
 

 

 

 

 

 

 



 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

KATEDRA EVROPSKÉ INTEGRACE 

Japonsko na cestě k fiskální konsolidaci 

Japan on the Path to Fiscal Consolidation 

Student:  Bc. Tomáš Krenželok 

Vedoucí diplomové práce:  doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. 

 Ostrava 2014 



 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

Poděkování 

Děkuji tímto své vedoucí diplomové práce, paní doc. Ing. Lence Fojtíkové, Ph.D.,  

za odborné vedení, cenné rady a připomínky, které mi pomohly k vypracování této diplomové 

práce.



3 

Obsah 

1 Úvod ................................................................................................................................... 5 

2 Specifika japonské ekonomiky ......................................................................................... 7 

2.1 Poválečná japonská ekonomika ............................................................................................... 7 

2.2 Období vysokého růstu v letech 1950−1971 ......................................................................... 10 

2.3 Období japonské ekonomiky v 70. a 80. letech ..................................................................... 13 

2.4 Japonská ztrácená dekáda a současnost ................................................................................. 17 

2.5 Shrnutí ................................................................................................................................... 22 

3 Fiskální nerovnováha v Japonsku od konce 80. let do současnosti ............................ 25 

3.1 Fiskální politika v letech 1990−1993 .................................................................................... 27 

3.2 Fiskální politika v letech 1994−1996 .................................................................................... 29 

3.3 Fiskální politika v letech 1997−1998 .................................................................................... 31 

3.4 Fiskální politika v letech 1999–2001 .................................................................................... 33 

3.5 Fiskální politika v letech 2002−2007 .................................................................................... 36 

3.6 Fiskální politika v letech 2008−2010 .................................................................................... 41 

3.7 Fiskální politika v letech 2011−2013 .................................................................................... 43 

3.8 Shrnutí ................................................................................................................................... 46 

4 Stav veřejných financí a úroveň veřejného dluhu v Japonsku, USA  a EU .............. 49 

4.1 Veřejné finance v Japonsku ................................................................................................... 50 

4.1.1 Sociální zabezpečení ..................................................................................................... 53 

4.1.2  Zdravotní péče .............................................................................................................. 56 

4.1.3 Strategie fiskálního řízení a stabilizace veřejného dluhu .............................................. 57 

4.2 Veřejné finance Spojených států amerických ........................................................................ 59 

4.2.1 Medicare a Medicaid ..................................................................................................... 61 

4.2.2 Sociální zabezpečení ..................................................................................................... 62 

4.2.3 Výdaje na obranu ........................................................................................................... 64 

4.2.4 Strategie fiskální konsolidace a veřejný dluh ................................................................ 65 

4.3 Veřejné finance v zemích EU ................................................................................................ 66 

4.3.1 Dluhová krize v eurozóně .............................................................................................. 67 

4.3.2 Sociální zabezpečení v zemích EU ................................................................................ 68 

4.3.3 Zdravotní péče v zemích EU ......................................................................................... 70 

4.3.4 Strategie fiskální konsolidace ........................................................................................ 71 

4.4 Shrnutí ................................................................................................................................... 73 

5 Závěr ................................................................................................................................ 75 



4 

Seznam použité literatury ...................................................................................................... 78 

Seznam zkratek ...................................................................................................................... 86 

Seznam tabulek a grafů ......................................................................................................... 87 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce ................................................................... 88 

Seznam příloh ......................................................................................................................... 89 

 

 

 



5 

1 Úvod 

V posledních několika letech navzdory rozpočtovým příjmům rostly výdaje ze státních 

rozpočtů ve většině zemí neúměrným tempem. Rostoucí výdaje mají z podstatné části podobu 

takzvaných mandatorních výdajů, které jsou hlavním důvodem rostoucího veřejného dluhu ve 

většině vyspělých zemí. Protože tyto povinné výdaje jsou stanoveny zákonem nebo jiným 

závazným právním předpisem, musí být vládou realizovány automaticky. Státy tak mohou 

implementovat své hospodářsko-politické záměry pouze s omezeným množstvím prostředků. 

Kromě toho je růst povinných výdajů v současné době zapříčiněn demografickým stárnutím 

populace. Především vyspělé ekonomiky musí vynakládat stále více peněžních prostředků na 

úhradu sociálních výdajů, čímž dochází k prohlubování schodků veřejných financí a nárůstu 

jejich veřejného dluhu. 

Rostoucí zadlužení patří v posledních dvou dekádách k nejzávažnějším ekonomickým 

problémům nejen v evropských zemích. Ukázkovým příkladem státu, jehož veřejné finance se 

staly téměř neudržitelnými, je Japonsko. Po zhroucení finančního trhu v roce 1990 nadešel 

zásadní zlom ve vývoji japonské ekonomiky. Japonské vlády během jedné dekády přijaly sérii 

nákladných fiskálních stimulů, které měly oživit japonskou ekonomiku. Fiskální balíčky však 

výrazně podpořily nárůst rozpočtových deficitů a veřejného dluhu. Japonská fiskální pozice se 

mírně zlepšila na počátku nového tisíciletí v důsledku hospodářské expanze, která trvala do 

roku 2007. Avšak po vypuknutí globální finanční krize v roce 2008 a následném zemětřesení 

v roce 2011 vzrostlo veřejné zadlužení raketovou rychlostí a Japonsko se ocitlo nad hlubokou 

fiskální propastí.  

Rovněž Spojené státy americké se potýkají s vysokým zadlužením. Především během 

globální krize z roku 2008 došlo k prudkému nárůstu veřejného dluhu. Ve Spojených státech, 

podobně jako v zemích Evropské unie a Japonsku, dochází vlivem stárnutí populace k nárůstu 

mandatorních výdajů. Především jsou alarmující vysoké náklady na zdravotní péči, které patří 

mezi nejvyšší v zemích OECD. USA vynakládají taktéž nemalou část rozpočtových výdajů na 

obranu. 

V případě států Evropské unie má veřejné zadlužení hlubší kořeny, neboť některé státy 

vykazovaly vysoký dluh již v průběhu 90. let. Avšak některým zemím EU se v návaznosti na 

maastrichtská kritéria podařilo zadlužení snížit. Finanční krize po svém vzniku zcela změnila 

dosavadní průběh dluhové situace v EU a odhalila vážné nedostatky na evropských finančních 

trzích, kde převládal vysoký stupeň heterogenity. Na rostoucím zadlužení v členských státech 

Evropské unie se výrazně podílejí sociální výdaje, které jsou vyšší než v USA nebo Japonsku. 
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Diplomová práce je zaměřena na fiskální konsolidaci veřejných financí v Japonsku od 

konce 80. let do současnosti. Cílem diplomové práce je charakterizovat a objasnit stav 

veřejných financí a úroveň veřejného dluhu v Japonsku a tuto problematiku komparovat se 

stavem veřejných financí ve Spojených státech a zemích Evropské unie, zejména v poslední 

dekádě. Důraz je kladen také na vymezení hlavních faktorů, které přispěly k nárůstu jejich 

veřejného dluhu. Pro naplnění tohoto cíle byla stanovena následující hypotéza: Fiskálně 

konsolidační opatření japonské vlády v letech 2002−2006 vedla k poklesu rozpočtových 

deficitů. 

Autor při zpracování diplomové práce používá vědeckých metod, a to metody analýzy 

a komparace.  

Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. Druhá kapitola pojednává o specifikách 

japonského hospodářství. První podkapitola charakterizuje japonskou ekonomiku po druhé 

světové válce. Následuje období vysokého hospodářského růstu v letech 1950 −1971, kdy 

Japonsko zažívalo období hospodářského zázraku. Další podkapitola se zabývá obdobím 

stagnace japonského hospodářství v 70. a 80. letech. Závěr této části patří japonské ztracené 

dekádě a současnému vývoji japonské ekonomiky. 

Třetí kapitola je zaměřena na fiskální nerovnováhu v Japonsku od konce 80. let do 

současnosti. Důraz v této kapitole je kladen na realizaci fiskální politiky japonských vlád 

během ztracené dekády a v novém tisíciletí. Tato kapitola rovněž obsahuje detailní rozbor 

státních rozpočtů za jednotlivé fiskální roky včetně stavu hospodaření japonských vlád. 

Čtvrtá kapitola objasňuje stav veřejných financí a úroveň veřejného dluhu v Japonsku, 

Spojených státech amerických a zemích Evropské unie. Jsou zde vymezeny rovněž významné 

faktory, které se podílejí na jejich rostoucím veřejném zadlužení, jako jsou výdaje na 

zdravotní péči a důchodové zabezpečení. Závěr kapitoly je věnován zhoršenému stavu 

veřejných financí následkem globální finanční krize včetně konsolidačních opatření ve 

Spojených státech a zemích EU. 
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2 Specifika japonské ekonomiky 

Po prohře Japonska ve druhé světové válce se hospodářská obnova japonského národa 

stala poněkud pozoruhodnou výjimkou v moderní ekonomické historii. Před porážkou Osy 

Berlín-Řím-Tokyo v roce 1945 byly všechny síly Japonska vynaloženy na získání moci 

prostřednictvím válek. To však vedlo k neúspěchu a destrukci. Značná část průmyslových  

a komerčních budov včetně potřebného vybavení a strojů byla zničena. Přeživší obyvatelé se 

při návratu do svých zřícených domovů ocitli v chaosu, sužováni nedostatkem jídla, ropných 

paliv a ostatních surovin. V té době tvořilo uhlí hlavní energetický zdroj. Vlivem zástavy jeho 

těžby v Číně a Koreji došlo k ochrnutí japonského hospodářství. Mnoho nezaměstnaných 

obyvatel proto začalo pracovat v zemědělství a uhelných dolech. Vysoká nezaměstnanost  

a nízké příjmy představovaly nejvýraznější problémy, kterým musela japonská ekonomika 

čelit. Po rozpuštění vojenských sil a zastavení válečné výroby zůstalo téměř 11,6 milionů lidí 

bez práce. Dalších 1,5 milionů obyvatel bylo nuceno navrátit se zpět ze zahraničí. Přesto tato 

rozsáhlá nezaměstnanost nikdy nebyla oficiálně potvrzena, neboť v roce 1947 zemědělský 

sektor absorboval 18 milionů pracovních sil, tj. asi o 4 miliony více než před válkou. V této 

souvislosti nabídly spojenecké okupační síly pomoc při obnově zdevastovaného Japonska 

(Takada, 1999).  

2.1 Poválečná japonská ekonomika 

Od roku 1945 do 1973 japonská ekonomika dosahovala meziročního tempa růstu 

kolem 10 %. První dekáda vysokého ekonomického růstu představovala období zotavení po 

porážce Japonska ve 2. světové válce. Během války byly japonské námořní lodě odříznuty 

okupačními silami, což znamenalo ztrátu dovozu strategických surovin. Ve skutečnosti tato 

blokáda pak pokračovala v podobě poválečných omezení, které uložily Japonsku americké 

okupační síly ve sféře zahraničního obchodu. Restrikce okupačních sil zapříčinily vážné 

poruchy v ekonomické a sociální oblasti. 

