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České republiky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti.



Téma přednášky – podpora konkurenceschopnosti

�� EU podporujeEU podporuje::
�� zvyzvyššovováánníí konkurenceschopnosti (obecnkonkurenceschopnosti (obecněě a bez ohledu na krizi) a a bez ohledu na krizi) a 
�� jejjejíí vyrovnaný vývoj, zvlvyrovnaný vývoj, zvlášášttěě mezi zemmezi zeměěmi mi eurozeurozóónyny (nov(nověě zavedeno vlivem krize)zavedeno vlivem krize)

�� HlavnHlavníí nnáástroje EUstroje EU
�� A) HospodA) Hospodáářřskskáá strategiestrategie
�� B) Mnohostranný hospodB) Mnohostranný hospodáářřský dohledský dohled
�� -- fiskfiskáálnlníí dohled (nad fiskdohled (nad fiskáálnlníími nerovnovmi nerovnovááhami)hami)
�� -- makroekonomický dohled (nad makroekonomickými nerovnovmakroekonomický dohled (nad makroekonomickými nerovnovááhami a vývojem hami a vývojem 

konkurenceschopnosti)konkurenceschopnosti)

�� DalDalšíší nnáástroje :stroje :

�� NapNapřř. . NNáástroj pro konvergenci a konkurenceschopnoststroj pro konvergenci a konkurenceschopnost
�� navrhla Komise v rnavrhla Komise v ráámci prohlubovmci prohlubováánníí hospodhospodáářřskskéé a ma měěnovnovéé unie na cestunie na cestěě k fiskk fiskáálnlníí unii unii –– diskuse diskuse 

utichla a nenutichla a neníí jasnjasnéé, jak to dopadne , jak to dopadne 
�� Podstata nPodstata náástrojestroje: zem: zeměě eurozeurozóónyny uzavuzavřře s Radou dvoustrannou smlouvu e s Radou dvoustrannou smlouvu –– výmvýměěnou za provedenou nou za provedenou 

reformu, kterou jreformu, kterou jíí Rada doporuRada doporuččíí v rv ráámci fiskmci fiskáálnlníího dohledu, zho dohledu, zíískskáá finanfinanččnníí ppřřííspspěěvek z rozpovek z rozpoččtu EU tu EU 

�� PouPoužžitit íí tohoto ntohoto náástroje by mohlo navstroje by mohlo naváázat na stanovisko Rady k programu hospodzat na stanovisko Rady k programu hospodáářřskskéého partnerstvho partnerstvíí, , 
který majkterý majíí ppřřededáávat Komisi zemvat Komisi zeměě eurozeurozóónyny ppřři zahi zaháájenjeníí postupu ppostupu přři nadmi nadměěrnrnéém schodku, nebo pm schodku, nebo přři i 
pokropokroččeneníí do jeho daldo jeho dalšíší ffááze, mze, máá obsahovat strukturobsahovat strukturáálnlníí reformy vedoucreformy vedoucíí k zajik zajiššttěěnníí fiskfiskáálnlníí
udrudržžitelnosti, dokument novitelnosti, dokument nověě zpracuje zemzpracuje zeměě eurozeurozóónyny



The Europe 2020 Competitiveness Report: building a More Competitive
Europe, Světové hospodářské fórum, Davos, 2012

�� „„ KonkurenceschopnKonkurenceschopnéé ekonomiky jsou takovekonomiky jsou takovéé, kter, kteréé jsou schopnjsou schopnéé
zajistit vysokou a rostouczajistit vysokou a rostoucíí žživotnivotníí úúroveroveňň, umo, umožžnit vnit vššem em ččlenlenůům m 
spolespoleččnosti, aby se mohli aktivnnosti, aby se mohli aktivněě podpodíílet na zvylet na zvyššovováánníí prosperity a mprosperity a míít t 
prospprospěěch z jejch z jejíí vysokvysokéé úúrovnrovněě..““

�� PoznPoznáámka na okraj:mka na okraj:
�� EU neporovnEU neporovnáávváá svsvéé zemzeměě podle jejich konkurenceschopnosti jako to podle jejich konkurenceschopnosti jako to 

dděělajlajíí mezinmezináárodnrodníí organizaceorganizace
�� V hodnocenV hodnoceníí mezinmezináárodnrodníích organizacch organizacíí jsou na pjsou na přřednedníích mch míístech stech 

skandinskandináávskvskéé zemzeměě, kter, kteréé jsou dobjsou dobřře hodnoceny i v re hodnoceny i v ráámci EU, ale bez mci EU, ale bez 
žžebebřřííččkkůů úúspspěěššnosti a to navzdory skutenosti a to navzdory skuteččnosti, nosti, žže maje majíí nejvynejvyššíššímmííru ru 
ppřřerozderozděělovlováánníí ppřřííjmjmůů



Z Programového prohlášení vlády, únor 2014

�� „„ Prioritou vlPrioritou vláády bude aktivndy bude aktivníí ččlenstvlenstvíí v EU v souladu se zv EU v souladu se záájmy jmy ČČR.R.

�� VlVlááda zajistda zajistíí dodrdodržžovováánníí maastrichtských kritmaastrichtských kritéériri íí, zejm, zejmééna udrna udržžovováánníí
rozporozpoččtovtovéého schodku veho schodku veřřejných financejných financíí pod 3 % HDP.pod 3 % HDP.

�� MZV a MZV a ÚÚřřad vlad vláády budou aktivndy budou aktivněě usilovat o EU, kterusilovat o EU, kteráá je ekonomicky je ekonomicky 
konkurenceschopnkonkurenceschopnáá..

�� VlVlááda podpoda podpořříí kroky k hlubkroky k hlubšíší koordinaci hospodkoordinaci hospodáářřskskéé a fiska fiskáálnlníí
politiky a ppolitiky a přřehodnotehodnotíí dosavadndosavadníí zdrzdržženlivenlivéé stanovisko k mstanovisko k měěnovnovéé
integraci.integraci.

�� VlVlááda se pda se přřipojipojíí k Fiskk Fiskáálnlníímu paktu.mu paktu.““



Z projevu předsedy vlády Bohuslava Sobotky v Poslanecké sněmovně
před hlasováním o vyslovení důvěry vládě, 18. 2. 2014

�� „„ BudoucBudoucíí prosperita naprosperita našíší zemzeměě nebude zalonebude založžena na sniena na snižžovováánníí mezd, mezd, 
nebudeme se podbnebudeme se podbíízet mzdzet mzdáám, kterm, kteréé jsou v Rumunsku nebo Bulharsku. jsou v Rumunsku nebo Bulharsku. 
Nebude zaloNebude založžena na sniena na snižžovováánníí dandaníí, proto, protožže neme nemůžůžeme konkurovat eme konkurovat 
dadaňňovým rovým ráájjůům. m. 

�� Konkurenceschopnost musKonkurenceschopnost musíí být zalobýt založžena na investicena na investicíích do vzdch do vzděělláánníí, , 
vvěědy, výzkumu a inovacdy, výzkumu a inovacíí. . 

