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TISKOVÁ ZPRÁVA                         17. červen 2009 
 

DLOUHODOBÁ ŘEŠENÍ SE NACHÁZÍ VE VÝZKUMU A VÝVOJI A 
ZNALOSTNÍ EKONOMICE! 

 
Ekonomické vyhlídky EU jsou nejhorší v poválečném období. Podle jarní prognózy Evropské komise by 
se v roce 2009 měl hospodářský růst snížit o 4% a nezaměstnanost v roce 2010 vzrůst až na 11%. Státy 
EU přijímají rozsáhlá opatření ke zmírnění dopadů krize. Fiskální pobídky evropské ekonomiky odpovídají 
5% jejího HDP pro rok 2009-2010 (včetně automatických stabilizátorů). Značnou podporu ekonomice 
poskytla také Evropská centrální banka, když výrazně snížila úrokové míry a 
zavedla záchranné plány finančního sektoru v 19 zemích (300 mld. eur na 
rekapitalizaci bank a 3 biliony eur na bankovní záruky). Největší hrozbu nyní 
představují přetrvávající problémy finančního sektoru, neudržitelné veřejné 
finance, nadměrná regulace a protekcionismus. Již přijatá opatření, jako 
Směrnice o službách, je třeba plně a včas implementovat. Klíčovým řešením 
současné krize by tak mohly být investice do vědy a výzkumu (V&V) a do 
znalostní ekonomiky. 
 
Evropský plán na obnovu ekonomiky, navržený Evropskou komisí a schválený Evropskou radou v prosinci 
minulého roku, navrhuje opatření ke snížení dopadů probíhající krize. Všechny členské státy EU přijaly národní 
plány obnovy a nyní by měly pokročit v jejich implementaci, zvýšit efektivitu přijatých opatření a dosáhnout 
synergického účinku aktivit na národní a evropské úrovni. Zdá se, že realizovaná opatření již pomohla zmírnit 
nepříznivé účinky hospodářského propadu. Aktivity členských států se zaměřují zejména na trh práce a podporu 
příjmů domácností. Důležitá opatření se však týkají také pomoci podnikům, obnovy důvěry v podnikání a podpory 
investic. „Abychom zajistili efektivitu, jsou krátkodobá záchranná opatření přijímána jen dočasně a je třeba už 
uvažovat o tzv.“exit strategiích“, abychom byli připraveni, až krize skončí,“ zdůraznil Alexandr Hobza, ekonom 
generálního ředitelství ECOFIN Evropské komise. 
    
„Nezajímá nás tolik rozsah opatření přijatých členskými státy, jako spíše jejich obsah, účelnost a včasná 
implementace. Dle evropské komorové sítě jsou v národních plánech obnovy opomíjeny „chytré“ investice do 
V&V, inovací a čistých technologií proklamovaných v Plánu evropské hospodářské obnovy,“ uvedl Giovanni 
Campi, ekonomický poradce EUROCHAMBRES. Navíc je třeba plně a včas implementovat Směrnici o službách 
a Evropský akt o malém a středním podnikání (SBA), neboť oba dokumenty mohou být velmi nápomocné při 
obnově evropské ekonomiky. Podle Campiho není SBA ve srovnání s hospodářskými plány obnovy věnována 
dostatečná pozornost a existuje zde rozdíl mezi tím, co se uvádí a co bylo skutečně implementováno, zejména 
na národní úrovni. Hlavními výzvami jsou podle Marka Stockera, ředitele ekonomického oddělení 
BUSINESSEUROPE, zafixovat problémy finančního sektoru, zaměřit se na rostoucí nezaměstnanost, omezit 
propagaci krize v citlivých zemích a obnovit důvěru ve veřejné finance. „Úspěšné strategie, které nám pomohly 
vyjít z předchozích úvěrových krizí, nám daly tři důležité lekce: neodkládat restrukturalizaci bank, udržovat 
makroekonomickou stabilitu a pokračovat v systémových reformách,“ zdůraznil Stocker. Řečníci se shodli, že by 
aktivity EU měly být více konzistentní a lépe koordinované.  
 
„Ti, kdo pumpují peníze do ekonomiky, se chovají krátkozrace a jejich přístup nepovede ke zlepšení budoucího 
hospodářského potenciálu, naopak i po skončení krize budou muset v přísunu peněz pokračovat,“ varoval 
Fabian Zuleeg, analytik z European Policy Centre. „Je načase se zaměřit na dlouhodobá opatření – systémové 
reformy, lepší veřejné finance, investice do výzkumu a vývoje a zelené znalostní ekonomiky. Příprava 
v dlouhodobějším výhledu je pro evropské lídry klíčovou výzvou,“ dodal Zuleeg. „Základem je odbourat existující 
překážky a vyhnout se těm novým. Opatření orientovaná na krátkodobé výsledky musí být jen dočasná. Jakmile 
bude po krizi, měly by zmizet,“ upozornil Jaroslav Zajíček, vedoucí Úseku vnitřního trhu při Stálém zastoupení 
ČR při Evropské unii. 
 
* Debatu uspořádalo 17. června 2009 CEBRE ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU. Pro další informace prosím 
kontaktujte Michala Kaderu, ředitele CEBRE, na cebre.europe@mail.be. 
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