnatelné množství „volného“ 
času. Výsledky také naznačují, že prosociální 
trávení času může zvýšit objem toho, co lidé 
stihnou udělat v budoucnosti a to nejen pro druhé, 
ale také v obecnější rovině. Účastníci výzkumu, 
kteří se chovali prosociálně, měli pocit mnohem 
efektivněji stráveného času než ti, kteří ho věnovali 
sami sobě.
Tyto závěry jsou vítané s ohledem na závěry jiných 
studií, které ukazují neblahé následky časového 
tlaku na pocit štěstí, stresové hodnoty a prosociální 
chování. I když je pro většinu lidí, kteří se potýkají 
s nedostatkem času, mnohem přirozenější, aby 
zbytky volného času věnovali sobě – uvolnili se 
před televizí, zašli na masáž atd. - podle závěrů 
výzkumu by se cítili mnohem lépe, kdyby tento čas 
věnovali druhým. Když se nám začne nedostávat 
času, měli bychom s ním zacházet mnohem 
štědřeji, i když to jde proti naší přirozenosti.
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