�� To, co potTo, co potřřebujeme, je kvalita v tebujeme, je kvalita v tééto oblasti, abychom vto oblasti, abychom věědděěli, li, žže e 
podporujeme podporujeme ššpipiččkovkováá vvěědeckdeckáá pracovipracoviššttěě, , žže tady jsou e tady jsou ššpipiččkovkovéé
vysokvysokéé šškoly, kterkoly, kteréé jsou schopny djsou schopny děělat aplikovaný výzkum, lat aplikovaný výzkum, žže to je e to je 
aplikovaný výzkum, který je potaplikovaný výzkum, který je potřřebný pro prebný pro průůmysl a hospodmysl a hospodáářřstvstvíí..““



Z nové informační příručky MF „Státní rozpočet 2014 v kostce“, 
ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky

� „Konkurenceschopnost české ekonomiky by měly v prvéřadě podpořit 
vyšší státní dotace na obnovitelné zdroje, které umožnísnížit příspěvek 
koncových odběratelů na obnovitelné zdroje, jenž dosud českým 
výrobcům výrazně prodražoval náklady na elektřinu.

� Z hlediska konkurenceschopnosti je další prioritou rozvoj dopravní
infrastruktury.“



Vysvětlení pojmů – Six-pack, Two-pack, Evropský semestr

�� SixSix--packpack = = 6 6 ppřředpisedpisůů ppřřijatých v listopadu 2011ijatých v listopadu 2011
�� 44 ppřředpisy upravujedpisy upravujíí rozporozpoččtový dohledtový dohled (novela preventivn(novela preventivníího a nho a náápravnpravnéého naho nařříízenzeníí Paktu stability a Paktu stability a 

rrůůstu, novstu, novéé nanařříízenzeníí o sankco sankcíích pro zemch pro zeměě eurozeurozóónyny, nov, nováá smsměěrnice o pornice o požžadavcadavcíích na nch na náárodnrodníí
rozporozpoččtovtovéé rráámce) mce) 

�� 22 novnováá nanařříízenzeníí zavzaváádděějj íí pravidla pro pravidla pro makroekonomický dohledmakroekonomický dohleda dohled nad vývojem a dohled nad vývojem 
konkurenceschopnosti konkurenceschopnosti –– upravujupravujíí nový postup pnový postup přři makroekonomicki makroekonomickéé nerovnovnerovnováázeze

�� TwoTwo--packpack = = 22 nanařříízenzeníí o o posposíílenlenéém rozpom rozpoččtovtovéém dohledum dohledu nad zemnad zeměěmi mi eurozeurozóónyny ppřřijatijatáá v kvv kvěětnu tnu 
2013 (na2013 (nařříízenzeníí o poso posíílenlenéém sledovm sledováánníí a posuzova posuzováánníí nnáávrhvrhůů rozporozpoččtových pltových pláánnůů a zabezpea zabezpeččeneníí
nnáápravy nadmpravy nadměěrnrnéého schodku a naho schodku a nařříízenzeníí o poso posíílenlenéém dohledu, kterm dohledu, kteréé upravuje postupy pro zemupravuje postupy pro zeměě
ččerpajerpajííccíí pomoc), navazuje na pomoc), navazuje na sixsix--packpack

�� Evropský semestrEvropský semestr–– prvnprvníí polovina roku, kdy probpolovina roku, kdy probííhháá preventivnpreventivníí fiskfiskáálnlníí a makroekonomický a makroekonomický 
dohled, stdohled, stááty dostanou ty dostanou „„evropskevropská“á“ doporudoporuččeneníí, kter, kteráá nnááslednsledněě zapracujzapracujíí do ndo náárodnrodníích dokumentch dokumentůů

�� V dohledu existujV dohledu existujíí dva ndva náápravnpravnéé postupypostupy
�� Postup pPostup přři nadmi nadměěrnrnéém schodkum schodku((ExcessiveExcessivedeficit deficit procedureprocedure-- EDP)EDP)–– zahzaháájen rozhodnutjen rozhodnutíím Rady o m Rady o 

existenci nadmexistenci nadměěrnrnéého schodku na nho schodku na náávrh Komise po pvrh Komise po přřekroekroččeneníí nebo riziku pnebo riziku přřekroekroččeneníí rozporozpoččtovtovéého ho 
schodku (nad 3% HDP) a/nebo vlschodku (nad 3% HDP) a/nebo vláádndníího dluhu (nad 60% HDP)ho dluhu (nad 60% HDP)

�� Postup pPostup přři nadmi nadměěrnrnéé nerovnovnerovnováázeze((ExcessiveExcessiveimbalanceimbalanceprocedureprocedure–– EIP)EIP)–– zahzaháájen na doporujen na doporuččeneníí
Rady na doporuRady na doporuččeneníí Komise konstatujKomise konstatujííccíí existenci nadmexistenci nadměěrnrnéé nerovnovnerovnovááhy po provedenhy po provedenéém m 
hloubkovhloubkovéém pm přřezkumu Komise u stezkumu Komise u stááttůů, kter, kteréé ppřřekroekroččily prahovou hodnotu ukazatelily prahovou hodnotu ukazatelůů pro posuzovpro posuzováánníí
vnvněějjšíší a vnita vnitřřnníí nerovnovnerovnovááhy. Nestahy. Nestaččíí automatickautomatickéé ppřřekroekroččeneníí ukazatele, je nutnukazatele, je nutnéé ekonomickekonomickéé
zhodnocenzhodnoceníí Komise a diskusi Komise a diskusi EurozEurozóónyny

�� FiskFiskáálnlníí paktpakt ((FiscalFiscalCompactCompact) = Smlouva o stabilit) = Smlouva o stabilitěě, koordinaci a spr, koordinaci a spráávvěě v hospodv hospodáářřskskéé a ma měěnovnovéé
unii, mezivlunii, mezivláádndníí dohoda zemdohoda zemíí eurozeurozóónyny, nen, neníí to prto práávo EU, ale bvo EU, ale běěhem hem ččtytyřř let se mlet se máá ppřřevevéést do st do 
evropskevropskéého prho práávava



Podpora konkurenceschopnosti v EU

�� EU dlouhodobEU dlouhodoběě podporuje zvypodporuje zvyššovováánníí konkurenceschopnosti evropskkonkurenceschopnosti evropskéé
ekonomiky, hospodekonomiky, hospodáářřský rský růůst a zamst a zaměěstnanoststnanost

�� ČČininíí tak tak prostprostřřednictvednictvíím hospodm hospodáářřskskéé strategiestrategiea navazuja navazujííccíích opatch opatřřeneníí, , 
�� kterkteráá zlepzlepššujujíí institucioninstitucionáálnlníí rráámec pro podnikmec pro podnikáánníí, podporuj, podporujíí inovace a jejich inovace a jejich 

komerkomerččnníí vyuvyužžitit íí, podporuj, podporujíí ppřřííliv zahraniliv zahraniččnníích investic, odstrach investic, odstraňňovováánníí
administrativnadministrativníích pch přřekekáážžek, atd.ek, atd.

