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Americká ekonomika Tomáš Hart 
 

Přísná pravidla brzdí mladé  
POPRVÉ NAKUPUJÍCÍ MUSÍ PLATIT VÍCE 
 Ti, kteří si chtějí koupit svoje 
první vlastnické bydlení, to 
v USA mají o něco těžší než dříve. 
Ke stagnujícím mzdám, 
studentským dluhům a nákupům 
ze strany spekulantů, si musí 
Američané, kteří si chtějí pořídit 
levnější první bydlení, navíc 
připravit více hotovosti na složení 
spoluúčasti. Medián této částky 
se u 25 % nejlevněji prodávaných 
domů a bytů v roce 2013 vyšplhal 
na $9.480, když ještě před pár 
lety v roce 2007 to bylo $6.037. 
Malá ochota bank riskovat 
s novými účastníky trhu 
s nemovitostmi je frustrující, 
protože jim neumožňuje využít 
historicky nízkých úrokových 
sazeb. Realita je tedy taková, 

že byty a domy na prodej jsou, 
půjčky jsou levné, ale málokdo 
ji dostane, protože nemá 
našetřených 7-10 % předem, 
které banky teď požadují. 
Národní asociace realitních 
kanceláří počítá tzv. index 
dostupnosti pro prvně 
nakupující nemovitosti, který je 
nyní na nejnižší hodnotě od 
roku 2008. Rozdíl je ovšem 
v tom, že před šesti lety 
začínala finanční krize, zatímco 
teď už ekonomika několik let 
roste. Politika bank je z jejich 
pohledu logická: „výhodou 
přísnějších pravidel pro 
hypotéky je jejich větší odolnost 
při možném poklesu cen 
nemovitostí, kterého se pořád 
bojí“,  

vysvětluje Dean Maki, hlavní 
ekonom Barclays New York. Při 
poslední finanční krizi totiž poklesly 
ceny tak hluboko, že při nízké 
spoluúčasti hodně lidí bankám 
naráz dlužilo více než byly hodnoty 
domů a lidé se jich zbavovali tak, že 
je jednoduše nechali bankám 
propadnout. Ty naráz měly ve 
správě tisíce domů s klesající 
hodnotou a nevěděly, co si s nimi 
počít. Sociologové upozorňují, že 
potíže s přístupem k vlastnímu 
bydlení mohou mít dopad na 
americký způsob života, ke 
kterému bydlení ve vlastním 
nerozlučně patří. „Jestli to tak bude 
pokračovat, budeme mít celou 
jednu generaci, která se nedostane 
k vlastnímu bydlení“, zní varování. 
 

 

24. září se v New Yorku u firmy 
Google prezentovaly země V-4 
a jejich technologické firmy. 
Jednotlivé země reprezentovali 
vládní činitelé, za ČR to byl ministr 
zahraničních věcí Lubomír 
Zaorálek, SK a HU zastupovali 
prezidenti Andrej Kiska a János 
Áder a PL náměstkyně ministra 
hospodářství Ilona Antoniszyn-Klik. 
Z každé země V-4 se prezentovaly 
také čtyři firmy, z ČR to byly 
Socialbakers (měření efektivnosti 
kampaní v sociálních médiích), 
Invea Tech (vysokorychlostní 
computing), Oscar (péče o seniory 
prostřednictvím tabletů) a Corinth 
(výuka pomocí interaktivní 3D 
vizualizace). Státníci diskutovali 
formou „diskuze u krbu“, kterou 
vedla novinářka agentury 
Bloomberg. Hostitelkou za Google 
byla vice-prezidentka pro veřejnou 
politiku S. Molinari, bývalá 
republikánská zástupkyně státu 
New York v Kongresu USA (1990-
97). Jedna firma prezentovala na 
pódiu celému sálu formou 
tzv. TED Talk, další firmy z každé 
země měly k dispozici vlastní 
výstavní stůl. Po prezentacích firem 
proběhla diskuze.  Na ministra 

směřovaly dotazy ohledně 
zkušeností ČR s podporou inovací 
a začínajících firem a cílů ČR pro 
další dekádu. Region V-4 by jako 
celek byl 15. největší ekonomikou 
na světě s 65 miliony obyvatel a 
dynamicky rostoucím exportem. 
Jako takový je pro partnery typu USA 
velmi atraktivní, čemuž nasvědčují 
intenzívní vzájemné obchodní a 
investiční vztahy. Hnací silou 
ekonomik V-4 v 21. století musí být 
důraz na inovace, znalostní 
ekonomiku a digitální ekonomiku. 
Klíčová je také státní podpora 
inovativních malých a středních 
firem. Ministr Zaorálek zdůraznil, že 
cílem vlády nemůže být vybírání 
vítěze, tj. komu se dostane nebo 
nedostane vládní podpory („picking 
winners“), ale nastavení správných 
politik, v nichž se daří novým 
i stávajícím firmám dobře podnikat. 
Zároveň jde o kolektivní práci, kde je 
důležitá spolupráce všech 
zúčastněných a shoda na společných 
myšlenkách a cílech. Postupným 
vývojem a přenastavováním 
parametrů této spolupráce směrem 
k podpoře technologicky vyspělých 
oborů vzniká ekosystém, který 
umožňuje vznik a rozvoj řady  