Obnova japonské ekonomiky však ve srovnání se zeměmi západní Evropy proběhla 

poměrně rychle. V roce 1951 představoval národní důchod na obyvatele, dle převládajících 

směnných kurzů, pouze jednu dvanáctinu amerického národního důchodu na obyvatele a dvě 

pětiny důchodu Západního Německa. Jakmile však byla poválečná rekonstrukce dokončena, 

japonské hospodářství vykazovalo vysoké tempo hospodářského růstu více než 15 let. Během 

tohoto období bylo Japonsko v procesu zavádění technologických inovací a ekonomicky 

dohánělo západní státy. Období vysokého hospodářského růstu skončilo v roce 1973, avšak 

dynamika rozvoje japonské ekonomiky pokračovala nadále. V roce 1975 dosahoval hrubý 



8 

národní produkt na obyvatele 62 % úrovně Spojených států a 65,9 % Západního Německa. 

Japonsko tímto překonalo úroveň hrubého národního produktu Velké Británie a Itálie. Propast 

mezi Japonskem a dalšími vyspělými státy se zmenšila, a díky rapidnímu růstu se stalo jednou 

ze světových ekonomických velmocí. 

Transformace poválečné japonské ekonomiky proběhla na základě demokratizace 

společnosti a programů ekonomických reforem za účasti podpory amerických okupačních sil. 

Tyto reformy nebyly pouze výsledkem iniciativ Američanů, ale byly taktéž formovány úsilím 

Japonců. Pokles výdajů na vojenské a obranné síly byl jednoznačně jedním z hlavních důvodů 

ekonomického zázraku. Mimo jiné, významnou roli sehrály i tři hlavní reformy stanovené 

během okupace. Jednalo se o rozpad zaibatsu, pozemkovou a reformu na trhu práce. Rozpad 

zaibatsu byl prováděn za účelem eliminace japonské vojenské síly, a to jak psychicky tak 

institucionálně. Zaibatsu tvořily obchodní konglomeráty, které byly často zvýhodňovány 

vládou prostřednictvím nižšího zdanění a které získávaly obrovské finanční prostředky pro 

expanzi společnosti. Navíc koncentrace průmyslové kontroly podporovala pokračování 

polofeudálního vztahu mezi zaměstnanci a vedením podniku, což se negativně projevovalo na 

vývoji mezd, blokováním rozvoje odborů, nemožností zakládat podniky nezávislými 

podnikateli a bráněním vzestupu střední třídy v Japonsku. Rozpuštění zaibatsu spočívalo  

v prodeji akcií holdingových společností veřejnosti (Yamamura, 1997). 

Dalším úspěšným krokem bylo přijetí dvou aktů. Jednalo se o antimonopolní zákon  

a zákon o decentralizaci. Antimonopolní zákon vznikl za účelem zákazu veškeré činnosti 

kartelů. Decentralizační zákon byl vytvořen, aby přinutil firmy ke snížení jejich velikosti, 

pokud měly dominantní postavení na trhu. Ačkoli existence zaibatsu narušovala hospodářskou 

soutěž, její role v předválečném období byla z hlediska ekonomického růstu významná. 

Zaibatsu umožnila vznik nových průmyslových odvětví, která se stala velmi úspěšná v novém 

prostředí. Také hromadná výroba vojenského materiálu byla realizována během války díky 

těmto konglomerátům (Takada, 1999). 

Pozemková reforma spočívala v prodeji pozemků, jež byly obhospodařovány vlastníky 

půdy. Tyto pozemky byly následně vykoupeny vládou a určené k přerozdělení mezi nájemci. 

Půdní reforma znamenala další posun k demokratizaci země. Před druhou světovou válkou 

totiž dvě třetiny japonských zemědělců (vlastníků) pronajímalo část nebo veškerou plochu 

půdy, a z tohoto důvodu se pozemkový systém vyznačoval mnohými faktory feudálního státu. 

Jedním z těchto charakteristických rysů bylo, že samotní vlastníci pozemků neobdělávali svá 

orná pole, ale pouze čerpali výhody z jejich pronájmu. V rámci tohoto problému se reforma 

zaměřovala na dva cíle: k převodu vlastnictví půdy skutečným zemědělcům a ke zlepšení 
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podmínek pokračujícím nájemcům. Před začátkem reformy bylo pouze 54 % obdělávané 

půdy v rukou zemědělců. Na počátku roku 1950 dosahoval tento podíl 90 %. Ke zrušení 

stávajícího systému a převodu vlastnictví došlo ohromnou rychlostí, neboť japonský národ 

toužil po hospodářské obnově a modernizaci své země (Takada, 1999). 

Třetí významná reforma se zaměřovala na trh práce. Její hlavní přínos vycházel 

z možnosti zakládat v Japonsku odborové organizace. Podíl pracovníků organizovaných do 

odborových svazů prudce vzrostl, a to z nuly v roce 1945 na téměř 60 % v roce 1948 až 1949. 

Jednalo se o mimořádně rychlý nárůst vzhledem ke skutečnosti, že mezinárodní průměr tvořil 

okolo 30 %. Rapidní zakládání odborových organizací bylo způsobeno zčásti rozpadem 

zaibatsu, špatnými pracovními podmínkami a především formováním zákonu o odborech. 

Právní úprava z roku 1945 stanovila základní práva pracovníků v soukromém sektoru. Šlo 

například o kolektivní vyjednávání, právo na stávku, úpravu demokratických postupů ve 

všech činnostech odborů. Nově vytvořený zákon napomohl ke zlepšení pracovních podmínek 

a vyšším reálným mzdám. Kromě toho si odbory vyžádaly přijetí celoživotního pracovního 

systému s omezením propouštět zaměstnance výměnou za slib věrnosti a naplňování priorit 

firmy. Přijetí tohoto systému řízení však bylo pomalé a způsobilo četné stávky. Nicméně 

obavy zaměstnavatelů z případného konkurzu firem vlivem dlouhodobých stávek vedly k jeho 

zavedení. Lepší pracovní podmínky a vyšší mzdy dosažené úsilím odborových organizací 

zvýšily spotřebu na domácích trzích a značně ovlivnily vývoj japonského hospodářství.  

V reakci na potřebu omezit inflaci včetně urychlení hospodářského růstu v Japonsku, 

vypracovala vláda ve spolupráci s detroitským bankéřem Josephem M. Dodgem, který mimo 

jiné připravil měnovou reformu v okupovaném Německu, změny v realizaci hospodářské 

politiky. Hlavními prioritami reformy stanovené v roce 1949 byly vyvážený a konsolidovaný 

státní rozpočet s cílem snížit inflační tlaky, ukončení některých aktivit Finanční banky pro 

restrukturalizaci, snížení rozsahu vládních intervencí, stanovení směnného kurzu japonského 

jenu vůči americkému dolaru. Poslední bod se týkal navrácení Japonska k mezinárodnímu 

obchodu prostřednictvím soukromých kanálů namísto státních obchodních agentur. Tyto 

reformní kroky pokračovaly v platnosti po dobu dalších dvou a půl let. V dlouhodobém 

horizontu tzv. Dodgeho linie ustanovila principy vyrovnaného rozpočtu, stabilizovaných cen  

a fixního směnného kurzu, které tvořily jednu stranu vládní politiky v období vysokého růstu 

(Yamamura, 1997). 

Přesto však japonské hospodářství na počátku realizace tohoto plánu směřovala do 

recese. Růst výroby se zastavil a lidé začali mít obavy ze ztráty zaměstnání. S vypuknutím 

Korejské války v roce 1950 se situace značně změnila. Celková částka na světovém obchodu 
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se zvýšila o 34 % a v mnoha státech došlo k významnému rozmachu ekonomiky. Japonská 

produkce vzrostla téměř o 70 %. Kromě toho Korejská válka napomohla k vyšší akumulaci 

investic a technologických inovací. Japonsko v té době technicky zaostávalo za mezinárodní 

konkurencí a nové technologie dovážené ze zahraničí umožnily rozšířit produkční kapacity 

(Takada, 1999). 

2.2 Období vysokého růstu v letech 1950−1971 

V letech 1950 až 1971 byla japonská ekonomika uspořádána podle nového 

mezinárodního ekonomického řádu obsaženého v B-W systému a systému GATT. V důsledku 

B-W systému aplikovala Japonská centrální banka měnovou politiku s cílem podpořit 

hospodářský růst, platební bilanci a udržovat stabilní devizový kurz jenu vůči dolaru. 

Nicméně do první poloviny 60. let vykazovalo Japonsko deficity v obchodní bilanci, které 

bránily ekonomickému růstu. Japonci považovali podporu exportu za hlavní prioritu, tudíž 

politika měnového kurzu nepřicházela v úvahu při řešení nerovnováhy platební bilance. 

Dodgeho plán navíc silně omezoval rozšiřování fiskálních výdajů a vládních dotací. Japonská 

centrální banka (BoJ) proto nejprve zpřísnila měnovou politiku v podobě snížených nabídek 

úvěrů privátním finančním institucím, podnikatelským subjektům a zvýšila oficiální diskontní 

sazbu. Tímto došlo k omezení fixních investic, což se projevilo zpomalením růstu a následně 

zlepšením vnější rovnováhy. Poté, co byla obnovena rovnováha platební bilance, japonská 

ekonomika vkročila do další fáze rozvoje s rychlým oživením nabídky úvěrů a investic (Gao, 

2004). 

Obchodní spolupráce Japonska se Spojenými státy napomohla k maximalizaci zisků 

firem v mezinárodním obchodě prostřednictvím podpory vývozu. Soukromý i státní sektor 

aplikoval řadu mechanismů pro dosažení hospodářského růstu. Ministerstvo financí například 

praktikovalo postupy zaměřené na udržení stability v bankovním sektoru tím, že regulovalo 

vstup nových subjektů na trh a hospodářskou soutěž. Ministerstvo mezinárodního obchodu  

a průmyslu přijalo proexportní rozvojovou strategii s důrazem na alokaci cizích měn do 

chemického průmyslu a také se zaměřilo na japonské korporace v mezinárodní konkurenci 

(Gao, 2004). 

Vysoká míra investic představovala rozhodující faktor v celém průběhu modernizace.  

Do značné míry byl vysoký růst japonské ekonomiky funkcí agresivních investic japonských 

korporací. Zlepšení a praktické využití technologií a know-how dovážených ze zahraničních 

zemí také přispěly k rapidnímu růstu japonského hospodářství. Japonci patřili mezi světovou 

špičku s prácemi na nových technologiích, ačkoli existovaly spekulace, že nevytváří dostatek 
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vlastních výrobních postupů a metod. Nicméně Japonsko vyvinulo například nízkonákladové 

systémy masové výroby tak, že zkombinovalo dovážené technologie s domácími inovacemi. 