�� ČČininíí tak tak prostprostřřednictvednictvíím svm svéého ho dohledovdohledovééhoho a koordinaa koordinaččnníího rho ráámcemce, který , který 
zdokonaluje. Sleduje a posuzuje hospodzdokonaluje. Sleduje a posuzuje hospodáářřský vývoj a hospodský vývoj a hospodáářřskou politiku skou politiku 
zemzeměě, aby se zabr, aby se zabráánilo vzniku a udrnilo vzniku a udržžovováánníí hospodhospodáářřských nerovnovských nerovnovááh a h a 
provprováádděěnníí ššpatnpatnéé hospodhospodáářřskskéé politiky politiky 

�� CCíílem je zvylem je zvyššovováánníí prosperity a prosperity a žživotnivotníí úúrovnrovněě

�� RRůůst v EU mst v EU máá být udrbýt udržžitelný, inteligentnitelný, inteligentníí a a vvššezaezaččleleňňujujííccíí a bez a bez šškodlivkodlivéého ho 
dopadu na dopadu na žživotnivotníí prostprostřřededíí



Konkurenceschopnost je výslednicí mnoha faktorů

�� StStááty majty majíí rrůůznznéé hospodhospodáářřskskéé modely a podporujmodely a podporujíí zvyzvyššovováánníí konkurenceschopnosti konkurenceschopnosti 
v zv záávislosti na tvislosti na těěchto modelechchto modelech

�� EU mEU máá ambice:ambice:
�� UdrUdržžet si svet si svůůj socij sociáálnlněě trtržžnníí model i v podmmodel i v podmíínknkáách stch stáárnutrnutíí populace a globalizacepopulace a globalizace
�� ObstObstáát v konkurenci zemt v konkurenci zemíí, kter, kteréé se rychle rozvse rychle rozvííjj íí a maja majíí jinjinéé hospodhospodáářřskskéé modelymodely
�� UdrUdržžet si fungujet si fungujííccíí eurozeurozóónunu s jednou ms jednou měěnovou politikou, v nnovou politikou, v níížž se nachse nacháázejzejíí ststáátyty

s rs růůznou hospodznou hospodáářřskou skou úúrovnrovníí

�� EU musEU musíí zajistit:zajistit:
�� aby aby ččlensklenskéé zemzeměě mměěly vnitly vnitřřnníí a vna vněějjšíší rovnovrovnovááhu,hu,
�� zdravzdravéé veveřřejnejnéé finance, nebo k nim smfinance, nebo k nim směřěřovaly,ovaly,
�� vyrovnaný vývoj konkurenceschopnosti (zvlvyrovnaný vývoj konkurenceschopnosti (zvlášášttěě mezi zemmezi zeměěmi mi eurozeurozóónyny))



V krizi EU přijala nová pravidla a evropské instituce je důsledně provádějí

(A)(A) novou hospodnovou hospodáářřskou strategiiskou strategii a a 
(B)(B) striktnstriktn ěějj šíší a a šširir šíší mnohostranný hospodmnohostranný hospodáářřský dohled, zvlský dohled, zvlášášttěě pro zempro zeměě

eurozeurozóónyny
-- ddůůraz na silnraz na silněějjšíší koordinaci hospodkoordinaci hospodáářřských politik (ských politik (exex--anteantekoordinace koordinace ––

novnováá povinnost pro stpovinnost pro stááty ty eurozeurozóónyny, aby p, aby přřed zavedened zavedeníím zm záásadnsadníí reformy, reformy, 
kterkteráá by mohla ovlivnit fungovby mohla ovlivnit fungováánníí eurozeurozóónyny, projednaly pl, projednaly pláán s Komisn s Komisíí
(povinnost vyplýv(povinnost vyplýváá z Fiskz Fiskáálnlníího paktu a ho paktu a TwoTwo--packu)packu)

-- propracovanpropracovaněějjšíší pravidla pro preventivnpravidla pro preventivníí a na náápravný fiskpravný fiskáálnlníí dohled se dohled se 
sankcemi pro zemsankcemi pro zeměě eurozeurozóónyny

-- rozrozšíšířřeneníí fiskfiskáálnlníího dohledu o makroekonomický dohled a dohled nad ho dohledu o makroekonomický dohled a dohled nad 
vývojem konkurenceschopnosti se sankcemi pro zemvývojem konkurenceschopnosti se sankcemi pro zeměě eurozeurozóónyny

-- Mimo legislativu EU zemMimo legislativu EU zeměě ppřřistoupily k podpisu Fiskistoupily k podpisu Fiskáálnlníího paktu, který mho paktu, který máá
zaruzaruččit, aby zemit, aby zeměě mměěly kaly kažždorodoroččnněě vyrovnanvyrovnanéé veveřřejnejnéé rozporozpoččty ty 
(struktur(strukturáálnlněě) a pokud dojde ke skluzu, aby m) a pokud dojde ke skluzu, aby měěly automatickly automatickéé mechanismy mechanismy 
nnáápravy pravy ((ČČR nynR nyníí ppřřistupuje, pokud by pistupuje, pokud by přřistoupila k celistoupila k celéému Fiskmu Fiskáálnlníímu mu 
paktu, musela by jipaktu, musela by jižž ppřřed vstupem do ed vstupem do eurozeurozóónyny zajistit kazajistit kažždorodoroččnněě vyrovnanvyrovnanéé
veveřřejnejnéé rozporozpoččty ty –– tj. do 0,5 % HDP strukturtj. do 0,5 % HDP strukturáálnlníího schodku ho schodku –– ČČR v R v 
poslednposledníích letech nedosch letech nedosááhla nikdy)hla nikdy)



Strategie EU2020 má tři vzájemně se posilující priority:

�� InteligentnInteligentníí rrůůstst: rozv: rozvííjet ekonomiku zalojet ekonomiku založženou na znalostech a inovacenou na znalostech a inovacííchch

�� UdrUdr žžitelný ritelný r ůůstst: podporovat konkurenceschopn: podporovat konkurenceschopněějjšíší a ekologia ekologiččttěějjšíší ekonomiku ekonomiku 
mméénněě nnáároroččnou na zdrojenou na zdroje

�� RRůůst podporujst podporujííccíí zazaččlenleněěnníí: podporovat ekonomiku s vysokou : podporovat ekonomiku s vysokou 
zamzaměěstnanoststnanostíí, je, ježž se bude vyznase bude vyznaččovat sociovat sociáálnlníí a a úúzemnzemníí soudrsoudržžnostnostíí

�� Strategie EU2020 uvStrategie EU2020 uvááddíí, , žže e „„ k zajik zajiššttěěnníí ttěěchto cchto cííllůů byl zbyl zřříízen zen úúččinný systinný systéém m 
sprspráávy ekonomických zvy ekonomických zááleležžitostitostíí ((economiceconomicgovernancegovernance), který se pou), který se použžíívváá ke ke 
koordinaci politiky na vnitrostkoordinaci politiky na vnitrostáátntníí i celoevropski celoevropskéé úúrovni.rovni.““

�� PoznPoznáámka pod mka pod ččarou:arou:
�� NovNováá strategie jistrategie jižž nemnemáá jako kljako klííččový cový cííl, aby se evropskl, aby se evropskáá ekonomika stala ekonomika stala 

nejkonkurenceschopnnejkonkurenceschopněějjšíší na svna svěěttěě, jako p, jako přředchozedchozíí LisabonskLisabonskáá strategiestrategie



(A)Strategie EU2020 a (B) nový dohledový rámec – právní základ

�� PrPráávnvníí zzááklad (A) a (B):klad (A) a (B):