inovativních firem s reálnou šancí 
na úspěch na nejvyspělejších 
světových trzích. Ve druhé 
odpovědi ministr poznamenal, že 
„po Listopadu bylo naším cílem 
dostat ČR zpátky do Evropy, teď je 
před námi ještě složitější úkol: 
dostat naši zemi na špici Evropy, 
Nejen vybudování nových center 
excelence, ale i udržení jejich 
životaschopného provozu a nárůst 
podílu příjmů z komerčně 
zaměřených aktivit je jednou 
z našich největších výzev“. Výběr 
českých firem proběhl na základě 
jejich obchodní historie v USA 
a spolupráce se ZÚ, GK nebo 
CzechInvest, schopnosti zajímavě 
prezentovat před americkým 
publikem a také vyřešené ochrany 
práv duševního vlastnictví. Z cca 
patnácti kandidátů se podařilo 
skutečně vybrat firmy, které dobře 
reprezentovaly nejen sebe a svoje 
produkty a služby, ale i ČR. Česká 
televize z akce natočila reportáž, 
kterou 25. září vysílala Ekonomika 
ČT 24. Odkaz na reportáž je zde: 
http://bit.ly/1CGxHce. Zvukový 
záznam i rozhovory s českými 
účastníky akce pořizovala také 
místní zpravodajka Českého 
rozhlasu.(Washington, New York) 
 

 
 

 
 

 
Ministr, SocialBakers a další firmy u Google  

v New Yorku 

Češi, New York a Google 
ČESKÉ FIRMY SE UKÁZALY VE SKVĚLÉM SVĚTLE 
 

http://bit.ly/1CGxHce
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Honorárové v Los Angeles 
KONZULOVÉ POMÁHAJÍ OBCHODU A INVESTICÍM 

 

 
Brian Vanicek přebírá 

zodpovědnost za Texas (N. Ulman 
distribuje v USA moravská vína) 

 

 

 
Lenka Hořáková začíná působit ve 

státě Arkansas 

19. – 20.září 2014 se v Los 
Angeles uskutečnilo pravidelné 
výroční setkání českých 
honorárních konzulů v USA. 
Setkání se zúčastnilo celkem 15 z 
19 aktivních honorárních konzulů 
(Anchorage, Atlanta, Boston, 
Hawaii, Kansas City, Kenner, 
Livingston, Philadelphia, 
Pittsburgh, Portland, Salt Lake 
City, San Francisco, San Juan, 
Seattle, West)  a dále 5 
honorárních konzulů, jejichž 
konzuláty jsou připravovány k 
otevření (Phoenix, Little Rock, 
Charlotte, Minneapolis, Temple). 
Porada se v letošním roce 
věnovala zejména aktuální 
světové politické situaci, 
ekonomické problematice, 
konzulární tematice, kulturní 
agendě a tematice propagace ČR 
v zahraničí a problematice 
českých škol v zahraničí. Poradu 
zahájila videozdravice ministra 
zahraničních věcí L. Zaorálka. V 
sobotu 20.září 2014 probíhaly v 
prostorách GK Los Angeles 
regionální a tematické stoly, 

včetně ekonomiky a podpory 
českých firem v USA. Obzvláště 
tato část programu byla 
honorárními konzuly velmi 
positivně hodnocena, neboť 
jim poskytla dostatečný prostor 
pro vyjádření a vyjasnění 
otázek, které jsou pro jejich 
konkrétní honorární konzulát 
aktuální. Mnozí generální 
konzulové již aktivně českým 
firmám pomáhají: Richard 
Pivnicka v Silicon Valley 
podporuje začínající 
podnikatele, George Novak 
z Atlanty připravuje v říjnu 
podnikatelskou misi do Brna 
a Prahy, Carol Hochman 
z Pittsburghu pomáhá české IT 
firmě a Igor Lukeš se podílí na 
nanotechnologické misi do 
Bostonu. Cílem velvyslanectví 
ve Washingtonu je pomoct 
honorárním konzulům vytvořit 
v jejich okolí skupiny českých 
firem, které podnikají v jejich 
jurisdikci a udržovat s nimi 
průběžný kontakt. 
 

