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Odlišný přístup se projevil zvláště ve členství v eurozóně

�� ČČlenstvlenstvíí v eurozv eurozóónněě bylo v zbylo v záásadsaděě politickým rozhodnutpolitickým rozhodnutíím, m, 
kterkteréé ppřřijaly obijaly oběě vlvláády pdy přři svi svéém vstupu do EU a uvedly to m vstupu do EU a uvedly to 

ve svých konvergenve svých konvergenččnníích programech pch programech přředloedložžených do Bruselu ených do Bruselu 
v kvv kvěětnu 2004tnu 2004

�� SK vlSK vlááda se v nda se v něěm zavm zaváázala ke vstupu od 01/2009 a dodrzala ke vstupu od 01/2009 a dodržžela toela to

�� ZZáároveroveňň ale musela SR splnit makroekonomickale musela SR splnit makroekonomickáá konvergenkonvergenččnníí
kritkritééria, kterria, kteráá byla podmbyla podmíínkou vstupunkou vstupu

�� ČČeskeskáá vlvlááda vyslovila stejný zda vyslovila stejný záávazek v horizontu let 2009vazek v horizontu let 2009--2010, 2010, 
ale nedokale nedokáázala splnit kritzala splnit kritééria a nenaria a nenaššla ani dostatek politickla ani dostatek politickéého ho 
odhodlodhodláánníí ke vstupuke vstupu

�� Slovensko vstoupilo do EU v dobSlovensko vstoupilo do EU v doběě vrcholvrcholííccíí krize a zkrize a zíískalo skalo 
kromkroměě obvyklých pobvyklých přříínosnosůů vstupu prostvstupu prostřřededíí nníízkých zkých úúrokových rokových 
sazeb (ktersazeb (kteréé ČČR jiR jižž mměěla), ale muselo smla), ale muselo smíířřit i se solidaritou vit i se solidaritou vůčůči i 
zzááchranným mechanismchranným mechanismůůmm



Hospodářská a fiskální politika měla řadu odlišností, 
ale také řadu shodných znaků

CelkovCelkověě nenneníí momožžnnéé ururččit, kdo je vit, kdo je vííttěěz, tedy který z, tedy který 
ststáát mt měěl lepl lepšíší postupypostupy

Ani EU neznAni EU neznáámkuje, ale dmkuje, ale dáávváá strukturovanstrukturovanáá
doporudoporuččeneníí

ZvýZvýššený dohled a nený dohled a náápravnpravnáá opatopatřřeneníí doldolééhajhajíí na jen na jen 
ststááty, kterty, kteréé nedodrnedodržžíí fiskfiskáálnlníí discipldisciplíínu, nebo nu, nebo 
v krajnv krajníím pm přříípadpaděě popožžáádajdajíí o finano finanččnníí pomoc pomoc 
(programov(programovéé zemzeměě))

ČČR a SR nynR a SR nyníí v nv náápravnpravnéém rozpom rozpoččtovtovéém dohledum dohledu



Shrnutí: vždy je něco za něco

ČČeskoesko
�� VVěěttšíší zzáásahy stsahy stáátu do ekonomiky tu do ekonomiky 

(od za(od začčáátku vytku vyššíšší mmííra pra přřerozderozděělovlováánníí i zdani zdaněěnníí))
�� ZaZaččalo z vyalo z vyššíšší hospodhospodáářřskskéé úúrovnrovněě
�� NiNižžšíší tempa rtempa růůstustu
�� Postupuje spPostupuje spíšíše pomalu, konzervativne pomalu, konzervativněě, nikam se nehrne, n, nikam se nehrne, náávrhy vrhy 

EU EU ččasto spasto spíšíše zpochybe zpochybňňuje, nuje, něěkdy je v tisku oznakdy je v tisku označčovovááno za no za 
potpotíížžistuistu (z(zřřejmejměě opropráávnvněěnněě))

�� Vývoj vyrovnanVývoj vyrovnaněějjšíší, nezam, nezaměěstnanost polovistnanost poloviččnníí

SlovenskoSlovensko
�� NiNižžšíší mmííra pra přřerozderozděělovlováánníí, velmi n, velmi níízkzkáá mmííra zdanra zdaněěnníí (jedna z (jedna z 

nejninejnižžšíších v EU)ch v EU)
�� VyVyššíšší tempa rtempa růůstustu
�� Podporuje evropskPodporuje evropskéé iniciativy, je radikiniciativy, je radikáálnlněějjšíší, m, máá vvěěttšíší

odhodlodhodláánníí
�� VVěěttšíší výkyvy a trvale vysokvýkyvy a trvale vysokáá mmííra nezamra nezaměěstnanostistnanosti



Ján Tóth, viceguvernér Národní banky SR,
z projevu na Konferenci k 20. výročí ČNB a samostatné

české měny, 7. února 2013, Praha

�� „„PPřřijetijetíí eura neura náám pm přřineslo ineslo řřadu citelných výhod. Pomohlo zavadu citelných výhod. Pomohlo zavéést rozpost rozpoččtovou tovou 
kkáázezeňň, posilni, posilnitt image v oimage v oččíích zahranich zahraniččnníích investorch investorůů, stoupl n, stoupl náám rating. V m rating. V 
dobdoběě ppřřijetijetíí eura jsme ho meura jsme ho měěli dokonce o jeden stupeli dokonce o jeden stupeňň leplepšíší nenežž ČČesko podle esko podle 
S&P, coS&P, cožž se promse promíítlo, poprvtlo, poprvéé ve dvacetiletve dvacetiletéé historii, do levnhistorii, do levněějjšíšího financovho financováánníí
ststáátu. tu. 

