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Abstrakt 

Hlavním tématem práce je popsat příčiny, průběh a důsledky hospodářské krize 

let 2008–2010 v pobaltských zemích. Největší důraz je kladen na vývoj ve finančním a 

realitním sektoru a na trhu práce. Pozornost je upřena také na razantní řešení krize, které 

je často dáváno za příkladný postup v krizovém období. 

Práce rovněž obsahuje stručný popis hospodářské historie regionu a vývoj 

hospodářské krize 2008-2010 ve světě. Hlavní kapitola se zaměřuje na krizový vývoj 

v Pobaltí, včetně základních příčin ekonomického propadu. Závěrečné kapitoly popisují 

aktuální hospodářskou situaci v Pobaltí, přináší porovnání s vybranými evropskými státy 

a nastiňují krátkodobý výhled dalšího vývoje Estonska, Lotyšska a Litvy.  

Přínosem práce je především to, že ukazuje možné efektivní řešení ekonomických 

problémů. Příkladu pobaltských zemí, které dokázaly po hlubokém propadu relativně 

brzo nastartovat opětovný vysoký růst svých ekonomik, by měly věnovat pozornost 

především tzv. země PIIGS, které se stále nacházejí v krizi a nutně potřebují obnovit svoji 

konkurenceschopnost a důvěru finančních trhů. 

 

 

Abstract 

The main objective of the Bachelor’s thesis is the description of causes, course 

and consequences of the economic crisis 2008-2010 in the Baltic countries. The biggest 

emphasis is placed on developments in the financial and real estate sector and the labour 

market. Attention is also focused on the vigorous solution of the crisis that is often given 

for exemplary action in the crisis period. 

The thesis also contains a brief description of the region’s economic history and 

the development of the economic crisis 2008-2010 in the world. The main chapter 



   

focuses on the crisis development in the Baltics, including the basic causes of the 

economic downturn. The final chapters describe the current economic situation in the 

Baltics, bring a comparison with selected European countries and outline a short-term 

outlook for further development of Estonia, Latvia and Lithuania. 

The contribution of this thesis is mainly that it shows a possible effective solution 

of economic problems. Especially the PIIGS countries, which are still in crisis and 

urgently need to restore their competitiveness and confidence of the financial markets, 

should pay attention to the example of the Baltic countries that managed to start high 

growth of their economies relatively soon after the deep slump.  
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Úvod 

Hospodářská krize let 2008 až 2010 byla největší ekonomickou krizí od Velké 

deprese ve třicátých letech minulého století. Její příchod předvídalo jen málo lidí, její 

intenzitu ještě méně. Některé země zasáhla tvrdě, některé mírněji. Rozsah této krize byl 

celosvětový, nicméně postihla především vyspělé státy. Přestože ta nejhlubší etapa je již 

pravděpodobně za námi, několik zemí se s jejími následky těžce potýká ještě dnes. 

 

Tato práce se zaměřuje na popis hospodářské krize 2008-2010 v pobaltských 

zemích Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Tyto země se po odtržení od Sovětského svazu staly 

jednou z nejrychleji rostoucích oblastí v Evropě. Díky svému dynamickému rozvoji 

dostaly označení „pobaltští tygři“. V průběhu roku 2008 zde však začala krize, která 

přerostla až v dvouciferný ekonomický propad následující rok. Pobaltí se tedy rázem 

změnilo z nejrychleji rostoucí do nejvíce postižené oblasti Evropy.  

 

Jak je možné, že se „pobaltští tygři“ takhle propadli? Tato práce studuje nejen 

průběh, ale také příčiny tohoto pádu. Těmito příčinami byly především ekonomické 

nerovnováhy uvnitř pobaltských ekonomik, globální hospodářská krize „pouze“ přidala 

intenzitu propadu. Ještě zajímavějším faktem, než jsou příčiny a průběh krize, je její 

řešení. Estonsko, Lotyšsko a Litva svým razantním přístupem ohromily odbornou 

veřejnost. Podle posledního vývoje se zdá, že tato metoda přináší ovoce. Měla by tak být 

příkladem a možnou alternativou i pro ostatní.  

 

Základním smyslem a cílem této práce tedy není pouze prostá analýza vývoje 

Pobaltí v době ekonomické krize. Pobaltské země představují příklad špatného chování 

v době růstu, kdy se vytvořily dlouhodobě neudržitelné nerovnováhy, ale také příklad 

správného chování v době krize, kdy razantní a efektivní opatření vedly k překonání 

krize. Smyslem této práce je tedy především získat na základě vývoje v Pobaltí 

zkušenosti a návody pro řešení současných i budoucích ekonomických problémů. Těmto 

zkušenostem by v současnosti měly věnovat pozornost obzvláště země tzv. skupiny 

PIIGS, čili Portugalsko, Itálie, Irsko, Řecko a Španělsko, které se stále zmítají v krizi. 

 

Základními zdroji, ze kterých práce čerpá, jsou především články z odborných 

publikací, údaje centrálních bank a statistických úřadů pobaltských zemí, údaje 
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mezinárodních institucí (Eurostat, Mezinárodní měnový fond apod.) a v neposlední řadě 

rovněž ekonomicky zaměřené časopisy a noviny. 

 

Práce má celkem osm kapitol. První a druhá kapitola obsahují základní údaje a 

stručný popis hospodářské historie regionu. Třetí podává nejdůležitější informace 

o hospodářské krizi ve světě, především jejích příčinách a průběhu. Čtvrtá, hlavní 

kapitola popisuje hospodářskou krizi v pobaltských zemích, důraz je kladen na vývoj 

ve finančním a realitním sektoru a na trhu práce. Je rozdělena do tří podkapitol, a sice 

vývoj v období růstu před ekonomickým poklesem, vývoj během samotné krize a role 

režimu fixního směnného kurzu v Pobaltí. Pátá kapitola, rovněž stěžejní, popisuje 

razantní řešení krize v pobaltských státech. Poslední tři kapitoly analyzují aktuální 

hospodářskou situaci, srovnávají vývoj s dalšími krizí zasaženými státy v Evropě a 

nastiňují možný vývoj v blízké budoucnosti. 

 

V této bakalářské práci je využíván tzv. Harvardský styl citování. V textu jsou 

obsaženy rovněž poznámky pod čarou, které obsahují doplňující informace. V případě 

údajů statistických úřadů pobaltských zemí (Statistics Estonia, Central Statistical Bureau 

of Latvia, Statistics Lithuania) nelze uvést přesné odkazy na dané údaje.   

 

 

1. Základní údaje 

V této kapitole jsou popsána základní fakta o pobaltských zemích. Údaje jsou 

získány z webových stránek Estonia at a Glance, Latvia in Brief, About Lithuania: Quick 

Facts, Members and Observers. 

 

Pobaltské země, někdy označované také jako Pobaltí, jsou skupinou tří států - 

Estonska, Lotyšska a Litvy. Nacházejí se na severovýchodě Evropy na pobřeží Baltského 

moře. Na východě sousedí s Ruskem a Běloruskem, na jihu pak s Polskem a ruskou 

Kaliningradskou oblastí. Blízkým sousedem je ještě na severu Finská republika, kterou 

od Estonska odděluje Finský záliv.  

 

Celková rozloha všech tří pobaltských zemí je cca 175 116 km
2
, což je například 

přibližně dvakrát méně než rozloha Německa. Největší pobaltskou republikou je 
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s rozlohou 65 300 km
2
 Litva, ležící nejjižněji. Následuje její severní soused Lotyšsko 

s 64 589 km
2
, Estonsko je s 45 227 km

2
 nejmenší. 

Díky své poloze na pobřeží Baltského moře je Pobaltí významným centrem 

námořní dopravy. Velkými přístavy jsou především Tallinn, Riga či lotyšský Ventspils. 

Slouží jako brána mezi Evropou a Ruskem, obzvláště k přepravě nerostných surovin. 

 

 Všechny tři země mají řadu společných charakteristik. Jsou parlamentními 

republikami, vstoupily do EU 1. května 2004 v rámci tzv. východního rozšíření Evropské 

unie. Jsou součástí Světové obchodní organizace (Estonsko s Lotyšskem od roku 1999, 

Litva od roku 2001), NATO (od roku 2004) či Organizace spojených národů (od roku 

1991). Estonsko je dále od roku 2010 členem OECD a 1. ledna 2011 vstoupilo 

do eurozóny. 

 

Podle dat Eurostatu žilo v roce 2011 v Estonsku cca 1,3 milionů obyvatel, 

v Lotyšsku 2,2 milionů a v Litvě 3,2 milionů
1
. V Estonsku a Lotyšsku tvoří více jak 

čtvrtinu obyvatel Rusové. V Litvě to je pouze okolo 6 %. 

 

Hrubý domácí produkt na obyvatele dosáhl v roce 2010 v Estonsku 64 %, 

v Lotyšsku 51 % a v Litvě 57 % hodnoty EU-27 (27 členských zemí Evropské unie)
2
.  

 

 

2. Stručná hospodářská historie regionu 

Tato kapitola přináší stručný popis hospodářské historie Pobaltí. Údaje jsou 

získány z následujících zdrojů: Diderot (1999); Drábek (2000); Švec, Macura a Štol 

(1996); Taro (1999).  

 

 

 

                                                           
1
  Citováno 11. 5. 2012. Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&l

anguage=en&pcode=tps00001&plugin=1 

2
  Údaje získány z databáze Eurostatu. Citováno 11. 5. 2012. Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.

eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&plugin=1 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&plugin=1
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2.1. Vývoj do 1. světové války 

Území dnešních pobaltských států osídlily především baltské a ugrofinské kmeny. 

Jejich hospodářství bylo založené na zemědělství, významný byl díky poloze na pobřeží 

Baltského moře rovněž rybolov.  

 

Od 13. století bylo území dnešního Estonska a Lotyšska okupováno cizími 

národy. Nejdříve přišly německé národy, dále to byli Dánové, Švédové a také Poláci. 

Místní hospodářství neustálé boje značně oslabovaly. Na území Litvy vzniklo 

ve 13. století Litevské velkoknížectví, které se v roce 1569 spojilo s Polskem 

v takzvanou Polsko-litevskou unii. 

 

Během 18. století oblast Pobaltí postupně ovládla Ruská říše. Pobaltská oblast se 

stala branou mezi carským Ruskem a Evropou, těžila tedy z obchodu, který přes ni 

plynul. Ruská okupace však přinesla násilnou rusifikaci pobaltských zemí. Následkem 

toho se na přelomu 19. a 20. století začalo obyvatelstvo radikalizovat a odpor proti 

národnostnímu útlaku postupně sílil. 

 

 

2.2. 1. světová válka až 2. světová válka 

1. světová válka znamenala značné hospodářské oslabení regionu. V roce 1918 

vyhlásily všechny tři země nezávislost (Litva a Estonsko v únoru, Lotyšsko v listopadu), 

ale o skutečnou nezávislost musely s německými a ruskými vojenskými jednotkami ještě 

přibližně dva roky bojovat. 

 

Nové nezávislé státy se navzdory problémům začaly rychle rozvíjet. Základem 

jejich ekonomik bylo stále zemědělství, relativně úspěšně se začal rozvíjet také průmysl 

(především potravinářský). Došlo k přeorientování obchodu z ruského trhu na západní 

trhy. Hlavními obchodními partnery bylo Německo a Velká Británie. Pobaltí tak dosáhlo 

ekonomické nezávislosti na Rusku.  

 

Během krátké doby v meziválečném období se z nových pobaltských zemí staly 

uznávané evropské státy. Životní úroveň se blížila západoevropským zemím. 
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2.3. 2. světová válka až odtržení od SSSR 

Na základě dohody mezi nacistickým Německem a stalinistickým Sovětským 

svazem z roku 1939 se pobaltské země dostaly do ruské sféry vlivu, okupace Rudou 

armádou začala roku 1940. V roce 1941, po nečekaném německém útoku na SSSR, 

obsadilo oblast Pobaltí Německo. V roce 1944 území ovládl zpět Sovětský svaz a 

Estonsko, Lotyšsko a Litva byly začleněny do SSSR. 

 

Válečná léta pobaltské hospodářství značně ochromila. V dlouhodobějším 

horizontu však daleko větší újmu znamenala integrace do centrálně plánované 

ekonomiky Sovětského svazu. Došlo k zestátnění velké části průmyslových podniků a 

kolektivizaci v zemědělství. Ekonomiky Estonska, Lotyšska a Litvy se musely zaměřit 

na těžký průmysl. Obchodní vazby se západní Evropou byly zpřetrhány, podniky se tak 

staly vysoce závislými na ostatních regionech SSSR. 

 

Kolektivizace v zemědělství a orientace na těžký průmysl také znamenaly značně 

nepřirozené změny ve struktuře obyvatelstva. Mnoho místních rolníků bylo odvezeno 

do Ruska, opačným směrem putovali ruští dělníci. Ruská menšina se tedy významně 

rozšířila a začala rusifikace místních kultur. 

 

Přestože byly pobaltské země hospodářsky nejvyspělejšími částmi Sovětského 

svazu s nejvyšší životní úrovní, za západoevropskými zeměmi začaly značně zaostávat.  

 

 

2.4. Obnovení nezávislosti až vstup do EU 

Úsilí o obnovení demokracie a nezávislosti se v Pobaltí začalo zesilovat na konci 

80. let 20. století. Litva nakonec obnovila svoji nezávislost v roce 1990, Estonsko 

s Lotyšskem v roce 1991. 

 

Po obnovení samostatnosti přišly tržně orientované ekonomické reformy. 

Podobně jako při transformaci na tržní ekonomiku v ostatních postkomunistických 

zemích obsahovaly především liberalizaci cen, liberalizaci zahraničního obchodu a 

privatizaci státních podniků. Země zavedly režim volného obchodu a plně směnitelné 
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měny (estonská koruna zavedena v roce 1992, lotyšský lat a litevský litas v roce 1993). 

Estonská koruna byla v roce 1992 navázána na německou marku, litevský litas v roce 

1994 na americký dolar a lotyšský lat na měnový koš SDR rovněž v roce 1994.  