 
Na rezidenci generálního konzula v Los Angeles 

 
Ještě lepší, než jsme čekali  

RŮST EKONOMIKY PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPIL 
Červencová čísla 
o ekonomické situaci 
v Americe potěšila všechny, 
kdo sází na pokračují 
a zrychlující se ekonomický 
růst největší světové 
ekonomiky. Přidaná 4 % za 
druhý kvartál výrazně 
převyšují všeobecně 
očekávaná tři procenta, 
k čemuž přispěly hlavně větší 
útraty spotřebitelů, zvyšující 
se exporty a podnikové 
investice. Američané si 
pořizovali více domácích 
spotřebičů, nábytku 
a automobilů, zatímco firmy 
investovaly do technologií  

a průmyslového zboží. Investice 
svědčí o zvyšující se důvěře 
v budoucnost, která byla 
minulou krizí silně postižena. 
Kancelář pro ekonomickou 
analýzu také přepočítala dopady 
letošní dlouhé zimy na 
ekonomiku, která ji poškodila 
méně než se zatím odhadovalo. 
Pokles HDP o 2,9 % v prvním 
čtvrtletí analytici revidovali na -
2,1 %. Paradoxem na začátku 
letošního roku bylo to, že firmy 
nabíraly nové lidi i během 
klesajícího výstupu. Pokud se 
potvrdí odhad tvorby nových 
pracovních míst v červenci na  

úrovni 230.000, znamenalo by to 
vznik více než 200.000 nových 
míst v každém z posledních šesti 
měsíců. Federální banka pečlivě 
sleduje všechny hlavní 
ekonomické údaje, jelikož ve 
stejnou dobu snižuje objem svých 
intervencí na měnovém trhu. 
Pokud by se ekonomické oživení 
zpomalilo, musel by FED s úplným 
ukončením nákupů 
nestandardních aktiv počkat 
o nějakou dobu déle, než do 
odhadovaného října-listopadu t.r. 
Produktivita práce se ve druhém 
čtvrtletí tohoto roku zvýšila 
o 2,5 %. (CNN, Gant) 
 

 
 
 
 

 
4 % růstu se na grafu HDP dobře 

vyjímají 
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Plynové náklaďáky neletí 
VYSOKÉ CENY A MÁLO STANIC SNIŽUJÍ POPTÁVKU 

 

 
Přepravce zásilek UPS má 2 % aut 

na plynový pohon 
 

 

 
Motoristé přístup k plynu mají, 

ale nerovnoměrný 

Nákladní vozidla se v Americe 
prodávají jako už dlouho ne, ale 
prodeje trucků s plynovým 
pohonem představují jen malou 
část těchto prodejů. Kombinace 
vyšší ceny, snižující  se spotřeby 
dieselových motorů 
a nedostatek plnících stanic 
manažery přepravních firem 
vede k tomu, že se pro koupi 
těchto vozidel rozhodnou jen 
málokdy. Vozidla, za která je 
třeba si oproti normální ceně 
kolem $150.000 připlatit zhruba 
dalších $50.000, by se teoreticky 
měla vyplatit při cenách $1,6-
1,7 za plynový ekvivalent galonu 
benzínu a průměrně najetých 
200.000 km ročně už za čtyři 
roky takového provozu. 

Dopravním společnostem se ale 
příliš nedaří realizovat úspory 
z provozu těchto náklaďáků, 
protože zákazníci chtějí, aby 
úspory za palivo znamenaly nižší 
ceny za převoz jejich zboží. „Když 
zaplatíte o dolar na galon méně, 
klienti to vědí a chtějí ušetřené 
peníze pro sebe, ale přepravci 
musejí splácet dražší plynová 
vozidla“, vysvětluje Mike Card, 
prezident firmy Combined 
Transport, která provozuje asi 
500 dieselových kamionů. 
Dopravci u plynových vozidel také 
chtějí, aby se jim investice vrátila 
rychleji než za obvyklé čtyři roky. 
Při průměrné době obnovy 
kamionů každé tři-čtyři roky by 
totiž na nich z úspor za levnější 

provoz plynových kamionů 
vydělávali déle. Plynovým 
pohonům také zdatně 
konkuruje zvyšující se efektivita 
dieselových motorů, protože 
federální předpisy nutí výrobce 
dieselových motorů postupně 
snižovat jejich spotřebu. Za 
poslední rok se průměrná 
spotřeba snížila ze 36 l/100 km 
na 33,5 litrů. Malou poptávku 
alespoň částečně tlačí 
požadavky Wal-Martu, Depot 
Office a další velkých 
maloprodejních řetězců, kteří 
po svých dodavatelích požadují 
snižování ekologické náročnosti 
jejich operací a nižší spotřeba 
ropy je jednou z cest jak toho 
dosáhnout.  