�� ZavedenZavedeníí eura ale peura ale přřiiššlo na zalo na začčáátku globtku globáálnlníí krize a ta mohla zvýkrize a ta mohla zvýššit vliv it vliv 
nněěkterých nevýhod ztrkterých nevýhod ztrááty vlastnty vlastníí mměěny. Zablokovny. Zablokováánníí kurzovkurzovéého kanho kanáálu snlu sníížžilo ilo 
schopnost ekonomiky flexibilnschopnost ekonomiky flexibilněě reagovat. Dalreagovat. Dalšíším negativem, sm negativem, s nníímmžž jsme jsme 
neponepoččíítali, bylo vypuknuttali, bylo vypuknutíí dluhovdluhovéé krize vkrize v nněěkterých zemkterých zemíích eurozch eurozóóny a ny a 
nnááslednslednéé hromadnhromadnéé snisnižžovováánníí ratingu, pratingu, přři ni něěmmžž se Slovensko opse Slovensko opěět dostalo pod t dostalo pod 
úúroveroveňň ČČR.R.

�� Slovensko vstupovalo do eurozSlovensko vstupovalo do eurozóóny, kterny, kteráá byla vnbyla vníímmáána jako hospodna jako hospodáářřsky silnsky silnáá
a da důůvvěěryhodnryhodnáá z pohledu investorz pohledu investorůů. Dnes v. Dnes vííme, me, žže v euroze v eurozóónněě ppřřevlevláádaly daly 
nněěkterkteréé skrytskrytéé nerovnovnerovnovááhy, kterhy, kteréé odhalila krize.odhalila krize.

�� Ze zmZe změěnněěnnéé eurozeurozóóny pro nny pro náás vyplývajs vyplývajíí dodatedodateččnnéé nnááklady, s nimiklady, s nimižž jsme pjsme přři i 
zavedenzavedeníí eura nepoeura nepoččíítali. Ptali. Přřííkladem jsou pkladem jsou přřííspspěěvky do EFSF a ESM. Suma vky do EFSF a ESM. Suma 
popožžadovaných prostadovaných prostřředkedkůů vvččetnetněě zzááruk nenruk neníí zanedbatelnzanedbatelnáá..““



Miroslav Singer, guvernér České národní banky,
z projevu na Konferenci k 20. výročí ČNB a samostatné

české měny, 7. února 2013, Praha

�� „„Dnes jsme si mnohem vDnes jsme si mnohem vííce, nece, nežž tomu bylo kdykoliv tomu bylo kdykoliv 

v minulosti, vv minulosti, věědomi rizik vyplývajdomi rizik vyplývajííccíích z podcench z podceněěnníí ttěěsných sných 

vazeb mezi finanvazeb mezi finanččnníí stabilitou a makroekonomickými stabilitou a makroekonomickými 

nerovnovnerovnovááhami i z nhami i z náásledksledkůů, kter, kteréé by mby měělo plo přřijijíímmáánníí

nekonzistentnnekonzistentníích politik.ch politik.

�� To mTo měě opravopravňňuje k tomu, abych konstatoval, uje k tomu, abych konstatoval, žže v e v ČČeskeskéé

nnáárodnrodníí bance v tuto chvbance v tuto chvííli nevidli nevidííme me žžáádndnéé silnsilnéé ddůůvody vody 

pro to, abychom se v dohlednpro to, abychom se v dohlednéé budoucnosti zbavovali budoucnosti zbavovali 

vlastnvlastníí mměěny.ny.““



Česko – vyšší výchozí hospodářská úroveň
Slovensko – vyšší růstová dynamika 
Rok 1992Rok 1992
�� HDP na hlavu v korunHDP na hlavu v korunáách (CSK): ch (CSK): ČČR 77 000, SR 58 000R 77 000, SR 58 000
�� PrPrůůmměěrnrnáá hrubhrubáá mměěssííččnníí mzda v korunmzda v korunáách (CSK):ch (CSK):
ČČR 4 667, SR 4 519R 4 667, SR 4 519

�� HospodHospodáářřskskáá úúroveroveňň SK na SK na úúrovni 76 % rovni 76 % ččeských zemeských zemíí, , 
zatzatíímco prmco průůmměěrnrnáá mzda na mzda na úúrovni 97 % rovni 97 % ččeských zemeských zemíí

�� ZnaZnaččnnéé ppřřerozderozděělovlováánníí –– trvaltrvaléé transfery transfery –– v hodnotv hodnotěě cca cca 
4 % HDP 4 % HDP ČČeska meska méénněě rozvinutrozvinutéému Slovenskumu Slovensku

ObdobObdobíí 1995 1995 –– 20012001
�� Slovensko: vySlovensko: vyššíšší rereáálný rlný růůst s rost s roččnníím prm průůmměěrem 4 % HDP, rem 4 % HDP, 
ČČR pouze 2,3 % HDPR pouze 2,3 % HDP

�� ObOběě zemzeměě ale male měěly ly vysokvysokéé rozporozpoččtovtovéé schodkyschodky
SR s vySR s vyššíšším rom roččnníím prm průůmměěrem rem -- 6,2 % HDP, 6,2 % HDP, ČČR R -- 5,2 % HDP5,2 % HDP



Po rozdělení v roce 1993 
Slovensko přišlo o transfery, ale situaci zvládlo 

�� DoDoššlo k depreciaci slovensklo k depreciaci slovenskéé koruny, poklesu rekoruny, poklesu reáálných mezd, lných mezd, 
taktakžže slovenske slovenskáá kvalifikovankvalifikovanáá pracovnpracovníí ssííla byla cenovla byla cenověě
konkurenceschopnkonkurenceschopněějjšíší

�� Pokles kurzu slovenskPokles kurzu slovenskéé koruny vkoruny vůčůči i ččeskeskéé v urv urččitých obdobitých obdobíích ch 
dosahoval adosahoval ažž 20 %20 %

�� Kombinace reforem, nKombinace reforem, níízkých danzkých daníí (od roku 2004 zavedena 19% (od roku 2004 zavedena 19% 
sazba zdansazba zdaněěnníí ppřřííjmjmůů fyzických i prfyzických i práávnických osob), levnvnických osob), levnéé
pracovnpracovníí ssííly a oly a oččekekáávváánníí vstupu do EU/eurozvstupu do EU/eurozóóny pny přřililáákaly na kaly na 
Slovensko pSlovensko přříímméé zahranizahraniččnníí investiceinvestice