 

Ekonomická transformace na tržní ekonomiku přinesla, stejně jako ve všech 

ostatních zemích, v krátkém období výrazný pokles HDP, nárůst nezaměstnanosti a 

vysokou inflaci. Podniky se z velké části musely přeorientovat na západní trhy, nebyly 

však dostatečně konkurenceschopné. 

 

Růst reálného HDP začal až kolem roku 1995. Pobaltské země se následně staly 

jedněmi z nejrychleji rostoucích států v Evropě, od roku 1996 do roku 2003 byl průměrný 

růst HDP v konstantních cenách kolem 6 % až 7 %
3
. Nově zavedené měny byly stabilní 

(z velké části díky režimu fixního směnného kurzu), což výrazně pomohlo k nárůstu 

zahraničního obchodu.  

 

Ekonomický růst byl narušen měnovou krizí v Rusku v roce 1998, kdy růst 

reálného HDP následující rok v Lotyšsku zpomalil, v Estonsku a Litvě se dokonce dostal 

mírně do záporných hodnot. V problémech se ocitly především podniky orientované 

na ruský trh. Výsledkem negativního vlivu ruské krize byla mimo jiné ještě větší 

orientace pobaltských ekonomik na trhy Evropské unie a zemí střední Evropy. 

 

Vysoké tempo růstu přineslo pobaltským státům označení „pobaltští tygři“. HDP 

na hlavu v paritě kupní síly představovalo v roce 1995 v Estonsku 31,0 %, v Lotyšsku 

26,7 % a v Litvě 30,2 % průměru 15 členských zemí EU. V roce 2003 to bylo už 48,2 %, 

37,7 % a 43,0 %
4
.  

 

 

                                                           
3
 Údaje získány z databáze Mezinárodního měnového fondu (dále v textu jen „MMF“). 

Citováno 3. 5. 2012. Dostupné z: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept
.aspx?pr.x=49&pr.y=3&sy=1993&ey=2004&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=941%2C946
%2C939&s=NGDP_RPCH&grp=0&a= 

4
 Data získána z vlastních výpočtů na základě údajů z databáze Eurostatu. Citováno 3. 5. 2012. Dostupné 

z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&pl
ugin=1 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=49&pr.y=3&sy=1993&ey=2004&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=941%2C946%2C939&s=NGDP_RPCH&grp=0&a=
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=49&pr.y=3&sy=1993&ey=2004&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=941%2C946%2C939&s=NGDP_RPCH&grp=0&a=
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=49&pr.y=3&sy=1993&ey=2004&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=941%2C946%2C939&s=NGDP_RPCH&grp=0&a=
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&plugin=1
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3. Hospodářská krize 2008 - 2010 ve světě 

Hospodářská krize z konce prvního desetiletí 21. století se podle většiny expertů 

zapíše jako nejhlubší recese od Velké deprese ve třicátých letech 20. století. Přestože 

zasáhla především vyspělé ekonomiky
5
, její negativní dopady se v dnešním vysoce 

globalizovaném světě rozšířily i na téměř všechny ostatní země planety.  

 

Krizi přibližně od počátku tohoto století předcházelo období výrazného růstu 

světové ekonomiky. Zcela převládl optimistický názor, že kapitalismus, hospodářské 

politiky a regulace finančních trhů jsou již na takové úrovni, kdy opakování velkých 

ekonomických propadů z minulého století (například již zmíněná Velká deprese) je 

takřka vyloučené. Později se však ukázalo, že optimismus nebyl zcela na místě.  

 

Příchod recese rozumně předpovědělo pouze malé množství lidí. Celá řada 

známých ekonomů i vysoce postavených politiků tak výrazné zpomalení světové 

ekonomiky vůbec nečekala. Nicméně ani varování několika lidí nepomohlo. Jak říká 

Kohout (2009, s. 20): „Když se trh rozhodne, že bude mít dobrou a optimistickou náladu, 

žádné varování nic nezmůže. Musí přijít tvrdý náraz.“     

 

 

3.1. Příčiny krize 

Světová hospodářská krize let 2008-2010 začala přelitím finanční krize 

v nejvyspělejších zemích do reálné ekonomiky. Finanční krize byla způsobena 

vypuknutím hypoteční krize ve Spojených státech amerických, která se naplno projevila 

v roce 2007. Díky velké propojenosti finančního a bankovního systému v celosvětovém 

měřítku se následně rozšířila do velké části vyspělého světa. Hypoteční krize v USA 

odkryla rizika ukrytá uvnitř finančního sektoru po celém světě a způsobila pokles důvěry 

na trzích.  

 

                                                           
5
 Podle databáze MMF v roce 2009 HDP v konstantních cenách 34 nejrozvinutějších zemí klesl o 3,6 %, 

zatímco HDP rozvojových zemí (150 států) vzrostl o 2,8 %. Citováno 3. 5. 2012. Dostupné z: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=34&pr.y=13&sy=2009
&ey=2009&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=110%2C200&s=NGDP_RPCH&grp=1&a=1 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=34&pr.y=13&sy=2009&ey=2009&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=110%2C200&s=NGDP_RPCH&grp=1&a=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=34&pr.y=13&sy=2009&ey=2009&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=110%2C200&s=NGDP_RPCH&grp=1&a=1
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Kořeny hypoteční krize v USA sahají až k několika posledním rokům 20. století, 

kdy objemy poskytnutých hypoték na americkém trhu začaly růst velkou rychlostí. Jak 

ukazuje graf č. 1, tento nárůst pokračoval i po splasknutí technologické bubliny v roce 

2000 a následném zpomalení ekonomického růstu
6
. V této době byl značně posilněn 

politikou americké centrální banky (Fed), která držela úrokové sazby na nízké úrovni, 

aby podpořila americkou ekonomiku. Z tabulky č. 1 je vidět, že krátkodobé úrokové míry 

po roce 2000 značně poklesly. Úvěry tak byly levné a snadno dostupné. 

 

Graf č. 1: Meziroční růst objemu poskytnutých hypoték v USA (v %, pravá svislá osa), 

index cen nemovitostí Case/Shiller (U.S. National Index Levels, levá svislá osa) 

 

Zdroj dat: Board of Governors of the Federal Reserve System (1996-2012), 

Standard & Poor’s (citováno 3. 5. 2012, dostupné z: http://www.standardandpoors.com/indices/

sp-case-shiller-home-price-indices/en/us/?indexId=spusa-cashpidff--p-us----) 

 

Hypotéky si ve velkém brali i lidé s nízkými příjmy, tyto úvěry na bydlení se 

nazývají „substandardní“ hypotéky
7

 (v angličtině jde o dnes velmi známý výraz 

subprime mortgage). Podle Legga a Harrise (2009, s. 352) tvořily „substandardní“ 

hypotéky v roce 2006 kolem 50 % veškerých amerických hypoték, zatímco v roce 2001 

                                                           
6
 Podle databáze MMF růst HDP v konstantních cenách v USA zpomalil ze 4,1 % v roce 2000 na 1,1 % 

v roce 2001. Citováno 7. 5. 2012. Dostupné z: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weod
ata/weorept.aspx?pr.x=59&pr.y=12&sy=2000&ey=2001&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&
c=111&s=NGDP_RPCH&grp=0&a= 

7
 Tento výraz použil Kohout (2009, s. 11) ve své knize Finance po krizi. 
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http://www.standardandpoors.com/indices/sp-case-shiller-home-price-indices/en/us/?indexId=spusa-cashpidff--p-us----
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=59&pr.y=12&sy=2000&ey=2001&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=111&s=NGDP_RPCH&grp=0&a=
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=59&pr.y=12&sy=2000&ey=2001&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=111&s=NGDP_RPCH&grp=0&a=
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=59&pr.y=12&sy=2000&ey=2001&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=111&s=NGDP_RPCH&grp=0&a=
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to bylo méně než 15 %. Z těchto čísel je jasné, že riziko na trhu s hypotékami se výrazně 

zvýšilo, neboť dlužníci s nízkými příjmy představují vyšší riziko nesplacení půjčky.  

 

Tabulka č. 1: Krátkodobé úrokové míry v USA 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

6,46 3,69 1,73 1,15 1,56 3,51 5,15 5,27 

Zdroj dat: OECD (citováno 3. 5. 2012, dostupné z: 

http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=26668#) 

 

Vysoký růst objemu půjček na bydlení samozřejmě vyvolal stavební boom, 

zvedla se poptávka po bytech a nemovitostech obecně. Tím došlo k razantnímu nárůstu 

cen nemovitostí (viz graf č. 1). Realitní a stavební boom se stal zdánlivě pevným 

základem hospodářského růstu v USA. Později se však ukázalo, že tento základ až tak 

pevný nebyl. 

 

Inflace v USA začala od roku 2002 růst (v roce 2005 dosáhla cca 3,4 %
8
), a tak 

kolem roku 2005 začal Fed zvedat úrokové sazby, aby nedošlo k dalšímu nárůstu inflační 

míry. Po opětovném nárůstu úrokových měr (viz tabulka č. 1) se splátky hypoték 

s proměnlivým úrokem staly tíživějšími a mnoho lidí se dostalo do potíží se splácením.  

 

Největší problémy se objevily na počátku roku 2007 a situace přerostla 

do hypoteční krize. Z grafu č. 2 je vidět, že počet neplatících dlužníků se začal prudce 

zvyšovat, v roce 2009 poměr nesplácených hypoték v USA atakoval 9% hranici. 

Neplatiči byli samozřejmě především nízko-příjmoví lidé v oblasti „substandardních“ 

hypoték.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
  Údaje získány z databáze MMF. Citováno 7. 5. 2012. Dostupné z: http://www.imf.org/external/pubs/ft

/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=47&pr.y=14&sy=2000&ey=2007&scsm=1&ssd=1&sort=cou
ntry&ds=%2C&br=1&c=111&s=PCPIPCH&grp=0&a= 

http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=26668
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=47&pr.y=14&sy=2000&ey=2007&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=111&s=PCPIPCH&grp=0&a=
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=47&pr.y=14&sy=2000&ey=2007&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=111&s=PCPIPCH&grp=0&a=
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=47&pr.y=14&sy=2000&ey=2007&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=111&s=PCPIPCH&grp=0&a=
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Graf č. 2: Podíl nesplácených hypoték na celkovém objemu poskytnutých hypoték (v %) 

 

Zdroj: International Monetary Fund (2011) 

  

Během krátké doby došlo k pádu cen nemovitostí (viz graf č. 1). Po splasknutí 

bubliny se růst indexu cen nemovitostí Case/Shiller vrátil do dlouhodobějšího trendu.  

 

Důsledky hypoteční krize v USA byly vážné, neboť přerostla v krizi finanční. 

„Toxické“ hypotéky se kvůli cenným papírům CDO
9
 (Collateralized Debt Obligation) 

rozšířily prakticky do celého světa. Po vypuknutí paniky na kapitálových trzích kvůli 

hypoteční krizi v USA došlo k velkému poklesu důvěry na mezibankovním trhu, neboť 

ohroženi „toxickými“ hypotékami mohli být téměř všichni. Následkem toho začaly klesat 

i ceny ostatních aktiv a akciové indexy se propadly. 

 

 

3.2. Průběh krize 

Krize důvěry na mezibankovním trhu si zanedlouho začala vybírat své oběti. 

V září 2007 se do problémů dostala britská hypoteční banka Northern Rock kvůli 

„vyschnutí“ přístupu k penězům na světových finančních trzích, a tak ji musel zachránit 

stát, který se zaručil za peníze vkladatelů (Stuchlík, 2008).  

 

                                                           
9
 Cenné papíry kryté různými aktivy (často právě hypotečními úvěry), které banky prodávají investorům. 
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V březnu 2008 zbankrotovala společnost Bear Stearns, jedna z největších 

investičních bank v USA, která se podle Cohana (2009) z velké části zaměřovala 

na obchod s cennými papíry založenými převážně na hypotečních úvěrech. Bear Stearns 

byla zachráněna Federálním rezervním systémem USA (Fed) a za symbolickou cenu 

prodána společnosti JPMorgan. Na začátku září 2008 byly americkou vládou zachráněny 

významné hypoteční ústavy Fannie Mae a Freddie Mac. Fed a vláda v těchto zmíněných 

případech zasáhly proto, aby nedošlo k chaosu na finančních trzích, neboť tyto ústavy 

byly příliš protkané do finančního systému (Krugman, 2008; ČTK, 2008). Jejich 

záchrana tak rozhodně byla rozumnou akcí. 

 

Hlavním negativním zlomem ve vývoji byl bankrot Lehman Brothers (čtvrté 

největší investiční banky USA) 15. září 2008. Fed ani vláda totiž tentokrát nezasáhly. 

Téměř okamžitě po oznámení bankrotu Lehman Brothers došlo k prudkému propadu 

akciových trhů. Finanční instituce si nemohly být jisté ničím, rizikové přirážky vyletěly 

vzhůru a trh s mezibankovními úvěry zamrzl (Stuchlík, 2009). Vznikla tak krize likvidity, 

která bez vládní pomoci může způsobit kolaps finančního sektoru.  

 

Vedoucí představitelé USA neviděli v pádu Lehman Brothers takové systémové 

riziko, aby banku zachránili (Stiglitz, 2008). Podle mého názoru chtěl Fed a americká 

vláda působit preventivně a ukázat ostatním finančním ústavům, aby do budoucna 

nepočítaly s tím, že je někdo bude zachraňovat z jejich vlastních problémů. To má ale 

jeden velký háček. Preventivně můžete působit, když má problém pouze jeden a ostatní 

jsou ve zdravé kondici. Na podzim 2008 však bylo již zřejmé, že těch „nemocných“ je 

spoustu, takže docela logicky po odepření péče jednomu vznikla panika.  

 

Banka Lehman Brothers měla být v září 2008 zachráněna (téměř) za každou cenu. 

Její pád totiž přinesl náklady daleko větší.  