 

Google zveřejnil plány na provoz dronů 
ZKOUŠÍ JE ZATÍM V AUSTRÁLII 
Google začal testovat, jak by 
mohl s pomocí dronů 
doručovat věci rychle a bez 
lidského doteku. Drony, které 
provozuje oddělení Google 
pod názvem Google X, 
zkušebně létají ve výšce 40-
60 m nad povrchem země 
v Austrálii a zatím už dokázaly 
bezproblémově doručit více 
než 30 zásilek, např. s balíčky 
první pomoci, láhev vody 
nebo očkovací látku pro 
farmáře. Google teď 
v Kalifornii vyhodnocuje 
získané údaje a zkušenosti, 
které by jim měly pomoct 
zavést drony do běžného 
provozu 

a tak, aby se díky software 
vyrovnaly např. s nenadálými 
poryvy větru. „Když něco 
můžete dostat rychle a levně, 
mění to přístup, s jakým 
přistupujete k vlastnictví věcí. 
Věci už nemusíte vlastnit, 
protože se k vám dostanou, jen 
když jen budete skutečně 
potřebovat. Kolik lidí potřebuje 
vrtačku více než osm minut 
v roce?“, vysvětluje Google 
v tiskovém prohlášení, jak 
takové projekty mohou změnit 
pohled lidí na vlastnictví věcí 
a přechod k tzv. ekonomice 
sdílení. Google samozřejmě není 

jediná firma, která uvažuje 
o obchodním využití dronů. Jeff 
Bezos, majitel Amazonu, plány na 
využití dronů pro dodávky zboží 
představil už loni v prosinci a 
pozadu nechce zůstat ani 
Facebook, který chce s drony šířit 
internetové spojení v oblastech 
se špatnou infrastrukturou. Podle 
některých se do závodu brzy 
zapojí i Disney, který chce s drony 
ovládat obří loutky ve svých 
zábavních parcích. Vláda si ale 
s povolením komerčního využití 
dronů dává načas – Federal 
Aviation Administration určitě 
nestihne pravidla vyhlásit do září 
2015, což byl původně určený 
termín.  

 
 
 
 
 

Dron nad australskou buší 

Kukuřice je hodně, bude levnější 
PŘEBYTEK NABÍDKY TLAČÍ PRODEJNÍ CENY DOLŮ 

 
 

 
Corn Belt, jak ho vidí Wikipedie 

Očekávání rekordní úrody 
kukuřice stlačilo její ceny na 
čtyřleté minimum. Americká 
úroda je na maximu díky 
prakticky ideálnímu počasí pro 
její pěstování a farmáři 
očekávají historickou výši 
úrody právem, potvrdilo 
federální ministerstvo 
zemědělství ve Washingtonu. 
Cena jednoho bušle kukuřice 
(asi 25 kg) spadla na $3.35, kde 
byla naposledy  

v červnu 2010. Státy kukuřičného 
pásu – od severní Dakoty po 
Kansas a na východ do Ohia – 
měly letos dostatek srážek 
a příjemné léto bez tropických 
teplot. To vystrčilo odhad 
průměrné úrody na rekordních 
167.4 bušlů na akr, tedy asi 4,25 
tuny na jeden akr půdy. Dobrá je 
i kvalita kukuřice, více než tři 
čtvrtiny úrody se dá označit jako 
dobrá až vynikající. Boom ještě 
zvýší  

americké zásoby této 
plodiny,která může být příští 
rok uskladněno až 1.8 miliardy 
bušlů, téměř dvojnásobek 
toho, co měli američtí farmáři 
na zásobách ještě před 
necelými dvěma roky. 
„Budeme muset farmářům ve 
světě říct – nesázejte další 
kukuřici, je jí na světě až 
příliš“, prognózuje finanční 
firma ED&F Man Capital ze 
Chicaga. 
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Pozor, franšíza!  
DATA UKAZUJÍ, ŽE BYZNYS NENÍ BEZ RIZIKA 

 
 
 
 

 
Planet Beach: franšíza nad kterou 

se zatahuje? 

Státní Agentura pro malé 
podnikání, Small Business 
Administration (www.sba.gov), 
která podporuje malé podnikání 
třeba tak, že dotuje úroky 
z půjček na koupi franšízové 
licence, nemá vždy šťastnou 
ruku. Ukazuje to nedávná 
analýza, že až 21 % půjček, které 
SBA podpořila, se nesplácí 
a nevede k udržitelnému 
podnikání. Řetězce Quiznos, 
Cold Stone Creamery, Planet 
Beach a Huntington Learning 
Centers patří mezi deset 
nejhorších, jejichž půjčky mají 
nějvětší míru nesplácení. Např. 
podpořené půjčky na zahájení 
podnikání s Planet Beach 
nabízející masáže a wellness 
služby, se nesplácejí až ve 41 % 
případů. V letech 2004-14 tak 

američtí daňoví poplatníci přišly 
o $121 milionů, což je výše 
úrokových dotací na nesplácené 
úvěry na koupi franšízy a zahájení 
podnikání. Zájemci o podnikání 
ve franšíze mají hodně těžký 
výběr, protože žádný zákon 
nenutí franšízové řetězce 
zvěřejňovat statistické údaje 
o úspěšnosti těch, kteří investují 
do jejich franšíz a data o počtu 
neúspěšných, kteří s podnikáním 
brzy skončí. SBA za dobu své 
historie podpořila půjčky na 
nákup franšíz v hodnotě 
$2 miliardy, což z tohoto typu 
podpory dělá jeden z nejvíce 
vyhledávaných produktů této 
státní federální agentury. Řetězce 
samozřejmě svoje podnikání 
brání a ty, které z analýzy vyšly 
nejhůř, obviňují špatný stav  