Technologická zlepšení v Japonsku významně přispěla k jejímu hospodářskému růstu, neboť 

zlepšení technologií v jednom průmyslovém odvětví ovlivnilo růst mnoha dalších odvětví 

(Takada, 1999).  

Dalším významným prvkem poválečného rozvoje byla role vlády a míra státních 

intervencí do fungování ekonomiky. Japonská vláda poprvé přijala pětiletý Plán hospodářské 

soběstačnosti v roce 1955. Následující ekonomické plány byly tvořeny v délce pěti až deseti 

let. Za nejúspěšnější byl považován Plán zdvojnásobení národního důchodu
1
 z roku 1960 do 

roku 1970. Byť jejich plánovací období trvalo pět až deset let, všechny plány byly nahrazeny 

revidovanými plány před koncem původního plánovaného období. Toto bylo částečně 

způsobeno vlivem odchylek skutečných ekonomických podmínek od předpokládaného 

hospodářského rámce v průběhu plánovaného období a nové vlády raději přijaly své vlastní 

nové plány než stávající. Ještě před vydáním prvního oficiálního plánu probíhaly diskuze 

mezi ministerstvy, podniky, spotřebiteli a akademickou obcí, které přispěly k tvorbě 

rozvojových strategií. Ekonomické plány v tržní ekonomice byly zaměřeny na dosažení 

národního konsensu ohledně ekonomického výhledu do budoucnosti. Japonské ekonomické 

plány se skládaly obvykle ze střednědobého rozvojového scénáře, střednědobého hlediska 

hospodářských cílů a politických priorit včetně opatření na podporu soukromého sektoru. 

Tyto plány měly spíše charakter orientačního typu než příkazového, který je specifický pro 

centrálně plánované ekonomiky. Přijetí těchto navrhovaných opatření bylo tedy dobrovolné, 

nikoli povinné (Otsubo, 2007).  

Během 50. let poskytla japonská vláda prostřednictvím Japonské rozvojové banky 

velké množství finančních prostředků růstovým odvětvím, garantovala dovoz zahraničních 

zařízení a technologií. Program fiskálních investic a úvěrů, který byl často označován jako 

druhý rozpočet, sehrál v 50. a 60. letech důležitou roli při poskytování průmyslového kapitálu 

na financování chemického odvětví. Japonská průmyslová banka, jež patřila mezi tzv. 

„speciální banky“, zajišťovala prostřednictvím vlády přímou alokaci kapitálu na strategická 

průmyslová odvětví. V 50. letech poskytla Japonská průmyslová banka (IBJ) na dlouhodobé 

průmyslové investice mezi 20 až 30 % z celkového kapitálu. V letech 1951−1955 bylo 23,5 % 

                                                           
1
 Jak název napovídá, cílem tohoto plánu bylo zdvojnásobit příjem japonských pracovníků a nastavit vysokou 

životní úroveň v období mezi lety 1961−1970, a to značným zvýšením množství investic ze strany státu pro 

soukromé i veřejné podniky. Pro úspěšné dosažení cíle bylo také prioritou zvýšit objem zahraničního obchodu  

s ostatními zeměmi. Tento plán výrazně přispěl k rychlému růstu Japonska s průměrným tempem růstu 10,2 

procent v pozdních 60. letech a japonská ekonomika se stala druhou největší na světě. 
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z celkových zdrojů poskytnuto strategickým odvětvím, jako jsou železo a ocel, uhlí, stavba 

lodí a výroba elektřiny. Na konci roku 1955 směřovalo 58,3 % finanční kapacity IBJ do těchto 

čtyř odvětví. Ve druhé polovině 60. let se hlavní alokace finančních prostředků přesunula do 

infrastruktury a zemědělství. Vládní kroky na podporu průmyslových odvětví se nikterak 

nelišily od opatření přijatých jinde ve světě. Nejčastěji se jednalo o preferenční daně, vládní 

dotace, nízko úrokové půjčky, pomoc malým a středním firmám, koordinaci výstupu, podporu 

výzkumu a vývoje (Gai, 2004). 

Ministerstvo mezinárodního obchodu a průmyslu (MITI) sehrálo rovněž důležitou 

úlohu v ekonomickém rozvoji Japonska v 60. letech. Bylo považováno za nejsilnější vládní 

organizaci zodpovědnou za průmyslový růst v Japonsku. Ačkoli se MITI prioritně orientovalo 

na konkurenceschopná odvětví, intervence poskytovalo i upadajícím odvětvím s cílem je 

zmenšit a restrukturalizovat. V případě vysoce konkurenčních odvětví Japonska byla role 

ministerstva minimální. Soukromé firmy představovaly hlavní motor těchto odvětví. MITI se 

mnohdy pokoušelo reorganizovat jejich průmyslovou strukturu, ale tyto snahy se buďto 

nenaplnily, nebo byly zamítnuty ze strany podniků. Například na začátku roku 1960 se snažilo 

sloučit automobilové společnosti ještě před liberalizací světového obchodu, neboť existovaly 

obavy, že domácí výrobci nebudou schopni svou velikostí konkurovat na světovém trhu 

americkým výrobcům automobilů. Přes veškeré úsilí ministerstva průmyslu zůstaly japonské 

automobilky separované. Nutno však uvést, že automobilový průmysl byl v rané fázi vývoje 

chráněn vysokými tarify. 

Přestože seznam implementovaných opatření byl podobný, lze konstatovat, že MITI 

zavedlo mnohem účinnější postupy ve vybraných průmyslových odvětvích než jiné země. 

Kromě toho disponovalo souborem jemnějších nástrojů pro sdílení informací a organizování 

akcí mezi zúčastněnými stranami zahrnující vytvoření vize a cílů, administrativní poradenství, 

úzké propojení s obchodními sdruženími a lidské sítě prostřednictvím rotace personálu (Ohno, 

2006). 

Specifický prvek japonského modelu hospodářství v úspěšném poválečném období 

představoval systém keiretsu. Tento systém nahradil původní konglomeráty zaibatsu ze 40. let 

a napomohl uzavřít produkční a technologickou propast mezi Japonskem a dalšími vyspělými 

zeměmi. Keiretsu skupiny byly definovány jako seskupení nezávisle řízených a kapitálově 

propojených firem. Na rozdíl od zaibatsu fungují keiretsu skupiny dodnes. Existují a rozlišují 

se dvě základní formy tohoto systému. Horizontální keiretsu jsou sdružení finančních institucí 

a obchodních společností zahrnující různá odvětví. Vertikální keiretsu naopak tvoří svazek 

dodavatelů, výrobců a distributorů jednoho odvětví. Jedna nebo více dceřiných společností 
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jsou vytvořeny ve prospěch mateřské společnosti např. Toyota nebo Honda. Podle T. Ozawy 

slouží keiretsu jako efektivní mechanismus pro snížení efektu selhání koordinace v rozsáhlých 

investičních projektech, ve kterých nejsou obchodní firmy ochotné riskovat. Rainer Kensy 

například uvádí, že keiretsu skupiny jsou nejvýznamnější a největší instituce ekonomického 

systému, které budou hrát vedoucí úlohu při formování budoucnosti Japonska (Grabowiecki, 

2006). 

2.3 Období japonské ekonomiky v 70. a 80. letech  

Po mnoho let vykazovala japonská ekonomika vysoké tempo hospodářské růstu.  

Od druhé poloviny 50. let do začátku 70. let dosahoval průměrný reálný růst přibližně 10 %.   

Jednalo se o velmi vysoký a trvalý růst, který výrazně transformoval japonskou ekonomiku  

a společnost. Kolem roku 1970 Japonsko předběhlo Západní Německo a bylo druhou největší 

ekonomikou v kapitalistickém světě po Spojených státech. Následně však došlo k postupnému 

zpomalení hospodářského růstu. Meziroční tempo růstu pokleslo v průměru o 4 % v 70. letech 

a 80. letech. Důležité je však podotknout, že zpomalení ekonomické růstu bylo společné pro 

všechny průmyslové země včetně Spojených států a zemí západní Evropy. Hlavní faktory 

tohoto ekonomického zpomalení měly částečně exogenní charakter, nikoli jen endogenní.  

Z pohledu domácí ekonomiky byl snížený růst přirozený a nevyhnutelný. Japonská 

ekonomika uzavřela tzv. proces „dohánění“ ostatních vyspělých států. Během tohoto procesu 

rozvojové země dovážely nové technologie a systémy, které existovaly v rozvinutém světě. 

Japonsko v 70. letech patřilo mezi nejsilnější světové ekonomiky a dovoz nových technologií 

ztrácel na významu. Japonsko se pro zachování růstu a konkurenceschopnosti začalo spoléhat 

na vlastní inovace a technologie, což se pochopitelně projevilo ve vyšších nákladech a časové 

náročnosti. V případě hrubého národního produktu na obyvatele činil příjmový poměr mezi 

Spojenými státy a Japonskem 1:6 v roce 1960 a 1:2,5 v roce 1970. V roce 1980 dosahoval 

tento ukazatel hodnoty 1:1,3. Podle kritéria parity kupní síly se Japonsku nepodařilo 

předehnat Spojené státy americké, Západní Německo ani Francii, ale výrazně se jim v úrovni 

příjmů na obyvatele přiblížilo (Ohno, 2006). 

Na zpomalení ekonomického růstu měly zásadní vliv také exogenní šoky. V letech 

1973−1974 čelilo Japonsko prvnímu ropnému šoku. Od konce druhé světové války byla cena 

ropy nízká a poměrně stabilní. Avšak na podzim roku 1973 se Organizace zemí vyvážejících 

ropu (OPEC) rozhodla navýšit světovou cenu ropy z 2 dolarů za barel na 11 dolarů. Také se 

snížil objem vývozu ropy do průmyslových zemí o 10 %. Cena ropy se v letech 1979−1980 

opět zvýšila, až na 30 dolarů za barel. Druhá ropná krize v roce 1979 přispěla k zásadnímu 
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posunu v odvětvové struktuře Japonska, které se začalo zaměřovat na nové oblasti, především 

do informačně náročných odvětví. Oba ropné šoky byly spojeny s politickou a vojenskou 

situací na Blízkém východě. Japonská zahraniční závislost na ropě byla enormně vysoká. 

První ropný šok způsobil nárůst jak velkoobchodních, tak spotřebitelských cen nad rámec 

toho, co lze považovat pouze za dopad ropné krize. Lidé začali panikařit a hromadně 

nakupovat veškeré nezbytné věci denní potřeby. Toto skladové chování vedlo k prázdným 

regálům v supermarketech, i přestože příliv nabídky byl dostatečný k pokrytí poptávky. Při 

pohledu na prázdné regály lidé zpanikařili ještě více. Nedostatek zásob se dále přesunul ze 

spotřebního zboží na průmyslové vstupy. Jejich spekulativní hromadění obchodníky ovlivnilo 

urychlení růstu cen. Tento jev byl nazýván kyoran bukka neboli šílené ceny.  