ZajZajíímavostmavost

�� Slovensko v dSlovensko v důůsledku osledku oččekekáávváánníí vstupu do eurozvstupu do eurozóóny v roce ny v roce 
2008 nezaznamenalo sn2008 nezaznamenalo sníížženeníí ppřříílivu kapitlivu kapitáálu jako dallu jako dalšíší zemzeměě --
úúččastnastnííci kurzovci kurzovéého reho režžimu ERMII (baltskimu ERMII (baltskéé zemzeměě a Da Dáánsko) nsko) 



Hlavní determinanty omezující prostor 
pro národní rozhodování vlád

�� SilnSilnéé neformneformáálnlníí vazbyvazby

DlouholetDlouholetáá spolespoleččnnáá minulost, dobrminulost, dobréé vzvzáájemnjemnéé vztahy, vztahy, 
obchodnobchodníí provprováázanost zanost 
(po N(po Něěmecku je pro mecku je pro ČČR hlavnR hlavníím obchodnm obchodníím partnerem SR m partnerem SR 
a pro SR po Na pro SR po Něěmecku mecku ČČR)R)

�� DobrDobréé vztahyvztahy

Neprojevuje se konfrontace ani nelNeprojevuje se konfrontace ani nelíítostntostnéé soupesoupeřřeneníí

�� Silný vliv vnSilný vliv vněějjšíšího prostho prostřřededíí

ČČR a SR majR a SR majíí otevotevřřenenéé malmaléé ekonomikyekonomiky

�� InstitucionInstitucionáálnlníí rráámec EUmec EU

ČČR a SR musejR a SR musejíí dodrdodržžovat pravidla pro koordinaci ovat pravidla pro koordinaci 
hospodhospodáářřských politik ských politik 



Vstup do EU: nutnost dodržovat nová pravidla

�� ČČl. 121(1) SFEU zakll. 121(1) SFEU zaklááddáá mnohostranný hospodmnohostranný hospodáářřský dohledský dohled
„„ČČlensklenskéé ststááty povaty považžujujíí svsvéé hospodhospodáářřskskéé politiky za vpolitiky za věěc spolec společčnnééhoho

zzáájmu a koordinujjmu a koordinujíí je v Radje v Raděě..““

�� ČČlensklenskéé ststááty musty musíí kakažždý rok do konce dubna pdý rok do konce dubna přředloedložžit it 
konvergenkonvergenččnníí program/program stabilityprogram/program stability

�� SR jako zemSR jako zeměě eurozeurozóóny mny máá od letood letošška rovnka rovněžěž povinnost:povinnost:
-- ex anteex ante konzultovat s Komiskonzultovat s Komisíí a Euroskupinou hospoda Euroskupinou hospodáářřskskéé

reformy s rozporeformy s rozpoččtovým dopadem a efektem ptovým dopadem a efektem přřeleléévváánníí (Fisk(Fiskáálnlníí
pakt)pakt)

-- mmíít strukturt strukturáálnlněě vyrovnanvyrovnanéé rozporozpoččty ty –– do schodku 0,5 % HDP do schodku 0,5 % HDP 
kakažždorodoroččnněě (Fisk(Fiskáálnlníí pakt)pakt)

-- ppřředkledkláádat Komisi ke stanovisku ndat Komisi ke stanovisku náávrh rozpovrh rozpoččtovtovéého plho pláánu na nu na 
daldalšíší rok do 15. rok do 15. řřííjna (Two jna (Two packpack))



Vstup do EU: nutnost dodržovat nová pravidla

�� ČČl. 126(1) SFEU zakll. 126(1) SFEU zaklááddáá postup ppostup přři nadmi nadměěrnrnéém m 
schodkuschodku

„„ČČlensklenskéé ststááty se vyvarujty se vyvarujíí nadmnadměěrných schodkrných schodkůů veveřřejnýchejných

financfinancíí..““

�� SR jako zemSR jako zeměě eurozeurozóóny mny můžůže dostat finane dostat finanččnníí sankci, sankci, 
pokud se nebude pokud se nebude řříídit doporudit doporuččeneníím Radym Rady

�� U obou stU obou stááttůů mmůžůže doje dojíít k pozastavent k pozastaveníí plateb z EU fondplateb z EU fondůů



Zvyšuje se vzájemná odpovědnost členů eurozóny

�� SR jako SR jako ččlen len eurozeurozóónyny daldalšíší zzáávazkyvazky

�� v rv ráámci solidarity se mci solidarity se úúččastnit zastnit zááchranných mechanismchranných mechanismůů

�� V pV přříípadpaděě prvnprvníí finanfinanččnníí pomoci pomoci ŘŘecku v roce 2010ecku v roce 2010
SK parlament zamSK parlament zamíítl tl úúččast na past na půůjjččce (podce (podííl SR ml SR měěl být cca 800 l být cca 800 
mil. euro) a SR se jako jedinmil. euro) a SR se jako jedináá zemzeměě eurozeurozóóny nepodny nepodíílela lela 

-- ExEx ministr financministr financíí Ivan Ivan MikloMiklošš prohlprohláásil, sil, žže e „„solidaritou nelze solidaritou nelze 
nazývat solidaritu chudých s bohatými, zodpovnazývat solidaritu chudých s bohatými, zodpověědných s dných s 
nezodpovnezodpověědnými a obdnými a obččananůů s manas manažžery bankery bank““..