ekonomiky a říkají, že začínají 
nové držitele jejich značek 
podporovat více než dříve. 
Některé, jako třeba Planet 
Beach, rozšiřují záběr svého 
podnikání a snaží se investovat 
do technologií, které přitáhnou 
nové zákazníky. Ostatní jsou 
zase ochotni slevit cenu 
prodávané franšízy nebo 
snižují minimální plochu, 
kterou má mít podnikatel 
k dispozici, aby mu dovolily 
zahájit podnikání pod jejich 
jménem. Nejlépe z analýzy 
vyšly Jimmy John’s, Little 
Caesar’s Pizza a Days Inn, 
u kterých objem nesplácených 
půjček nepřesahuje 2 %. 
Průměrná cena jedné franšízy 
je v Americe $28-42 tisíc 
dolarů. 

 
Vyrobeno na jihu 
Zn.: levněji 
Jih Spojených států se stává 
vyhledávaným místem pro ty 
firmy, které chtějí snížit 
výrobní náklady ale udržet si 
kontrolu nad výrobou svých 
produktů v USA. Tak uvažoval 
třeba Electrolux, když v roce 
2007 přesunul svoji 
severoamerickou výrobnu 
z kanadského Montrealu do 
Tennessee, které nabídlo 
pobídky, které firma vyčíslila 
na $182 milionů. Do továrny 
vložila $100 mil. ze svého 
a udělala z ní místo svojí 
nejmodernější produkce. Do 
USA se totiž – pomalu 
a opatrně – vrací průmyslová 
výroba. Z loňských investic 
v jižní části USA až dvě třetiny 
mířily do výroby a odhadem 
šlo o 410 projektů, nejvíce za 
posledních dvacet let. 
Vzdálená Čína a blízká cena 
ropy jsou hlavními příčinami 
této změny:  

platy v Číně a cena ropy od 
začátku tisíciletí tak vzrostly, že 
pro mnoho typů výroby ztratilo 
hledání dodavatelů nebo přenos 
vlastní výroby do Číny smysl. 
Konzultační firma BCG dokonce 
soudí, že věci půjdou tak daleko, 
že státy jako Alabama, 
Tennessee a jižní Karolína 
budou patřit k nejlevnějším 
místům pro výrobu ve vyspělém 
světě.  V Kanadě už v roce 2007 
hodinová mzda u Electroluxu 
byla $20/hod., o sedm let 
později je průměrná mzda 
v jejich americké továrně jen 
$14,65. Na jihu je také většinou 
o dost levnější elektřina, která 
je pro průmyslové firmy klíčová. 
Věci se ale nemají tak 
jednoduše. Velkou výzvou je 
kvalita pracovní síly. Ta na jihu 
USA nemá příliš průmyslové 
tradice a firmám dlouho trvá, 
než z mnoha žádostí o práci 

vyberou alespoň ty částečně 
přijatelné uchazeče, do jejichž 
zaučení potom musejí hodně 
investovat. „V 80. letech průmysl 
z Memphisu zmizel, ještě si to 
pamatuji“, vysvětluje Clifton 
Means, sám bývalý pracovník 
pošty a jeden z prvních 
z přeučených zaměstnanců 
u  Electroluxu nedostatek 
výrobních zkušeností,. Státy se 
rovněž předhánějí ve výši svých 
pobídek a potom jim mohou 
chybět peníze na jiné věci: „už 
párkrát jsme se škrábali na hlavě 
a řekli si, že tak daleko jako 
někteří nepůjdeme“, přiznává 
Tom Croteau z oddělení 
ekonomického rozvoje státu 
Georgia. Poslední zprávy ale 
potvrzují tento trend, když už 
dokonce i samotné čínské firmy 
začaly investovat na jihu. Lenovo 
nebo Haier už takové plány 
oznámily.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.sba.gov/
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Knihovníci a kapitáni vítáni 
ZA PATNÁCT LET JICH BUDE NEDOSTATEK 
Podle studie vývoje poptávky 
po pracovních místech to 
vypadá, že do patnácti let se 
Americe budou nedostávat 
námořní kapitáni a 
knihovníci. Vyšlo to v analýze 
464 profesí podle 
předpokládané poptávky 
a nabídky na trhu práce. 
Takto definované profese by 
se měly těšit na vyšší růst 
mezd, protože 
zaměstnavatelé budou muset 
přidat, aby k většině profesí 
našli dostatek lidí, ochotných 
se v nich realizovat. 