 

Nedůvěra na mezibankovním trhu a krize likvidity se skrze značné snížení 

investic (viz graf č. 3) rychle promítly do reálné ekonomiky celého světa. Začala 

nejhlubší recese od dob Velké deprese. Hrubý domácí produkt ve 34 nejrozvinutějších 

zemích klesl v roce 2009 o více než 3 % (viz graf č. 3).  
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Graf č. 3: Vývoj investic a HDP v konstantních cenách ve 34 nejrozvinutějších zemích 

 

Zdroj dat: MMF (citováno 3. 5. 2012, dostupné z: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012

/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=37&pr.y=9&sy=2005&ey=2010&scsm=1&ssd=1&sort=coun

try&ds=%2C&br=1&c=110&s=NGDP_RPCH%2CNID_NGDP&grp=1&a=1) 

 

Míra nezaměstnanosti ve 34 nejrozvinutějších zemích vzrostla z hodnoty 5,4 % 

v roce 2007 až na 8,3 % v roce 2010
10

. Kvůli všeobecnému snížení agregátní poptávky 

klesl celkový objem světového obchodu (viz graf č. 4), což mělo, jak si později ukážeme, 

značně negativní vliv i na otevřené ekonomiky pobaltských zemí.  

 

Graf č. 4: Vývoj světového obchodu se zbožím a službami (roční změna v %) 

 

Zdroj dat: MMF (citováno 3. 5. 2012, dostupné z: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012

/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=37&pr.y=17&sy=2005&ey=2010&scsm=1&ssd=1&sort=cou

ntry&ds=%2C&br=1&c=001&s=TRADEPCH&grp=1&a=1) 

                                                           
10

 Data získána z databáze MMF. Citováno 3. 5. 2012. Dostupné z: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=70&pr.y=8&sy=2007
&ey=2010&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=110&s=LUR&grp=1&a=1 
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http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=37&pr.y=9&sy=2005&ey=2010&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=110&s=NGDP_RPCH%2CNID_NGDP&grp=1&a=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=37&pr.y=9&sy=2005&ey=2010&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=110&s=NGDP_RPCH%2CNID_NGDP&grp=1&a=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=37&pr.y=17&sy=2005&ey=2010&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=001&s=TRADEPCH&grp=1&a=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=37&pr.y=17&sy=2005&ey=2010&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=001&s=TRADEPCH&grp=1&a=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=37&pr.y=17&sy=2005&ey=2010&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=001&s=TRADEPCH&grp=1&a=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=70&pr.y=8&sy=2007&ey=2010&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=110&s=LUR&grp=1&a=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=70&pr.y=8&sy=2007&ey=2010&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=110&s=LUR&grp=1&a=1
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3.3. Konec krize 

Je velmi obtížné říct, kdy krize skončila a jestli vůbec už skončila. I světově 

uznávaní odborníci se v tomto liší. Můj názor je takový, že pokud vezmeme v potaz krizi 

čistě jako pokles hrubého domácího produktu a investic, tak ta skončila během roku 2010, 

kdy se většina světových zemí znovu dostala do kladných čísel růstu. Jestliže však 

uvážíme širší hledisko, tak krize stále pokračuje s dost velkou silou. Nezaměstnanost 

dosahuje vysokých čísel, nedůvěra na trzích je pořád přítomna.  

 

Globální hospodářská krize odkryla a vyvolala další ekonomické problémy, které 

byly dlouhou dobu skryty. Je to především problém vysokého veřejného zadlužení, které 

se u některých států dostalo do neudržitelných hodnot. V současnosti je na pořadu dne 

hlavně dluhová krize v Evropě, která může přinést (a zčásti už přináší
11

) další celosvětové 

zpomalení.  

 

Je skutečně těžké odhadnout, kdy ona krize v širším pojetí skončí. Sedláček 

(2010) má na toto celkem radikální, avšak jednoduchou odpověď: „Na otázku, kdy skončí 

krize, je nejlepší odpověď: až ji zaplatíme!“ 

 

 

4. Hospodářská krize 2008 - 2010 v Pobaltí 

Pobaltské země se zařadily mezi státy nejvíce zasažené globální hospodářskou 

krizí let 2008 až 2010. Propad výkonností jejich ekonomik se v krizových letech přiblížil 

dokonce až k hodnotám známým z Velké deprese ve třicátých letech, největší 

hospodářské krize moderní doby.  

 

Vývoj v Pobaltí představuje velmi zajímavý a typický příklad tzv. „boom and 

bust“ periody, neboli období velkého růstu a následně velkého poklesu. Od začátku 

nového století zde došlo k rychlému růstu hrubého domácího produktu, díky čemuž nesly 

Estonsko, Lotyšsko a Litva označení „pobaltští tygři“. Potom ale přišel tvrdý náraz. 

                                                           
11

 MMF předpovídá růst HDP v konstantních cenách 34 nejrozvinutějších zemí v roce 2012 cca 1,4 %, 
zatímco v roce 2010 dosáhl růst hodnoty cca 3,2 %. Citováno 3. 5. 2012. Dostupné z: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=63&pr.y=9&sy=2010
&ey=2012&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=110&s=NGDP_RPCH&grp=1&a=1 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=63&pr.y=9&sy=2010&ey=2012&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=110&s=NGDP_RPCH&grp=1&a=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=63&pr.y=9&sy=2010&ey=2012&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=110&s=NGDP_RPCH&grp=1&a=1
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Martin (2010, s. 220-221) zmiňuje tři kanály „boom and bust“ periody v Pobaltí. 

Kanál úvěrového mechanismu a cen aktiv, fiskální kanál a obchodní kanál. Největší podíl 

na velké amplitudě vývoje měl první zmíněný kanál, kdy se díky velké úvěrové expanzi 

na trhu vytvořila bublina (především na trhu s nemovitostmi) a vzrostla inflace. Silný byl 

rovněž obchodní kanál, neboť v pobaltských zemích došlo k nárůstu reálných 

jednotkových nákladů práce, a tudíž ke ztrátě konkurenceschopnosti. Fiskální politiky 

sice také posílily ekonomický cyklus konjunktury a recese, nicméně neměly tak silný 

vliv, neboť rozpočtové deficity nedosahovaly příliš vysokých čísel
12

.  

 

Jak je vůbec možné, že globální recese udeřila v Estonsku, Litvě a zejména 

v Lotyšsku tak tvrdě? Při zpětném pohledu nejen na období recese, ale hlavně i 

na předcházející léta růstu je odpověď zřejmá. Ekonomický pokles byl způsoben 

především vnitřními vlivy, a sice silnými vnitřními i vnějšími nerovnováhami, které se 

vytvořily v době konjunktury. Vnější vlivy, globální hospodářské otřesy, jen „přihodily 

pár polínek do ohně“ (Martin, 2010, s. 224; Grigor’ev a Agibalov, 2011, s. 35). 

 

 

4.1. Období růstu 

Jak se tedy ony nerovnováhy vytvořily? Po překonání negativních dopadů ruské 

krize začalo Pobaltí opět růst vysokým tempem. Jak už bylo řečeno výše, došlo 

k výraznému přeorientování na západní trhy, toto přeorientování bylo úspěšné. 

Do pobaltských zemí začaly ve velkém proudit přímé zahraniční investice, především 

po vstupu do EU, neboť se rizikovost v očích zahraničních investorů snížila (Grigor’ev a 

Agibalov, 2011, s. 28). Začaly se však také vytvářet značné nerovnováhy, kterých si 

vlády v podstatě nevšímaly. 

 

                                                           
12

 Podle databáze Eurostatu byl deficit v období 2000-2007 průměrně cca -1,7 % HDP v Litvě, -1,4 % 
HDP v Lotyšsku a v Estonsku byl rozpočet dokonce průměrně o 1,2 % HDP v přebytku. Citováno 
3. 5. 2012. Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en
&pcode=tsieb080&plugin=1 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb080&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb080&plugin=1
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V období 2000-2007 rostlo reálné HDP ročně průměrně o 7,9 % v Estonsku, 

8,5 % v Lotyšsku a 8,6 % v Litvě. Pro srovnání, průměrný růst reálného HDP evropské 

sedmadvacítky (EU-27) byl v tomtéž období jen 2,5 %
13

.  

 

 

4.1.1. Vývoj ve finančním sektoru 

Vedle velkého přílivu zahraničních investic byla hlavním tahounem 

ekonomického růstu od počátku 21. století v pobaltských zemích úvěrová expanze. 

Kuodis a Ramanauskas (2009, s. 98) uvádějí několik důvodů neobvyklého nárůstu 

nabídky úvěrů. Mezi nimi například privatizaci bank, finanční liberalizaci, příchod 

silných zahraničních bank či navázání národních měn na euro.  

 

Zahraniční banky (především ze Švédska) využily potenciál pobaltských trhů a 

získaly zde dominantní postavení. Jak uvádí Koyama (2010, s. 104), domácí banky v roce 

2008 představovaly tržní podíl pouze 1,3 % v Estonsku a 14,7 % v Litvě. V Lotyšsku 

bylo toto číslo vyšší, a sice 29,5 %
14

. Podíly na trhu u největších bank jsou zobrazeny 

v grafu č. 5. Jejich vzájemná konkurence a snaha získat co největší podíl na trhu tlačila 

úrokové sazby dolů. 

 

Graf č. 5: Tržní podíl jednotlivých bank podle objemu půjček (3. čtvrtletí 2008) 

 

 

Zdroj dat: Sveriges Riksbank (2011, s. 39) 

                                                           
13

  Údaje získány z databáze Eurostatu. Citováno 3. 5. 2012. Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.e
u/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb020&plugin=1 

14
 V Lotyšsku mezi největší banky patřila domácí Parex Banka s tržním podílem 14,6 % v létě 2008 

(Koyama, 2010, s. 105). 

45% 

25% 

12% 

18% 

Estonsko 

27% 

14% 

12% 

47% 

Lotyšsko 

25% 

30% 
9% 

36% 

Litva 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb020&plugin=1
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Dalším výrazným faktorem, který sehrál důležitou roli při úvěrové expanzi, byl 

režim směnných kurzů. V Estonsku od roku 1992 fungoval tzv. currency board systém
15

 

(Knöbl, Sutt a Zavoico, 2002). V Litvě je stejný systém od roku 1994 (Alonso-Gamo 

et al., 2002, s. 4) a Lotyšsko má režim fixace na euro
16

 s fluktuačním pásmem ±1 % 

(Martin, 2010, s. 222).  

 

Jak píše Martin (2010, s. 222), v důsledku těchto kurzových režimů se nominální 

úrokové míry podobaly hodnotám v eurozóně
17

. Nízké hodnoty nominálních úrokových 

sazeb spolu s vyšší inflací v pobaltských zemích způsobily, že se reálné úrokové míry 

dostaly k hodnotám blízko nule či dokonce do mínusu (viz tabulka č. 2).  

 

Tabulka č. 2: Reálná úroková míra v % (úroková míra na půjčky prvořadým zákazníkům 

očištěná o inflaci) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Estonsko 2,4 3,3 3,2 1,2 2,0 -0,5 -3,0 -3,7 1,3 

Lotyšsko 7,4 9,3 4,2 1,8 0,4 -3,7 -2,4 -7,8 -2,2 

Litva 11,1 10,0 6,6 6,7 3,1 -1,3 -1,3 -1,5 -1,2 

Zdroj dat: Světová banka (citováno 3. 5. 2012, dostupné z: 

http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.RINR) 

 

Takto nízké či dokonce záporné reálné úrokové míry znamenají jediné – úvěrovou 

expanzi. Objemy poskytnutých úvěrů se během krátké doby zněkolikanásobily. Z grafu 

č. 6 je vidět prudký nárůst poměru úvěrů k HDP.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Fungoval až do konce roku 2010, 1. 1. 2011 Estonsko vstoupilo do eurozóny. 

16
 Jak uvádí centrální banka Lotyšska, v období 1994-2004 byl lat zafixován na měnový koš SDR. Na euro 

je lat zavěšen od 1.1.2005. Údaje získány z webové stránky Exchange Rate Policy, citováno 3. 5. 2012, 
dostupné z: http://www.bank.lv/en/monetary-policy/exchange-rate-policy 

17
 Podle databáze Evropské centrální banky (dále v textu jen „ECB“) se úroková míra EONIA (Euro 

OverNight Index Average) v období 2002-2007 pohybovala cca v rozmezí 2-4 %. Citováno 3. 5. 2012. 
Dostupné z: http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=bbn175 

http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.RINR
http://www.bank.lv/en/monetary-policy/exchange-rate-policy
http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=bbn175
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Graf č. 6: Domácí úvěry poskytnuté bankovním sektorem (v % HDP) 

 

Zdroj dat: Světová banka (citováno 3. 5. 2012, dostupné z: 

http://data.worldbank.org/indicator/FS.AST.DOMS.GD.ZS) 

 

Jak můžeme vidět, úvěrová expanze začala nejpozději v Litvě. Tento fakt 

odpovídá údajům o reálných úrokových mírách v tabulce č. 2, která ukazuje výraznější 

pokles v Litvě až kolem roku 2004. Pozdější nástup úvěrové expanze je pravděpodobně 

jeden z hlavních důvodů, proč byl ekonomický vývoj v Litvě v krizových letech o něco 

mírnější než u ostatních pobaltských sousedů (Kuodis a Ramanauskas, 2009, s. 101). 

 

Úvěrová expanze samozřejmě podnítila zvýšení domácí spotřeby, která se stala 

hlavním motorem růstu HDP. Rostly krátkodobé i dlouhodobé půjčky podnikům, neboť 

firmy se v příznivém prostředí ekonomického růstu pustily do dlouhodobých projektů a 

investic. Ještě výraznější nárůst zaznamenaly půjčky domácnostem, které například 

v Estonsku vzrostly od roku 1997 přibližně sedmadvacetkrát (Belinskaja a Galiniene, 

2010, s. 35)
18

. Velkou část těchto úvěrů představovaly hypotéky
19

, to spolu s dalšími 

faktory vyústilo v expanzi realitního trhu (viz sekce Vývoj v realitním sektoru). 

 

                                                           
18

 V ostatních dvou pobaltských zemích byl vývoj podobný. 

