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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí pro hospodářské oživení 
(XXXX/2010(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 12. srpna 2009 o veřejných 
financích v HMU v roce 2009 (SEK(2009)1120),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2009 o dlouhodobé udržitelnosti veřejných 
financí pro hospodářské oživení (KOM(2009)0545),

– s ohledem na Komisí předložený návrh doporučení Rady ze dne 28. ledna 2009 k 
aktualizaci hlavních směrů hospodářských politik členských států a Společenství pro rok 
2009 a k provádění politik zaměstnanosti členských států (KOM(2009)0034),

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. listopadu 2008 o deseti letech HMU: prvních deset 
let hospodářské a měnové unie a budoucí problémy1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. března 2009 o plánu evropské hospodářské obnovy2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. ledna 2009 o veřejných financích v HMU v období 
2007–20083,

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. července 2008 o výroční zprávě ECB za rok 20074,

– s ohledem na doporučení schůzky na nejvyšší úrovni v Pittsburghu, která vyzvala k 
pokračování v úsilí o podporu růstu, dokud nenastane výrazné oživení,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

A. vzhledem ke znepokojení vyjádřenému ve sdělení Komise v souvislosti s negativním 
dopadem, který má v dlouhodobém výhledu stárnutí obyvatelstva a stále rostoucí podíl 
sociálních výdajů na HDP na potenciální růst a schodky veřejných rozpočtů,

B. vzhledem k tomu, že projekce ve výše uvedeném sdělení vycházejí z předpokladů, které 
se ve vzdáleném horizontu vývoje do roku 2060 nutně promění,

C. vzhledem ke shodě členských států na tom, že je třeba vyvinout úsilí s cílem snížit výdaje 
na veřejnou správu, dostat pod kontrolu výdaje na zdravotnictví a reformovat systémy 
péče o zdraví a důchodové systémy,

                                               
1 Úř. věst. C 16 E, 22.1.2010, s. 8.
2 Přijaté texty, P6_TA(2009)0123.
3 Přijaté texty, P6_TA(2009)0013.
4 Přijaté texty, P6_TA(2008)0357.
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D. vzhledem k tomu, že během roku 2009 se zvýšily schodky a míry zadlužení všech 
členských států v důsledku cyklického propadu daňových příjmů a zavádění mimořádných 
stimulačních opatření, která doporučila Komise,

E. vzhledem k tomu, že podle dluhů veřejných rozpočtů stanovují tržní rating dané 
ekonomiky tytéž ratingové agentury, které v době před hospodářskou krizí podcenily 
rizika spojená se soukromými cennými papíry,

F. vzhledem k tomu, že – jak říká Komise – „neexistuje jednoznačná definice udržitelného 
dluhu“1, přesto se Komise snaží navrhnout kritérium udržitelnosti,

G. vzhledem k tomu, že dlouhodobou míru růstu ovlivňují krátkodobé investice podniků,

H. vzhledem k tomu, že ekonomiky, které se svým HDP nejvíce podílejí na celkovém 
evropském HDP, více trápí přílišná snaha šetřit, a v důsledku toho se nad Evropskou unií 
stále vznáší hrozba deflace,

I. vzhledem k tomu, že fiskální stimuly, z nichž těží hospodářské subjekty se silnou tendencí 
šetřit, svou povahou podporují přílišnou snahu o úspory, a z té pak vznikají finanční 
bubliny,

J. vzhledem k tomu, že demografický vývoj se odvíjí od vývoje porodnosti a migračních 
pohybů,

K. vzhledem k tomu, že zdravotní a makroekonomické přínosy omezení povinné složky 
sociální ochrany jsou nejisté,

L. vzhledem k tomu, že poptávka po sociálním státu je v některých členských státech i 
nadále značná a že se v minulosti neprokázalo, že tento model musí nutně paralyzovat 
dynamiku hospodářského vývoje dané země,

Jak ven ze současné situace?

1. upozorňuje na nepříznivé důsledky unáhleného zrušení opatření podpory: zhoršení 
situace, pokud jde o zaměstnanost, lidský kapitál a kupní sílu;

2. zdůrazňuje, že v situaci chronického nevyužívání plného rozsahu výrobních kapacit by 
měla strukturální opatření jen slabý účinek bez podpory poptávky, protože podniky, 
jejichž zařízení nejsou v plném provozu, mají málo důvodů k investicím;

3. domnívá se, že Komise musí definovat ukazatele „ekonomiky ve fázi oživení“, aby bylo 
možno stanovit, dokdy se mají krizová opatření uplatňovat – může jít například o fázi, kdy 
bude dosaženo běžné míry využívání výrobních kapacit;

4. navrhuje, aby Komise uplatňovala jednoduché pravidlo umožňující každému členskému 
státu nechat působit své automatické stabilizátory: povolit „nekonvenční“ opatření po 
dobu, kdy je míra využívání výrobních kapacit pod svou běžnou úrovní, a v době, kdy 

                                               
1 Pracovní dokument připojený ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 14. října 2009 o 
dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí pro hospodářské oživení.
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ekonomika směřuje k plné zaměstnanosti, požadovat od členských států, aby usilovaly o 
vyrovnaný rozpočet a přebytky státního rozpočtu věnovaly na umoření státního dluhu;

Jak definovat dlouhodobou udržitelnost veřejných financí?