Nedostatek lidí ale na druhou 
stranu může být natolik 
limitujícím faktorem pro 
podnikatele, že to ohrozí 
ekonomický růst v USA. 
Nejmladší baby boomers, kteří 
se narodili na začátku 60. let, 
budou už téměř kompletně 
v důchodu a hrozí nebezpečí, že 
Amerika si bude muset zvyknout 
na trvalý nedostatek pracovní 
síly. Dalšími profesemi, po 
kterých už nyní zaměstnavatelé 
často marně pátrají, jsou třeba 
terapisté a jejich pomocníci, 
tovární a systémoví operátoři,  

sestry a pomocníci 
psychiatrů, kurátoři či archiváři. 
Zaměstnancům na plný pracovní 
úvazek, ke kterým dnes putuje 
historicky jedna z nejnižších 
hodnot HDP od druhé světové 
války (42 %), rostoucí platy 
samozřejmě pomohou se aspoň 
částečně vyrovnat s roky 
stagnujícími mzdami. Na druhé 
straně, profesí s dostatkem až 
přebytkem lidí také není málo: 
příprava jídla, pokladní, číšníci, 
herci, kuchaři a výrobci nábytku 
jsou profese, kterým nedostatek 
lidí zatím rozhodně nehrozí. 

 
 
 

 
Profese nejen romantická, ale 
i poptávaná  

 

Titanu uskladnit co nejvíce 
 VÝROBCI LETADEL NAVYŠUJÍ ZÁSOBY Z RUSKA 

 
 
 

 
Americké letadlo s ruským titanem 

Ekonomické sankce, které na 
Rusko uvalily Spojené státy, se 
zatím netýkají nákupu 
důležitých surovin, u nichž je 
Rusko jedním z nejdůležitějších 
světových dodavatelů. Protože 
jeden ale nikdy neví, začaly 
Boeing a United Technologies, 
které z Ruska dovážejí velká 
množství titanu pro leteckou 
výrobu, vršit zásoby nad 
úroveň momentální výroby. 
Cílem je navýšit uskladněné 
množství titanu na úroveň 
šestiměsíční spotřeby. To by 
mělo  

stačit na nalezení nového 
dodavatele, kdyby se sankce 
rozšířily i nákup titanu z Ruska, 
které světový trh zásobuje asi 
30 % každoroční spotřeby 
titanu pro letecký průmysl, což 
je asi 54 tisíc tun. Že ta obava 
není úplně neopodstatněná 
plyne z toho, že ruský 
dodavatel, firma VSMPO-
Avisma patří do státem 
vlastněného holdingu Rostec 
State. Ten vlastní i exportéra 
ruských zbraní 
Rosoboronexport, který 
zajišťuje přes  

80 % vývozu ruských zbraní. 
Aby byly věci ještě 
komplikovanější, nakupuje 
VSMPO téměř všechny titanové 
koncentráty pro svoji výrobu na 
Ukrajině. Podle dostupných 
zdrojů zatím obchody probíhají 
i na pozadí rusko-ukrajinského 
konfliktu normálně, ale američtí 
plánovači očividně usoudili, že 
je lepší se dostatečně 
předzásobit. Letoun Dreamliner 
od Boeingu, který s ním bojuje 
proti svému evropskému 
rivalovi Airbusu, má z titanu až 
15 % váhy konstrukce letadla.  

Zámky z písku by se prodražily 
POPTÁVKU PO PÍSKU TÁHNE ROPA A PLYN 

 
 
 

 
„Písku chceme co nejvíc“, říkají 

těžaři 

Ceny písku rostou a firmy 
spěchají otevřít nové doly 
(nejen) v jižní Dakotě aby 
uspojily rostoucí poptávku, 
kterou přináší rostoucí těžba 
plynu a ropy. Nekonvenční 
metoda, známá jako frakování, 
totiž jako příměs pro rozrušení 
hornin používá písek a těžební  
firmy, které počítají s dalším 
růstem těžby, spěchají, aby si 
zajistily dlouhodobé kontrakty. 
Letošní spotřeba písku pro 
frakování by měla vzrůst na 
43 miliard kilogramů, o 30 % 
více než loni. Těžaři zkouší 
přidávat do směsi vody 
a chemikálií co nejvíce písku, 
protože zjistili, že při velkém 

která v podzemi rozbíjí horniny 
a uvolňuje plyn a ropu. V souladu 
se zákonem nabídky a potávky 
roste i cena: firma U.S. Silica 
Holdings už svoje ceny zvýšila 
a tento měsíc oznámila, že brzy 
ještě o 10 – 20 % zvýší ceny 
některých jemnějších druhů 
písku. To už znervóznilo skláře, 
kteří tyto písky používají a už teď 
se potýkají se silnou konkurencí 
z levějších zemí než jsou Spojené 
státy. Nejlepší písky, s kulatými 
profily krystalů, co vydrží největší 
teploty a tlak, se těží 
ve Wisconsinu a Minnesotě. 
Poptávka po písku roste tolik, že 
se v Texasu nebo Arkansasu 
znovu otevírají staré doly, které 

zavřený od roku 1950. Heslo 
„písek nad zlato“ očividně 
zaujalo i bankéře a obchodníky 
z Wall Streetu, protože akcie 
Emerge Energy Services, která 
těží písek a loni uvedla svoje 
akcie na newyorskou burzu, za 
loňský rok vystřelily o 558 % (!). 
To z nich udělalo nejúspěšnější 
akcii roku 2013. Hodně lidí 
z míst, kde se rozšiřuje těžba, 
z písečné horečky ale nadšeno 
není. Zvýšená nákladní 
doprava, prašnost a dýchací 
problémy vadí občanským 
organizacím, které tlačí na 
úředníky, aby bouřlivý růst 
objemů těžby alespoň 
zpomalily, aby byl čas na 
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množství písku se výtěžnost vrtu 
může zvýšit až o třetinu. Písek 
zvyšuje údernou sílu směsi,  

byly ještě nedávno neprofitabilní. 
V jižní Dakotě se znovu otevírá 
důl, který byl 

vybudování potřebné 
infrastruktury nebo na jiná 
opatření.  

