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I. Koordinace hospodářských politik v roce 2013
1993 – příprava na euro:


teorie - předpokládala jednu centrální hospodářskou a
fiskální politiku, obava z „černých pasažérů“




realita - nepřijatelné odevzdat fiskální politiku nadnárodním
orgánům
výsledek – decentralizované řešení:
 maximální limity pro schodky (3 % HDP) a dluhy (60
% HDP) veřejných financí
 „Členské státy považují své hospodářské politiky za věc
společného zájmu a koordinují je v rámci Rady“
 „EU ani členský stát neodpovídá za závazky ani
nepřebírá závazky jiného členského státu“

I. Koordinace hospodářských politik v roce 2013


Koordinace hospodářských politik = „všichni
proti všem“ s Komisí jako nezávislým rozhodčím



Členské státy musí každý rok zveřejnit záměry
domácí hospodářské politiky k hodnocení…



…výměnou za právo každého státu kriticky
hodnotit hospodářské politiky ostatních zemí



Stanoven je toliko rámec a procesní pravidla pro
postupnou, víceletou nápravu schodků a dluhů

I.Koordinace hospodářských politik v roce 2013


Hospodářská a fiskální politika
je převážně v národní pravomoci
 Státní rozpočet
 Sociální zabezpečení
 Rozpočty zemí, krajů, měst, obcí…
 Vynucení pravidel schvalují samy
členské státy (x Soudní dvůr EU)

I. Koordinace hospodářských politik v roce 2013


Koordinace reaguje na hospodářský a politický vývoj…






1993 příprava na euro – rámec
1997 neuspokojivé výsledky – rozpracování rámce
2005 období zpomalení růstu a trvalých schodků FR a DE –
zpružnění pravidel
2011 krize a propad veřejných financí – utažení pravidel
2013 pokračování krize eurozóny – zvýšení informačních
povinností zemí eurozóny a vlivu Komise

…ale základní rámec se nemění = národní pravomoci
a zodpovědnost za hospodářskou politiku

II. Rozpočtový dohled 2013
VŠECHNY ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE


mají hospodařit zhruba vyrovnaně
 nepočítají se jednorázová nebo dočasná opatření a vlivy
hospodářského cyklu
 v hospodářsky nepříznivých obdobích je povolen mírný schodek



země hospodařící vyrovnaně prakticky nemají omezení



země hospodařící schodkově musí hospodaření postupně vyrovnat = v
horizontu 3-4 let, cca o 0,5 % HDP ročně



po tuto dobu tempo růstu veřejných výdajů musí být nižší než tempo
růstu ekonomiky





schodek nesmí nikdy přesáhnout 3 % HDP, jinak nastupuje
prohloubený dohled s rizikem finančních sankcí pro země eurozóny a
země čerpající z Fondu soudržnosti
dluh smí přesáhnout 60 % HDP, pokud dostatečně klesá = o 5 %
nadměrného dluhu ročně v průměru za 3 roky

II. Rozpočtový dohled 2013
ZEMĚ EUROZÓNY




větší vliv Komise na rozpočtovou politiku
 návrh rozpočtového plánu na následující rok
 nepřepracování návrhu na výzvu Komise je zemi k tíži
…riziko komplikace již tak složitého schvalování státního
rozpočtu další hráčem (Komise)
…rozpočtová politika zemí eurozóny ale nadále zůstává v
národních rukou
povinné zřízení vnitrostátních nezávislých orgánů
 sledují, zda vláda a další rozpočtové orgány dodržují
rozpočtová pravidla včetně pravidel EU
 hodnotí plány vlády i výsledné hospodaření státu
…riziko komplikace již tak složitého schvalování státního
rozpočtu další hráčem (nezávislá rozpočtová rada)
…skutečný přínos bude záviset na domácích
podmínkách, politické kultuře, personálním obsazení…