�� vyplývvyplýváá hlavnhlavněě z z ččl. l. 121 Smlouvy o fungování EU
� „ Členské státy mají považovat své hospodářské politiky za věc 

společného zájmu a koordinovat je v rámci Rady“ a

� z čl. 126 Smlouvy o fungování EU
� „ Členské státy se mají vyvarovat nadměrných schodků.“

� Při reformě se měnila sekundární legislativa
� Smlouva o fungování EU ne

s výjimkou čl. 136, který byl rozšířen kvůli zavedení evropského 
záchranného mechanismu



Světové hospodářské fórum (Davos) hodnotí konkurenceschopnost
evropských ekonomik jednou za dva roky a stanovuje pořadí –
The Europe 2020 Competitiveness Report: building a More Competitive
Europe

�� HlavnHlavníí zzáávvěěry v roce 2012:ry v roce 2012:

�� V krV kráátktkéém pohledu je nutnm pohledu je nutnéé skoncovat s fiskskoncovat s fiskáálnlníí nerovnovnerovnovááhou a obnovit hou a obnovit 
ddůůvvěěru; ru; ve stve střřednedníím a dlouhm a dlouhéém obdobm obdobíí zlepzlepššit konkurenceschopnostit konkurenceschopnost..

�� NNěěkterkteréé evropskevropskéé ekonomiky patekonomiky patřříí k nejkonkurenceschopnk nejkonkurenceschopněějjšíším na svm na svěěttěě..

�� PrvnPrvníí mmíísta v hodnocensta v hodnoceníí v letech 2010 a 2012 obsadily skandinv letech 2010 a 2012 obsadily skandináávskvskéé
ekonomiky(SE, FI, DK), poslednekonomiky(SE, FI, DK), posledníí ŘŘecko, Rumunsko a Bulharskoecko, Rumunsko a Bulharsko

�� ČČR v roce 2010 na 14. pozici a v roce 2012 na 16. pozici, SlovensR v roce 2010 na 14. pozici a v roce 2012 na 16. pozici, Slovensko v obou ko v obou 
letech na 22. pozici. letech na 22. pozici. 

�� HodnocenHodnoceníí bylo provedeno s ohledem na tbylo provedeno s ohledem na třři pili pil íířře strategie EU2020 (e strategie EU2020 (smartsmart, , 
inclusiveinclusiveandandsustainablesustainableeconomyeconomy))



Základní postup mnohostranného hospodářského dohledu 
podle Smlouvy o fungování EU, čl. 121

�� Rada formuluje na doporuRada formuluje na doporuččeneníí Komise nKomise náávrh hlavnvrh hlavníích smch směěrrůů hospodhospodáářřskskéé politiky a sdpolitiky a sděěll íí to to 
EvropskEvropskéé radraděě

�� EvropskEvropskáá rada nrada náávrh Komise prodiskutuje a vyslovvrh Komise prodiskutuje a vyslovíí zzáávvěěryry
�� Rada aktualizuje jednou za 3 roky hlavnRada aktualizuje jednou za 3 roky hlavníí smsměěry hospodry hospodáářřskskéé politiky (politiky (IntegratedIntegratedEconomicEconomic

GuidelinesGuidelines, nyn, nyníí na obdobna obdobíí 20102010--2014) a informuje Evropský parlament2014) a informuje Evropský parlament
�� Rada provRada provááddíí prprůůbběžěžný dohled v ný dohled v ččlenských stlenských stáátech na ztech na záákladkladěě dokumentdokumentůů, kter, kteréé ststááty povinnty povinněě

ppřředkledkláádajdajíí

�� KonkrKonkréétntníí postupy specifikuje sekundpostupy specifikuje sekundáárnrníí legislativa legislativa –– SixSix--packpacka a TwoTwopackpack

�� V rV ráámci Evropskmci Evropskéého semestru ho semestru ččlensklenskéé ststááty formulujty formulujíí svsvéé hospodhospodáářřskskéé politiky a ppolitiky a přřededáávajvajíí svsvéé
strategickstrategickéé dokumenty Komisidokumenty Komisi

�� Komise je posoudKomise je posoudíí a pa přřipravipravíí doporudoporuččeneníí pro pro ččlensklenskéé ststááty, provede tzv. ty, provede tzv. examinaciexaminacise se ččlenskými lenskými 
ststáátyty

�� Rada pRada přřijme doporuijme doporuččeneníí pro pro ččlensklenskéé ststááty a pty a přřededáá jim je, njim je, nááslednsledněě je Evropskje Evropskáá rada obecnrada obecněě koncem koncem 
ččervna potvrdervna potvrdíí a ukona ukonččíí ttíím Evropský semestrm Evropský semestr

�� Rada se musRada se musíí podle preventivnpodle preventivníího naho nařříízenzeníí Paktu stability a rPaktu stability a růůstu stu řříídit principem dit principem „„ followfollow oror explainexplain““ ,,
pokud nesouhlaspokud nesouhlasíí s doporus doporuččeneníím Komise, musm Komise, musíí to vysvto vysvěětlittlit

�� ČČlensklenskéé ststááty se majty se majíí řříídit doporudit doporuččeneníími Radymi Rady
�� Pokud Rada shledPokud Rada shledáá, , žže e ččlenský stlenský stáát nept nepřřijal jejijal jejíí doporudoporuččeneníí, p, přřijme rozhodnutijme rozhodnutíí, , žže e ččlenský stlenský stáát t 

doporudoporuččeneníí nepnepřřijal a dohled postoupijal a dohled postoupíí do posdo posíílenlenéé ffááze, kde je moze, kde je možžnnéé uvalit na zemi uvalit na zemi eurozeurozóónyny
finanfinanččnníí sankci a zemsankci a zemíím mimo m mimo eurozeurozóónunu hrozhrozíí pozastavenpozastaveníí ččerperpáánníí z fondz fondůů EUEU



Novinka - Evropský semestr - zavádí integrovaný hospodářský dohled

�� Evropský semestrEvropský semestr
�� Byl zaveden v rByl zaveden v ráámci preventivnmci preventivníího fiskho fiskáálnlníího a makroekonomickho a makroekonomickéého dohledu ho dohledu –– mmáá odhalit vodhalit vččas as 

vznik movznik možžných nebo skutených nebo skuteččných vnitných vnitřřnníích a vnch a vněějjšíších nerovnovch nerovnovááh h 
�� úúččinný od roku 2011 inný od roku 2011 
�� v prvnv prvníí polovinpoloviněě roku karoku kažždorodoroččnněě probprobííhháá integrovaný fiskintegrovaný fiskáálnlníí a makroekonomický dohled (podle a makroekonomický dohled (podle 

preventivnpreventivníího naho nařříízenzeníí Pakt stability a rPakt stability a růůstu a nastu a nařříízenzeníí o prevenci a no prevenci a náápravpravěě makroekonomických makroekonomických 
nerovnovnerovnovááh)h)

�� ZemZeměě v rv ráámci preventivnmci preventivníího postupu pho postupu přředloedložžíí do konce dubna strategickdo konce dubna strategickéé dokumenty (konvergendokumenty (konvergenččnníí
programy/programy stability a nprogramy/programy stability a náárodnrodníí programy reforem)programy reforem)