Ještě před vypuknutím první ropné krize bylo při bližším zkoumání zjištěno, že došlo 

k rapidnímu nárůstu peněžní zásoby a zrychlení tempa růstu cenové hladiny. Japonská 

centrální banka totiž intervenovala na devizovém trhu za účelem nákupu dolarových aktiv 

výměnou za aktiva jenu. Příjem jenu ze strany soukromého sektoru měl za následek zvýšení 

měnové báze. Navíc expanzivní fiskální politika vyvolala na počátku 70. let inflaci. Hlavním 

důvodem měla být realizace plánu přestavby japonského souostroví v roce 1972, který 

vyžadoval masivní veřejné investice na výstavbu dálnic a železnic Shinkansen za účelem 

propojení venkovských oblastí s městskými centry. Přesto v důsledku prvního ropného šoku  

a vysoké inflace muselo být od plánu přestavby upuštěno. Japonská centrální banka byla ostře 

kritizována za prováděnou monetární politiku a vlivem vysoké cenové hladiny se stala více 

„monetaristická“ (Ohno, 2006).  

V roce 1970 bylo okolo 73,5 % spotřebované energie vyráběno z ropných produktů. 

Strukturální reformou se vláda snažila snížit energetickou spotřebu Japonska a podporovat 

redukci a uzavření energeticky náročných průmyslových odvětví. Byla zahájena národní 

kampaň na úsporu elektrické energie. Tato úspora však vyžadovala celkové zlepšení 

energetické účinnosti, nikoli pouze častější vypínání světel. Japonská snaha uspořit energii ve 

vztahu k hospodářské činnosti se postupem času ukázala jako prospěšná. Do roku 1980 se 

Japonsko stalo nejúspornějším uživatelem energie mezi průmyslovými zeměmi (Ohno, 2006). 

Japonským automobilkám se také podařilo uspět ve výrobě energeticky úsporných 

vozů, z nichž mnohé byly vyváženy na zámořské trhy, především do Spojených států 

amerických. Japonské automobilové společnosti zvýšily svůj podíl na americkém trhu ze 440 

tisíc prodaných vozů v roce 1970 na 2 miliony 470 tisíc v roce 1980. V případě spotřební 

elektroniky japonské firmy dále vynalezly videorekordéry, kompaktní disky, velkoobrazové 

televizory a faxy. I přes tyto úspěchy však japonská ekonomika zaznamenala negativní růst ve 
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výši 0,2 % v roce 1974 v důsledku poklesu soukromých investic do výrobní kapacity, bydlení 

a vládních výdajů do infrastruktury. Pouze oblast exportu vykazovala nárůst s meziročním 

tempem okolo 23,2 %. Až do roku 1977 bylo tempo růstu vývozu i nadále vyšší než v případě 

soukromých i veřejných investic. Japonský vývoz vzrostl z 36,9 miliard dolarů v roce 1973 na 

103 miliardy dolarů v roce 1979. Během 70. let se Spojené státy americké, západní Evropa  

a jihovýchodní Asie staly třemi hlavními exportními destinacemi. Podíl celkového japonského 

vývozu do těchto tří regionů se zvýšil z 59 % v roce 1975 na 66 % v roce 1980 (Gai, 2004). 

Japonsko dováželo velké procento palivových zásob, průmyslových surovin a potravin 

ze zahraničí. Přesto byly tyto komodity často vyváženy ve formě zboží s přidanou hodnotou. 

Japonské společnosti tak získaly velký podíl na trhu v mnoha zemích, s nimiž obchodovaly. 

Výsledkem sílícího japonského protekcionismu byl častý obchodní rozpor se Spojenými státy, 

který představoval opakující se problém od 50. let. Až do počátku 80. let zahrnoval konflikt 

primárně úsilí na kontrolu rostoucího japonského vývozu v reakci na obvinění z dumpingu. 

Stížnost Spojených států amerických vedla Japonsko k zavedení dobrovolných omezení  

v podobě vývozních kvót na některé položky amerického exportu (bavlněné zboží, syntetická 

vlákna, ocel a vlna). Japonsko také souhlasilo, že omezí vývoz oceli do Evropy v roce 1972.  

Na druhé straně pro Spojené státy bylo nežádoucí omezovat export do Japonska, neboť 

měly největší obchodní deficit na světě, zatímco japonská ekonomika vykazovala nejvyšší 

přebytky obchodní bilance.
2
 Z tohoto důvodu se Spojené státy pokoušely zvýšit vývoz do 

Japonska tím, že zahraničním firmám umožnily lepší přístup na japonský trh a eliminovaly 

necelní bariéry. Cílem Spojených států bylo přimět japonskou vládu, aby liberalizovala dovoz 

na domácí trhy. Japonský export hrál důležitou roli v období vysokého růstu, a tuto úlohu si 

zachoval i v 70. a 80. letech. Nicméně výše uvedená obchodní válka, která mimo jiné vyústila 

v rostoucí přebytek běžného účtu japonské platební bilance, byla jakýmsi voláním po větší 

otevřenosti japonských domácích trhů a větší orientaci na domácí poptávku (Web Japan). 

Kromě ropných šoků ovlivnil japonskou ekonomiku také pád Bretton-woodského 

měnového systému. V roce 1971 americký prezident Nixon oznámil definitivní ukončení 

konvertibility dolaru za zlato. Toto sdělení od základu otřáslo měnovým systémem. Japonská 

centrální banka a centrální banky v Evropě masivně intervenovaly ve prospěch dolaru, aby 

zabránily zhodnocování svých měn, a zamezily tak ztrátě konkurenceschopnosti vývozu.  

Od roku 1971 do 1973 existovaly snahy o udržení měnového systému, avšak vlivem těžkých 

spekulativních útoků vstoupil svět v roce 1973 do éry volně plovoucího kurzu. Později se 

                                                           
2
  Deficit obchodní bilance Spojených států s Japonskem v roce 1981 dosáhl 70,8 % celkového obchodního 

deficitu USA. 
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ukázalo, že čistý floating byl příliš volatilní a škodlivý pro národní hospodářství. V roce 1985 

Spojené státy, Japonsko, Velká Británie, Francie a Západní Německo společně intervenovaly 

ve snaze snížit nadhodnocený dolar. V roce 1987 skupina nejvyspělejších ekonomik světa 

(G7) opět zasáhla ke stabilizaci dolaru na nižší úroveň. Od té doby byly společné intervence 

prováděny pouze příležitostně. Mezi hlavními centrálními bankami byla obzvláště Japonská 

centrální banka zaujatá proti nadměrnému zhodnocování jenu a mnohokrát intervenovala ve 

prospěch amerického dolaru. To vedlo k rychlému zvyšování devizových rezerv na nejvyšší 

úrovni ve světě (Ohno, 2006). 

Po uzavření dohody Plaza se v důsledku silného zhodnocení jenu propadla ekonomika 

do recese. Ekonomický růst poklesl ze 4,4 % v roce 1985 na 2,9 % v roce 1986. Japonská 

centrální banka na tuto situaci reagovala expanzivní měnovou politikou a snížila diskontní 

sazbu z 5 % na 2,5 % v období od roku 1986 do 1987. V návaznosti na ekonomický stimul 

vytvořily ceny aktiv v oblasti nemovitostí a na akciových trzích jednu z největších finančních 

bublin v historii. Japonská centrální banka zpřísnila měnovou politiku zvýšením diskontní 

sazby na 6 % v roce 1989 a 1990. Avšak přijatá restriktivní opatření vedla ke zhroucení trhu 

(Powell, 2002). 

Japonský boom z pozdních 80. let byl vytvořen uměle prostřednictvím měnové 

expanze Japonské centrální banky. V roce 1985 v reakci na hospodářskou situaci začala 

centrální banka snižovat diskontní sazby. Po tomto snížení Japonská centrální banka zvýšila 

peněžní zásoby v průměru o 10,5 % ročně od roku 1986 do roku 1990, zatímco cenová úroveň 

zůstala stabilní. Tento rozmach podněcoval spotřebitele utrácet a firmy investovaly více 

finančních prostředků. Od roku 1987 do roku 1990 se soukromá spotřeba zvýšila v průměru  

o 5,6 % ročně. Podle rakouských ekonomů se jednalo o špatné investice. Jak jsou finanční 

prostředky investovány nebo vynakládány, dochází obecně k růstu cen, především v určitých 

odvětvích. Přesně taková situace nastala ve finančním a realitním sektoru. Japonská bublina 

byla poháněna levnými a velmi snadno dostupnými úvěry. Japonský hrubý spotřebitelský 

dluh se zvýšil sedminásobně z 9 bilionů jenů v roce 1979 až na 67 bilionů jenů v roce 1991. 

Na hlavu dosáhl spotřebitelský dluh 2985 jenů. Tržní kapitalizace akciového trhu na vrcholu 

bubliny představovala 42 % celkové tržní kapitalizace na světě, zatímco v roce 1980 to bylo 

pouze 15 %. Hodnota cenných papírů na japonském akciovém trhu se zvýšila až na 151 % 

hrubého národního produktu z původních 29 % v roce 1980. Hodnoty pozemků v roce 1990,  

a to i po krachu na akciovém trhu, byly ještě pětkrát vyšší než HNP Japonska (Weingarten, 

2008).  
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2.4 Japonská ztrácená dekáda a současnost 

Ztracená dekáda vyjadřuje období po kolapsu na trzích aktiv v roce 1990, kdy došlo 

k významným změnám ve vývoji japonského hospodářství. Japonská ekonomika vstoupila do 

dlouhého období deflace a recese. Dynamika hospodářského růstu se počátkem 90. let snížila. 

Deprese započatá v roce 1991 přešla v roce 1992 v recesi, která se však na rozdíl od jiných 

rozvinutých zemí vyznačovala jistými zvláštnostmi. Tato recese nebyla spojena s absolutním 

poklesem ročního tempa růstu, ale pouze s poklesem v některých čtvrtletích. V roce 1993 

však japonská ekonomika zaznamenala nulový hospodářský růst. Význam této recese 

nespočíval v poklesu ekonomické činnosti, ale spíše v její výjimečnosti, neboť to byla první 

rozsáhlá recese po 20 letech. Kromě toho se japonská recese vyznačovala několikanásobně 

nižší nezaměstnaností ve srovnání s většinou rozvinutých ekonomik. Míra nezaměstnanosti 

oscilovala kolem 2 % v letech 1991−1993. Rovněž růst cen služeb a spotřebního zboží byl 

mnohonásobně pomalejší než u jiných států. Pouze mírný vzestup těchto cen (zhruba o 3 % 

v letech 1990−1991) byl provázen vysokým vzestupem cen akcií a nemovitostí. Zavedení 

protiinflačních opatření v podobě restriktivní monetární politiky vedlo ke zpomalení tempa 

růstu cen, zároveň to však vyústilo k poklesu výroby, investic, vývozu kapitálu a zisku. 