-- Dle komisaDle komisařře O. e O. RehnaRehna ššlo o porulo o poruššeneníí zzáávazku, který naruvazku, který naruššuje uje 
solidaritu v solidaritu v eurozeurozóónněě



ČR se posunula k průměru EU o 3 p.b. HDP, 
SR o 19 p.b. HDP

ČČesko zaesko začčalo z vyalo z vyššíšší hospodhospodáářřskskéé úúrovnrovněě::
�� ze 71 % EA12 v HDP ze 71 % EA12 v HDP per capitaper capita (PPS) v 2004 se dle odhadu Makropredikce z (PPS) v 2004 se dle odhadu Makropredikce z 

ledna 2013 dostane na 74 % v roce 2013 (zlepledna 2013 dostane na 74 % v roce 2013 (zlepššeneníí o 3 p.b. HDP)o 3 p.b. HDP)
�� Postupovalo spPostupovalo spíšíše konzervativne konzervativněě, neposp, nepospííchalo s reformami chalo s reformami 
�� UdrUdržželo si vyelo si vyššíšší ppřřííjmovou i dajmovou i daňňovou kvovou kvóótu tu 
�� V EU se blV EU se blíížžilo britskilo britskéé pozici, kterou pozici, kterou ččasto podpoasto podpořřiloilo
�� Nevstoupilo do ERMII, Nevstoupilo do ERMII, eurozeurozóónyny, Paktu euro plus, ani do Fisk, Paktu euro plus, ani do Fiskáálnlníího paktu ho paktu 

Slovensko zaSlovensko začčalo z nialo z nižžšíší hospodhospodáářřskskéé úúrovnrovněě, ale p, ale přřibliibližžovalo se rychleji k ovalo se rychleji k 
prprůůmměěrnrnéé hospodhospodáářřskskéé úúrovni EU:rovni EU:

�� z 52 % EA12 v HDP z 52 % EA12 v HDP per capitaper capita (PPS) v 2004 se dle odhadu Makropredikce z (PPS) v 2004 se dle odhadu Makropredikce z 
ledna 2013 dostane na 71 % v roce 2013 (zlepledna 2013 dostane na 71 % v roce 2013 (zlepššeneníí o 19 p.b. HDP)o 19 p.b. HDP)

�� OdhodlanOdhodlaněě a radika radikáálnlněě ppřřijijíímalo reformy (napmalo reformy (napřř. da. daňňovou od 2004, penzijnovou od 2004, penzijníí od od 
2005)2005)

�� Bylo proevropskBylo proevropskéé
�� SnSníížžilo pilo přřííjmovou i dajmovou i daňňovou kvovou kvóótu, ptu, přřííjmovjmováá kvkvóóta v roce 2011: SR 33,2 % ta v roce 2011: SR 33,2 % 

HDP; HDP; ČČR 39,8 % HDP; EU27 44,7 % HDP R 39,8 % HDP; EU27 44,7 % HDP –– nejvynejvyššíšší 56,0 % HDP u D56,0 % HDP u Dáánska, nska, 
nejninejnižžšíší 31,9 % HDP u Litvy31,9 % HDP u Litvy

�� DaDaňňovováá kvkvóóta v r. 2011: SR 28,8 % HDP; ta v r. 2011: SR 28,8 % HDP; ČČR 34,5 % HDP; R 34,5 % HDP; 
�� EU prEU průůmměěr 40,0 % HDPr 40,0 % HDP
�� Vstoupilo do ERMII, eurozVstoupilo do ERMII, eurozóóny, Paktu euro plus, Fiskny, Paktu euro plus, Fiskáálnlníího paktuho paktu



Hospodářská dynamika
vyšší na Slovensku než v ČR

Průměrné tempo reálného růstu v období 2004-2013 : SR 3,7 %,ČR 2,6 %
(zdroj: zimní prognóza Komise – únor 2013)
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Úspěch Slovenska – tři faktory

Vstup do EU/eurozVstup do EU/eurozóónyny

NNíízkzkáá cena pracovncena pracovníí ssíílyly

ReformnReformníí odhodlodhodláánníí

zvlzvlášášttěě dadaňňovováá reforma z roku 2004, kterreforma z roku 2004, kteráá je poje po

devdevííti letech od ledna 2013 upravenati letech od ledna 2013 upravena



Slovensko - značka skvělého reformátora

�� V r. 2004 SvV r. 2004 Svěětovtováá banka vyhodnotila SR jako vedoucbanka vyhodnotila SR jako vedoucíího svho svěětovtovéého ho 
reformreformáátoratora

�� Od r. 2004 zjednoduOd r. 2004 zjednoduššilo dailo daňňový systový systéém a zavedlo 19% sazbu na zdanm a zavedlo 19% sazbu na zdaněěnníí
ppřřííjmjmůů prpráávnických osob (DPPO), 19% sazbu na zdanvnických osob (DPPO), 19% sazbu na zdaněěnníí ppřřííjmjmůů fyzických fyzických 
osob (DPFO) a 19% sazbu DPHosob (DPFO) a 19% sazbu DPH

�� Od r. 2005 zavedlo penzijnOd r. 2005 zavedlo penzijníí reformu s 2. fondovým pilreformu s 2. fondovým pilíířřem em –– ČČR od r. 2013R od r. 2013

�� ČČR zavedla rovnou sazbu na zdanR zavedla rovnou sazbu na zdaněěnníí ppřřííjmjmůů fyzfyz. osob ve vý. osob ve výšši 15 % od r. 2008, i 15 % od r. 2008, 
ale ze superhrubale ze superhrubéé mzdy a bude mmzdy a bude míít od r. 2014 rovnou dat od r. 2014 rovnou daňň ve výve výšši 19 % z i 19 % z 
hrubhrubéé mzdymzdy

�� ČČR zavedla 19% sazbu DPPO aR zavedla 19% sazbu DPPO ažž od roku 2010 a mod roku 2010 a máá ji dosudji dosud

�� SR je povaSR je považžovováána za pozoruhodný pna za pozoruhodný přřííklad klad -- od 1995 do 2000 snod 1995 do 2000 sníížžilo dailo daňňovou ovou 
kvkvóótu o 6,2 p.b.HDP a od 2000 do 2010 o daltu o 6,2 p.b.HDP a od 2000 do 2010 o dalšíších 6 p.b. HDPch 6 p.b. HDP