�� Rada je vyhodnotRada je vyhodnotíí a v a v ččervnu pervnu přřijme stanoviska a doporuijme stanoviska a doporuččeneníí

�� NNáárodnrodníí semestrsemestr
�� VVššechny stechny stááty pty přřizpizpůůsobsobíí nnáávrhy svých rozpovrhy svých rozpoččttůů na dalna dalšíší rok podle doporurok podle doporuččeneníí RadyRady
�� StStááty ty eurozeurozóónyny zzáávaznvazněě zvezveřřejnejníí nnáávrh stvrh stáátntníího rozpoho rozpoččtu na daltu na dalšíší rok a prok a přředloedložžíí nnáávrhy vrhy 

rozporozpoččtovtovéého plho pláánnůů veveřřejných financejných financíí KomisiKomisi (oba dokumenty do 15. (oba dokumenty do 15. řřííjna) a Komise jim vystavjna) a Komise jim vystavíí
do 30. listopadu stanovisko k ndo 30. listopadu stanovisko k náávrhu rozpovrhu rozpoččtovtovéého plho pláánu, posoudnu, posoudíí soulad s Paktem stability a rsoulad s Paktem stability a růůstu a stu a 
specifickými doporuspecifickými doporuččeneníími Rady (mi Rady (TwoTwo--packpack))

�� PotPotéé ststááty ty eurozeurozóónyny ppřředloedložžíí nnáávrhy stvrhy stáátntníích rozpoch rozpoččttůů nnáárodnrodníím parlamentm parlamentůům (m (TwoTwo--packpack))
�� Komise si mKomise si můžůže vye vyžžáádat pdat přřepracovepracováánníí nnáávrhu rozpovrhu rozpoččtovtovéého plho pláánu od stnu od stáátu tu eurozeurozóónyny v pv přříípadpaděě

vváážžnnéého nesouladu (ho nesouladu (TwoTwo--packpack), mus), musíí sdsděělit stlit stáátu do dvou týdntu do dvou týdnůů od pod přředloedložženeníí plpláánunu
�� PoprvPoprvéé byl postup uplatnbyl postup uplatněěn na podzim 2013, Komise n na podzim 2013, Komise žžáádný pldný pláán nevrn nevráátila k ptila k přřepracovepracováánníí
�� StStááty ty eurozeurozóónyny vloni do 15. vloni do 15. řřííjna pjna přřededáávaly i dalvaly i dalšíší novnovéé informace, kterinformace, kteréé si Rada od nsi Rada od něěkterých kterých 

vyvyžžáádala v rdala v ráámci nmci náápravnpravnéého dohledu (podle ho dohledu (podle TwoTwo--packu)packu)



Letos již 4. cyklus Evropského semestru a 3. cyklus makroekonomického 
dohledu

�� 13. 11. 2013 13. 11. 2013 –– Komise vydala RoKomise vydala Roččnníí analýzu ranalýzu růůstustu (4.), v n(4.), v níížž definovala priority pro definovala priority pro 
hospodhospodáářřskou politiku skou politiku 

�� To bylo zahTo bylo zaháájenjeníí EvropskEvropskéého semestru pro rok 2014ho semestru pro rok 2014

�� 13. 11. 2013 13. 11. 2013 –– Komise vydala ZprKomise vydala Zpráávu mechanismu varovvu mechanismu varováánníí (3.), (3.), 
�� v nv níížž identifikovala moidentifikovala možžnnéé makroekonomickmakroekonomickéé nerovnovnerovnovááhy ohrohy ohrožžujujííccíí fungovfungováánníí

evropských ekonomik, evropských ekonomik, a ta tíím zahm zaháájila rojila roččnníí cyklus postupu pcyklus postupu přři makroekonomicki makroekonomickéé
nerovnovnerovnováázeze

�� V bV břřeznu 2014 zveeznu 2014 zveřřejnila Komise výsledky hloubkovejnila Komise výsledky hloubkovéého pho přřezkumu a oznaezkumu a označčila 3 stila 3 stááty, ty, 
kterkteréé majmajíí nadmnadměěrnou makroekonomickou nerovnovrnou makroekonomickou nerovnovááhu (Ithu (Itáálie, Slovinsko, Chorvatsko)lie, Slovinsko, Chorvatsko)

�� UkonUkonččeneníí 4. cyklu Evropsk4. cyklu Evropskéého semestru bude koncem ho semestru bude koncem ččervna, aervna, ažž EvropskEvropskáá rada obecnrada obecněě
potvrdpotvrdíí specifickspecifickáá doporudoporuččeneníí a stanoviska, ktera stanoviska, kteráá ppřřijala v ijala v ččervnu Rada ECOFINervnu Rada ECOFIN

�� DoporuDoporuččeneníí a stanoviska jea stanoviska ješšttěě zazaččáátkem tkem ččervence formervence formáálnlněě ppřřijme Radaijme Rada



Letošní priority v rámci Evropského semestru

�� RoRoččnníí analýza ranalýza růůstu definovala pstu definovala pěět hlavnt hlavníích prioritch priorit::

�� 1) prov1) prováádděěnníí diferencovandiferencovanéé fiskfiskáálnlníí konsolidace podporujkonsolidace podporujííccíí rrůůstst
�� 2) obnovu 2) obnovu úúvvěěrovrováánníí ekonomikyekonomiky
�� 3) podporu r3) podporu růůstu a konkurenceschopnostistu a konkurenceschopnosti
�� 4) 4) řřeeššeneníí nezamnezaměěstnanosti a socistnanosti a sociáálnlníích dopadch dopadůů
�� 5) modernizaci ve5) modernizaci veřřejnejnéé sprspráávyvy

�� Postupy na Postupy na úúrovni strovni stáátu mohou být rtu mohou být růůznznéé –– napnapřř. Malta chce nyn. Malta chce nyníí zlepzlepššit stav it stav 
vlvláádndníích rozpoch rozpoččttůů prodejem obprodejem obččanstvanstvíí bohatým investorbohatým investorůům ze tm ze třřetetíím zemm zemíí ––
pas EU za 650 tispas EU za 650 tisííc euro,c euro,který by zajistil volný pohyb po EU,který by zajistil volný pohyb po EU,
(v listopadu 2013 parlament Malty schv(v listopadu 2013 parlament Malty schváálil zlil záákon o maltskkon o maltskéém obm obččanstvanstvíí, po, poččííttáá
se zse záájmem 45 lidjmem 45 lidíí roroččnněě, celkem 1800 lid, celkem 1800 lidíí -- podmpodmíínkou je napnkou je napřř. n. náákup kup 
nemovitosti za 350 tisnemovitosti za 350 tisííc euro, investice 150 tisc euro, investice 150 tisííc euro do vlc euro do vláádndníích dluhopisch dluhopisůů na na 
ppěět let)t let)



Dva pilíře rámce dohledového a koordinačního rámce

�� a) Rozpoa) Rozpoččtový dohled:tový dohled:
�� dvdvěě novely Paktu stability a rnovely Paktu stability a růůstu (stu (SixSix--packpack))
�� novnovéé nanařříízenzeníí pro vynucenpro vynuceníí rozporozpoččtovtovéé discipldisciplííny pro zemny pro zeměě eurozeurozóónyny