II. Rozpočtový dohled 2013
ZEMĚ EUROZÓNY


„Fiskální pakt“
 reakce na nízkou identifikaci zemí se společnými pravidly EU
 závazek přijmout zákony, kterými se společná pravidla EU
zakotví do vnitrostátního právního řádu
 automatický mechanismus nápravy horšího než původně
plánovaného hospodaření
 zpřísnění pravidel je zanedbatelné
 ostatní prvky pouze podpůrné (projednání a koordinace
významných hospodářských reforem předem, ohlašování
emisí státních dluhopisů, summity o fungování eurozóny)
…přínos je vnější tlak na rozpočtově odpovědnější fiskální
rámec, který nepůjde obejít bez politických nákladů
…riziko je nepřijetí automatického korekčního mechanismu za
svůj a nevýhody ukazatelů hospodaření státu používaných v
EU

II. Rozpočtový dohled 2013
ZEMĚ EUROZÓNY


Postup při schodku nad 3 % HDP / dluhu nad 60 % HDP
 průběžné a podrobné informační povinnosti zemí
• půlroční zprávy o plnění rozpočtů a plánovaných opatřeních
• „Programy hospodářského partnerství“ = plán reforem a opatření,
která trvalým způsobem mění strukturu veřejných financí




nové pravomoci Komise
• vyžádat si od státu doplňující informace
• vyžádat si nezávislý audit hospodaření státu
• vydávat vlastní varování a výzvy k přijetí dalších opatření
země eurozóny se zavázaly neblokovat postup vůči zemím
eurozóny, jejichž schodek přesáhl 3 % HDP, ledaže by proti byla velká
většina zemí eurozóny

…přínos je vnější tlak na snížení nadměrného schodku ve stanovené
lhůtě a udržitelným způsobem
…riziko je přetížení úředních aparátů zemí eurozóny bez zlepšení
diagnostiky

II. Rozpočtový dohled 2013
SANKCE




Země eurozóny
 vratný úročený vklad 0,2 % HDP
 vratný bezúročný vklad 0,2 % HDP
 nevratná pokuta 0,2 – 0,5 % HDP
 zamítnutí sankce je těžší
Země čerpající z Fondu soudržnosti
 podmínečné pozastavení s hrozbou nevratného
zrušení části financování
 Maďarsko 2012, 0,5 % HDP
…s výjimkou Maďarska zatím stále žádná
zkušenost se sankcemi – Belgie? Malta?

III. Dilemata České republiky

1) Jak přimět ostatní země k rozpočtové
kázni a přitom si zachovat maximum
pravomocí?




ČR se zcela ztotožňuje s konzervativním
přístupem k rozpočtové politice…
…podporovala zpřísnění pravidel…
…nyní podporuje jejich vynucování

Ale: ČR vadí posilování pravomocí Komise
na úkor členských států (schvalování sankcí)

III. Dilemata České republiky

2) Jak stabilizovat eurozónu a přitom
zachovat její přitažlivost pro ČR?



Prvořadým zájmem ČR ve všech scénářích je
hospodářská a finanční stabilita eurozóny…
…a ČR podporuje opatření, která eurozónu
stabilizují

Ale: ČR má závazek přijmout euro –
podrobné informační povinnosti a větší vliv
Komise na rozpočtovou politiku se budou
jednou vztahovat i na ČR

III. Dilemata České republiky
3) Jak zůstat stranou a přitom zachovat rovné podmínky
pro všechny země a vliv ČR na společná pravidla?



ČR nepřijala euro, nenavázala svůj měnový kurz na euro,
nepodepsala Fiskální pakt, Pakt pro Euro Plus…
…takže má o něco větší svobodu v hospodářské politice

Ale: reálným rizikem hlubší rozpočtové integrace eurozóny je
omezení vlivu ČR na rozpočtovou politiku zemí
eurozóny…
…omezení vlivu ČR na tvorbu pravidel pro země
eurozóny…
…a riziko přelévání právní úpravy, na které se země
eurozóny dohodnou, do celé Evropské unie = oslabení vlivu
ČR na společná pravidla

Děkuji za pozornost