 

Bohatí vysavači talentů 
PŘÍCHOD DO MĚST PŮSOBÍ JINÝM PROBLÉMY 

 
 
 

 
Části Pittsburghu vypadají lépe 

než dřív 

Když do města přijde firma jako 
Google, jsou z toho většinou 
všichni – politici, podnikatelé a 
univerzity – nadšení. Po nějaké 
době se ale ukazuje, že 
v ekosystému, založeném na 
start-upech a nadšení, může 
dobře platící štika způsobit 
problémy těm, kteří nedokáží 
nadaným lidem nabídnout tak 
atraktivní plat jako velké 
a zavedené firmy. V Pittsburghu, 
kde se Google zabydlel v roce 
2005, to mladí a začínají 
podnikatelé pociťují se sílící 
intenzitou. „Nedávno jsem si 
s jedním dobrým vývojářem ani 
nestihl pořádně popovídat a už 
mi hlásil, že má nabídku 

od Google, se kterou nemůžu 
absolutně konkurovat“, říká Robb 
Meyer, zakladatel firmy NoWait. 
V Pittsburghu jsou doma i další 
giganti digitálního nebe – Apple, 
Microsoft, Oracle nebo Yahoo! Ve 
městě a okolí pracuje 
v technologiích 5 % lidí, což je 
dvojnásobek amerického 
průměru. Některé části města 
zažívají boom, mladí s penězi se 
nebojí investovat do moderního 
bydlení a kvalitně stráveného 
volného času. A rizikoví investoři 
to, že nemohou najít dost start-
upů pro své investice, potvrzují 
i čísly, když vloni v Pittsburghu 
investovali jen $130 milionů, 
nejméně za dobu, co je Google ve 
městě.  

Velké firmy ale mají také 
dostatek zastánců i na 
technologické scéně: 
„přítomnost takových firem 
dodává celé oblasti kredibilitu 
a přispívá k pověsti Pittsburghu 
jako technologického centra“, 
tvrdí Terri Glueck z inkubátoru 
Innovation Works. Nestěžují si 
ani realitní firmy, které 
zprostředkovávají pronájmy 
prostor. Malé firmy tak musejí 
nabídnout něco jiného než 
peníze nebo pěkné prostředí, 
kterým je třeba Google 
proslulý: podíl na zisku firem, 
menší kolektiv a možnost hrát 
větší roli než ve velkých 
firmách jsou nejčastější 
způsoby. 

 
 
 

 
Ekonomické ukazatele 
 

 30.07. 31.07. +/- 

Dow Jones 
Industrial Average 

16.563 17.043 

 
Nasdaq 

 
4.369 4.493 

 
USD/EUR 1,33 1,26 

 
CZK/USD 20,61 21,85  
10-let. dluhopis USA 2,56 % 2,51 %  
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Americké hlavy: Jeremy RIFKIN 
 

Charakterizovat osobnost jako je 
Jeremy Rifkin jen jedním slovem je 
velice těžké ne-li nemožné. Teoretik, 
spisovatel, ekonom a sociolog, veřejný 
činitel a mluvčí ale i aktivista, to jsou 
všechno označení, která se na něj 
hodí. Nejvíce je ale pravděpodobně 
znám jako propagátor tzv. Třetí 
průmyslové revoluce, kombinace 
nového způsobu distribuce zelené 
energie, informačních toků mezi 
výrobci a spotřebiteli, využití vodíku 
jako zdroje energie a přechodu 
dopravy na elektrická vozidla. S tímto 
konceptem se proslavil po světě, 
z jeho knihy stejného jména udělal 
bestseller a dodal mu takovou 
proslulost, že dnes radí EU a mnoha 
evropským i světovým vládám jak se 
na třetí průmyslovou revoluci 
připravit a zajistit regionální 
prosperitu. 
 