((SixSix--packpack))
�� novnováá smsměěrnice k rozpornice k rozpoččtovým rtovým ráámcmcůům (m (SixSix--packpack))
�� novnovéé nanařříízenzeníí o poso posíílenlenéém sledovm sledováánníí pro pro eurozeurozóónunu (p(přředkledklááddáánníí nnáávrhvrhůů

rozporozpoččtových pltových pláánnůů a da důůslednsledněějjšíší dohled Komise pdohled Komise přři postupu pi postupu přři i 
nadmnadměěrnrnéém schodku) a novm schodku) a novéé nanařříízenzeníí o poso posíílenlenéém dohledu pro zemm dohledu pro zeměě
ččerpajerpajííccíí zahranizahraniččnníí pomoc (pomoc (TwoTwo--packpack))

�� FiskFiskáálnlníí paktpakt

�� b) Makroekonomický dohled:b) Makroekonomický dohled:
�� novnovéé nanařříízenzeníí pro prevenci a npro prevenci a náápravu makroekonomických nerovnovpravu makroekonomických nerovnovááh h 

((SixSix--packpack))
�� novnovéé nanařříízenzeníí pro vynucenpro vynuceníí nnáápravy makroekonomických nerovnovpravy makroekonomických nerovnovááh h 

v v eurozeurozóónněě ((SixSix--packpack))



Dva nápravné postupy – „Council shall“ vs „Council may“

�� Postup pPostup přři nadmi nadměěrnrn éém schodkum schodku––
�� Definovaný v Definovaný v ččl. 126 SFEU, nl. 126 SFEU, náápravnpravnéém nam nařříízenzeníí Paktu stability a rPaktu stability a růůstu a stu a TwoTwo--packu packu 

((eurozeurozóónana))

�� vlvlááda mda můžůže svými opate svými opatřřeneníími pmi přříímo ovlivnit výsledek svmo ovlivnit výsledek svéého hospodaho hospodařřeneníí
automatický postup, od roku 1999, automatický postup, od roku 1999, nynnyníí se týkse týkáá 17 st17 stááttůů
finanfinanččnníí sankce zatsankce zatíím nebyly uvaleny, ale hrozily Belgii a mom nebyly uvaleny, ale hrozily Belgii a možžnost zastavennost zastaveníí ččerperpáánníí
Fondu soudrFondu soudržžnosti hrozilo Manosti hrozilo Maďďarsku a Polsku arsku a Polsku 
doporudoporuččeneníí jsou djsou dáávváána v prna v průůbběěhu celhu celéého roku, postup se jmenuje vho roku, postup se jmenuje vžždy pdy přři nadmi nadměěrnrnéém m 
schodku, ale mschodku, ale můžůže být zahe být zaháájen takjen takéé kvkvůůli nadmli nadměěrnosti dluhu a slabrnosti dluhu a slabéému tempu jeho mu tempu jeho 
snisnižžovováánníí, bylo zah, bylo zaháájeno mnoho postupjeno mnoho postupůů

�� Postup pPostup přři nadmi nadměěrnrn éé nerovnovnerovnováázeze
�� Definovaný v naDefinovaný v nařříízenzeníí o prevenci a no prevenci a náápravpravěě nadmnadměěrnrnéé nerovnovnerovnovááhyhy

�� vlvlááda nemda nemůžůže výsledek tak jednodue výsledek tak jednodušše ovlivnite ovlivnit
�� nenneníí automatický postup, mautomatický postup, míísto pro ekonomický sto pro ekonomický úúsudek, od roku 2012, nynsudek, od roku 2012, nyníí majmajíí

nadmnadměěrnou nerovnovrnou nerovnovááhu 3 zemhu 3 zeměě –– ItItáálie, Slovinsko, Chorvatsko, ale Rada zatlie, Slovinsko, Chorvatsko, ale Rada zatíím m 
nerozhodla o zahnerozhodla o zaháájenjeníí postupupostupu
doporudoporuččeneníí jsou djsou dáávváána v na v ččervnu v rervnu v ráámci Evropskmci Evropskéého semestru, zatho semestru, zatíím m žžáádný postup dný postup 
nebyl zahnebyl zaháájenjen



Hlavní zásady rozpočtového dohledu 

�� Prevence Prevence 
�� ČČlenský stlenský stáát mt máá dosahovat rodosahovat roččnněě svsvéého stho střřednedněědobdobéého rozpoho rozpoččtovtovéého cho cííle (tj. zhruba vyrovnaný rozpole (tj. zhruba vyrovnaný rozpoččet) (vyplývet) (vyplýváá z z 

FiskFiskáálnlníího paktu, neplatho paktu, neplatíí pro Britpro Britáánii, kternii, kteráá ho nepodepsala a pro ho nepodepsala a pro ČČR)R)
�� Pokud ho nedosPokud ho nedosááhl, mhl, máá k nk něěmu postupnmu postupněě smsměřěřovat, movat, máá nnááleležžitým tempem sniitým tempem snižžovat schodek ovat schodek 

minimminimáálnlněě o 0,5% HDP roo 0,5% HDP roččnněě
�� Pokud mPokud máá nadmnadměěrný dluhrný dluh (nad 60% HDP) nebo (nad 60% HDP) nebo výraznvýraznéé riziko celkovriziko celkovéé dluhovdluhovéé udrudr žžitelnostiitelnosti, , 
�� mmáá snisnižžovat nadmovat nadměěrný schodekrný schodeko vo vííce nece nežž 0,5% HDP ro0,5% HDP roččnněě

�� NNáápravaprava
�� Pokud se stPokud se stáát dostane do nt dostane do náápravnpravnéého postupu, mho postupu, máá ppřřijij íímat nmat náápravnpravnáá opatopatřřeneníí, p, přředkledkláádat Komisi podat Komisi požžadovanadovanéé

informace a zajistit udrinformace a zajistit udržžitelnou nitelnou náápravu (nominpravu (nomináálnlníí rozporozpoččtový schodek pod 3% HDP, dostatetový schodek pod 3% HDP, dostateččnnéé tempo sntempo sníížženeníí
dluhu v prdluhu v průůmměěru roru roččnněě o 5% po 5% přřevisu po dobu 3 let)evisu po dobu 3 let)

�� V doporuV doporuččeneníí Rady mRady máá ccííle pro nominle pro nomináálnlníí schodek a fiskschodek a fiskáálnlníí úúsilsilíí (ro(roččnníí snsníížženeníí strukturstrukturáálnlníího salda)ho salda)
�� MMůžůže me míít i vyt i vyššíššídoporudoporuččenenéé fiskfiskáálnlníí úúsilsilíí
�� UdrUdržžitelnost posuzuje Komise na zitelnost posuzuje Komise na záákladkladěě svsvéé prognprognóózy (pokud mzy (pokud máá ststáát ukont ukonččit situaci nadmit situaci nadměěrnrnéého schodku v roce x, ho schodku v roce x, 

podpodíívváá se Komise, zda v letech nse Komise, zda v letech náásledujsledujííccíích neoch neoččekekáávváá, , žže schodek pe schodek přřesesááhne 3% HDP)hne 3% HDP)