Východisko z recese hledala japonská vláda v oživení, jehož přechod měl být urychlen 

vládními programy. Japonsko přitom mohlo využívat nástroje hospodářské politiky. Vláda 

přijala na podporu oživení a obnovení ekonomického růstu programy zaměřené na podporu 

rozvoje domácího trhu. Cílem těchto programů bylo stimulovat růst domácí poptávky, 

podpořit ekonomický rozvoj a zlepšit životního prostředí. První známky oživení se projevily 

během roku 1993 a v roce 1994, kdy došlo k mírnému vzestupu hrubého domácího produktu. 

V roce 1996 předložila vláda Program strukturální reformy ekonomiky, který však nesplnil 

potřebná očekávání. Japonsko v následujícím roce zaznamenalo zhoršení domácí poptávky, 

stagnaci průmyslové výroby, pokles zisků firem. Na ekonomickou stagnaci měly vliv faktory 

jako tzv. dluhy minulosti, zvýšení spotřební daně a asijská krize (Kunešová a Cihelková, 

2006). 

Na prvním místě se uvádějí výše zmíněné dluhy minulosti, tj. ztráty bankovního 

sektoru z období bublinové ekonomiky na konci 80. let. Po splasknutí této bubliny byl 

výsledkem mimořádný nárůst bankrotů, které postihly také řadu finančních institucí. Podle 

odhadů dosahovaly špatné úvěry japonský bank kolem 30 % hrubého domácího produktu 

země. Druhým důvodem ekonomické stagnace bylo zvýšení spotřební daně z 3 % na 5 % od 

dubna roku 1997. Zvýšení daně ze spotřeby je považováno za jednu z hlavních příčin poklesu 

domácí poptávky v Japonsku. V této souvislosti vzrostly i další daně, vládní výdaje poklesly  



18 

a došlo k výraznému snížení cen nemovitostí. To zasáhlo především bankovní sektor, který 

využíval nemovitostí na krytí úvěrů. Třetí důvod zahrnoval asijskou měnovou krizi. V jejím 

důsledku poklesl japonský export do postižených zemí. Asijská měnová krize také zvýraznila 

problémy japonského bankovního sektoru, neboť banky v minulých letech poskytly značné 

finanční prostředky subjektům z okolních zemí a jejich návratnost byla po vypuknutí krize 

velmi komplikovaná.  

Reakcí na uvedené problémy bylo vyhlášení programu Big Bang, který japonská vláda 

přijala na počátku dubna roku 1998. Program se zaměřoval na deregulaci finančního sektoru, 

jehož cílem bylo vyřešit problémy japonských bank se špatnými úvěry, zefektivnit devizové 

hospodaření, snížit daňovou zátěž a zvýhodnit obchody s finančními aktivy. Na konci dubna 

1998 se japonská vláda rozhodla uvolnit pro japonské hospodářství mimo schválený rozpočet 

částku ve výši 16,7 bilionů jenů (asi 130 mld. USD). Do té doby se jednalo o nejvyšší částku 

na podporu hospodářství. Cílem finanční injekce bylo dosáhnout růstu HDP alespoň 1,9 % ve 

fiskálních letech 1998−1999. 

Finanční pomoc však neměla očekávaný účinek. Na neúspěchu se podílela celá řada 

faktorů, především slabá spotřebitelská poptávka a výrazné omezování úvěrů poskytovaných 

japonskými bankami v důsledku přetrvávající krize bankovního sektoru. Následkem redukce 

úvěrů byl krach řady japonských firem a výrazný růst nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti 

se během tří let zdvojnásobila a dosáhla na japonské poměry vysoké úrovně 4,1 %. Počet 

nezaměstnaných stoupl téměř k 3 milionům. Rostoucí nezaměstnanost představovala vážný 

problém pro japonskou ekonomiku, neboť v japonské společnosti má dlouhodobou tradici 

politika plné zaměstnanosti a princip celoživotního zaměstnávání. Obavy se týkaly především 

poklesu životní úrovně obyvatel a sociálního napětí (Kunešová a Cihelková, 2006). 

Na podzim roku 1998 se japonská ekonomika dostala do nejhlubší poválečné recese. 

V reakci na zhoršující se ekonomickou situaci byla vládou schválena pomoc bankovnímu 

sektoru ve výši 43 bilionů jenů (asi 504 mld. USD). Finanční podpora směrovala na japonské 

banky, které byly schopné přežít. Důsledkem této finanční pomoci byl opakovaný deficit 

státního rozpočtu a rychlý nárůst státního dluhu. Nedostatečná vnitřní poptávka tvořila vedle 

bankovní krize další klíčový problém. Japonci totiž vždy disponovali velkou mírou úspor, což 

bylo jedním z faktorů povalečného zázraku, neboť země měla dostatek vlastního kapitálu 

k financování svého růstu. Paradoxně se v 90. letech stala tato skutečnost překážkou. Spotřeba 

japonských domácností začala stagnovat v důsledku panujících obav ze ztráty zaměstnání  

a vlivem nastupující deflace. Také začala stagnovat míra vkladů do bank v souvislosti se 

ztrátou důvěry Japonců v bankovní sektor. Japonsko bylo zřejmě první ekonomickou velmocí, 
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kterou zasáhla deflace. Deflace způsobuje stagnaci spotřební poptávky a pokles příjmů firem. 

Při relativně fixních nákladech to vyústí v poklesu zisků firem, omezování výroby a zániku 

těchto subjektů. S problémy se potýkal také zahraniční obchod. Japonský export byl zasažen 

recesí v zemích jihovýchodní Asie, kde mají japonské firmy významná odbytiště. Současně 

s nízkou poptávkou tyto skutečnosti vedly k dalšímu prohloubení recese japonské ekonomiky 

(Kunešová a Cihelková, 2006). 

V únoru roku 2000 oznámila Japonská centrální banka, že ekonomika překonala 

zhoršování své výkonnosti a nastoupila cestu k oživení, a to prostřednictvím zvýšeného 

exportu a výroby. Některé příznivé signály se objevily již v roce 1999 jako například nárůst 

průmyslové výroby, zvýšení kapitálových výdajů podniků a strojírenských zakázek. Japonská 

centrální banka povzbudila ekonomiku tím, že udržovala úrokové sazby blízko nule. Nicméně 

prohlášení japonské centrální banky bylo v přímém rozporu se sdělením společnosti Teikoku 

Databank. Podle této společnosti se počet bankrotů vyhlášených japonskými korporacemi  

v lednu meziročně zvýšil o 43,7 % na 1441 případů. 

Japonská ekonomika se nadále potácela mezi stagnací a recesí. Bank of Japan uvolnila 

měnovou politiku a bankovnímu sektoru poskytla více peněžních prostředků s cílem zabrzdit 

další pokles a deflaci. I přes zmíněné opatření ceny spotřebního zboží dále klesaly. Snížily se 

také průmyslová produkce a investice. Nízká poptávka domácností pokračovala v důsledku 

rostoucí nezaměstnanosti. V únoru 2001 mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor´s 

snížila japonský rating z nejvyšší třídy AAA na třídu AA+. Agentura toto snížení odůvodnila 

především slábnoucí fiskální situací země. Veřejný dluh se počátkem roku 2001 pohyboval 

kolem 134 % hrubého domácího produktu (Kunešová a Cihelková, 2006). 

V roce 2003 se japonská ekonomika odrazila ode dna a zaznamenala hospodářský růst 

okolo 1,4 %. Tento příznivý trend pokračoval i nadále a japonská ekonomika se dostala z více 

než 10 let trvající stagnace. V letech 2002−03 měla velký podíl na obnově Japonska zvýšená 

poptávka ze zahraničí, převážně z Číny a dalších východoasijských zemí. Ve fiskálním roce 

2004 se japonský export zvýšil na 11,8 % hrubého domácího produktu, což je 13,4 bilionů 

jenů obchodního přebytku. Podíl japonského vývozu do Číny a ostatních východoasijských 

zemí v roce 2003 dosahoval 45,5 %, čímž se zdvojnásobil z 23,4 % v letech 1984−1987. 

Naproti tomu za stejné období poklesl podíl japonského vývozu do USA z 37,5 % na 28,1 %. 

Přesto zůstal americký trh významným odbytištěm japonského exportu (Siddiqui, 2009). 
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V letech 2004 až 2007 růst hrubého domácího produktu činil průměrně více než 2 % 

ročně. Mezinárodní měnový fond odhadoval, že Japonská ekonomika poroste i v následujících 

letech, avšak podle údajů z pozdějších let byl hospodářský růst dokonce záporný. Pokles 

ekonomického výkonu byl zapříčiněn především slabou domácí poptávkou a snížením 

investičních výdajů. Mnoho japonských analytiků vyjadřovalo rovněž obavy nad možným 

zpomalením hospodářského růstu ve Spojených státech amerických vlivem tamější hypoteční 

krize. Přes snížení vývozu do Spojených států se japonský přebytek obchodní bilance zvýšil 

téměř o 63 % oproti úrovni z minulého roku. Slabší americká poptávka po japonském zboží 

byla kompenzována růstem dodávek do Evropy a dalších asijských zemí, především do Číny. 

Čína, mimo Hongkong, nahradila Spojené státy americké jako největšího obchodního partnera 

Japonska (Jameson, 2008). 

Během roku 2008 započala v Japonsku dosud nejhlubší poválečná recese s největším 

propadem japonského hrubého domácího produktu. Japonsko se potýkalo se silným poklesem 

vývozu, domácích investic a spotřeby. Také se výrazně prohloubila nerovnováha veřejných 

financí. Reálný HDP se propadl v roce 2009 na úroveň -2,3 %. Oproti tomu Čína oficiálně 

vykázala v krizovém roce růst reálného hrubého domácího produktu ve výši 9,2 % a Indie ve 

výši 9,1 %. Propad reálného produktu také zaznamenaly Spojené státy americké nebo členské 

státy Evropské unie. Naposledy japonská ekonomika vykazovala záporný růst v roce 1998 

v důsledku krize bankovního sektoru a asijské finanční krize. Míra nezaměstnanosti vzrostla 

během krize na téměř 5 %. To je ve srovnání s jinými vyspělými ekonomikami relativně nízká 

úroveň. V roce 2010 činil počet nezaměstnaných asi 3,17 mil. obyvatel. V oblasti cenového 

vývoje ekonomika opět sklouzla do deflace a ceny vzrostly pouze v některých položkách 

spotřebního koše. Problematickou oblast také představoval vývoj veřejných financí vzhledem 

k přijaté fiskální stimulaci na podporu oživení hospodářského růstu. Zatímco během expanze 

v letech 2002−2008 vláda dokázala v rámci snahy o rozpočtovou konsolidaci snížit deficity 

veřejných rozpočtů ke 2 % HDP, v letech 2009−2010 překračovaly deficity až 8 % HDP. 

Rovněž došlo k masivnímu nárůstu prodeje vládních dluhopisů. Hrubý veřejný dluh v roce 

2010 překročil hranici 190 % HDP, což je v porovnání se státy OECD zdaleka nejvíce.  