19
 V období 2000-2008 se podíl hypoték na celkových úvěrech téměř ztrojnásobil a v roce 2008 

činil 37 % (Grigor’ev a Agibalov, 2011, s. 29). 
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Dalším faktorem, který se později v krizovém období ukázal jako klíčový, byl 

poměr půjček denominovaných v cizí měně (především v eurech) na celkovém objemu 

půjček. Tento poměr podle Martina (2010, s. 222) na konci období růstu kolem roku 2007 

přesahoval 80 % v Estonsku a Lotyšsku, v Litvě se pohyboval mezi 50 % a 60 %. 

Hlavním důvodem takto vysokých čísel byly o něco nižší úrokové míry úvěrů v eurech 

než v národních měnách a také režim fixního směnného kurzu. Díky tomuto režimu 

mohli lidé předpokládat, že jejich domácí měny neoslabí a dluhy jim tak reálně 

nenarostou.  

 

 

4.1.2. Vývoj v realitním sektoru 

Velká úvěrová expanze vyvolala (jako v řadě dalších evropských zemí
20

) 

nadměrnou poptávku po realitách. Výsledkem bylo vytvoření velké bubliny na trhu 

s nemovitostmi v období přibližně od roku 2004 do roku 2007, což potvrzuje i Tupenaite 

a Kanapeckiene (2009, s. 108).  

 

Ceny nemovitostí vzrostly o desítky až stovky procent
21

. V Lotyšsku byl růst 

(a následně i pokles) cen bydlení největší na světě (Latio, 2010). Graf č. 7 zobrazuje 

vývoj průměrných cen bytů v hlavních městech pobaltských států. 

 

Na velkou poptávku po bydlení, nafouknutou hypotečním boomem, samozřejmě 

reagovali investoři, a tak velká část úvěrů a zahraničních investic šla právě do realitního 

sektoru
22

, ne na investice do inovací.   

 

 

 

 

 

                                                           
20

 K nafouknutí realitní bubliny došlo také např. v Irsku nebo Španělsku. 

21
 Například v Tallinnu podle serveru Global Property Guide vzrostla v období 2000-2007 průměrná cena 

dvoupokojového bytu přibližně o 450 %. Údaje získány z webové stránky Estonian house prices (…), 
citováno 3. 5. 2012, dostupné z: http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Estonia/Price-History 

22
 Kuodis a Ramanauskas (2009, s. 99) tvrdí, že na konci roku 2008 půjčky přímo spojené s nákupem a 

rozvojem nemovitostí tvořily cca polovinu všech bankovní úvěrů soukromému sektoru. 

http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Estonia/Price-History
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Graf č. 7: Průměrné ceny bytů v centru města (v EUR/m
2
) 

 

Zdroj: Ober-Haus (2011) 

 

 

4.1.3. Vývoj na trhu práce 

Jako v podstatě všude jinde ve světě, i v pobaltských zemích došlo během 

konjunktury k poklesu míry nezaměstnanosti, a to až k rozmezí 4 – 6 %. Současně s tím 

rostly značnou rychlostí nominální mzdy (viz tabulka č. 3).  

 

Tabulka č. 3: Míra nezaměstnanosti (u) a průměrné měsíční hrubé mzdy v eurech (w) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Estonsko 
u 12,6 10,3 10,0 9,7 7,9 5,9 4,7 

w 352 393 430 466 516 601 725 

Lotyšsko 
u 12,9 12,2 10,5 10,4 8,9 6,8 6,0 

w 284 298 300 317 353 434 568 

Litva 
u 16,5 13,5 12,5 11,4 8,3 5,6 4,3 

w 274 293 311 333 370 433 522 

Zdroj dat: Statistics Estonia
23

, Central Statistical Bureau of Latvia
24

, Statistics Lithuania
25

; 

míra nezaměstnanosti – Eurostat (citováno 3. 5. 2012, dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa

.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem110&plugin=1) 

                                                           
23

 Citováno 3. 5. 2012.  

24
 Citováno 3. 5. 2012. Přepočteno na eura.  

25
 Citováno 3. 5. 2012. Přepočteno na eura.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem110&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem110&plugin=1
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Vedle hospodářského růstu existoval ještě jeden významný důvod poklesu 

nezaměstnanosti a růstu mezd. Obzvláště po vstupu do Evropské unie vzrostla migrace 

obyvatel pobaltských zemí do zahraničí. Hlavním důvodem byly podle Koyamy (2010, 

s. 95) nesrovnatelně vyšší mzdy v západních zemích. Lidé odcházeli za prací především 

do Velké Británie a Irska. Například z Litvy v období 2001-2008 odešlo za prací asi 

100 000 lidí
26

 (Grigor’ev a Agibalov, 2011, s. 31).   

 

 

4.1.4. Vznik nerovnováh 

Ekonomický vývoj v období konjunktury přibližně do roku 2007, na první pohled 

velmi uspokojivý díky vysokému růstu HDP, způsobil vznik rozsáhlých vnitřních i 

vnějších nerovnováh uvnitř pobaltských ekonomik. 

 

Velký příliv investic ze zahraničí sice přinesl finanční prostředky a likviditu 

potřebnou pro ekonomický rozvoj, ale zároveň také zvýšil systematické riziko. Pobaltí se 

stalo závislé na zahraničních zdrojích, které však v případě problémů mohou velmi rychle 

„vyschnout“ (Belinskaja a Galiniene, 2010, s. 36).  

 

Úvěrová expanze zapříčinila nárůst inflace
27

, především v tzv. non-tradable 

sektoru (například už zmíněná cenová bublina na realitním trhu). Vývoj inflace je 

zobrazen v grafu č. 8. Vysoká inflace zdražuje domácí zboží v porovnání se zahraničním, 

a tím způsobuje ztrátu konkurenceschopnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 To bylo významné číslo vzhledem k nízkému počtu obyvatel v Litvě (podle databáze Eurostatu měla 
Litva v roce 2001 necelých 3,5 milionů obyvatel, citováno 3. 5. 2012, dostupné z: http://epp.eurostat.ec.
europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1). 

27
 Na růstu cenové hladiny měly podíl i vnější vlivy, např. růst cen potravin nebo energií (Martin, 2010, 

s. 224). 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1
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Graf č. 8: Míra inflace (v %) 

 

Zdroj dat: Eurostat (citováno 3. 5. 2012, dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.

do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb060&plugin=1) 

 

Ztrátu konkurenceschopnosti rovněž vyvolávalo rychlé zvyšování mezd na trhu 

práce. Vedle posilování inflace zvyšovalo také reálné jednotkové náklady práce, neboť 

mzdy rostly rychleji než produktivita práce (Martin, 2010, s. 224). Toto tvrzení dokazuje 

tabulka č. 4, Litva je mírnou výjimkou. Náklady práce se tak pobaltským podnikům 

v porovnání se zahraničními konkurenty relativně zvyšovaly
28

. 

 

Tabulka č. 4: Reálné jednotkové náklady práce (růst v %) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Estonsko -1,8 -2,3 -0,8 0,9 1,0 -2,1 0,3 5,0 8,3 

Lotyšsko -5,9 -3,5 -4,2 1,3 -0,5 4,7 4,6 5,8 6,9 

Litva -9,1 -3,1 1,5 1,8 0,8 -0,6 3,3 -1,9 0,6 

Zdroj dat: Eurostat (citováno 3. 5. 2012, dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.

do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsieb070) 

 

Určité vnitřní nerovnováhy vytvářela také fiskální politika pobaltských republik. 

Údaje o deficitech veřejných rozpočtů sice ukazují příznivé zprávy (Lotyšsko s Litvou 

snižovaly své deficity, Estonsko dokonce hospodařilo po většinu času s přebytkem), 

                                                           
28

 Například ve významných obchodních partnerech Finsku, Švédsku, Polsku a Německu byla průměrná 
míra růstu reálných jednotkových nákladů práce v období 2003-2008 cca 0,6 %, -0,8 %, -1,9 % a -1,1 % 
(data získána z databáze Eurostatu, citováno 3. 5. 2012, dostupné z: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsieb070). 
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb060&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb060&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsieb070
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsieb070
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsieb070
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nicméně při pohledu na cyklicky upravené údaje je vznik nerovnováh zřetelnější. Jak 

ukazuje Martin (2010, s. 223), nejlépe si v tomto ohledu vedlo Estonsko, které mělo 

v letech 2000-2006 mírné strukturální přebytky a v roce 2007 nízký deficit -0,7 % HDP. 

O poznání hůře na tom byly Lotyšsko s Litvou, kde se strukturální deficity v tom samém 

období vyhouply z cca -1,5 % HDP až na hodnoty kolem -4 % HDP v roce 2007. 

Hospodářské politiky tedy byly výrazně procyklické. V porovnání s většinou ostatních 

evropských zemí však Pobaltí nebylo žádnou výjimkou. 

 

Vedle již zmíněných vnitřních nerovnováh narostly také ty vnější. Navzdory 

rostoucímu exportu ve všech třech zemích stále existoval výrazný deficit obchodního 

účtu, který se navíc ještě prohluboval (viz graf č. 9). Nárůst importu totiž převýšil nárůst 

exportu (především v Lotyšsku). Vyšší poptávku po importovaném zboží vyvolala 

mj. úvěrová expanze. 

 

Graf č. 9: Obchodní bilance (v % HDP) 

 
Zdroj dat: Eurostat (citováno 4. 5. 2012, dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/tabl

e.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00044) 

 

Deficity obchodního účtu byly hlavní příčinou prohlubujících se deficitů běžného 

účtu v rámci platební bilance. Ačkoliv deficity běžného účtu zaznamenávala v tomto 

období většina zemí střední a východní Evropy (Grigor’ev a Agibalov, 2011, s. 29), 

v pobaltských státech se dostaly do mnohem hlubších čísel (viz tabulka č. 5). 
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Tabulka č. 5: Bilance běžného účtu (v % HDP) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Estonsko -4,3 -5,4 -5,2 -10,6 -11,3 -11,3 -10,0 -15,3 -15,9 

Lotyšsko -8,9 -4,9 -7,7 -6,7 -8,2 -12,9 -12,6 -22,5 -22,4 

Litva -11,0 -5,9 -4,7 -5,1 -6,7 -7,6 -7,1 -10,6 -14,4 

Česká rep. -2,4 -4,6 -5,1 -5,3 -6,0 -5,1 -1,0 -2,0 -4,3 

Polsko -7,4 -6,0 -3,1 -2,8 -2,5 -5,3 -2,4 -3,8 -6,2 

Slovensko -5,6 -3,4 -8,3 -7,9 -5,9 -7,8 -8,5 -7,8 -5,3 

Zdroj dat: Eurostat (citováno 4. 5. 2012, dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.

do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00043&plugin=1) 

  

Deficity běžného účtu byly kompenzovány především přílivem přímých 

zahraničních investic a nárůstem zahraničního dluhu. Podle Martina (2010, s. 225) se 

v období 2000-2008 hrubý zahraniční dluh pobaltských zemí přibližně zdvojnásobil, 

v Estonsku a Lotyšsku přesáhl 120 % HDP a v Litvě 70 % HDP. 

 

Všechny tyto nerovnováhy znamenaly, že byl růst neudržitelný (Grigor’ev a 

Agibalov, 2011, s. 29). Způsobily také větší zranitelnost vůči externím šokům, globální 

krize tedy křehké a oslabené pobaltské ekonomiky potom „pouze dorazila“. 

 

 

4.2. Období krize 

Vznikající potíže uvnitř pobaltských ekonomik zůstávaly bez odezvy, vlády si 

užívaly velkolepého označení „pobaltští tygři“ a přehlížely přehřívání svých ekonomik 

(graf č. 10 ukazuje schéma přehřívání lotyšské ekonomiky v období 2004-2007). Největší 

nerovnováhy se vytvořily v Lotyšsku. Jak říká Koyama (2010, s. 101-102), MMF v roce 

2006 informoval o nutnosti snížit domácí poptávku, odstranit nerovnováhy a obnovit 

vnější konkurenceschopnost. Lotyšská vláda na to však nereagovala.   

 

 

 

 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00043&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00043&plugin=1
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Graf č. 10: Přehřívání lotyšské ekonomiky v období 2004-2007 

 

Zdroj: Koyama (2010, s. 98), překlad z anglického jazyka 

 

Již během roku 2007 si banky a finanční instituce začaly všímat tržních bublin a 

rostoucích nerovnováh a výrazně zpřísnily úvěrové podmínky. Jak píše Martin (2010, 

s. 225), tímto momentem v podstatě došlo k přelomu z růstu k poklesu ekonomiky, což 

lze vidět i na vývoji na akciovém trhu (viz graf č. 11). 

 

Graf č. 11: OMX Baltic Benchmark GI Index (základním datem je 1. 1. 2004) 

 

Zdroj: Nasdaq OMX (citováno 4. 5. 2012, dostupné z: 

http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=charts&lang=en&idx_main%5B%5D=OMXBB

GI&add_index=OMXBBPI&add_equity=LT0000128266&period=other&start_d=1&start_m=

1&start_y=2004&end_d=31&end_m=12&end_y=2010) 

http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=charts&lang=en&idx_main%5B%5D=OMXBBGI&add_index=OMXBBPI&add_equity=LT0000128266&period=other&start_d=1&start_m=1&start_y=2004&end_d=31&end_m=12&end_y=2010
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=charts&lang=en&idx_main%5B%5D=OMXBBGI&add_index=OMXBBPI&add_equity=LT0000128266&period=other&start_d=1&start_m=1&start_y=2004&end_d=31&end_m=12&end_y=2010
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=charts&lang=en&idx_main%5B%5D=OMXBBGI&add_index=OMXBBPI&add_equity=LT0000128266&period=other&start_d=1&start_m=1&start_y=2004&end_d=31&end_m=12&end_y=2010
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Globální hospodářská krize všeobecně snížila poptávku a mezinárodní obchod, 

což samozřejmě zasáhlo export pobaltských zemí. Estonsko, Lotyšsko a Litva jsou malé 

otevřené ekonomiky, ekonomický vývoj ve světě má tedy na ně silný vliv. Grigor’ev a 

Agibalov (2011, s. 35-37) jako příčinu velkého poklesu zmiňují mimo jiné orientaci 

na skupinu zemí, kde byla průmyslová výroba krizí silně postižena (především Finsko, 

Švédsko, Německo a také pobaltské země navzájem). To negativně ovlivnilo vývoz 

pobaltských výrobků, které jsou ve velké míře právě pro průmyslové účely (stroje a 

vybavení). Strukturu exportu podle zemí a vývoj průmyslové výroby zobrazuje graf č. 12. 