5. stejně jako Komise soudí, že „fiskální expanze jako úspěšný nástroj proti recesi a 
dlouhodobější fiskální udržitelnost nejsou neslučitelné“;

6. domnívá se, že v situacích, kdy je nerovnováha mezi šetřením a investicemi, musí být 
rozpočtová politika schopna přeměnit formou půjček možné úspory na investiční výdaje, 
zejména na investice do přechodu na ekonomiku s nulovými emisemi uhlíku v Evropské 
unii; 

7. zdůrazňuje, že veřejné a sociální výdaje nejsou pouhými neproduktivními výdaji, nýbrž 
mají blahodárný vliv na kumulaci hmotného a lidského kapitálu a na efektivní poptávku;

8. zdůrazňuje, že zvýšení míry potenciálního růstu, k němuž tím dochází, působí na druhou 
stranu tak, že uvolňuje napětí spojené s financováním výše uvedených výdajů, a to díky 
fiskálním příjmům, které přináší;

9. zdůrazňuje, že systémy sociální ochrany fungující jako „sociální sítě“ se ukázaly jako 
zvláště účinné v dobách krize a že je možné je udržet mj. rozšířením základny jejich 
financování;

10. připomíná, že dlouhodobá rovnováha povinných důchodových systémů závisí nejen na 
demografickém vývoji, ale také na produktivitě lidí v aktivním věku (která ovlivňuje míru 
potenciálního růstu) a na tom, jaké procento HDP je věnováno na financování těchto 
systémů;

11. připomíná, že dluhové břemeno vzrůstá v situaci, kdy jsou reálné úrokové sazby vyšší než 
procento růstu HDP a že schodky jsou udržitelné, dokud nezačnou zatěžovat hospodářské 
subjekty pro ně neúnosným způsobem;

12. domnívá se, že výše úrokových sazeb u půjček státu je hlavním kritériem, kterým se měří 
krátkodobá únosnost dluhu;

13. poukazuje na to, že trhy a ratingové agentury mohou nadhodnocovat rizika spojená s 
vlastnictvím státních dluhopisů, podobně jako podcenily rizika spojená s nákupem 
soukromých cenných papírů v době před finanční krizí;

Jak posuzovat státní dluh?

14. žádá Komisi, aby provedla studie umožňující posoudit, jaký je dluh členských států – na 
tom závisí výše úrokových sazeb u půjček státu –, s cílem zlepšit informace, které mají k 
dispozici ratingové agentury;

15. zejména Komisi navrhuje, aby vyhodnotila účinky fiskálních výdajů, které vynaložily 
členské státy ve snaze oživit svou ekonomiku, pokud jde o jejich dopad na výrobu a 
veřejné rozpočty;
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16. navrhuje, aby se termín „nadměrný schodek“ používal pro stav, kdy výdaje nebo 
nevyvážené fiskální stimuly prohlubují dluh, protože připravují stát o značné zdroje, aniž 
by měly takový efekt na růst a daňové příjmy, jaký předpokládala příslušná rozpočtová 
legislativa;

17. připomíná, že pakt o stabilitě a růstu byl revidován v roce 2005 s cílem fakticky přijmout 
principy proticyklické makroekonomické politiky, které se velmi osvědčily v době krize;

18. žádá Komisi, aby formulovala doporučení ohledně snižování schodků tak, aby byla v 
souladu s tímto principem proticyklického řízení veřejných financí;

19. žádá, aby byl strukturální schodek používán jako ukazatel umožňující posoudit 
dlouhodobou udržitelnost veřejných financí;

20. žádá, aby byl používán ukazatel míry strukturálního dluhu – např. poměr dluh/aktiva státu 
nebo čistá výše dluhu/HDP – ke stanovení míry solventnosti členských států;

°

°         °

21. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Koordinovat proticyklické politiky a strukturální reformy