Zemětřesení z března 2011, které zasáhlo japonské souostroví, patřilo mezi vůbec 

nejhorší v historii Japonska i celého světa. Devastaci nejhůře postižených prefektur a zejména 

východního pobřeží Honšú dokončilo následné tsunami. S ohledem na lidské ztráty a dopady 

na ekonomiku překonala tato masivní destrukce doposud největší a nejnákladnější poválečné 

zemětřesení v Kobé z roku 1995. V této souvislosti se předpokládala delší obnova a mnohem 

větší dopad na ekonomiku vlivem jaderné havárie ve Fukušimě Daiči (Stuchlíková, 2013). 



21 

V průmyslovém regionu Tohoku byla narušena dopravní infrastruktura, přerušeny dodávky 

elektřiny, plynu i vody. Pozastavení dodávek elektřiny i produkce z regionu ochromilo velkou 

část ekonomiky, zejména automobilový a elektronický průmysl, který zajišťuje asi 39 % 

japonského exportu. Průmysl ale již v květnu 2011 zaznamenal oživení v důsledku obnovy 

některých odvětví. Celkové škody na soukromém majetku a veřejné infrastruktuře v důsledku 

zemětřesení v Tohoku byly v roce 2011 vládou odhadnuty na 17 bil. jenů, tj. okolo 3 až 5 % 

HDP. Podle oficiálních statistik poklesl hrubý domácí produkt o 0,3 % v prvním čtvrtletí 

2011, ve druhém kvartálu pak o 1,7 % kvůli propadu v soukromé spotřebě a ve stavebnictví. 

Mezi hlavní zpomalovací faktory na straně poptávky patřily pomalé vládní stimuly pro 

obnovu, slabá zahraniční poptávka kvůli silnému jenu a omezení domácí spotřeby a investic 

po zemětřesení. Na straně nabídky se jednalo o narušení dodavatelských řetězců v postiženém 

regionu i celém Japonsku. Výsledkem bylo výrazné snížení exportu, především ve 2. čtvrtletí 

roku 2011 (Stuchlíková, 2013). 

Ani na konci roku 2012 nebyla makroekonomická situace Japonska příliš příznivá. 

Japonská ekonomika sice dosáhla relativně vysokého hospodářského růstu ve výši 2 % HDP, 

na druhou stranu musela čelit vážným problémům, zejména v oblasti veřejných financí. Více 

než dvě desetiletí po pádu bublinové ekonomiky setrvalo Japonsko v deflaci. Spotřebitelské 

ceny a ceny aktiv nadále klesaly i přes prakticky nulovou sazbu a kvantitativní uvolňování 

centrální banky. Pomalý hospodářský růst a rostoucí veřejné výdaje, částečně v důsledku 

stárnutí populace, přispěly k nárůstu hrubého veřejného dluhu na úroveň překračující 200 % 

HDP, což vyvolává vážné obavy ohledně fiskální udržitelnosti. Strukturální problémy, včetně 

stárnutí populace a nedostatečné integrace Japonska do světové ekonomiky snižují růstový 

potenciál (OECD, 2013). 
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2.5 Shrnutí 

Po skončení druhé světové války bylo Japonsko značně zpustošeno. Většina výrobních 

kapacit a dopravních sítí byla vážně poškozena. Japonsko se rovněž potýkalo s nedostatkem 

potravinových a surovinových zásob. Vysoká nezaměstnanost a nízké příjmy obyvatel patřily 

mezi hlavní problémy, kterým japonská ekonomika v té době čelila. Spojené státy americké, 

které obsadily Japonsko v letech 1945 až 1952, přispěly téměř dvě miliardy dolarů na pomoc 

zahrnující především dodávky potravin. Nová ústava z roku 1947 přinesla řadu poválečných 

změn, které přispěly k demokratizaci společnosti. Základním pilířem pro budování poválečné 

ekonomiky se staly tři významné reformy. Jednalo se o rozpad zaibatsu, pozemkovou reformu 

a reformu na trhu práce. V roce 1948 vypracoval Joseph Dodge ve spolupráci s japonskou 

vládou důležitý hospodářský plán stabilizace známý jako tzv. Dodgeho linie, který mimo jiné 

ustanovil principy vyrovnaného rozpočtu a pevného směnného kurzu. 

Přestože japonská ekonomika pomalu započala cestu nového oživení, na počátku 50. 

let řešila problém nedostatku konkurenceschopnosti. Většina průmyslových vstupů se stala 

dražšími než v USA. Mezi nejdražší položky patřily uhlí a ocel. Vysoké ceny těchto komodit 

snižovaly konkurenceschopnost všech odvětví závislých na těchto surovinách. Aby Japonsko 

překonalo vysoké ceny komodit a ztrátu konkurenceschopnosti, zaměřilo se na ekonomickou 

racionalizaci, tedy zvýšení produktivity prostřednictvím investic do know how a strojů včetně 

reorganizace výroby a řízení. Během Korejské války výrazně vzrostl export japonských firem. 

Generované zisky japonské společnosti investovaly na nákup nových zařízení a technologií. 

Japonská ekonomika vstoupila do období vysokého růstu. Od druhé poloviny 50. let až 

do počátku 70. let dosahoval průměrný reálný růst zhruba 10 %. Jednalo se o vysoký a trvalý 

růst japonské ekonomiky. Na hospodářském zázraku se kromě investic do výrobních zařízení 

podílela celá řada jiných faktorů zahrnující vysokou míru soukromých úspor, bohaté dodávky 

levné ropy nebo účinné vládní intervence v soukromém sektoru. Nelze opomenout ani vysoce 

kvalifikovanou pracovní sílu se silnou pracovní morálkou. S ohledem na průmyslovou výrobu 

se mezi lety 1950 až 1970 zvýšil počet obyvatel žijících ve městech z 38 % na 72 %. Během 

60. let se konkurenční síla japonského průmyslu neustále zvyšovala, přičemž export vzrostl  

v průměru okolo 18,4 % ročně. Japonská ekonomika dosahovala každým rokem přebytku na 

běžném účtu platební bilance s výjimkou pár let po ropné krizi z roku 1973. Hospodářský růst 

byl v 60. a 70. letech založený na rychlém rozvoji těžkého průmyslu v odvětvích, jako jsou 

výroba oceli, automobilů, chemických látek, elektronických zařízení nebo stavba lodí. 
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Kolem roku 1970 Japonsko předběhlo Západní Německo a stalo se druhou nejsilnější 

ekonomikou na světě po Spojených státech amerických. Přesto se růstový trend zpomalil 

s příchodem prvního ropného šoku v letech 1973−1974. Japonská ekonomika se také potýkala 

s vysokou inflací a silným kurzem jenu, který začal ohrožovat domácí exportéry. Následná 

recese snížila očekávání ohledně budoucího růstu, čím došlo k poklesu soukromých investic. 

Hospodářský růst se zpomalil z úrovně 10 % v průměru na 3,6 % v letech 1974 až 1979. 

Druhá ropná krize přispěla ke změně v odvětvové struktuře Japonska, které se začalo 

zaměřovat na informační technologie a služby. Přestože v 70. letech došlo k výraznějšímu 

útlumu hospodářského růstu, japonský export hrál nadále klíčovou roli také v následující 

dekádě. Nicméně Japonsko často vedlo obchodní spory se Spojenými státy, které kritizovaly 

sílící japonský protekcionismus. Obchodní válka, která mimo jiné vyústila v rostoucí přebytek 

běžného účtu japonské platební bilance, byla jakýmsi voláním po větší otevřenosti japonských 

domácích trhů a větší orientaci na domácí poptávku. 

Po uzavření dohody Plaza v roce 1985 se v důsledku silného zhodnocení jenu propadla 

ekonomika do recese. Hospodářský růst poklesl ze 4,4 % v roce 1985 na 2,9 % v roce 1986. 

Následné zvýšení cen vývozního zboží snížilo konkurenceschopnost japonských firem na 

zahraničních trzích, ale finanční opatření vlády přispěly k růstu domácí poptávky. Japonská 

centrální banka snížila diskontní sazbu z 5 % na 2,5 %, aby stimulovala slabší hospodářský 

růst. V návaznosti na ekonomický stimul vytvořily ceny aktiv na realitních a akciových trzích 

jednu z největších finančních bublin v historii. Japonská centrální banka v důsledku prudkého 

růstu cen zvýšila v roce 1989 diskontní sazbu na 6 %. Vyšší úrokové sazby však vedly ke 

zhroucení trhu. Vysoké ceny akcií a pozemků začaly rapidně klesat vlivem prasknutí bubliny. 

Index akciového trhu Nikkei se snížil v letech 1989 až 1992 o více než 60 %. 

Po pádu ekonomické bubliny následovala hluboká recese, která sužovala japonskou 

ekonomiku téměř celou dekádu, přestože mezi lety 1995 a 1996 došlo ke zlepšení výkonnosti 

japonského hospodářství částečně vlivem poklesu měnového kurzu silného jenu a generované 

domácí poptávky. Na dlouhodobou ekonomickou stagnaci měly vliv faktory, jako jsou ztráty 

bankovního sektoru z doby bublinové ekonomiky, zvýšení spotřební daně a asijská měnová 

krize. Spotřeba japonských domácností začala stagnovat v důsledku rostoucích obav ze ztráty 

zaměstnání a vlivem nastupující deflace. Teprve v letech 2002 až 2008 ekonomika vstoupila 

do období pomalého, ale stabilního oživení. Přesto se Japonsku nepodařilo odstranit deflaci, 

která nadále přetrvávala. Japonská vláda v rámci fiskální konsolidace částečně snížila deficity 

veřejných rozpočtů až ke 2 % HDP, ale hrubý vládní dluh dosahoval výše 167 % HDP. 
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Během roku 2008 upadla japonská ekonomika do krátké, ale hluboké recese, během 

níž došlo k největšímu propadu japonského produktu od poválečné doby. Reálný HDP poklesl 

o 5,5 %. Po pádu investiční banky Lehman Brothers v září 2008 došlo ke strmému propadu 

cen akcií, který spolu se silným zhodnocením jenu oslabil domácí investice a spotřebu. V roce 

2009 byl zaznamenán pokles japonského exportu zboží a služeb o 24 %. Hrubý veřejný dluh 

se zvýšil po masivní fiskální expanzi až na úroveň 190 % HDP. Japonská centrální banka 

v době krize přistoupila k uvolnění měnové politiky. Především byla snížena diskontní sazba 

z 0,5 % na 0,1 %. BoJ rovněž poskytovala půjčky a finanční injekce do japonských bank, aby 

zabránila prohloubení credit crunch, čili omezení úvěrové aktivity bank. Monetární stimulace 

na rozdíl od jiných států však byla poměrně krátkodobá, neboť se Japonská centrální banka 

obávala možného nástupu inflace. Z tohoto důvodu se v březnu 2010 rozhodla tato dočasná 

opatření ukončit. 

V březnu 2011 zasáhlo japonské souostroví zemětřesení, které patřilo mezi nejhorší 

v historii Japonska i celého světa. Co se týče lidských ztrát a dopadů na ekonomiku překonala 

tato masivní destrukce doposud největší a nejnákladnější poválečné zemětřesení z roku 1995. 