�� NynNyníí mmáá v EU jedno z nejniv EU jedno z nejnižžšíších zdanch zdaněěnníí, ale kv, ale kvůůli schodkovosti rozpoli schodkovosti rozpoččttůů a a 
vysokvysokéému riziku dlouhodobmu riziku dlouhodobéé fiskfiskáálnlníí udrudržžitelnosti od 1. ledna 2013 zvýitelnosti od 1. ledna 2013 zvýššilo ilo 
DPPO na 23 % a zavedlo na vyDPPO na 23 % a zavedlo na vyššíšší ppřřííjmy v DPFO druhou sazbu ve výjmy v DPFO druhou sazbu ve výšši 25 %i 25 %

�� VeVeřřejným kritikem ejným kritikem úústupu od rovnstupu od rovnéé dandaněě se stal napse stal napřř. . exex--ministr financministr financíí Ivan Ivan 
MikloMiklošš, který rovnou da, který rovnou daňň povapovažžoval za nejlepoval za nejlepšíší bezplatnou reklamu na SRbezplatnou reklamu na SR



Ale najdou se i stinné stránky

�� Podle Podle EurostatuEurostatu ((NewsreleaseNewsrelease z 5. bz 5. břřezna 2013ezna 2013) ) 
�� lze olze oččekekáávat, vat, žže e ččlovlověěk narozený v roce 2011 v EU27 bude k narozený v roce 2011 v EU27 bude žžíít t 
�� v dobrv dobréém zdravotnm zdravotníím stavu prm stavu průůmměěrnrněě do vdo věěku 62 letku 62 let
�� NejhorNejhoršíší ukazatel je u Slovenska, kde je oukazatel je u Slovenska, kde je oččekekáávanvanáá doba doba žživota ve ivota ve 

zdravzdravíí pro mupro mužže i e i žženy je 52 leteny je 52 let
�� U U ČČR pro muR pro mužže 62 let, pro e 62 let, pro žženy 64 leteny 64 let

�� NejvyNejvyššíšší doba pro mudoba pro mužže je u e je u ŠŠvvéédska 71 let (rozddska 71 let (rozdííl o 19 let)l o 19 let)
�� NejvyNejvyššíšší doba pro doba pro žženu je u Malty 71 let (rozdenu je u Malty 71 let (rozdííl o 19 let)l o 19 let)
�� U U ŘŘecka je 67 let pro muecka je 67 let pro mužže i e i žženyeny
�� U Kypru 62 let pro muU Kypru 62 let pro mužže i e i žženyeny

zdroj Eurostat: zdroj Eurostat: HealthyHealthy lifelife yearsyears statisticsstatistics



Přes odlišnosti existuje mnoho shodných znaků

�� VelkVelkáá otevotevřřenost malých ekonomik zamenost malých ekonomik zaměřěřených na export, hlavnených na export, hlavníí odbodběěratel ratel 
NNěěmecko = velkmecko = velkáá zranitelnostzranitelnost

�� Export zboExport zbožžíí a slua služžeb v roce 2004: 71,8 % HDP u eb v roce 2004: 71,8 % HDP u ČČR a 76,8 % HDP u SR; R a 76,8 % HDP u SR; 
v roce 2012: 72,5 % HDP u v roce 2012: 72,5 % HDP u ČČR a 89,7 % HDP u SRR a 89,7 % HDP u SR

�� VyVyššíšší podpodííl prl průůmyslu (nemyslu (nežž prprůůmměěr EU) s dominancr EU) s dominancíí automobilovautomobilovéého prho průůmyslu myslu 
ve struktuve struktuřře ekonomiky (konkurence z e ekonomiky (konkurence z ČČííny)ny)

�� KvalifikovanKvalifikovanáá pracovnpracovníí ssííla, dla, dřřííve levnve levnáá (nyn(nyníí mméénněě hlavnhlavněě v v ČČR)R)
�� MakroekonomickMakroekonomickáá a politicka politickáá stabilita a velmi nstabilita a velmi níízkzkáá ppřřííjmovjmováá nerovnostnerovnost

ALEALE

�� VysokVysokáá regionregionáálnlníí nerovnost pnerovnost přředevedevšíším u SRm u SR (Bratislavský kraj 176 % EU (Bratislavský kraj 176 % EU 
vs. vs. VýchodnVýchodnéé Slovensko 49 % EU; Praha 172 % EU vs. SeverozSlovensko 49 % EU; Praha 172 % EU vs. Severozáápad 63 % pad 63 % 
EU)EU)

�� VysokVysokáá mmííra korupcera korupce
�� Trvale schodkovTrvale schodkovéé hospodahospodařřeneníí vlvláádd -- oboběě zemzeměě jsou jijsou jižž podruhpodruhéé –– nynnyníí od od 

2.12.2009 v n2.12.2009 v náápravnpravnéém postupu pm postupu přři nadmi nadměěrnrnéém schodku a majm schodku a majíí situaci situaci 
napravit do roku 2013 napravit do roku 2013 

ZajZajíímavost:mavost: oboběě zemzeměě majmajíí jako prioritu fiskjako prioritu fiskáálnlníí konsolidaci a odpovkonsolidaci a odpověědndnéé

rozporozpoččtovtovéé hospodahospodařřeneníí



Česká republika
reálné tempo hospodářského růstu 
vs. rozpočtové schodky (v % HDP)
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Slovensko
reálné tempo hospodářského růstu 
vs. rozpočtové schodky (v % HDP)
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Nápravný postup při nadměrném schodku - ČR