�� V krizi se znaV krizi se značčnněě zvýzvýššilo zadluilo zadlužženeníí ststááttůů

�� V roce 2009 byl dluh zemV roce 2009 byl dluh zemíí eurozeurozóónyny 79,9 % HDP79,9 % HDP
�� V roce 2014 oV roce 2014 oččekekáávváá Komise podle svKomise podle svéé ZimnZimníí prognprognóózy 95,9 % HDPzy 95,9 % HDP



Rozpočtový dohled – prevence

�� Beze zmBeze změěny:ny:
�� StStááty majty maj íí povinnost ppovinnost přředkledkláádat Komisi programy dat Komisi programy 

stability/konvergenstability/konvergenččnníí programyprogramy

�� NejpozdNejpozděěji do konce dubna ji do konce dubna = plány k dosažení vyrovnaných 
rozpočtů a udržitelných veřejných financí

�� Povinnost specifikovat stPovinnost specifikovat střřednedněědobý rozpodobý rozpoččtový ctový cííl (MTO) a cestu l (MTO) a cestu 
k jeho dosak jeho dosažženeníí nnááleležžitým tempemitým tempem

�� MTO = strukturMTO = strukturáálnlníí saldo: osaldo: oččiiššttěěnnéé od cyklických dopadod cyklických dopadůů a a 
jednorjednoráázových a dozových a doččasných opatasných opatřřeneníí (zjednodu(zjednoduššeneněě vyrovnanvyrovnanéé
rozporozpoččty)ty)



Hlavní změny v preventivníčásti rozpočtového dohledu

�� ZavedenZavedeníí EvropskEvropskéého semestruho semestru

�� NovNovéé výdajovvýdajovéé pravidlo pravidlo –– rrůůst výdajst výdajůů nesmnesmíí ppřřekraekraččovat rovat růůst HDP st HDP (podle desetilet(podle desetiletéé
prognprognóózy Komise) zy Komise) 

�� SankceSankceza poruza poruššeneníí rozporozpoččtovtovéé discipldisciplííny pro zemny pro zeměě eurozeurozóónyny ve formve forměě úúroroččenenéého ho 
vkladuvkladu u Komise, který se stu Komise, který se stáátu vrtu vrááttíí po npo náápravpravěě

�� Mechanismus obrMechanismus obráácencenéého hlasovho hlasováánníí v Radv Raděě ppřři rozhodovi rozhodováánníí o uvaleno uvaleníí sankce (i pro sankce (i pro 
nnáápravnou pravnou ččáást)st)

�� ÚÚnikovnikovéé dolodoložžkyky pro snipro snižžovováánníí/zru/zruššeneníí sankce (i pro nsankce (i pro náápravnou pravnou ččáást)st)

�� KontrolnKontroln íí misemiseKomise a EvropskKomise a Evropskéé centrcentráálnlníí banky na mbanky na mííststěě v pv přříípadpaděě neplnneplněěnníí
doporudoporuččeneníí (podle (podle ččl.121/4; v nl.121/4; v náápravnpravnéé ččáásti podle sti podle ččl.126(8)l.126(8)



Hlavní zásady nápravného dohledu

�� Pokud se stPokud se stáát dostane do postupu pt dostane do postupu přři nadmi nadměěrnrnéém schodku, mm schodku, máá se chovat podle se chovat podle 
doporudoporuččeneníí Rady a schodek vRady a schodek vččas a udras a udržžitelnitelněě napravitnapravit

�� StStááty musejty musejíí ppřředkledkláádat informace, kterdat informace, kteréé se od nich pose od nich požžadujadujíí –– pro stpro stááty ty eurozeurozóónyny je to je to 
znaznaččnnáá zzááttěžěž (zavedl (zavedl TwoTwo--packpack))

�� Pokud si stPokud si stáát zlept zlepšíší vlvláádndníí hospodahospodařřeneníí ppřřevodem aktiv z druhevodem aktiv z druhéého pilho pilíířře do svých e do svých 
rozporozpoččttůů, nezlep, nezlepšíší si struktursi strukturáálnlníí saldo, pouze nominsaldo, pouze nomináálnlníí, od podzimu 2014 u, od podzimu 2014 užž ale ale 
nebude monebude možžnnéé zvyzvyššovat rozpoovat rozpoččtovtovéé ppřřííjmy tjmy tíímto zpmto způůsobemsobem

�� novnováá pravidla ESA2010 to neumopravidla ESA2010 to neumožžnníí

�� ZjiZjiššttěěnníí RadyRady
�� StStááty provedly v krizi znaty provedly v krizi značčnou fisknou fiskáálnlníí konsolidaci, ale mkonsolidaci, ale mííra zadlura zadlužženeníí je vysokje vysokáá..
�� StStááty mohou nynty mohou nyníí vynaklvynakláádat nidat nižžšíší fiskfiskáálnlníí úúsilsilíí ve srovnve srovnáánníím s prm s průůmměěrným snirným snižžovováánníím m 

strukturstrukturáálnlníího schodku ho schodku -- prprůůmměěr v EU v letech 2011 ar v EU v letech 2011 ažž 2013 2013 ččinil 1 % HDPinil 1 % HDP
�� StStááty majty majíí zabezpezabezpeččit dlouhodobou udrit dlouhodobou udržžitelnost veitelnost veřřejných financejných financíí, ne, nešškrtat krtat prorprorůůstovstovéé

výdaje, podporovat davýdaje, podporovat daňňovými systovými systéému konkurenceschopnostmu konkurenceschopnost



Hlavní změny v nápravnéčásti rozpočtového dohledu

�� VVěěttšíší ddůůraz na dluhovraz na dluhovéé kritkritéériumrium
�� NumerickNumerickéé stanovenstanoveníí dostatedostateččnosti tempa sninosti tempa snižžovováánníí vlvláádndníího dluhuho dluhu
�� VVěěttšíší ddůůraz na relevantnraz na relevantníí faktory jako výfaktory jako výšše dluhu, dluhove dluhu, dluhováá

udrudržžitelnost, makroekonomickitelnost, makroekonomickéé nerovnovnerovnovááhy, zhy, záávazky ze stvazky ze stáárnutrnutíí
obyvatelstva, vývoj zadluobyvatelstva, vývoj zadlužženosti soukromenosti soukroméého sektoru, ho sektoru, úúvvěěrovrováá emise, emise, 
vývoj cen nemovitostvývoj cen nemovitostíí

�� RychlejRychlejšíší nnáástup sankcstup sankcíí a jejich stupa jejich stupňňovováánníí pro zempro zeměě eurozeurozóónyny ((SixSix--
packpack))

�� SilnSilněějjšíší dohled Komise a vdohled Komise a věěttšíší nnáároky na informaroky na informaččnníí povinnosti pro povinnosti pro 
ččleny leny eurozeurozóónyny, Komise m, Komise můžůže e žžáádat jakdat jakéékoliv informace a dkoliv informace a dáávat vat 
doporudoporuččeneníí, ale nesm, ale nesmíí mměěnit termnit termíín nn náápravy, který stanovila Rada ve pravy, který stanovila Rada ve 
svsvéém doporum doporuččeneníí ((TwoTwo--packpack))