Rifkin se narodil v roce 1945 
v Denveru ve státě Colorado, ale 
vyrostl v Chicagu. Promoval na 
Wharton School na University of 
Pennsylvania. Už od svých mladých let 
se zabýval sociálními a ekonomickými 
otázkami, k čemuž mu dala dostatek 
podnětů divoká 60. léta s válkou ve 
Vietnamu a společenskými pohyby. 
Všeobecné známosti se mu začalo 
dostávat už od začátku 70. let 
minulého století, třeba v roce 1973 
zorganizoval „Bostonské pití ropy“, 
kdy lidé do Bostonského zálivu 
naházely desítky prázdných ropných 
barelů. Akce mířila proti ropným 
společnostem a konala se symbolicky 
200 let po známém Bostonském pití 
čaje v roce 1773, jedné z hlavních 
událostí při budování Ameriky jako 
nezávislého státu. Správné pochopení 
vývoje a dobrý odhad prokázal několik 
let poté, kdy založil Nadaci pro 
ekonomické trendy, kde studuje 
životní prostředí, ekonomiku a změnu 
klimatu a jejich vzájemné propojení. 
Oslovil i Hollywood, kde už kolem 
roku 1988 přednášel o klimatických 
změnách a přímo tak přispěl 
k založení několika vlivných 
environmentálních skupin.  
 

 
Třetí průmyslová revoluce byla bestseller  

 
Rifkin napsal celkem 19 knih, kromě 
Třetí průmyslové revoluce věhlasu 
dosáhly i další tituly: Empatická 
civilizace, Evropský sen nebo už v roce 
1995 vydaný Konec práce. Především 
Evropský sen z roku 2004, ve kterém 
R. předvídá EU roli světové 
supervelmoci díky důrazu na lidská 
práva a evropskou sounáležitost, 
působí v dnešní době poněkud 
zvláštně. Evropská ‚měkká síla‘ má být 
přitažlivá pro další části světa, které 
má ke spolupráci přitahovat více, než 
americké používání hrubé vojenské 
síly při řešení konfliktů.  
 

 
Rifkin si za přednášky může účtovat velké 

peníze, třeba i $15 tisíc 

 
Empatická civilizace se stala další jeho 
populární knihou. Vydaná jen rok před 
Třetí průmyslovou revolucí (2010 
resp. 2011) už s určitým časovým 
odstupem reaguje jak na 
ekonomickou krizi po roce 2007 tak 
na nedohodu politiků na summitu 
v Kodani o způsobu snižování 
globálního oteplování (prosinec 
2009). Rifkin argumentuje, že velké 
věci se v moderní historii lidstva 
odehrály vždy, když se nový 
energetický řád střetne s novým 
způsobem komunikace a distribuce 
informací. Šíření informací po 
Internetu společně s distribucí 
obnovitelné energie nám má umožnit 
vybudovat bezuhlíkovou ekonomiku 
která je zároveň globálně propojená 
a lokálně řiditelná. Elektřina ze 
soukromých zdrojů má být sdílená 
podle potřeby, prostřednictvím 
inteligentní distribuční sítě, která 
bude připomínat Internet. 
Distribuovaný kapitalizmus je 
označení, které Rifkin používá pro 

tuto novou formu podnikání. Naše 
lepší vnímání biosféry okolo nás má 
lidstvu pomoct se chovat k přírodě 
tak, že náš způsob života jí nebude 
škodit. Lidi označuje jako Homo 
Emphaticus a přichází s termínem 
Doba empatická (The Age of 
Empathy). 
 
Třetí průmyslová revoluce je de facto 
plynulým pokračováním této 
empatické civilizace. Změnit se mají 
téměř všechny obory podnikání: 
energetické společnosti nebudou 
prodávat elektrony, ale řídit 
informační toky o potřebách elektřiny 
na různých místech (vodík pomůže 
šetřit přebytečnou energii v dobách 
menší poptávky), miliony budov se 
mají změnit na generátory elektřiny, 
elektrická a vodíková vozidla si mají 
elektřinu brát právě z těchto budov. 
K myšlence takové změny se oficiálně 
přidala i Evropská unie, když se k ní na 
konferenci v Bruselu v roce 2012 
přihlásil tehdejší předseda EK Barroso 
a Evropský parlament přijal rezoluci 
požadující vytvoření národních 
energetických plánů podle principů 
3. průmyslové revoluce ve všech 
státech EU.  Rozvojovým zemím se 
naskýtá možnost přeskočit fázi 
průmyslového rozvoje a rovnou skočit 
do 21. století. To Rifkin demonstruje 
třeba na expresním rozšíření 
mobilních telefonů v Africe, kde našly 
uplatnění, na které vyspělý svět 
nepřišel.  

 
Třetí průmyslová revoluce zaujala i časopis 

Economist 

¨ 
Mnoho Rifkinových předpovědí se 
může jevit jako science fiction. Jeho 
popularita, pravidelné zvaní na 
prestižní ekonomické konference 
i popularita jeho knih však dává jeho 
podporovatelům dostatek důvodů, 
aby si z kritiků příliš těžkou hlavu 
nedělali. 
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Tomáš Hart je od srpna 2013 vedoucím obchodně-
ekonomického úseku na velvyslanectví ČR ve Washingtonu. 
Facebook – Americká ekonomika http://on.fb.me/1rxf7Rp  
Linkedin - http://linkd.in/1prT88E  
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hart.tomas@gmail.com 
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