Celkové škody na soukromém majetku a veřejné infrastruktuře byly v roce 2011 vládou 

odhadnuty na 17 bil. jenů, tj. na cca 3–5 % japonského HDP. Zemětřesení postihlo především 

výrobu dopravních prostředků a elektroniky. Japonsko navíc vykázalo deficit u bilance zboží  

a služeb. Zhoršená exportní výkonnost byla zaznamenána již na počátku roku 2011, zejména 

následkem slabé vnější poptávky a posilujícího jenu. Japonský hrubý domácí produkt poklesl 

v prvním čtvrtletí o 0,3 %, ve druhém pak o 1,7 % kvůli propadu v soukromé spotřebě a ve 

stavebnictví. 

Japonská ekonomika si nevedla příliš dobře ani v roce 2012. Ve třetím kvartálu došlo 

k poklesu hospodářské výkonnosti následkem slabší zahraniční poptávky. Japonský export byl 

nadále ohrožován silným jenem a zpomalením světové ekonomiky. Na druhou stranu vzrostly 

investice spojené s obnovou po zemětřesení a spotřebitelské výdaje. Japonské centrální bance 

se nepodařilo odstranit deflaci, s kterou se Japonsko potýká téměř dvě dekády. Vyšší výdaje 

na sociální programy a pomalý hospodářský růst přispěly k nárůstu veřejného dluhu na úroveň 

překračující 200 % HDP, což vyvolává vážné obavy ohledně fiskální udržitelnosti. 
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3 Fiskální nerovnováha v Japonsku od konce 80. let do současnosti 

Fiskální politika je podobně jako v jiných zemích výhradní doménou vlády, která 

navrhuje fiskální opatření parlamentu. V poválečné éře platilo, že vláda realizovala fiskální 

politiku na základě vyrovnaného rozpočtu. Finanční zákon z roku 1947 striktně omezoval 

vydávání státních dluhopisů.
3
 Utlumený růst japonského hospodářství v roce 1965 vedl 

k poklesu rozpočtových příjmů. V této souvislosti byl přijat speciální zákon, který vládě 

poprvé od roku 1947 umožnil financovat rozpočtový schodek státními dluhopisy. První ropná 

krize z roku 1973 představovala zlomový bod, neboť následná recese způsobila dlouhodobou 

stagnaci daňových příjmů. Japonská vláda v průběhu roku 1975 emitovala dluhopisy ke krytí 

deficitního schodku na základě dalšího zvláštního zákona. Od té doby byl zvláštní zákon  

o vydávání státních dluhopisů přijat na každý fiskální rok. Jakmile si vláda začala půjčovat 

více finančních prostředků, myšlenka keynesiánského řízení agregátní poptávky se stala 

široce přijímanou. Dluhopisy byly vydány nejen k pokrytí daňových výpadků, ale také měly 

stimulovat ekonomickou aktivitu s nadějí, že následné zotavení by přispělo k navýšení 

budoucích daňových příjmů. Nicméně tím, že výdaje na vládní programy zaznamenávaly 

rostoucí trend, pokles příjmů se stal strukturální. Kromě toho vzpomínka na období vysokého 

hospodářského růstu zakotvila v očekávání lidí natolik, že reálný růst hrubého domácího 

produktu nebyl uspokojivý, a vláda tak čelila tlaku dosáhnout vyššího růstu prostřednictvím 

veřejných výdajů (Miyazaki, 2006). 

První pokusy o fiskální konsolidaci se uskutečnily na konci 70. a počátku 80. let. 

Dohoda o fiskální konsolidaci byla sjednána mezi vládnoucí Liberálně demokratickou stranou 

a ministerstvem financí jako součást reformy veřejného sektoru. Hlavním cílem bylo zastavit 

vydávání dalších dluhopisů ke krytí rozpočtových deficitů. K naplnění tohoto cíle vydalo 

ministerstvo financí v rámci vlastních rozpočtových pokynů strop nulového růstu pro všechny 

vládní agentury s rozpočtovými požadavky. Tento strop se týkal pouze rozpočtových návrhů 

pro všeobecný účet rozpočtu. Převody z všeobecného účtu místním samosprávám, stejně jako 

povinné výdaje a dluhová služba byly osvobozeny od stropu. Nicméně stropy nepokryly řadu 

zvláštních účtů, s kterými japonská vláda rovněž hospodařila (Hagen, 2005). 

V roce 1983 vláda pozměnila dosavadní strategii z předchozích let prostřednictvím 

systému minusového stropu. Minusový strop de facto představoval politiku výdajových škrtů, 

kdy jednotlivá ministerstva mohla požadovat pro řízení svých resortů pouze částky pod úrovní 

                                                           
3
 Vydávání dluhopisů se vztahovalo pouze na veřejné práce jako je stavba mostů, silnic a k financování přímých 

investic a úvěrů. Jednalo se o tzv. konstrukční dluhopisy. Na základě zákona o veřejných financích z roku 1947 

bylo striktně zakázáno emitovat dluhopisy na financování deficitu.  
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stropu. Tento systém přispěl ke snížení běžných výdajů státního rozpočtu během následujících 

let. Úspěchem bylo dosažení přebytku státního rozpočtu ve výši 0,7 % hrubého domácího 

produktu v roce 1987. Podle ekonomického průzkumu OECD z roku 1987 měl být deficit 

státního rozpočtu snižován každým rokem o 1 bilion jenů, zhruba 0,3 % hrubého domácího 

produktu. Emise těchto dluhopisů však poklesla o méně než 1 bilion jenů, a to ze 7 bilionů 

v roce 1982 na hodnotu 6,1 bilionů jenů v roce 1985. Došlo taktéž ke snížení konstrukčních 

dluhopisů ve výši 0,7 bilionu jenů. Japonská vláda neplánovala ani žádné změny v daňovém 

systému. Hlavní daňová reforma nastala až v roce 1989.  

Pozitivní výsledky fiskální konsolidace byly především důsledkem stabilního růstu  

v první polovině 80. let. Na zlepšení fiskální situace se podílely také relativně nízké úrokové 

sazby v rámci expanzivní monetární politiky Japonské centrální banky. Přesto se japonská 

vláda nacházela ve složité situaci během tohoto období. Spojené státy měly nadměrný deficit 

obchodní bilance a požadovaly, aby Japonsko zhodnotilo jen a stimulovalo domácí poptávku. 

Zhodnocení jenu nepřicházelo v úvahu, navíc japonská ekonomika stagnovala a vláda neměla 

jinou možnost, než přijmout expanzivní opatření. Byly přijaty rozsáhlé investiční programy, 

které přispěly k rychlému zotavení investičních pobídek. Spotřební a investiční euforie vedla 

k rapidnímu nárůstu cen na akciových a realitních trzích. Tímto docházelo k formování 

obrovské bubliny. Dokonce i zavedení spotřební daně v roce 1989, s daňovou sazbou ve výši 

3 %, nezměnilo optimismus firem a domácností. Bublinová ekonomika zvýšila daňové příjmy 

natolik, že vláda ve fiskálním roce 1990 byla schopna zastavit emisi dluhopisů na financování 

deficitu. Poměr mezi emitovanými vládními dluhopisy k celkovým rozpočtovým výdajům 

dosáhl výše 8,4 % za fiskální rok 1990. Konstrukční dluhopisy byly nadále vydávány s cílem 

zajistit financování investičních programů, které však nebyly potřebné pro řízení agregátní 

poptávky. Japonské vládě
4
 se podařilo naplnit vytýčený cíl, a zamezit tak vydávání vládních 

dluhopisů (Miyazaki, 2006).  

Podle Ihori a Sata (2010) byl zásadním faktorem úspěchu neočekávaný nárůst příjmů 

z daní během let 1986 až 1991 v důsledku bublinové ekonomiky. Expanzivní měnová politika 

Japonské centrální banky vytvořila dostatečné množství peněžní zásoby, která směřovala na 

realitní a akciový trh, čímž došlo k abnormálnímu zvýšení cen aktiv. Během let 1985 až 1990 

dosahovalo tempo růstu reálného hrubého domácího produktu 4,8 % v průměru. Zvýšení cen 

                                                           
4
  Liberálně demokratická strana byla nejsilnější partají, která od roku 1955 až do srpna 1993 neměla na vládním 

postu konkurenta. Posledním předsedou vlády za stranu LDP byl v roce 1991 zvolen Kiichi Miyazawa. Avšak 

po vypuknutí hluboké recese na počátku 90. let nastala nová situace, na kterou LDP nebyla schopna reagovat.  

I z tohoto důvodu prohrála volby v roce 1993. Novým předsedou vlády se stal Morihiro Hosokawa z Japonské 

nové strany. 
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pozemků a akcií generovalo velké množství daňových příjmů v podobě korporátní daně, daně 

z finančních transakcí, kapitálových zisků ad. Japonské vládě se tímto podařilo snížit schodky 

rozpočtů a dosáhnout cíle fiskální rekonstrukce v roce 1991.  

3.1 Fiskální politika v letech 1990−1993 

Japonské hospodářství na počátku 90. let zažilo silný propad. Vysoké ceny akcií  

a pozemků začaly rapidně klesat vlivem prasknutí bubliny. Index akciového trhu Nikkei se 

snížil v letech 1989 až 1992 o více než 60 %. Tempo růstu reálného hrubého domácího 

produktu výrazně pokleslo. Míra nezaměstnanosti vzrostla z 2,1 % v roce 1991 na 4,7 % do 

konce roku 2000. Přestože se míra nezaměstnanosti mohla jevit jako poměrně nízká, lze 

považovat tento nárůst za významný, vlivem precedentu celoživotního zaměstnání. Navíc  

v 80. letech nepřesáhla míra nezaměstnanosti více než 2,8 % (Powell, 2002). 

Vláda spolu s Japonskou centrální bankou na tuto nepříznivou hospodářskou situaci 

reagovaly aktivní hospodářskou politikou. Zatímco centrální banka postupně upravila výši 

úrokových sazeb, aby stimulovala domácí poptávku prostřednictvím dostupných úvěrů, vláda 

přijala sérii tří fiskálních balíčků na podporu hospodářského růstu. První balíček, který 

zahrnoval projekty veřejných prací,
5
 byl oznámen v roce 1992. Celková suma programu činila 

10,7 bilionů jenů, tj. asi 2,3 % HDP. Z toho 8,6 bilionů směrovalo na veřejné investice a 2,1 

bilionů na podporu soukromých investic. Implementace balíčku byla narušena zpožděním při 

schvalování dodatkového rozpočtu potřebného k jeho financování. 