 

Graf č. 12: Struktura exportu podle hlavních obchodních partnerů (v % celkového 

exportu), pokles průmyslové výroby ve vybraných státech v roce 2009 (v %) 

 

Zdroj dat: Statistics Estonia
29

, Central Statistical Bureau of Latvia
30

, Statistics Lithuania (2010); 

průmyslová výroba - OECD
31

 

                                                           
29

 Citováno 8. 5. 2012. 

30
 Citováno 8. 5. 2012.  

31
 Citováno 8. 5. 2012. Dostupné z: http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=90# 

http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=90
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Export byl zasažen ještě dalším faktem. Režim fixního směnného kurzu 

znevýhodnil domácí vývozce v porovnání s některými zeměmi s vlastní měnou 

(Grigor’ev a Agibalov, 2011, s. 37). Jak ukazuje graf č. 13 (zvýšení hodnoty znamená 

oslabení kurzu), měny Polska, Švédska a Ruska, patřící mezi hlavní obchodní partnery 

Pobaltí, relativně oslabily. 

 

Graf č. 13: Vývoj směnných kurzů vybraných národních měn vůči euru, kvartálně, 

hodnoty na konci období, 2007 Q1 = 100 

 

Zdroj dat: Eurostat (citováno 4. 5. 2012, dostupné z: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do) 

Poznámka: Estonská koruna se vyvíjela stejně jako litevský litas (díky currency board režimu) 

 

Výsledkem bylo, že objem exportu zboží a služeb v nejkrizovějším roce 2009 

klesl o 12,5 % v Litvě, 14,1 % v Lotyšsku a 23,1 % v Estonsku
32

. Problémy vývozců se 

následně projevily v růstu nezaměstnanosti. 

 

Pobaltské země během krizových let 2008 a především 2009 zažily 

pravděpodobně největší ekonomický propad ze všech států na světě (vývoj HDP je 
                                                           
32

  Data získána z databáze MMF. Citováno 4. 5. 2012. Dostupné z: http://www.imf.org/external/pubs/ft
/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=78&pr.y=9&sy=2009&ey=2009&scsm=1&ssd=1&sort=coun
try&ds=%2C&br=1&c=941%2C946%2C939&s=TX_RPCH&grp=0&a= 
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http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=78&pr.y=9&sy=2009&ey=2009&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=941%2C946%2C939&s=TX_RPCH&grp=0&a=
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=78&pr.y=9&sy=2009&ey=2009&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=941%2C946%2C939&s=TX_RPCH&grp=0&a=
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=78&pr.y=9&sy=2009&ey=2009&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&c=941%2C946%2C939&s=TX_RPCH&grp=0&a=
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zobrazen v tabulce č. 6). Procentuální pokles reálného HDP dosáhl v roce 2009 

dvouciferných čísel, zatímco pokles celé EU-27 (27 členských zemí Evropské unie) byl 

„pouze“ 4,3 %.  

 

Tabulka č. 6: Vývoj reálného HDP 

 Estonsko Lotyšsko Litva EU-27 

Vývoj reálného HDP (v %) 

2008 -3,7 -3,3 2,9 0,3 

2009 -14,3 -17,7 -14,8 -4,3 

2010 2,3 -0,3 1,4 2,0 

Reálné HDP na hlavu (v eurech) 

2008 9 500 6 700 7 600 23 700 

2009 8 200 5 600 6 500 22 600 

2010 8 300 5 600 6 700 23 000 

Zdroj dat: Eurostat (citováno 4. 5. 2012, dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.

do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb020&plugin=1, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsde

c100&language=en) 

 

Co se týče reálného HDP na hlavu, tak Estonsko s Lotyšskem se v roce 2009 

vrátily cca na úroveň roku 2005 a Litva roku 2006. Třeba v případě Irska to byl návrat 

na úroveň roku 2002, u Itálie dokonce až 1999. Z tohoto pohledu tedy nebyl propad 

pobaltských zemí tak hluboký, což je dáno především vysokým tempem růstu 

v předešlých letech. 

 

Navzdory značnému poklesu exportu došlo ke zlepšení bilance obchodního účtu. 

Vzhledem k těžké finanční situaci domácích podniků a domácností totiž import klesl 

ještě více. Běžný účet se v roce 2009 dokonce dostal do přebytku ve všech třech 

pobaltských státech. 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb020&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb020&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdec100&language=en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdec100&language=en


38 

 

4.2.1. Vývoj ve finančním sektoru 

Zpřísnění úvěrových podmínek vyhnalo úrokové míry nahoru
33

 a radikálně 

snížilo objemy úvěrů poskytnutých jak domácnostem, tak i podnikům. Podniky se bez 

přístupu k likviditě dostaly do problémů a začaly propouštět zaměstnance či snižovat 

platy.  

 

Ve druhé polovině roku 2008 udeřila globální finanční krize. Ta vyvolala 

celosvětový pokles důvěry ve finančním sektoru. Pobaltí se stalo v očích mezinárodních 

finančních trhů rizikovým, a tak došlo ke značnému poklesu přílivu zahraničního 

kapitálu. Přístup k zahraničním půjčkám na financování zahraničního dluhu se výrazně 

ztížil, což způsobilo napětí na pobaltských finančních trzích (Martin, 2010, s. 225).  

 

Pokles příjmů domácností (z důvodů zvýšení nezaměstnanosti či snížení mezd) a 

hodnoty jejich aktiv (např. akcií či nemovitostí) dostal některé domácnosti do problémů 

se splácením svých závazků, čímž utrpěl bankovní sektor. Růst nesplácených půjček 

(viz tabulka č. 7) byl rovněž způsoben zhoršením kvality úvěrového portfolia bank 

v době boomu, neboť banky poskytovaly úvěry širší skupině lidí. Například Švédsko, 

jeden z hlavních obchodních partnerů Pobaltí, takové problémy s nesplácenými úvěry 

nemělo, protože zde nedošlo k nafouknutí úvěrové bubliny. 

 

Tabulka č. 7: Podíl nesplácených půjček na celkovém objemu půjček (v %) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Estonsko 0,2 0,2 0,5 1,9 5,2 5,4 

Lotyšsko 0,7 0,5 0,8 3,6 16,4 19,0 

Litva 0,6 1,0 1,0 4,6 19,3 19,7 

Švédsko 0,8 0,8 0,6 1,0 2,0 n.a. 

Zdroj dat: Světová banka (citováno 4. 5. 2012, dostupné z: 

http://data.worldbank.org/indicator/FB.AST.NPER.ZS/countries) 

 

Přestože byly otřesy na finančních trzích v Pobaltí značné, Estonsko ani Litva 

nemusely zachraňovat bankovní sektor. Koyama (2010, s. 111) vyzdvihuje vysoký podíl 

                                                           
33

 V roce 2006 byly kreditní úrokové sazby 5,0 % v Estonsku, 7,3 % v Lotyšsku a 5,1 % v Litvě, zatímco 
v roce 2008 vystoupily na 8,5 %, 11,9 % a 8,4 % (data získána z databáze Světové banky, citováno 
4. 5. 2012, dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND). 

http://data.worldbank.org/indicator/FB.AST.NPER.ZS/countries
http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND
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zahraničních (především švédských) bank na estonském a litevském trhu
34

 jako výhodu 

v krizovém období. Jak uvádí Sveriges Riksbank (2010, s. 56), švédské banky Swedbank, 

SEB a Nordea jsou jedny z nejlépe kapitalizovaných bank v mezinárodním srovnání 

(viz graf č. 14). Díky silné základně mohly snáze odolat potížím ve finančním sektoru. 

Estonsko s Litvou se tak vyhnuly tomu nejhoršímu.  

 

Graf č. 14: Risk-adjusted capital ratios evropských bank 

 

Zdroj: Sveriges Riksbank (2010, s. 56), upraveno autorem 

 

Jiná situace byla v Lotyšsku. Domácí Parex Bank, jednu ze tří největších bank 

v Lotyšsku, musela před bankrotem zachraňovat vláda. Jak píše Hruška (2010), banka 

neodhadla svou expanzi. Parex Bank rostla především díky vkladům majetných 

zahraničních klientů (především z Ruska). Šok po pádu americké Lehman Brothers v září 

2008 vyvolal náhlé masové vybírání těchto deposit, bohatí klienti raději přesunuli své 

peníze do méně rizikových bank. Protože Parex Bank neměla za zády silnou mateřskou 

společnost, dostala se do problémů s likviditou, a tak ji v listopadu 2008 vláda znárodnila, 

aby zabránila bankrotu
35

 (Lucas, 2009, s. 78).  

 

 

                                                           
34

 Tržní podíl dceřiných společností zahraničních bank byl v roce 2007 v Estonsku 98,7 % a v Litvě 85,3 % 
(Koyama, 2010, s.104). 

35
 Způsob restrukturalizace Parex Bank popisuje například Lagzdina (2011, s. 400). 
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4.2.2. Vývoj v realitním sektoru 

Nafouknutá realitní bublina začala splaskávat přibližně ve druhé polovině roku 

2007. Ceny nemovitostí spadly o desítky procent (viz graf č. 7). To mělo negativní vliv 

jak na banky (kvůli poklesu hodnoty zástav), tak na domácnosti a firmy. Negativní 

důchodový efekt prasknutí realitní bubliny znamenal snížení hodnoty aktiv domácností a 

firem, a tím i snížení spotřeby a investic. Vzhledem k tomu, že právě domácí spotřeba a 

investice byly motorem růstu HDP v době boomu, tak teď musel zákonitě přijít propad. 

 

Pokles poptávky po bydlení samozřejmě znamenal propad výstavby. Celá řada 

projektů nebyla dokončena a nové domy a byty se téměř přestaly stavět (viz graf č. 15). 

 

Graf č. 15: Počet dokončených bytových jednotek (počet na tisíc obyvatel) 

 

Zdroj: Statistics Estonia (2011, s. 326) 

 

 

4.2.3. Vývoj na trhu práce 

V době velkého boomu pobaltských ekonomik se na trhu práce vytvořily značné 

vnitřní nerovnováhy, kdy mzdy rostly rychleji než produktivita, a tím klesala 

konkurenceschopnost. Vzhledem k velkému ekonomickému propadu během krize bylo 

jasné, že tržní síly musí tento neudržitelný vývoj „vrátit trochu nazpět“.  

 

Jak píší Masso a Krillo (2011, s. 7), pobaltské země se vyznačují relativně 

vysokou flexibilitou pracovního trhu, včetně flexibility mezd směrem dolů
36

. To je 

                                                           
36

 To se ukázalo například během recese na přelomu tisíciletí (Masso a Krillo, 2011, s. 7). 
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z velké části dáno nízkými minimálními mzdami, slabými odbory a malým množstvím 

kolektivních smluv. Vyšší flexibilita je umožněna liberálním pracovním právem jak 

v oblasti ochrany zaměstnanosti, tak v oblasti stanovování výše mezd. Zaměstnavatelé 

mohou snáze propustit pracovníky v případě nedostatku práce. Díky nízkým minimálním 

mzdám mohou být mzdy u méně placených prací sníženy, a zaměstnavatelé proto nemusí 

tyto pracovníky propustit. Firmy se tak snáze vyrovnají s měnícími se tržními 

podmínkami (OECD, 2003, s. 57-59). 

 

Tato vysoká flexibilita a především hluboká recese znamenaly, že v Estonsku, 

Lotyšsku a Litvě mohlo a muselo dojít k několika typům přizpůsobení se pracovního trhu 

recesi. K těmto typům patří především přizpůsobení přes zaměstnanost, mzdy a počet 

odpracovaných hodin.  

 

Z tabulky č. 8 můžeme vidět, že míra nezaměstnanosti rostla nejrychleji 

v Lotyšsku, které bylo krizí zasaženo nejvíce. Jak uvádějí Masso a Krillo (2011, s. 9-12), 

nejpostiženějším sektorem bylo stavebnictví, kde zaměstnanost během let 2008-2009 

poklesla přibližně o třetinu. To je logickým vyústěním faktu, že realitní bublina v době 

boomu nafoukla stavební sektor pracovní silou. Prasknutí této bubliny potom naopak 

způsobilo velké propouštění. Značně postižen byl také celý sektor průmyslu celkově. 

 

Tabulka č. 8: Míra nezaměstnanosti (v %) 

 2007 2008 2009 2010 

Estonsko 4,7 5,5 13,8 16,9 

Lotyšsko 6,0 7,5 17,1 18,7 

Litva 4,3 5,8 13,7 17,8 

Zdroj dat: Eurostat (citováno 4. 5. 2012, dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.

do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem110&plugin=1) 

 

Rozsáhlé propouštění ve stavebnictví a v sektoru průmyslu znamenalo, že 

v případě mužů byl nárůst nezaměstnanosti vyšší než u žen
37

, neboť v těchto sektorech 

hospodářství pracují především muži. Silně zasaženou skupinou, podobně jako v mnoha 

dalších státech, byli také mladí lidé. 

 

                                                           
37

 V období 2008-2009 byl nárůst míry nezaměstnanosti u mužů cca 11-12 procentních bodů, zatímco 
u žen cca 5-7 procentních bodů (Masso a Krillo, 2011, s. 13). 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem110&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem110&plugin=1
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Nejvýznamnějším způsobem přizpůsobení se pracovního trhu recesi je vedle 

propouštění rovněž mzdová redukce, které bylo v Pobaltí díky vyšší flexibilitě mezd 

využito mnohem více než v jiných evropských zemích. Největší pokles proběhl 

ve stavebnictví (hlavně v Litvě a Estonsku), naopak v průmyslu navzdory velkému 

propadu průmyslové výroby nebyl pokles mezd tak výrazný (Masso a Krillo, 2011, s. 28). 

 

Jak ukazuje tabulka č. 9, snížení mezd a další opatření pomohlo k obnově 

konkurenceschopnosti, neboť reálné jednotkové náklady práce se výrazně snížily. 