Provádění rozpočtové politiky je klíčovým prvkem hospodářské politiky členských států. Pakt 
o stabilitě a růstu omezuje jejich volnost provádět tuto politiku zcela podle vlastního uvážení.
Revize paktu v roce 2005 vymezuje mimořádné okolnosti, za kterých lze dané meze 
přechodně překročit a nechat působit automatické stabilizátory. Nyní je třeba definovat 
ukazatele „ekonomiky ve fázi oživení“, aby bylo možno přesně stanovit, dokdy se mají 
krizová opatření uplatňovat. Ekonomové se shodují na tom, že ekonomika s plnou 
zaměstnaností je ekonomika, v níž jsou výrobní kapacity plně vytíženy. V praxi tato situace 
nastává, překročí-li míra využívání výrobních zařízení 85 %. Lze tedy mít za to, že pokud růst 
poklesne pod určitou hodnotu, jsou nezbytná rozpočtová a měnová opatření k jeho stimulaci.

Pokud jde o hospodářskou situaci v Evropské unii, rok 2009 se vyznačoval snížením výroby a 
extrémně nízkými mírami využívání výrobních kapacit, a to v průměru na 71 %. Oživení je o 
to chatrnější, že k němu dochází díky úpravě zásob podniků a mírnému zvýšení vývozů. Ve 
většině zemí EU spotřeba stagnuje a investice jsou i nadále nízké v důsledku propadu 
zakázek. Z toho vyplývá snížení růstového potenciálu evropských ekonomik.

Pro určení okamžiku, kdy by krizové politiky měly nabrat na síle, by měla Komise uplatňovat 
jednoduché pravidlo. Dokud je míra využívání výrobních kapacit pod svou běžnou úrovní, je 
nutno zachovat nekonvenční opatření. Jakmile ekonomika dosáhne běžné úrovně využívání 
kapacit, lze doporučit opatření pro zajištění návratu k rozpočtové rovnováze (např. používání 
rozpočtového přebytku k umořování dluhu).

2. Hledání kritéria udržitelnosti veřejných financí

Sdělení Komise připouští tuto nutnost zachovat nekonvenční opatření tak dlouho, dokud 
nenastane oživení ekonomiky, a nastoluje otázku dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.
A to i přesto, že – jak sdělení zdůrazňuje – „neexistuje jednoznačná definice udržitelného 
dluhu1“ a „neexistuje jedna stanovená horní hranice udržitelné výše dluhu. Hranice 
udržitelnosti se liší mezi zeměmi i v čase“2. Komise se nicméně pokouší navrhnout kritérium 
udržitelnosti v tom smyslu, že dluh nesmí paralyzovat „schopnost vlády zabezpečit nezbytné 
veřejné služby (...) jakož i schopnost přizpůsobit politiku novým potřebám“. Je znepokojena 
negativním dopadem, které má stárnutí obyvatelstva a stále rostoucí sociální výdaje na 
potenciální růst a schodky veřejných rozpočtů.

Sdělení Komise se snaží nastínit ve výhledu do roku 2060 vývoj podílu výdajů a daní, na 
kterém bude třeba se shodnout v zemích EU, aby se podařilo udržet státní dluh po celé toto 
období v přijatelných mezích, tj. ve výši 60 % HDP.

                                               
1 Pracovní dokument připojený ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 14. října 2009 o 
dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí pro hospodářské oživení.
2 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 14. října 2009 o dlouhodobé udržitelnosti veřejných 
financí pro hospodářské oživení.
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Projekce ve výše uvedeném sdělení vycházejí z předpokladů, které se ve vzdáleném horizontu 
nutně promění. Dlouhodobou míru růstu totiž ovlivňuje řada krátkodobých investičních 
rozhodnutí podniků, přičemž tato rozhodnutí závisí na okolnostech a diskrečních politikách 
příslušných orgánů. Dobrá makroekonomická politika je tedy taková, která zvyšuje míru 
potenciálního růstu a uvolňuje napětí spojené s financováním systémů sociální ochrany. Platí 
rovněž, že demografický vývoj se odvíjí od vývoje porodnosti a migračních pohybů.
Konečně, toto „napětí“ spojené s financováním sociálních výdajů závisí na společenské 
poptávce po veřejných statcích a na míře přijatelnosti povinných odvodů. Ukazuje se, že v 
některých členských státech je tato společenská poptávka značná a že se v minulosti 
neprokázalo, že tento model musí nutně paralyzovat dynamiku hospodářského vývoje dané 
země. Dnes se obecně uznává, že tyto „sociální sítě“ evropského sociálního modelu jsou 
účinné a jsou obzvláště užitečné v době krize. Je vcelku možné je rozvíjet a modernizovat, a 
to tak, že bude nově koncipován jejich rozsah a základna jejich financování.