Rada rozhodla 2. prosince 2009 o existenci nadmRada rozhodla 2. prosince 2009 o existenci nadměěrnrnéého schodku a doporuho schodku a doporuččila ila ČČRR
napravit nadmnapravit nadměěrný schodek udrrný schodek udržžitelným zpitelným způůsobem do roku 2013sobem do roku 2013 a zajistit pa zajistit přřitomitom
vv prprůůmměěru 1% roru 1% roččnníí zlepzlepššeneníí strukturstrukturáálnlníího salda (po odeho salda (po odeččtenteníí cyklických vlivcyklických vlivůů aa
jednorjednoráázových opatzových opatřřeneníí) v) v letech 2010letech 2010--20132013

�� Komise ve svKomise ve svéé zimnzimníí prognprognóóze odhadla, ze odhadla, žže e ČČR zajistila prR zajistila průůmměěrnrnéé fiskfiskáálnlníí úúsilsilíí v v 
hodnothodnotěě 0,9% HDP; v0,9% HDP; v r. 2013 or. 2013 oččekekáávváá rozporozpoččtový schodek ve výtový schodek ve výšši i 
3,1 % HDP; v3,1 % HDP; v r. 2014 ve výr. 2014 ve výšši 3 % HDPi 3 % HDP

Rok 2013 mRok 2013 měěl být cl být cíílovým rokem pro ukonlovým rokem pro ukonččeneníí postupu, ale dopostupu, ale doššlo by k mlo by k míírnrnéémumu
ppřřekroekroččeneníí hodnoty stanovenhodnoty stanovenéé ve Smlouvve Smlouvěě o fungovo fungováánníí EUEU

�� Schodek v roce 2012 se umSchodek v roce 2012 se uměěle zvýle zvýšíší zaznamenzaznamenáánníím jednorm jednoráázovzovéého dopadu zho dopadu záákona o kona o 
finanfinanččnníím vyrovnm vyrovnáánníí ss ccíírkvemi (v odhadovanrkvemi (v odhadovanéé vývýšši 1,5 % HDP) a to zvýi 1,5 % HDP) a to zvýšíší schodek schodek 
vv tomto roce na 5,2 % HDP, pokud to Eurostat potvrdtomto roce na 5,2 % HDP, pokud to Eurostat potvrdíí

�� SS ohledem na horohledem na horšíší hospodhospodáářřskskéé prostprostřřededíí by Komise mohla navrhnout Radby Komise mohla navrhnout Raděě, aby , aby ČČR R 
vydala revidovanvydala revidovanéé doporudoporuččeneníí a posunula rok na posunula rok náápravy na rok 2014pravy na rok 2014

�� ČČR nenR neníí zemzemíí eurozeurozóóny, nehrozny, nehrozíí ji finanji finanččnníí sankce, ale msankce, ale můžůže být postie být postižžena ena 
pozastavenpozastaveníím plateb zm plateb z Fondu soudrFondu soudržžnostinosti



Nápravný postup při nadměrném schodku - SR

Rada 2.12.2009 rozhodla o nadmRada 2.12.2009 rozhodla o nadměěrnrnéém schodku a m schodku a doporudoporuččila SRila SR

napravit nadmnapravit nadměěrný schodek udrrný schodek udržžitelným zpitelným způůsobem do r. 2013sobem do r. 2013 a a 

zajistit pzajistit přřitom vitom v prprůůmměěru 1% roru 1% roččnníí strukturstrukturáálnlníí úúsilsilíí vv letech 2010 letech 2010 -- 20132013

Komise ve svKomise ve svéé zimnzimníí prognprognóóze oze oččekekáávváá, , žže SR ve SR v roce 2013 dosroce 2013 dosááhne hne 
schodku ve výschodku ve výšši 3,3 % HDPi 3,3 % HDP, který se v, který se v nnáásledujsledujííccíím roce zvým roce zvýšíší nana

3,4 % HDP. Pr3,4 % HDP. Průůmměěrnrnéé dosavadndosavadníí fiskfiskáálnlníí úúsilsilíí do roku 2012 do roku 2012 ččininíí 0,8 % 0,8 % 
HDP, coHDP, cožž je pod doporuje pod doporuččovanou hodnotouovanou hodnotou

�� ZemZeměě provedla systematickou dprovedla systematickou důůchodovou reformu chodovou reformu -- od r. 2005 mod r. 2005 máá
druhý plndruhý plněě fondový penzijnfondový penzijníí pilpilíířř. V. V takovtakovéém pm přříípadpaděě se podle Paktu se podle Paktu 
stability a rstability a růůstu u zemstu u zemíí ss vlvláádndníím dluhem pod 60 % HDP pm dluhem pod 60 % HDP přři zvai zvažžovováánníí
ukonukonččeneníí postupu ppostupu přři nadmi nadměěrnrnéém schodku odem schodku odeččííttáá skuteskuteččný pný přříímý mý 
dopad na rozpodopad na rozpoččty. Ten SK vlty. Ten SK vlááda odhaduje na 0,6 % HDP vda odhaduje na 0,6 % HDP v r. 2013 a r. 2013 a 
0,7 % HDP v0,7 % HDP v r. 2014. r. 2014. 

TTíím by SR splnila podmm by SR splnila podmíínky pro ukonnky pro ukonččeneníí postupu dle doporupostupu dle doporuččeneníí RadyRady



Málo pochopitelný paradox
ČR: nižší růst i nezaměstnanost; SR: vyšší růst i nezaměstnanost

�� Podle hodnocenPodle hodnoceníí Komise Komise –– doporudoporuččeneníí ke konvergenke konvergenččnníím programm programůům a m a 
programprogramůům stability mm stability měěly v obdobly v obdobíí 19961996--2005:2005:

�� ČČR prR průůmměěrný rerný reáálný rlný růůst ve výst ve výšši 2,6 % HDP a mi 2,6 % HDP a mííru nezamru nezaměěstnanosti 7,5 %stnanosti 7,5 %
�� SR prSR průůmměěrný rerný reáálný rlný růůst ve výst ve výšši 4,1 % HDP a mi 4,1 % HDP a mííru nezamru nezaměěstnanosti 16,1 %stnanosti 16,1 %