 

Tabulka č. 9: Růst průměrných hrubých měsíčních mezd v procentech (w) a růst reálných 

jednotkových nákladů práce v procentech (c) 

  2007 2008 2009 2010 

Estonsko 
w 20,6 13,8 -5,0 1,0 

c 5,0 8,3 2,4 -6,6 

Lotyšsko 
w 31,8 20,4 -3,8 -3,5 

c 5,8 6,9 -6,7 -7,7 

Litva 
w 20,5 19,4 -4,4 -3,3 

c -1,9 0,6 2,4 -9,1 

Zdroj dat: vlastní výpočty na základě dat Statistics Estonia
38

, Central Statistical Bureau of 

Latvia
39

, Statistics Lithuania
40

; náklady práce - Eurostat
41

 

 

Snižování platů je z důvodu nespokojenosti lidí často velmi náročné. 

V pobaltských zemích přesto lidé mzdovou redukci přijali snáze, a to především ze dvou 

důvodů. Zaprvé, odbory jsou zde slabé a kolektivní smlouvy málo používané. A zadruhé, 

platy se snižovaly v podstatě v celé ekonomice (asi jediným sektorem s rostoucími 

mzdami byl energetický sektor), a tak lidé neměli alternativy (Masso a Krillo, 2011, 

s. 29). Navíc lidé neměli jistotu, že by práci našli jinde, a tak raději přijali nižší mzdu a 

zůstali. 
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 Citováno 4. 5. 2012.  

39
 Citováno 4. 5. 2012.  

40
 Citováno 4. 5. 2012.  

41
 Citováno 4. 5. 2012. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsieb070 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsieb070
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4.2.4. Mezinárodní pomoc Lotyšsku 

Lotyšsko se již na konci roku 2008 ocitlo v nejobtížnější situaci ze všech tří 

pobaltských zemí. Především pád Parex Bank dostal Lotyšsko pod velký tlak finančních 

trhů. Protože má fixní režim kurzu, musela centrální banka mohutně intervenovat, aby 

tento kurz udržela před útokem spekulantů. To znamenalo významné snížení jejích 

oficiálních rezerv, a tak v polovině prosince centrální banky Švédska a Dánska poskytly 

Lotyšsku půjčku ve výši 500 milionů eur na obranu latu (Koyama, 2010, s. 104).  

 

Ještě v prosinci téhož roku následovala další mezinárodní půjčka, neboť vláda 

nedokázala sehnat peníze na plánované výdaje (Hruška, 2010, s. 38). Jak uvádí Koyama 

(2010, s. 104-105), celková obdržená částka dosáhla 7,5 miliardy eur. Na této půjčce se 

podílely Evropská unie (poskytla 3,1 mld. eur), Mezinárodní měnový fond (1,7 mld. eur), 

skandinávské země (1,8 mld. eur), Světová banka (400 mil. eur), dále ještě Česká 

republika, Estonsko, Polsko a Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Zapůjčené finance 

byly použity především na financování rozpočtových deficitů a vládního dluhu, dále také 

na rekapitalizaci bank a různé podpůrné půjčky podnikům. 

 

Mezinárodní pomoc samozřejmě nebyla zadarmo, Lotyšsko si muselo značně 

„utáhnout opasky“ (viz kapitola Řešení krize v Pobaltí). Díky ní však úspěšně přežilo 

nejtěžší období. Lotyšsko nakonec půjčku, jak píše Ehl (2011a), ani celou nevyčerpalo. 

 

 

4.3. Role režimu fixního směnného kurzu v Pobaltí 

Jak už bylo zmíněno, všechny tři pobaltské státy mají od první poloviny 90. let 

režim fixního směnného kurzu. Mezi odborníky se stále vedou diskuze, zda fixace 

národní měny uškodila či naopak pomohla. Je relativně patrné, že přispěla k nadměrné 

úrokové expanzi. Otázkou však zůstává, jestli i tak přínosy nepřevážily nad náklady, či 

jestli vlády a centrální banky mohly udělat více pro potlačení těchto nákladů. 

 

Nejdůležitější výhodou režimu fixního směnného kurzu je jeho předvídatelnost, 

díky čemuž má velmi pozitivní vliv na mezinárodní obchod (podobně jako přijetí 

společné měny). Exportérům i importérům odpadá kurzové riziko, a mohou tak snáze 

plánovat své obchodování v delším období.   
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Hlavní nevýhody fixního režimu jsou i díky vážným diskuzím ohledně funkčnosti 

eurozóny všeobecně známé. Centrální banka dané země ztrácí možnost výrazně ovlivnit 

hospodářský cyklus. Monetární politika tedy musí být v tomto nahrazena fiskální 

politikou a dalšími opatřeními
42

. Druhou, asi ještě významnější nevýhodou je nemožnost 

nominální apreciace či depreciace směnného kurzu. Mohou se tak vytvářet závažné 

obchodní nerovnováhy, pokud není vnější konkurenceschopnost obnovena jiným 

způsobem. 

 

Pilinkus, Svolka a Bartkus (2011, s. 398-399) došli k závěru, že currency board 

režim pomáhá lépe se vypořádat s ekonomickou krizí, neboť přináší nižší inflaci a větší 

fiskální a monetární disciplínu. Aby byl úspěšný, musí centrální banka i vláda dávat jasně 

najevo, že fixní kurz udrží. Estonsku a Litvě se to v hospodářské krizi 2008-2010 

povedlo, udržely stabilní kurz bez mezinárodní pomoci a neztratily tak důvěryhodnost. 

 

Naopak Koyama (2010, s. 93) tvrdí, že země s fixním směnným kurzem utrpěly 

v krizi více, neboť nemohly zmírnit šok přes depreciaci. Navíc fixace měny posílila 

v době boomu v pobaltských zemích nafouknutí úvěrové bubliny (Martin, 2010, s. 222). 

 

Jak tedy vidíme, názory na vliv fixního režimu se liší. Podle mého názoru je tento 

režim výhodný, vyžaduje však daleko poctivější a kvalitnější fiskální a jiná opatření. 

Pobaltské státy v období velkého růstu přibližně v letech 2000 až 2007 potřebovaly 

takováto opatření na razantní přibrzdění růstu. Problémem je, že politici často nechtějí 

z populistického důvodu rychlý růst zpomalovat. To se stalo i v Pobaltí, brzda byla 

nedostatečná či vůbec žádná. Amplitudy růstu a propadu tak dosáhly většího rozptylu. 

 

I přesto dokázalo Estonsko, Litva i Lotyšsko (s rychlou a efektivní mezinárodní 

pomocí) přestát hlubokou krizi relativně stabilně. 
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 Taková opatření popisuje například Kuodis a Ramanauskas (2009, s. 102-103) či Martin (2010, s. 226). 
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5. Řešení krize v Pobaltí 

Řešení ekonomické krize vládami v pobaltských zemích bylo velmi rychlé a 

razantní. Jak se dnes již začíná ukazovat, bylo také velmi efektivní, a tak jsou Estonsko, 

Lotyšsko a Litva často dávány za příklad správného krizového postupu. 

 

Situace byla v Pobaltí značně specifická. Jednou z možností obnovení vnější 

konkurenceschopnosti by byla devalvace národních měn
43

. Tuto možnost však vlády 

odmítly. Znamenalo by to ztrátu důvěryhodnosti. Pevným cílem pobaltských států je 

navíc rychlé přijetí eura, což vyžaduje udržení stabilního kurzu vůči euru. Devalvace by 

ale především znamenala velký nárůst zadlužení (a pravděpodobně mnoho bankrotů) 

podniků i domácností, neboť značné množství jejich úvěrů je denominováno v eurech 

(Lucas, 2009, s. 78). 

 

Kvůli udržování fixních směnných kurzů nelze využít monetární politiku 

na podporu ekonomiky (pomocí kvantitativního uvolňování). A jak dodávají Pilinkus, 

Svolka a Bartkus (2011, s. 398), nebyla možná ani fiskální expanze. Pobaltské země tedy 

zvolily cestu vnitřní devalvace, tvrdých škrtů a strukturálních reforem. 

 

Vnitřní devalvace znamená snížení domácích cen především propouštěním, 

snižováním mezd a dalšími výdajovými škrty. V Estonsku a Litvě došlo k většímu 

poklesu mezd v soukromém sektoru než ve veřejném sektoru, v Lotyšsku tomu bylo 

naopak
44

.  

 

Lotyšsko prošlo největším „utahováním opasků“ ze všech tří zemí. To způsobily 

především tvrdé požadavky MMF za poskytnutí finanční pomoci, ale také nadměrné 

státní výdaje kvůli značné přebujelosti veřejného sektoru. Vláda tedy musela škrtat. 

Hruška (2010, s. 38) uvádí, že v roce 2009 ztratilo ve státní sféře práci kolem 12 tisíc lidí. 

Bylo zrušeno 100 základních škol a počet státních nemocnic klesl z 59 na 24. Průměrné 

hrubé mzdy ve státní správě se v roce 2010 oproti roku 2008 snížily přibližně o čtvrtinu 

(v Estonsku a Litvě byl rozdíl okolo 10 %, respektive 15 %) a například ve školství byl 
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 Devalvaci doporučoval i MMF (Gumbel, 2009). 

44
 Masso a Krillo (2011, s. 28) uvádějí, že mzdy soukromého sektoru jako procento mezd veřejného 

sektoru v období 2008-2009 poklesly v Estonsku ze 106 % na 96 % a v Litvě z 88 % na 84 %. V Lotyšsku 
naopak vzrostly ze 78 % na 86 %. 
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v Lotyšsku propad mezd přibližně pětinový
45

. Důchody klesly o cca 10 %. Veřejné 

výdaje byly celkově seškrtány v roce 2009 nominálně o 40 % v porovnání s rokem 2008 

(Koyama, 2010, s. 106).  

 

Navzdory tvrdým redukcím státních výdajů vykazovaly Lotyšsko s Litvou vysoké 

rozpočtové deficity. Příčinou byl samozřejmě pokles daňových příjmů z důvodu 

prudkého poklesu ekonomiky. Jak ukazuje tabulka č. 10, Estonsko je z fiskálního 

pohledu výjimkou, neboť i v hluboké recesi dokázalo udržet deficit pod 3 % HDP a 

v roce 2010 už opět hospodařilo s přebytkem. Němec (2011a) cituje vysvětlení 

estonského premiéra Andruse Ansipa, že vzorné hospodaření je dáno nepopularitou 

půjčování si peněz od budoucích generací. Estonsko navíc těží z nízkého celkového 

veřejného dluhu
46

, obsluha dluhu tedy zatěžuje rozpočet jen minimálně. 

 

Tabulka č. 10: Bilance státního rozpočtu (v % HDP) 

 2007 2008 2009 2010 

Estonsko 2,4 -2,9 -2,0 0,2 

Lotyšsko -0,4 -4,2 -9,8 -8,2 

Litva -1,0 -3,3 -9,4 -7,2 

Zdroj dat: Eurostat (citováno 4. 5. 2012, dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.

do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb080&plugin=1) 

 

Jsem přesvědčen, že navzdory poměrně krutým dopadům vnitřní devalvace a 

razantních škrtů v krátkém období zvolilo Pobaltí správné řešení. Devalvace měny totiž 

přináší (když pominu již zmíněné důvody jejího odmítnutí pobaltskými vládami) jedno 

skryté nebezpečí. Země díky ní jednoduše získají pro své domácí exportéry konkurenční 

výhodu, ale bez zásluhy. Tato výhoda posléze snižuje tlak na provedení strukturálních 

reforem, které jsou nutné pro dlouhodobě udržitelný růst. Řešení problémů se tak pouze 

odkládá na později. Pobaltské země tyto reformy provedly hned, ta nejbolestivější 

opatření mají tedy pravděpodobně za sebou.  
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  Údaje získány z databáze Statistics Estonia (citováno 4. 5. 2012), Statistics Lithuania (citováno 
4. 5. 2012), Central Statistical Bureau of Latvia (citováno 4. 5. 2012). 

46
 Podle databáze Eurostatu byl hrubý vládní dluh Estonska v roce 2010 pouze 6,7 % HDP. Citováno 

4. 5. 2012. Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en
&pcode=tsieb090&plugin=1 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb080&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb080&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb090&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb090&plugin=1
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5.1. Souhlas občanů se škrty   

Utahování opasků je logicky velmi nepopulárním procesem, který do jisté míry 

vyžaduje také odvahu vládnoucích představitelů tato opatření zavést navzdory tomu, že 

to pravděpodobně vyvolá nespokojenost voličů. V pobaltských státech se však žádné 

masové protesty nekonaly. V lednu 2009 proběhly menší protesty v Rize a Vilniusu, ani 

zdaleka však nedosáhly takové intenzity, jakou jsme viděli v posledních letech například 

v Řecku (Barry, 2009a; Barry, 2009b). 

 

V Estonsku bolestivé reformy a opatření proběhly zcela bez demonstrací, díky 

čemuž dostali Estonci přezdívku „anti-Řekové“. Popularita estonské vlády po zavedení 

úsporných opatření na jaře 2009 dokonce ještě vzrostla (Němec, 2011a).  

 

Důvodem klidného přijetí škrtů mohl být mimo jiné i fakt, že si občané 

pobaltských zemí ještě pamatují těžké sovětské časy, což potvrzuje i Ehl (2011b). Lidé 

věděli, že může být ještě hůře, a proto chtěli rozumnou vládu, která bude situaci řešit. 

Ve volbách na podzim 2010 si například Lotyši zvolili středopravou vládu, která 

nepopulární, ale nutné reformy na začátku roku 2009 provedla. 

