SK

Tlačová správa

Luxemburg 9. decembra 2020

Hrozí, že kríza spôsobená pandémiou
hospodárske rozdiely medzi krajinami EÚ

COVID-19

prehĺbi

Podľa Európskeho dvora audítorov (EDA) včasné opatrenia prijaté EÚ a jej členskými štátmi na boj
proti hospodárskemu vplyvu spôsobeného pandémiou COVID-19 pomohli zachrániť pracovné
miesta a podniky. Audítori však vidia aj riziko, že rozdielny vplyv pandémie na členské štáty a ich
rozdielne kapacity podporovať svoje ekonomiky môžu viesť k prehĺbeniu hospodárskych rozdielov
medzi nimi. Taktiež vnímajú v súčasnosti navrhovanú finančnú reakciu EÚ na krízu ako príležitosť
presadzovať priority EÚ a zvážiť dlhodobé zlepšenia na posilnenie hospodárskej koordinácie
medzi členskými štátmi. Audítori súčasne poukazujú na riziká a výzvy súvisiace s vykonávaním
a koordináciou týchto opatrení.
V reakcii na hospodársky otras spôsobený pandémiou COVID-19 členské štáty prijali širokú škálu
fiškálnych opatrení na podporu svojich ekonomík. 1 250 opatrení, ktoré prijali do júla, dosahovalo
hodnotu približne 3,5 bil. EUR alebo 27 % hrubého domáceho produktu (HDP) EÚ-27. Systémy
na udržanie pracovných miest a podpora likvidity tvorili prevažnú väčšinu týchto opatrení, ktoré
doposiaľ do veľkej miery zmiernili prepúšťanie zamestnancov. Vnútroštátne fiškálne opatrenia však
značne zvýšia úroveň rozpočtových deficitov a verejného dlhu krajín. Okrem toho, ich veľkosť
a zloženie odrážajú skôr relatívne bohatstvo členských štátov než to, do akej miery ich kríza
zasiahla. Audítori tiež varujú pred rizikami hospodárskych rozdielov a narušeniami rovnakých
podmienok medzi členskými štátmi.
„Krízové opatrenia členských štátov zachránili pracovné miesta a podniky, ale nevyhnutne viedli
k zvýšeniu rozpočtových deficitov. Vidíme riziko, že to zníži hospodársku konvergenciu
v nasledujúcich rokoch,” uviedla Ildikó Gáll-Pelcz, členka EDA zodpovedá za toto preskúmanie.
„Výzvou pre riadenie EÚ bude vrátiť sa k súčasným fiškálnym pravidlám alebo navrhnúť nové
pravidlá, ktoré nebudú brániť členským štátom v obnove po pandémii ani udržateľnosti dlhovej
služby.“
EÚ reagovala rýchlo nasedením pružnej hospodárskej koordinácie. To umožnilo členským štátom
zmierniť vznikajúcu hospodársku krízu prostredníctvom fiškálnych stimulov, dočasnej štátnej
pomoci a pozastavením rozpočtových stropov („úniková doložka“). EÚ tiež zmobilizovala dostupné
Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body preskúmania Európskeho dvora audítorov. Úplné znenie preskúmania je
uverejnené na webovom sídle eca.europa.eu.
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finančné prostriedky a vytvorila nové záchranné siete pre podniky, vlády a zamestnancov. Do
konca augusta 2020 však nedošlo k veľkému vyplateniu finančných prostriedkov.
Okrem toho sa v júli 2020 Európska rada dohodla na programe Next Generation EU v hodnote
750 mld. EUR na podporu návratu k udržateľnej a odolnej obnove. Spolu s nasledujúcim
sedemročným rozpočtom tak finančná podpora EÚ dosiahne výšku 1,8 bil. EUR. Audítori však
varujú, že nie je záruka, že tieto opatrenia podporia udržateľný rast a zvýšia konvergenciu medzi
členskými štátmi. Účinnosť podpory bude v zásadnej miere závisieť od toho, ako dobre bude riešiť
skutočný vplyv krízy a nakoľko zvýši kapacitu členských štátov podporovať svoje vlastné ekonomiky
a vykonávať nové opatrenia primerane.
Základné informácie
Predpokladá sa, že HDP EÚ-27 sa v roku 2020 zníži o 7,4 % a v roku 2021 sa nemusí vrátiť na úroveň
spred krízy. To znamená riziko výrazného nárastu platobnej neschopnosti a zníženia počtu
pracovných miest. Je pravdepodobné, že takmer ani jeden z 27 členských štátov v roku 2020
nedodrží limit EÚ pre deficit vo výške 3 % HDP.
EDA dnes uverejnil preskúmanie 6/20 Riziká, výzvy a príležitosti v rámci reakcie hospodárskej politiky
EÚ na krízu spôsobenú ochorením COVID-19, ktoré je v súčasnosti dostupné v angličtine na stránke
eca.europa.eu. Ostatné jazyky budú k dispozícii onedlho. V januári 2021 uverejní preskúmanie
o reakcii EÚ na ochorenie COVID-19 v oblasti verejného zdravia. EDA sa rozhodol začať obidve
preskúmania na jar 2020 krátko po vypuknutí pandémie.
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