Právě v souvislosti s touto posloupností krátkodobých rozhodnutí je třeba se zabývat 
problémem státního dluhu. V tomto ohledu jsou schodky žádoucí v situacích, kdy je 
nerovnováha mezi šetřením a investicemi. Politika státu musí v takovém případě využít 
formou půjčky možné úspory k financování investičních výdajů.  Taková nerovnováha 
existovala v zárodku již dlouho předtím, než vypukla krize likvidity v říjnu 2008; růst EU se 
dostal do záporných čísel ve druhém čtvrtletí roku 2008 a míra růstu v eurozóně se držela pod 
svým potenciálem již od začátku tohoto desetiletí.

K oživení investic je třeba takové rozpočtové politiky v členských zemích, ve kterých dochází 
k přílišnému šetření. Schodky jsou udržitelné, dokud jejich financováním nevzniká tlak na 
úrokové sazby u půjček státu a nepřenáší se neúnosné zatížení na daňové poplatníky (?).
Dluhové břemeno vzrůstá v situaci, kdy jsou reálné úrokové sazby vyšší než procento růstu 
ekonomiky. Proto je výše úrokových sazeb u půjček státu, pokud je nízká, hlavním kritériem, 
kterým se měří krátkodobá únosnost dluhu.

Schopnost členských států získat půjčky mimoto závisí na postoji ratingových agentur. 
Nedávné zkušenosti ukazují, že tyto agentury mohou nadhodnotit či podcenit rizika. 
Hodnocení AAA udělují, pouze pokud jsou příslušné státy solventní. Hodnocení bude lepší, 
pokud dluh financuje schodky stimulující růst a vedoucí k budoucím fiskálním příjmům. 
Proto je důležité, aby Komise provedla studie umožňující posoudit, jaké jsou státní dluhy 
členských států, a aby sankcionovala ty členské státy, které budou v pokušení nadhodnotit své 
předpoklady růstu, aby mohly v skrytu využívat recesivních schodků.

3. Identifikovat dobrý dluh a špatný dluh

Na základě doporučení Komise se členské státy zavázaly, že po zavedení eura budou snižovat 
své výdaje na veřejnou správu a provedou reformu svých důchodových systémů. V době krize 
se během roku 2009 schodky a výše státního dluhu všech členských států výrazně zvýšily.

Zvýšení schodků nevyplývá pouze z provádění opatření k oživení ekonomiky. V první řadě je 
důsledkem automatického poklesu fiskálních příjmů. Dále záleží na účinnosti rozpočtových 
politik, kterou lze měřit splněním cílů, které si stanoví. Vysoký schodek může financovat 
rozjezd hospodářství, může být zdrojem fiskálních příjmů a impulsem k návratu k rozpočtové 
rovnováze. Takový je smysl „nekonvenčních stimulů“, které Komise doporučuje.
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Naopak nevyvážené fiskální stimuly mohou mít na růst jen zcela nepatrný účinek. Tyto 
fiskální výdaje ještě prohlubují státní dluh. Jedná se tudíž o recesivní schodky. Tíha špatného 
dluhu dopadá na domácnosti, jejichž vůle šetřit je nulová, a tyto domácnosti splácejí úroky z 
dluhu, aniž to tuší. Protože nejvíce schodky dopadají na domácnosti, které krize postihla 
nejcitelněji, je naléhavě nutné recesivní schodky identifikovat a odstranit je.

4. Co s paktem o stabilitě?

Při přípravě Maastrichtské smlouvy byly stanoveny povolené výše schodku a míry zadlužení 
jako průměr schodků a míry zadlužení zemí Evropského měnového systému. Revize paktu o 
stabilitě v roce 2005 znamená implicitní přijetí principů proticyklické makroekonomické 
politiky. Takový princip se jeví jako zvláště vhodný z pohledu dlouhodobé udržitelnosti 
veřejných financí. Komise by mohla toto pravidlo proticyklického řízení v paktu explicitně 
zakotvit. Musí si proto dát záležet na tom, aby formulovala doporučení, která budou v souladu 
s tímto principem, a aby nestanovila příliš krátké lhůty pro návrat k rozpočtové rovnováze.

Pokud jde o kritéria, na jejichž základě by se dala měřit dlouhodobá udržitelnost veřejných 
financí, ukazatel strukturálního schodku je zvláště vhodný pro dlouhodobé posuzování, 
protože je měřítkem stavu veřejných financí bez ohledu na cyklické dopady. Konečně, 
ukazatel míry strukturálního dluhu – poměr dluh/aktiva státu nebo čistá výše dluhu/HDP – lze 
použít ke zjišťování míry solventnosti členských států.