ZimnZimníí prognprognóóza Komise z roku 2013 oza Komise z roku 2013 oččekekáávváá v roce 2013v roce 2013::
�� ČČR stagnaci a mR stagnaci a mííru nezamru nezaměěstnanosti 7,6 %stnanosti 7,6 %
�� SR rSR růůst 1,1 % HDP a mst 1,1 % HDP a mííru nezamru nezaměěstnanosti 14,0 %stnanosti 14,0 %

PPřřitom majitom majíí obdobný profil ekonomiky a zhruba stejný rozmobdobný profil ekonomiky a zhruba stejný rozměěr neformr neformáálnlníí
ekonomikyekonomiky
�� v roce 2005 v roce 2005 ččinil v inil v ČČR 18,5 % HDP a v roce 2012 se snR 18,5 % HDP a v roce 2012 se sníížžil na 16 % HDPil na 16 % HDP
�� na Slovensku ve stejných letech na Slovensku ve stejných letech ččinil 17,6 % HDP a poklesl na 15,5 % HDPinil 17,6 % HDP a poklesl na 15,5 % HDP

(zdroj: Komise: 2012 Report on Tax Reforms in EU Member States) (zdroj: Komise: 2012 Report on Tax Reforms in EU Member States) 



Doporučení Rady k trhu práce z r. 2012 
v rámci hodnocení plnění strategie EU2020

ČČR R –– nutnnutnéé řřeeššit: lepit: lepšíší vyuvyužžititíí potencipotenciáálu lu žžen s den s děětmitmi
DoporuDoporuččeneníí:: podstatnpodstatněě zvýzvýššit dostupnost kvalitnit dostupnost kvalitníích a cenovch a cenověě

ppřřimiměřěřených pených přřededšškolnkolníích zach zařříízenzeníí pro dpro děěti, posti, posíílit velit veřřejnejnéé
sluslužžby pro podporu zamby pro podporu zaměěstnanosti, zvýstnanosti, zvýššit kvalitu odbornit kvalitu odbornéého ho 
vzdvzděělláávváánníí

SR SR –– nutnnutnéé řřeeššit: nezamit: nezaměěstnanost, zvlstnanost, zvlášášttěě mezi mladými a mezi mladými a 
ohroohrožženými skupinami, kterenými skupinami, kteráá je velmi vysokje velmi vysokáá, dlouhodobou , dlouhodobou 
nezamnezaměěstnanost, kterstnanost, kteráá je nejvyje nejvyššíšší v EU, a kvalitu vzdv EU, a kvalitu vzděělláávváánníí
a odborna odbornéého výcviku, kterho výcviku, kteréé zzůůststáávajvajíí nníízkzkéé

DoporuDoporuččeneníí:: zlepzlepššit dostupnost a kvalitu vzdit dostupnost a kvalitu vzděělláávváánníí a pa přřededšškolnkolníích ch 
zazařříízenzeníí pro ohropro ohrožženenéé skupiny, vskupiny, vččetnetněě RomRomůů, zajistit nov, zajistit novéé
zazaččlenleněěnníí dospdospěělých na trh prlých na trh prááce aktivnce aktivníími opatmi opatřřeneníími, zvými, zvýššit it 
administrativnadministrativníí kapacitu vekapacitu veřřejných sluejných služžeb zameb zaměěstnanosti, zajistit stnanosti, zajistit 
individuindividuáálnlníí ppřříístup k mladým, dlouhodobstup k mladým, dlouhodoběě nezamnezaměěstnaným, stnaným, 
starstaršíším a m a žženenáám, zajistit dostupnm, zajistit dostupnéé ppřřededšškolnkolníí zazařříízenzeníí pro dpro děěti, ti, 
ppřřijmout a implementovat Akijmout a implementovat Akččnníí plpláán pro mladn pro mladéé, sn, sníížžit zdanit zdaněěnníí
nníízkopzkopřřííjmových pracovnjmových pracovnííkkůů



Doporučení Rady k fiskální politice ČR v r. 2012
(po posouzení konvergenčního programu)

�� Zajistit plZajistit pláánovanou fisknovanou fiskáálnlníí konsolidaci podle doporukonsolidaci podle doporuččeneníí
Rady z 2.12.2009, kdy Rada uvalila na Rady z 2.12.2009, kdy Rada uvalila na ČČR nR náápravný pravný 
postup ppostup přři nadmi nadměěrnrnéém schodku, s tm schodku, s tíím m žže me máá do r. 2013 do r. 2013 
napravit nadmnapravit nadměěrný schodekrný schodek

�� DosDosááhnout doporuhnout doporuččenenéého strukturho strukturáálnlníího ho úúsilsilíí
�� DodrDodržžet výdajovet výdajovéé pravidlo a v tomto kontextu se pravidlo a v tomto kontextu se 

vyvarovat pauvyvarovat paušášálnlníím m šškrtkrtůům výdajm výdajůů, udr, udržžet proret prorůůstovstovéé
výdajevýdaje

�� ZlepZlepššit efektivnost veit efektivnost veřřejných výdajejných výdajůů
�� PPřřesunout zdanesunout zdaněěnníí z vysokz vysokéého zdanho zdaněěnníí prprááce ke zdance ke zdaněěnníí

nemovitostnemovitostíí a ekologicka ekologickéému zdanmu zdaněěnníí
�� SnSníížžit rozdit rozdííly ve zdanly ve zdaněěnníí zamzaměěstnancstnancůů a osob samostatna osob samostatněě

výdvýděěleleččnněě ččinnýchinných
�� ZlepZlepššit výbit výběěr danr daníí



Doporučení Rady k fiskální politice SR v r. 2012 
(po posouzení programu stability) 

DoporuDoporuččeneníí SR v 2012SR v 2012
�� Zajistit plZajistit pláánovanou fisknovanou fiskáálnlníí konsolidaci podle doporukonsolidaci podle doporuččeneníí

