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Krize covid-19 s sebou nese riziko prohlubování hospodářských
rozdílů mezi zeměmi EU
Podle Evropského účetního dvora (EÚD) pomohla počáteční opatření, která EU i její členské státy
přijaly, aby omezily hospodářský dopad pandemie covid-19, zachovat pracovní místa a podniky.
Auditoři však také vidí riziko v tom, že nerovnoměrný dopad pandemie na členské státy a jejich
rozdílné schopnosti podpořit ekonomiku mohou vést k tomu, že se hospodářské rozdíly mezi nimi
ještě prohloubí. V nyní navrhované finanční reakci EU na krizi vidí také příležitost, jak postavit do
popředí priority EU a zamyslet se nad dlouhodobými zlepšeními, která by posílila hospodářskou
koordinaci mezi členskými státy. Zároveň upozorňují na rizika a výzvy související s prováděním a
koordinací těchto opatření.
Členské státy reagovaly na hospodářský otřes způsobený pandemií covid-19 tím, že přijaly mnoho
různých fiskálních opatření na podporu svých ekonomik. V červenci činila hodnota 1 250 opatření
přibližně 3,5 bilionu EUR, tj. 27 % hrubého domácího produktu (HDP) EU-27. Většinu opatření,
která dosud ve velké míře zmírňovala propouštění, tvořily programy zachování pracovních míst a
pomoc v oblasti likvidity. Tato vnitrostátní fiskální opatření však značně zvýší rozpočtové schodky
zemí a objem jejich veřejného dluhu. Jejich rozsah a složení navíc odráží relativní bohatství
členských států spíše než to, jak silně je krize zasáhla. Auditoři také varují před rizikem
hospodářských rozdílů a narušení rovných podmínek mezi členskými státy.
„Opatření členských států v reakci na krizi zachránila pracovní místa a podniky, avšak nevyhnutelně
vedla k rostoucím rozpočtovým schodkům. Vidíme riziko, že to v budoucích letech omezí
hospodářské sbližování,“ uvedla členka Evropského účetního dvora odpovědná za přezkum
Ildikó Gáll-Pelczová. Výzvou pro správu a řízení EU bude navrátit se ke stávajícím fiskálním
pravidlům, nebo stanovit pravidla nová, aniž by bylo ohroženo oživení po pandemii nebo
udržitelnost dluhů.“
EU reagovala rychle a přistoupila k pružné hospodářské koordinaci. To členským státům umožnilo
zmírnit nadcházející hospodářskou krizi prostřednictvím fiskálních stimulů, dočasné státní podpory
a pozastavených rozpočtových stropů (tzv. úniková doložka). EU také zmobilizovala dostupné
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finanční prostředky a vytvořila nové záchranné sítě pro podniky, vlády a zaměstnance. Do konce
srpna 2020 však nebyly vyplaceny žádné větší objemy finančních prostředků.
V červenci 2020 se Evropská rada dále dohodla na programu Next Generation EU v hodnotě 750
miliard EUR, který má podporovat návrat k udržitelnému a odolnému oživení. Spolu s jejím příštím
sedmiletým rozpočtem tak finanční podpora EU dosáhne 1,8 bilionu EUR. Auditoři však varují, že
není zaručeno, že tato opatření povzbudí udržitelný růst a posílí konvergenci mezi členskými státy.
Účinnost podpory bude zásadně záviset na tom, jak bude řešit dopad krize a jak zvýší schopnost
členských států podporovat vlastní ekonomiky a dostatečně dobře provádět nová opatření.
Základní informace
Předpokládá se, že HDP EU-27 poklesne v roce 2020 o 7,4 % a v roce 2021 se nemusí vrátit na úroveň
před krizí. Hrozí, že v důsledku toho významně vzroste platební neschopnost a ztráty pracovních
míst. Je pravděpodobné, že téměř žádnému z 27 členských států se v roce 2020 nepodaří dodržet
limit schodku EU ve výši 3 % HDP.
EÚD dnes zveřejnil přezkum č. 6/20 „Rizika, výzvy a příležitosti spojené s reakcí EU na krizi covid-19
v oblasti hospodářské politiky“, který je v současné době k dispozici v angličtině na internetové
stránce eca.europa.eu. Další jazykové verze budou zveřejněny v dohledné době. V lednu 2021
Účetní dvůr zveřejní přezkum reakce EU na krizi covid-19 v oblasti veřejného zdraví. EÚD se rozhodl
provést oba přezkumy na jaře 2020 krátce po vypuknutí pandemie.
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