 

 

6. Aktuální hospodářská situace v Pobaltí 

Jak se z aktuálních makroekonomických údajů zdá, razantní a rychlá protikrizová 

opatření byla úspěšná, neboť po období hlubokého ekonomického propadu pobaltské 

ekonomiky znovu rostou. Jak ukazuje graf č. 16, růst HDP v roce 2011 dokonce přesáhl 

5% hodnotu. Tím se pobaltské země opět řadí mezi nejrychleji rostoucí státy v EU. 
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Graf č. 16: Růst reálného HDP (v %) 

 

Zdroj dat: Eurostat (citováno 10. 5. 2012, dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/tabl

e.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb020&plugin=1) 

 

Vnitřní devalvace očividně měla pozitivní vliv na vnější konkurenceschopnost, 

neboť export pobaltských zemí raketově vzrostl již v roce 2010 a ještě více 

v následujícím roce (viz graf č. 17). Přestože je bilance obchodního účtu stále záporná, 

deficit je výrazně nižší než před krizí. Důvodem velkého nárůstu exportu byla vedle 

zvýšení konkurenceschopnosti také dobrá kondice hlavních obchodních partnerů 

pobaltských zemí v letech 2010 a 2011. Růst reálného HDP Německa, Finska, Švédska, 

Ruska i Polska výrazně převýšil růst celé EU-27. 

 

Graf č. 17: Export zboží (v milionech eur) 

 

Zdroj dat: Bank of Estonia (2012), Bank of Latvia (2011), Bank of Latvia (2012a), 

Statistics Lithuania (2012) 
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Běžný účet se v pobaltských zemích v roce 2009 přehoupl z vysokých deficitů 

do přebytku, který byl zaznamenán i v roce 2010. V minulém roce však přebytku 3,2 % 

HDP dosáhlo pouze Estonsko (Bank of Estonia, 2012, s. 9). Lotyšsko s Litvou 

zaznamenaly znovu deficity běžného účtu, a sice -1,2 % HDP (Bank of Latvia, 2012a, 

s. 5) a -1,6 % HDP (Bank of Lithuania, 2012a). 

 

Když se podíváme na dva velmi postižené sektory, stavebnictví a průmyslovou 

výrobu, vidíme oživení již v roce 2010 v případě průmyslu. Ve stavebnictví trvalo delší 

dobu, než se růst opět obnovil (viz tabulka č. 11). 

 

Tabulka č. 11: Růst objemu průmyslové výroby a stavební činnosti (meziročně, v %) 

 průmyslová výroba stavebnictví 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Estonsko -24,0 23,5 n.a. -31,0 -13,4 26,4 

Lotyšsko -17,7 14,4 8,9 -34,9 -23,6 12,3 

Litva -15,7 7,5 8,1 -48,7 -7,5 22,7 

Zdroj dat: Statistics Estonia
47

, Central Statistical Bureau of Latvia
48

, Statistics Lithuania
49

 

 

Co se týče vládních financí, Lotyšsko s Litvou snížily své deficity v roce 2011 

na -3,5 % HDP, respektive -5,5 % HDP. Estonsko dosáhlo přebytku 1 % HDP. Celkové 

zadlužení se pohybuje okolo přijatelných 40 % HDP v případě Lotyšska a Litvy. 

Estonsko s hrubým veřejným dluhem 6 % HDP se dokonce řadí mezi nejméně zadlužené 

státy na světě
50

. 

 

Nejlepší kondici Estonska z pobaltských zemí potvrzuje rovněž jeho rating. V létě 

2011 agentura Standard & Poor’s zvýšila rating Estonska ze stupně A na stupeň AA- 

(Salajková, 2011), čtvrtý nejvyšší stupeň. Má tak stejný rating jako Izrael, Japonsko nebo 

                                                           
47

  Citováno 7. 5. 2012.   

48
 Citováno 7. 5. 2012.  

49
  Citováno 7. 5. 2012.  

50
  Údaje získány z databáze Eurostatu. Citováno 7. 5. 2012. Dostupné z: deficit - http://epp.eurostat.ec.e

uropa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb080&plugin=1; dluh - http://epp.e
urostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb090&plugin=1 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb080&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb080&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb090&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb090&plugin=1
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Čína. Litvě přisuzuje stejná ratingová agentura stupeň BBB, Lotyšsku ještě o jeden 

stupeň nižší BBB-
51

. 

 

Přestože Pobaltí opět roste, určité problémy dále přetrvávají. Růst hrubého 

domácího produktu je tažen především exportem, domácí poptávka pořád ještě zůstává 

pod předkrizovou úrovní (Salajková, 2011). Také nezaměstnanost je stále nadprůměrná, 

přestože se v minulém roce výrazněji snížila (viz tabulka č. 12). Alarmující údaje jsou 

zvláště u mladých lidí, ve věkové skupině 15-24 let je v Lotyšsku a Litvě téměř třetina 

lidí bez práce. 

 

Tabulka č. 12: Míra nezaměstnanosti (v %) 

 15 – 64 let 15 – 24 let 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Estonsko 14,1 17,3 12,8 27,5 32,9 22,3 

Lotyšsko 17,3 19,0 16,4 33,3 34,5 30,9 

Litva 13,9 18,1 15,6 29,2 35,1 32,9 

Zdroj dat: Statistics Estonia
52

, Central Statistical Bureau of Latvia
53

, Statistics Lithuania
54

 

 

 

6.1. Vstup Estonska do eurozóny 

První den roku 2011 se stal významným dnem pro Estonce, neboť Estonsko 

vstoupilo jako sedmnáctá země v pořadí do eurozóny. Dokonce i v krizových letech 

dokázalo splnit Maastrichtská kritéria nutná pro vstup, především požadavek 

rozpočtového deficitu (který byl mimochodem pro některé stávající členy eurozóny těžko 

splnitelný i v bezkrizové době).  

 

Estonská koruna byla už dlouho před zavedením eura od roku 1992 pevně 

zafixována, nejdříve na německou marku a poté na euro. Tím estonská centrální banka už 

                                                           
51

 Údaje získány z webu agentury Standard & Poor’s. Citováno 7. 5. 2012. Dostupné z: 
http://www.standardandpoors.com/ratings/sovereigns/ratings-list/en/us/?sectorName=Governments&
subSectorCode=39&start=0&range=50 

52
 Citováno 7. 5. 2012.  

53
 Citováno 7. 5. 2012.  

54
 Citováno 7. 5. 2012.  

http://www.standardandpoors.com/ratings/sovereigns/ratings-list/en/us/?sectorName=Governments&subSectorCode=39&start=0&range=50
http://www.standardandpoors.com/ratings/sovereigns/ratings-list/en/us/?sectorName=Governments&subSectorCode=39&start=0&range=50
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v podstatě ztratila možnost ovlivňovat ekonomiku monetární politikou a nominální kurz 

vůči euru se neměnil. Přechod na společnou evropskou měnu tedy neznamenal výraznou 

změnu pro ekonomiku. 

 

Přesto má přijetí eura dvě významné výhody. Zaprvé, přestože předchozí 

currency board režim znamenal relativně vysokou jistotu, že nedojde k devalvaci, euro i 

tak zvyšuje u investorů důvěryhodnost. To je dobré jak pro přilákání dalších zahraničních 

investic, tak i pro vzájemný obchod s eurozónou. Navíc hrozba devalvace během krize 

znamenala pro dlužníky strach z reálného zvýšení jejich dluhů, protože většina úvěrů je 

denominována v eurech. Tento strach teď odpadl. A zadruhé, jak říká Hruška (2011), 

vstup do eurozóny je dalším krokem k oslabení vlivu Ruska a většímu propojení se 

západní Evropou. Estonsko tak vstoupilo do nejvyššího stupně evropské integrace, 

do hlavního jádra Evropské unie.  

 

Hruška (2011) ke vstupu Estonska do eurozóny dále dodává, že i zde bylo několik 

kritiků. Za hlavní argument považovali strach z toho, že se společná měnová unie hroutí 

pod dluhovou krizí některých členů. Euro se před přijetím v Estonsku netěšilo ani 

velkému zájmu občanů. Podle průzkumů, uveřejněných na začátku ledna 2011, chtělo 

euro 52 % obyvatel. Důvody byly především probíhající krize eurozóny a strach 

ze skokového zdražování (Němec, 2011b). 

 

Přijetí eura v Estonsku bylo podle mého názoru logickým a správným krokem 

vzhledem k tomu, že estonská koruna byla od začátku na euro pevně napojená. 

Na náležitou analýzu přínosů společné evropské měny estonské ekonomice a společnosti 

je ještě brzo, stejně tak na posouzení spokojenosti obyvatel. Nicméně již v polovině 

minulého roku si přínosy eura přední představitelé Estonska pochvalovali (Ehl, 2011c). 

 

 

7. Srovnání s vybranými státy 

Jak už bylo řečeno, pobaltské země postihla ekonomická krize dost intenzivně, 

nejvíce z celé Evropy. Rovněž protikrizová opatření byla svým způsobem jedinečná, 

žádná jiná evropská země se k tak razantním krokům neodhodlala.  
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Pojďme tedy porovnat vývoj v Pobaltí s vývojem v dalších státech EU, které byly 

krizí silně zasaženy. K čemu takové porovnání bude dobré? Vzhledem k opětovnému 

nastartování dynamického růstu nám mohou pobaltské státy poskytnout dobrý návod, jak 

se s krizí vypořádat. Především země tzv. skupiny PIIGS
55

 stále zápasí s těžkou krizí, 

a tak právě ony by měly tento „pobaltský návod“ studovat obzvláště pečlivě. 

 

Státy PIIGS trpí především slabou konkurenceschopností. V případě Řecka, 

Itálie, Španělska a Portugalska tento problém trvá už déle. Irsku, podobně jako 

pobaltským státům, klesla konkurenceschopnost během rychlého růstu přibližně v období 

2003-2008. Konkurenceschopnost je naprosto klíčová pro udržitelný růst 

ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, jak ji tedy obnovit?  

 

Všechny země PIIGS jsou členy eurozóny, nemohou si proto pomoci devalvací 

své měny. Jediným zbývajícím řešením obnovy konkurenceschopnosti je tedy vnitřní 

devalvace. A právě pobaltské země v krizi úspěšně provedly razantní vnitřní devalvaci, 

pomocí které obnovily svoji konkurenceschopnost, a export raketově vzrostl.  

 

PIIGS by se tedy měly pokusit o to samé. Metoda vnitřní devalvace však v těchto 

zemích naráží na velký problém. Znamená totiž snižování nákladů práce, především 

mezd, což je ve většině zemí (a těch středomořských zvlášť) jen velmi těžko proveditelný 

krok. Je to dáno strnulostí pracovních trhů, silnými odbory a pevným přesvědčením 

většiny místních obyvatel, že na neustálý růst mezd mají nedotknutelné právo. 

 

Schwab (2009) ukazuje velký rozdíl mezi Pobaltím a PIIGS v oblasti pracovního 

trhu. Zatímco Estonsko, Lotyšsko a Litva se v krizovém roce 2009 v oblasti mzdové 

flexibility držely mezi deseti nejflexibilnějšími státy na světě
56

, státy PIIGS byly naopak 

mezi posledními 30 zeměmi ze 133 celkově
57

. Podobná byla situace i v oblasti celkové 

efektivity pracovního trhu. Pobaltské země se umístily přibližně v nejlepší třetině, 

zatímco země PIIGS v nejhorší třetině. Výjimkou je Irsko, které bylo dvaadvacátou 

nejlepší zemí ze 133 celkem. 

 

                                                           
55

 Portugalsko, Irsko, Itálie, Řecko a Španělsko. 

56
 Estonsko bylo třetí za Hongkongem a Singapurem. 

57
 Nejmenší flexibilitu mělo Řecko. 
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Všechny státy skupiny PIIGS v posledních několika letech hovoří o rozsáhlých 

programech úspor, zavádění těchto úsporných opatřeních do reality však často vázne a 

protahuje se. Rozpočtové škrty (převážně u sociálních výdajů) navzdory tomu, že jsou 

daleko jemnější než v Pobaltí, veřejnost bouřlivě odmítá. Například v Řecku už proběhlo 

několik generálních stávek, které se pravděpodobně ještě několikrát zopakují. Jak již bylo 

zmíněno, pobaltská veřejnost měla pro nutné škrty pochopení. 

 

Z tabulky č. 13 je vidět, že růst se v posledních dvou letech v zemích PIIGS 

navzdory mírnému globálnímu oživení v podstatě neobnovil. Řecká ekonomika se dále 

výrazně propadá. Nezaměstnanost se stále zvyšuje, ve Španělsku už přesahuje 20% 

hranici.  

 

Tabulka č. 13: Míra nezaměstnanosti a růst reálného HDP (v %) 

 Růst reálného HDP (v %) Míra nezaměstnanosti (v %) 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Estonsko -14,3 2,3 7,6 13,8 16,9 12,5 

Lotyšsko -17,7 -0,3 5,5 17,1 18,7 15,4 

Litva -14,8 1,4 5,9 13,7 17,8 15,4 

Řecko -3,3 -3,5 -6,9 9,5 12,6 17,7 

Itálie -5,5 1,8 0,4 7,8 8,4 8,4 

Španělsko -3,7 -0,1 0,7 18,0 20,1 21,7 

Portugalsko -2,9 1,4 -1,6 10,6 12,0 12,9 

Irsko -7,0 -0,4 0,7 11,9 13,7 14,4 

Zdroj dat: Eurostat (citováno 7. 5. 2012, dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.

do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb020&plugin=1, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem1

10&plugin=1) 

 

Z aktuálního vývoje je tedy patrné, že řešení pobaltských zemí bylo úspěšné, 

řešení zemí PIIGS nikoliv (nejvíce se snaží Irsko). Jejich váhavé a pomalé řešení formou 

relativně jemných úsporných balíků zatím výsledky vůbec nepřináší. Jsem přesvědčen, že 

by co nejdříve měl být použit „pobaltský model“ razantních opatření, koncentrovaných 

v krátkém období. Země PIIGS musí co nejrychleji obnovit svoji konkurenceschopnost 

pomocí hlubokých strukturálních reforem. Zaměřit by se měly především na efektivitu 

pracovního trhu, ve které výrazně zaostávají.  

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb020&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb020&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem110&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem110&plugin=1
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Rovněž rozpočtové škrty jsou v „jižních“ zemích nezbytné, neboť kvůli 

nadměrným státním výdajům na různé sociální výhody nezbývají vládám finanční 

prostředky na efektivní podporu růstu a rostoucí zadlužení celkově zhoršuje ekonomické 

prostředí. 