Rady z 2. prosince 2009, kdy Rada uvalila na SR nRady z 2. prosince 2009, kdy Rada uvalila na SR náápravný pravný 
postup ppostup přři nadmi nadměěrnrnéém schodku s tm schodku s tíím, m, žže me máá do roku 2013 do roku 2013 
napravit nadmnapravit nadměěrný schodekrný schodek

�� Implementovat naplImplementovat napláánovannovanéé výdajovvýdajovéé šškrty, ale zachovat krty, ale zachovat 
prorprorůůstovstovéé výdajevýdaje

�� ZlepZlepššit efektivnost veit efektivnost veřřejných výdajejných výdajůů
�� DosDosááhnout doporuhnout doporuččovanovanéého strukturho strukturáálnlníího ho úúsilsilíí
�� PPřřijmout prijmout práávnvněě zzáávaznvaznáá pravidla pro výdajovpravidla pro výdajovéé stropy, stropy, 

zlepzlepššit hlavnit hlavněě výbvýběěr DPHr DPH
�� SnSníížžit rozdit rozdííly ve zdanly ve zdaněěnníí u ru růůzných pracovnzných pracovníích kontraktch kontraktůů, , 

zdazdaňňovat nemovitosti podle jejich trovat nemovitosti podle jejich tržžnníí hodnoty, vhodnoty, vííce ce 
vyuvyužžíívat ekologickvat ekologickéého zdanho zdaněěnníí



EU provádí hodnocení fiskální udržitelnosti –
Fiscal Sustainability Report 2012

Podle tPodle tééto zprto zpráávy Komise obvy Komise oběě zemzeměě
A) Nejsou ohroA) Nejsou ohrožženy kreny kráátkodobým rizikemtkodobým rizikem
B) Ve stB) Ve střřednedníím obdobm obdobíí jsou ohrojsou ohrožženy steny střřednedníím rizikemm rizikem
C) V dlouhC) V dlouhéém obdobm obdobíí jsou ohrojsou ohrožženy vysokým rizikem eny vysokým rizikem 

kvkvůůli rozpoli rozpoččtovým dopadtovým dopadůům stm stáárnutrnutíí, hlavn, hlavněě
nnáákladkladůům na penzem na penze

ObOběě zemzeměě jijižž implementovaly reformy, implementovaly reformy, 
ale male měěly by postoupit dly by postoupit dáále.le.



Nová posedlost analytiků

Srovnávání výnosů do splatnosti u desetiletých 
vládních dluhopisů

�� DDůůvvěěryhodnost zemryhodnost zeměě posuzujposuzujíí mezinmezináárodnrodníí finanfinanččnníí trhy, za kolik si trhy, za kolik si 
ststáát pt půůjjččíí a jaka jakéé bude platit bude platit úúrokyroky

�� PomPoměřěřuje se k Nuje se k Něěmecku mecku –– povapovažžovovááno za nejstabilnno za nejstabilněějjšíší
�� NynNyníí jsou sazby na rekordnjsou sazby na rekordněě nníízkzkéé úúrovni, i kdyrovni, i kdyžž zemzeměě zaznamenzaznamenáávajvajíí

spspíšíše hospode hospodáářřskskéé zhorzhorššeneníí –– ppřříípad pad ČČRR
�� Tempo rTempo růůstu podle stu podle úúnorovnorovéé prognprognóózy Komise:zy Komise:
�� ČČR R –– 0,0 % pro 2013; SR 0,0 % pro 2013; SR –– 1,1% pro 20131,1% pro 2013
�� Výnosy v lednu 2013 Výnosy v lednu 2013 –– ČČR 1,96 %; SR 3,93%, NR 1,96 %; SR 3,93%, Něěmecko 1,51 %mecko 1,51 %
�� JedinJedinéé obdobobdobíí 2009 a 2010, kdy SR lep2009 a 2010, kdy SR lepšíší hodnocenhodnoceníí nenežž ČČRR
�� V 2009: V 2009: ČČR 4,84 a SR 4,71R 4,84 a SR 4,71
�� V 2010: V 2010: ČČR 3,88 a SR 3,87R 3,88 a SR 3,87
�� VnVníímmáánníí finanfinanččnníích trhch trhůů je do jistje do jistéé mmííry iracionry iracionáálnlníí –– ststáádový dový 

efekt, ale ukazuje se, efekt, ale ukazuje se, žže se jie se jižž nebere region jako celek a euroznebere region jako celek a eurozóóna na 
nenneníí automaticky povaautomaticky považžovováána za stabilnna za stabilníí a rizikova rizikovéé prpréémie mie 
neklesajneklesajíí
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Na závěr
Jak nepsat analýzy – záludnosti srovnávání

� ČR chtěla ukázat, jak vytváří příznivé daňové podmínky ve srovnání s 
dalšími zeměmi střední Evropy a jak je lepší - ve svém Konvergenčním 
programu z května 2004 uvedla:

„Statutární sazba daně z příjmu právnických osob bude postupně snižována až
na 24 %; k 1. lednu 2004 byla v České republice snížena na 28 %, k 1. lednu 
2005 na 26 % a konečně k 1. lednu 2006 na 24 %. Pokles sazby je důležitým 
opatřením k udržení konkurenceschopnosti ČR v rámci středoevropského 
regionu, kde řada zemí včetně Polska, Maďarska a Slovenska přistoupila ke 
snížení sazby daně ve snaze přilákat zahraniční investory.“

� SR zavedla od l. ledna 2004 daňovou reformu, 
zvláště 19 % sazbu u zdanění příjmů fyzických a právnických osob

� ČR mělo v roce 2003 sazbu 31 % a v roce 2004 sazbu 28 %
� Slovensko mělo v roce 2003 sazbu 25 % a od 2004 sazbu 19 %
� Polsko v roce 2003 sazbu 27 % a v roce 2004 sazbu 19 %
� Maďarsko v roce 2003 sazbu 18 % a v roce 2004 sazbu 16 %

(Zdroj: KPMG International, Corporate Tax Rates Survey – leden 2004)
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