Hlavní zásady makroekonomického dohledu

�� NovNověě se zavse zavááddíí dohled nad makroekonomickými nerovnovdohled nad makroekonomickými nerovnovááhami a vývojem konkurenceschopnosti jako doplnhami a vývojem konkurenceschopnosti jako doplněěk k k k 
rozporozpoččtovtovéému dohledumu dohledu

�� Je zaloJe založžen na 2 naen na 2 nařříízenzeníích:ch:

�� PrvnPrvníí –– jako preventivnjako preventivníí a na náápravnpravnáá ččáást Paktu stability a rst Paktu stability a růůstu definuje postupy pro prevenci a nstu definuje postupy pro prevenci a náápravu pravu 
nadmnadměěrných nerovnovrných nerovnovááhh

�� Specifikuje proceduru pSpecifikuje proceduru přři nadmi nadměěrnrnéé nerovnovnerovnovááze zaloze založženou na mechanismu venou na mechanismu vččasnasnéého varovho varováánníí k odhalenk odhaleníí ttěěchto chto 
nerovnovnerovnovááh, h, 

�� kterkteráá je zaloje založžena na sadena na saděě ukazatelukazatelůů a jejich prahových hodnota jejich prahových hodnotáách (napch (napřř. schodek b. schodek běžěžnnéého ho úúččtu, pokles podtu, pokles podíílu vývozu lu vývozu 
na vývoznna vývozníích trzch trzíích, rch, růůst jednotkových nst jednotkových náákladkladůů prprááce, nadmce, nadměěrnrnáá úúvvěěrovrováá emise, vytvemise, vytváářřeneníí bublin na trhu nemovitostbublin na trhu nemovitostíí, , 
vysokvysokéé zadluzadlužženeníí soukromsoukroméého sektoru, vysokho sektoru, vysokáá nezamnezaměěstnanost stnanost –– celkem 11 ukazatelcelkem 11 ukazatelůů))

�� diskuse o tom, zda je diskuse o tom, zda je šškodlivý pkodlivý přřebytek bebytek běžěžnnéého ho úúččtu, prahovtu, prahováá hodnota hodnota --4 % HDP a4 % HDP ažž +6% HDP. N+6% HDP. Něěmecko vykazuje mecko vykazuje 
ppřřebytekebytek

�� doporudoporuččeneníí pro zempro zeměě schodkovschodkovéé –– zvýzvýššit vnit vněějjšíší konkurenceschopnost konkurenceschopnost –– snsníížženeníím nm náákladkladůů prprááce ce –– vlvlááda snda sníížžíí mzdy ve mzdy ve 
ststáátntníím sektoru a penze, snm sektoru a penze, sníížžíí se domse domááccíí poptpoptáávka, snvka, sníížžíí se dovozy, bilance se vyrovnse dovozy, bilance se vyrovnáá. Pokud je p. Pokud je přřebytek, ebytek, 
doporudoporuččuje EU posuje EU posíílit domlit domááccíí poptpoptáávkuvku

�� DruhDruh éé specifikuje sankce pro specifikuje sankce pro eurozeurozóónunu za opakovanza opakovanéé nepnepřřijetijet íí úúččinných opatinných opatřřeneníí



Ze zprávy mechanismu varování 2014, Evropská komise, listopad 2013

�� „„ MakroekonomickMakroekonomickéé nerovnovnerovnovááhy se zmhy se zmíírnily, ale rnily, ale 
nezmizely. nezmizely. 

�� V zemV zemíích s nejvch s nejvěěttšíší vnvněějjšíší nerovnovnerovnovááhou dohou doššlo ke zleplo ke zlepššeneníí
schodkových bilancschodkových bilancíí bběžěžnnéého ho úúččtu smtu směěrem k prem k přřebytku a ebytku a 
zvýzvýššeneníí konkurenceschopnosti. konkurenceschopnosti. 

�� ZadluZadlužženeníí soukromsoukroméého sektoru ale zho sektoru ale zůůststáávváá vysokvysokéé, i kdy, i kdyžž
emise emise úúvvěěrrůů byla velmi nbyla velmi níízkzkáá a v na v něěkterých zemkterých zemíích klesla. ch klesla. 
ZadluZadlužženeníí veveřřejnejnéého sektoru zho sektoru zůůststáávváá vysokvysokéé, i kdy, i kdyžž schodky schodky 
se snise snižžujujíí. . 

�� V nV něěkterých zemkterých zemíích podstatnch podstatněě vzrostla mvzrostla mííra ra 
nezamnezaměěstnanosti.stnanosti.““



Výrazné a přetrvávající makroekonomické nerovnováhy byly kromě
špatné fiskální situace jednou z příčin krize

�� BBěěhem poslednhem posledníího desetiletho desetiletíí ppřřed krized krizíí se nakumulovaly se nakumulovaly 
makroekonomickmakroekonomickéé nerovnovnerovnovááhy:hy:

�� vysokvysokéé a pa přřetrvetrváávajvajííccíí vnvněějjšíší schodky a pschodky a přřebytkyebytky

�� trvajtrvajííccíí ztrztrááta konkurenceschopnosti ta konkurenceschopnosti 

�� narnarůůststáánníí zadluzadlužženosti soukromenosti soukroméého sektoru a bublin na ho sektoru a bublin na 
trhu s nemovitostmitrhu s nemovitostmi

�� NynNyníí se snse sníížžila vnila vněějjšíší nerovnovnerovnovááha, ale zvýha, ale zvýššila se ila se 
nezamnezaměěstnanost, hlavnstnanost, hlavněě u jiu jižžnníího kho křříídla EUdla EU



Pro ukázku:
jeden z ukazatelů vnější nerovnováhy podle Zprávy mechanismu varování
2012 a 2014 v % HDP
indikativní hranice pro přípustnou výši od – 4 % HDP do + 6 % HDP

�� TzvTzv. . SchodkovSchodkovéé zemzeměě v letech v letech 20102010a a 20122012

�� ŘŘeckoecko:                                       :                                       -- 12,112,1 -- 7,57,5 % HDP% HDP
�� KyprKypr:                                         :                                         -- 12,112,1 -- 6,76,7 % HDP% HDP
�� PortugalskoPortugalsko:                              :                              -- 11,211,2 -- 6,56,5 % HDP% HDP
�� Bulharsko:                                 Bulharsko:                                 -- 11,1       11,1       -- 0,9 % HDP0,9 % HDP
�� RumunskoRumunsko:                                  :                                  -- 6,66,6 -- 4,44,4 % HDP% HDP
�� ŠŠpanpaněělskolsko:                                   :                                   -- 6,56,5 -- 3,13,1 % HDP% HDP

�� TzvTzv. . PPřřebytkovebytkovéé zemzeměě v letech v letech 20102010a a 20122012

�� ŠŠvvéédskodsko + 7,5+ 7,5 + 6,2+ 6,2% HDP% HDP
�� LucemburskoLucembursko + 6,4+ 6,4 + 7,0+ 7,0% HDP% HDP
�� NNěěmeckomecko + 5,9+ 5,9 + 6,5+ 6,5% HDP% HDP
�� NizozemskoNizozemsko + 5,0+ 5,0 + 8,8+ 8,8% HDP% HDP



Děkuji za pozornost