 

Mnoho ekonomů je toho názoru, že úsporná opatření sráží ekonomiky ještě více 

do kolen a vlády by za účelem nastartování růstu měly spíše podpořit poptávku většími 

výdaji. Tato keynesiánská politika však v tomto případě nemůže dostatečně fungovat, 

neboť problémy zemí PIIGS jsou daleko hlubšího charakteru. K zajištění růstu 

ve střednědobém horizontu jsou nutné strukturální reformy a fiskální disciplína, aby se 

obnovila důvěra mezinárodních trhů. 

 

Názory, že pro nastartování růstu ve stagnujících státech by měly zvýšit své 

výdaje silné státy typu Německa, jsou rozhodně rozumnější. Toto by ale mohlo fungovat 

pouze v případě, že země v problémech výrazně zvýší svoji konkurenceschopnost. To lze 

udělat pouze razantní vnitřní devalvací. Země PIIGS tedy tak jako tak budou muset 

ukázat, že jsou schopny se v případě potřeby uskromnit a postavit se ke svým problémům 

čelem. Příklad Estonska, Lotyšska a Litvy ukazuje, že je to cesta nejen možná, ale 

především správná. 

 

Správnost „pobaltské cesty“ potvrzuje rovněž ratingový vývoj, kdy Lotyšsko 

s Estonskem jsou jedny z mála evropských zemí, kterým se rating v posledních letech 

zvýšil. Graf č. 18 ukazuje vývoj ratingů pobaltských států a některých zemí PIIGS, 

udělených ratingovou agenturou Fitch.  
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Graf č. 18: Vývoj ratingů vybraných států dle agentury Fitch (local currency rating) 

 

Zdroj dat: Fitch Ratings (citováno: 10. 5. 2012, dostupné z: http://www.fitchratings.com/jsp/sec

tor/Sector.faces?selectedTab=Overview&Ne=4293330737%2b11&N=0) 

 

 

8. Krátkodobý výhled hospodářského vývoje 

Všechny tři pobaltské země zažily v roce 2011 po hluboké recesi opět relativně 

vysoký ekonomický růst. Rostlo HDP, export, průmyslová výroba. Nezaměstnanost 

poměrně rychle poklesla. Celkově byl vývoj pozitivní. Mnoho lidí takto silný růst 

ekonomik, které krize zasáhla tak tvrdě, zajisté dost překvapil. A jak se bude Pobaltí 

vyvíjet v letech následujících? 

 

Bank of Estonia (2011), Bank of Latvia (2012b) i Bank of Lithuania (2012b) se 

ve svých předpovědích shodují v tom, že v současném roce 2012 a i v následujícím roce 

2013 ekonomiky Estonska, Lotyšska a Litvy porostou, tempo růstu už však nebude tak 

vysoké jako v roce 2011 (viz tabulka č. 14).  

 

Hlavním důvodem zpomalení, který všechny tři centrální banky uvádějí, je velmi 

nejistá, křehká a zhoršující se situace v Evropské unii. Probíhající dluhová krize 

eurozóny oslabuje v podstatě všechny státy Evropy, což má samozřejmě negativní vliv 

http://www.fitchratings.com/jsp/sector/Sector.faces?selectedTab=Overview&Ne=4293330737%2b11&N=0
http://www.fitchratings.com/jsp/sector/Sector.faces?selectedTab=Overview&Ne=4293330737%2b11&N=0
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na hodně otevřené pobaltské ekonomiky. Evropské utahování opasků snižuje celkovou 

poptávku, růst exportu se tedy zpomalí. 

 

Tabulka č. 14: Předpovědi ekonomického vývoje v Pobaltí 

  Estonsko Lotyšsko Litva 

HDP v konstantních 

cenách (růst v %) 

2012 1,9 1,3 2,2 

2013 3,6 2,7 3,3 

Míra nezaměstnanosti 

(v %) 

2012 10,4 15,5* 14,2 

2013 9,8 14,6* 12,9 

Průměrná roční míra 

inflace (v %) 

2012 2,8 2,6* 2,1 

2013 2,9 2,2* 2,4 

Bilance běžného účtu 

(v % HDP) 

2012 2,0 -1,9* -1,2 

2013 0,9 -2,5* -1,6 

Zdroj dat: Bank of Estonia (2011, s. 12), Bank of Latvia (2012b, s. 37), 

Bank of Lithuania (2012b, s. 2), * International Monetary Fund (2012, s. 53)  

 

Celková nejistota ohledně budoucího vývoje bude mít rovněž vliv na domácí 

poptávku. Podniky raději odloží větší investice, domácnosti z důvodu nejistoty ohledně 

budoucích příjmů začnou více šetřit. Výsledkem toho bude pomalejší tvorba pracovních 

míst. Jak centrální banky uvádějí, míra nezaměstnanosti bude v tomto i následujícím roce 

dále klesat, pokles však nebude tak rychlý. 

 

Také míra inflace (která v roce 2011 v Lotyšsku a Litvě překročila hranici 4 %, 

v Estonsku dokonce hranici 5 %
58

) podle předpovědí v roce 2012 klesne. Odhady 

makroekonomického vývoje dále ukazují opětovné zhoršování stavu běžného účtu. 

V Estonsku bude přebytek i nadále, dojde ale k jeho poklesu. Deficity v Lotyšsku a Litvě 

se mírně navýší. Pobaltské země si tak musí začít hlídat, tentokráte mnohem pečlivěji, 

aby jejich běžné účty nespadly do předkrizových deficitů. 

 

Hospodářský vývoj v Pobaltí v následujících letech bude záviset především 

na kondici celé Evropské unie a Ruska. Rovněž makroekonomické předpovědi se budou 

odvíjet od momentálního stavu a nálady evropských trhů a politických kruhů
59

. Navzdory 

                                                           
58

  Údaje získány z databáze Eurostatu. Citováno 7. 5. 2012. Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.e
u/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb060&plugin=1 

59
 Například litevská centrální banka ve své předpovědi v listopadu 2011 uvedla očekávaný růst HDP 

3,5 % v roce 2012, zatímco v únoru 2012 kvůli zhoršujícímu se stavu v Evropě snížila svůj odhad na 2,2 % 
(Bank of Lithuania, 2012b, s. 2). 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb060&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb060&plugin=1
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současným pesimistickým vyhlídkám růstu má Pobaltí, podle mého názoru, 

ve střednědobém horizontu velký potenciál dynamického rozvoje. 

 

 

Závěr 

Globální hospodářská krize posledních let je v současnosti stále nejvíce 

diskutovaným tématem světového vývoje. Stala se nejhlubší recesí od dob Velké deprese 

ve třicátých letech 20. století. Přestože se mnoho odborníků shoduje, že hlavní část krize 

už je za námi, stále se řada zemí nachází v ekonomických problémech, které globální 

krize vyvolala či odkryla. Hlavním těžištěm těchto problémů je dluhová krize některých 

členů eurozóny. Jejich problémem však nejsou ani tak vysoké dluhy, jako spíše 

nedostatečná konkurenceschopnost. Celá Evropa se snaží přijít na to, jak v těchto zemích 

obnovit konkurenceschopnost a znovu nastartovat růst. A právě jasný příklad 

pobaltských zemí Estonska, Lotyšska a Litvy takovýto návod poskytuje.  

 

Pobaltské země v posledních deseti letech zažily až extrémní vývoj. Po překonání 

negativních dopadů ruské krize na přelomu tisíciletí začaly dynamicky růst tempem 

vyšším než 6 % ročně. Tento růst byl však neudržitelný, vytvořilo se několik rozsáhlých 

vnitřních i vnějších nerovnováh uvnitř pobaltských ekonomik. Externí dluh Estonska, 

Lotyšska a Litvy značně narostl, došlo k nafouknutí úvěrové bubliny a ztrátě vnější 

konkurenceschopnosti. 

 

Potom zákonitě přišel pád. Nutno podotknout, že ekonomický pokles byl 

v Pobaltí způsoben právě zmíněnými nerovnováhami, úder globální hospodářské krize 

ve druhé polovině roku 2008 tomuto poklesu „pouze“ dodal intenzitu. Výsledkem tak 

bylo, že pobaltské země zažily jeden z největších ekonomických propadů na celém světě, 

když pokles jejich HDP dosáhl v roce 2009 až dvojciferných hodnot. 

 

Jejich řešení krize bylo razantní a rychlé. Z důvodu pevného odhodlání udržet 

fixní kurz svých měn vůči euru odmítly devalvaci. Místo toho provedly hlubokou vnitřní 

devalvaci, rozsáhlé rozpočtové škrty a nutné strukturální reformy. Veřejnost pochopila, 

že tato bolestivá opatření jsou nezbytná, a reformní vlády ve volbách podpořila. 
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Z aktuálních dat vidíme, že razantní „pobaltské řešení“ bylo úspěšné, neboť v roce 2010 

a především 2011 došlo k obnovení rychlého růstu ekonomik. 

 

V situaci, kdy se řada evropských zemí s podobnými problémy (ztráta 

konkurenceschopnosti během období růstu) stále potácí v krizi, je toto zjištění pozitivní 

zprávou, že nějaké řešení cesty ven z „bláta“ existuje. Je sice bolestivé, nicméně nutné a 

pravděpodobně jediné efektivní.  

 

Samozřejmě na potvrzení mého názoru, že tato cesta byla správná a efektivní, by 

byla zapotřebí hlubší analýza post-krizového vývoje a delší časový úsek. Někdo může 

namítat, že Pobaltí znovu roste takovým tempem jen díky dobré ekonomické kondici jeho 

hlavních obchodních partnerů (a zčásti by měl jistě pravdu). Nejdůležitějším sdělením je 

ale jiná věc. Pobaltské státy dokázaly, že jsou schopny a ochotny postavit se ke svým 

vlastním problémům čelem a vyřešit je.  

 

Mnoho lidí je toho názoru, že společná evropská měna dusí jihoevropské země. 

Nemohou zdevalvovat svoji měnu, a proto nemohou čelit krizi konkurenceschopnosti. 

Devalvace však sama o sobě není řešení, je to pouze odložení problémů. Díky devalvaci 

země jednoduše, bez zásluhy získají konkurenční výhodu. Estonsko, Lotyšsko a Litva 

odmítly své měny zdevalvovat, i přesto dokázaly svoji konkurenceschopnost obnovit. 

Tvrzení, že státy PIIGS nedokážou čelit krizi konkurenceschopnosti bez devalvace měny, 

je tedy pouze tvrzením, že nedokážou své problémy řešit u sebe.  

 

Mnoho evropských států a především země PIIGS si v posledních desetiletích 

díky životu na dluh zvykly na neustále a neudržitelně se zvyšující životní úroveň. 

Globální hospodářská krize toto období ukončila, a proto se teď budou muset evropské 

země (včetně České republiky) více či méně uskromnit, vrátit se o několik let zpět, aby 

opět mohly být ve světě konkurenceschopné. Jako to udělaly pobaltské země.  
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Summary 

The global economic crisis of recent years is currently still the most discussed 

topic of the world development. It has become the deepest recession since the Great 

Depression in the thirties of the 20
th

 century. Although many experts agree that the main 

part of the crisis is over, there is still many countries with economic problems that 

the global crisis triggered or uncovered. The main centre of these problems is the debt 

crisis of some eurozone members. Their problem, however, is not high debt, but rather 

a lack of competitiveness. The whole Europe is trying to figure out how to restore 

competitiveness and restart the growth in these countries. And just the clear example 

of the Baltic countries of Estonia, Latvia and Lithuania provides such a guidance. 

 

The Baltic countries have experienced an extreme development in the last ten 

years. After overcoming the negative impact of the Russian crisis at the turn of 

the millennium they began to grow dynamically by more than 6 % per annum. 

Nevertheless, this growth was unsustainable, several large-scale internal and external 

imbalances within the Baltic economies created. External debt of Estonia, Latvia and 

Lithuania increased considerably, a credit bubble created and the external 

competitiveness lost. 

 

Then, naturally, the fall came. It should be noted that the economic decline was 

caused by just mentioned imbalances in the Baltics, the hit of the global economic crisis 

in the second half of 2008 “only” added intensity to the fall. The result was that the Baltic 

countries experienced one of the biggest economic downturns in the world when 

the decline of their GDP reached double-digit values in 2009. 

 

 Their solution of the crisis was vigorous and quick. Because of a firm 

commitment to maintain a fixed exchange rate of their currencies against the euro they 

refused the devaluation. Instead, they carried out a deep internal devaluation, extensive 

budget cuts and necessary structural reforms. The public realized that these painful 

measures were necessary, and supported the reformatory governments in elections. 

The recent data shows that the vigorous “Baltic solution” was successful because in 2010 

and particularly in 2011 the rapid economic growth was restarted.  
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In the situation where a number of European countries with similar problems (loss 

of competitiveness during the boom period) is still languishing in the crisis, this finding is 

a positive message that there is some way out of the problems. It is painful, but necessary 

and probably the only effective one. 

 

Of course, to confirm my opinion that this way is right and effective, we need 

a deeper analysis of the post-crisis development and longer period of time. Someone 

might argue that the Baltics is growing again at such a pace only thanks to good economic 

condition of its major trade partners (which is certainly partly true). But the most 

important message is another matter. The Baltic countries have shown that they are able 

and willing to face up to their own problems and solve them. 

 

Many people think that the common European currency stifles the countries 

in southern Europe. They cannot devalue their currencies and therefore they cannot face 

the crisis of competitiveness. But devaluation is not a solution, it is only the postponing 

problems. Thanks to the devaluation countries simply get a competitive advantage. 

Estonia, Latvia and Lithuania refused to devalue their currencies, nevertheless they 

managed to restore the competitiveness. The claim that the PIIGS countries cannot face 

the crisis of competitiveness without the devaluation, is only the claim that they are not 

able to solve their problems with them. 

 

 Many European countries and especially the PIIGS countries have got used to 

constantly and unsustainably increasing standards of living thanks to the life for debt 

in recent decades. The global economic crisis ended this period, so now the European 

countries (including the Czech Republic) will have to more or less tighten their belts, go 

a few years back to be competitive in the world again. As the Baltic countries did. 
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