Příliš slabá soukromá poptávka vedla v roce 1993 k přijetí druhého fiskálního balíčku 

ve výši 13,2 bilionů jenů. Podobně jako u prvního plánu tvořil program výdajů na veřejnou 

infrastrukturu největší položku v hodnotě 10,6 bilionů. Kromě běžných veřejných prací (okolo 

7,67 bilionů), infrastrukturní výdaje zahrnovaly 1,15 bilionů jenů na investice do výzkumu, 

vzdělání a 1,8 bilionů jenů směřovalo na bytovou politiku. Zbytek balíčku obsahoval opatření 

ve formě půjček na podporu malých a středních podniků. Třetí ekonomický balíček v hodnotě 

6,15 bilionů jenů byl přijat v září roku 1993. Program tvořil širší škálu opatření v podobě další 

deregulace a rychlejšího přechodu zhodnoceného jenu ke spotřebitelům. Jeho součástí byly 

také půjčky pro malé a střední podniky financované skrze Program fiskálních investic a úvěrů 

(FILP)
6
 a navýšení veřejných prací (OECD, 1993). 

 

                                                           
5
 Veřejné práce zahrnují širokou kategorii infrastrukturních projektů financovaných vládou.  

6
 Program fiskálních investic a úvěrů je často přezdíván jako druhý rozpočet, jehož hlavní úkolem je realizovat 

fiskální politiku prostřednictvím finančních opatření. 
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Vládní financování veřejných prací, vyhlášených v letech 1992 až 1993, znamenalo 

zvýšení emise konstrukčních dluhopisů kumulativně o 4,5 bilionů jenů. Zbylé výdaje byly 

hrazeny vydáním dluhopisů místních samospráv a z prostředků FILP. Tento tlak na výpůjční 

potřebu vyvolal obavy ohledně dosažení střednědobého rozpočtového pokynu, a to snížit 

emisi vládních dluhopisů o 5 % kolem roku 1995. Rozpočet v roce 1992 předpokládal jen 

nepatrný růst daňových příjmů na základě očekávaného poklesu výnosů z korporačních daní. 

Vydáním dluhopisů se očekával nárůst 10,1 % z celkových výdajů. Dodatečný rozpočet přidal 

2,3 bilionů na vydávání dluhopisů, čímž došlo k navýšení celkových emisí na 13,3 % výdajů. 

Následující fiskální rok se zdál být založený již na optimistickém pohledu vzhledem k obnově 

daňových příjmů. Kompenzace vyšších nákladů na veřejné práce skrze striktní kontrolu 

běžných výdajů předpokládala snížení emisí na 8 bilionů jenů ještě před financováním třetího 

fiskálního balíčku v dubnu 1993. Tento výhled byl však plánován na základě 3,3 % míry růstu 

reálného HDP a 6,5 % nárůstu daňových příjmů, které neměly být podle projekcí růstu OECD 

realizovány (OECD, 1993). 

I přes značné úsilí vlády v podobě přijatých programů byly ve fiskálním roce 1993 

představeny tři dodatečné rozpočty. Vláda sestavuje dodatečný rozpočet, když je potřeba 

reagovat na nepříznivé ekonomické podmínky. Z tohoto důvodu lze doplnit stávající rozpočet 

o další prostředky. Podle projekce OECD byl deficit státního rozpočtu v roce 1993 odhadován 

na 16 bilionů jenů (3,4 % HDP), zatímco další rok na 13,5 bilionů. Tato prognóza již počítala  

s daňovými škrty. Nicméně fiskální situace se začala zhoršovat, a to nejen na centrální úrovni. 

Především vlivem poklesu příjmů z lokálních daní přišla územní samospráva o velkou část 

finančních zdrojů. Místní orgány taktéž získaly nižší vypořádání v rámci rozpočtového určení 

daní. Poklesla i redistribuce příjmů ze státního rozpočtu, neboť původně vláda kalkulovala  

s vyššími výnosy. Úbytek příjmů byl částečně kompenzován nárůstem půjček místních vlád. 

Většina veřejných prácí naplánovaných ve třetím dodatečném rozpočtu pro rok 1993 byla 

prováděna územní samosprávou, čímž vzrostly kapitálové výdaje. 

Stav veřejných financí od roku 1992 vyvolával potřebu reformovat tehdejší daňový 

systém. Podle předchozích průzkumů OECD byl daňový systém v Japonsku vysoce závislý na 

přímém zdanění. Daně z příjmů generovaly v roce 1992 asi dvě třetiny národních daňových 

příjmů, přičemž průměr v ostatních zemích OECD se pohyboval kolem 38 %. Tří procentní 

spotřební daň zavedená v roce 1989 poskytovala pouze 6 % daňových příjmů a součet všech 

nepřímých daní činil méně než 8 % výdajů na spotřebu. Navíc daňový systém byl prudce 

progresivní ve středním příjmovém pásmu. Daňová pásma a odvody nebyly změněny od roku 

1988, ačkoli průměrné příjmy vzrostly o 15 %. Na jedné straně relativně nízké zdanění úroků, 
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důchodového příjmu a neefektivní zdanění osob samostatně výdělečně činných, a na straně 

druhé nadměrná daňová zátěž pro střední vrstvy vytvářely omezenou horizontální rovnost 

mezi daňovými poplatníky. Oprava těchto nedostatků vyžadovala změny v daňovém systému, 

jejichž cílem bylo rozšířit základ daně z příjmů, a zlepšit tak rovnost v systému. Tato varianta 

byla doporučena daňovým výborem v roce 1994 jako součást reformních podkladů zahrnující 

snížení daní z příjmu. Na základě těchto návrhů představila vláda zákon o reformě daňového 

systému, který vstoupil v platnost v roce 1995 (OECD, 1994). 

3.2 Fiskální politika v letech 1994−1996 

Na konci roku 1993 vykázala japonská ekonomika mírné zlepšení a během roku 1994 

se vymanila z následků hluboké recese, která vypukla po prasknutí cenové bubliny na počátku 

90. let. V únoru 1994 schválila vláda čtvrtý fiskální balíček. Plán byl zaměřen především na 

podstatné snížení daní v řádu 1,3 % hrubého domácího produktu. Obsahoval rovněž opatření 

na podporu malých a středních podniků, které čelily strukturálním změnám v podnikatelském 

prostředí. Program rovněž předpokládal významný nákup pozemků. Naproti tomu nárůst 

objemu poskytnutých úvěrů vládními finančními institucemi byl menší než 20 %, ve srovnání 

s více než 35 % v předchozích třech programech. Tři fiskální balíčky realizované v letech 

1992 a 1993 měly značný vliv na vládní finance. Avšak pouze jedna třetina z jejich celkové 

částky se promítla do státního rozpočtu. Zbývající finanční prostředky ovlivnily hospodaření 

místních samospráv, veřejných korporací a vládních finančních institucí (OECD, 1994). 

Dva dodatečné rozpočty zvýšily výdaje na veřejné práce o dalších 1,6 bilionů jenů ve 

fiskálním roce 1994. První doplňkový rozpočet byl zaměřen na pomoc zemědělskému sektoru 

při plnění závazků vyplývajících z Uruquayského kola. Druhý doplňkový rozpočet směřoval 

na odstranění škod a rekonstrukci území Kóbe po následném zemětřesení. Přes dodatečné 

rozpočty byly celkové výdaje nepatrně nižší než ve fiskálním roce 1993. Deficit státního 

rozpočtu podle odhadů OECD dosahoval úrovně 16,5 bilionů jenů za fiskální rok 1994. 

Daňové škrty na podporu japonského hospodářství pokračovaly také ve fiskálním roce 

1995. Daňová reforma změnila strukturu daně z příjmů způsobem, který zvýhodnil skupinu  

se středními příjmy. Kromě toho byl v květnu 1995 přijat dodatečný rozpočet na financování 

následků zemětřesení a pro navýšení úvěrů malým a středním podnikům. Druhý doplňkový 

rozpočet byl vydán v říjnu k implementaci nového ekonomického balíku. Od roku 1992 šlo  

o pátý program na podporu japonského hospodářství. Jeho celkové náklady čítaly 14,2 bilionů 

jenů. Plán obsahoval 9,1 bilionů jenů na veřejné investice, pomoc při živelných katastrofách, 

dále 3,2 bilionů jenů na nákup pozemků a 1,9 bilionů jenů pro hypotéky na bydlení včetně 
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úvěrů malým podnikům. Pochopitelně výsledkem dalšího stimulačního balíčku bylo navýšení 

celkových rozpočtových výdajů zahrnující zvýšení nákladů na veřejné práce v řádu desítek 

procent. Deficit státního rozpočtu byl odhadován na 20 bilionů jenů, okolo 4,3 % hrubého 

domácího produktu (OECD, 1995). 

Doplňkové rozpočty za fiskální rok 1995 byly nastaveny tak, aby se nepromítly do 

celkových vládních výdajů. Z toho důvodu se vláda zaměřila na redukci výdajů na úroveň 

srovnatelnou s rozpočtem za předchozí rok. Výdaje na veřejné práce byly ve fiskálním roce 

1996 nastaveny na pokles o 35 %, zatímco v předchozím roce byly tyto veřejné investice 

navýšeny o 47 %. Totéž platilo pro běžné výdaje, u nichž se očekával pokles. Výdaje byly 

stanoveny na základě předcházejícího rozpočtu. Daňové příjmy zaznamenaly nárůst jen o 1,3 

procent oproti roku 1995. Tyto daňové a výdajové plány vedly k předpokládanému schodku 

ve výši 21 bilionů jenů. 

V červnu roku 1996 potvrdila vláda
7
 rozhodnutí ohledně zvýšení sazby spotřební daně 

z 3 % na 5 % od dubna 1997. Část nové spotřební daně byla přijata jako místní daň z prodeje. 

Se zavedením této daně byla dohoda o rozdělení příjmů, která přidělovala 20 % ze spotřební 

daně místním vládám a neprocházela všeobecným účtem rozpočtu, zrušena. Podíl zbývající 

spotřební daně zaplacené místním úřadům prostřednictvím místního určení daní (procházelo 

všeobecným účtem) byl navýšen z 24 % na 29,5 %. Výsledkem těchto změn se rozpočtový 

deficit snížil o 1 % HDP. Navíc zrušením dočasného snížení daně z příjmu získala vláda 

daňové výnosy ve výši 0,4 % HDP. Tato fiskální opatření podstatně snížila schodek veřejných 

financí z 3,7 % hrubého domácího produktu ve fiskálním roce 1996 na 2,5 % ve fiskálním 

roce 1997, a to i přes mírné snížení přebytku fondů sociálního zabezpečení. Jednalo se o první 

zlepšení salda veřejných financí od roku 1990. 

Cílem vlády bylo dále snižovat rozpočtový deficit a omezit růst výdajů. Pro dosažení 

stanovených záměrů se vláda zaměřila na dva cíle. První z nich bylo omezit emisi dluhopisů 

na financování výdajů. Nicméně vláda nepočítala s dosažením tohoto cíle v krátkodobém 

horizontu, poněvadž emise dluhopisů byla úzce spjata s převládajícími ekonomickými 

podmínkami. Druhým cílem bylo nastavit zvýšení podílu daní a příspěvků na sociální 

zabezpečení z úrovně 37 % národního důchodu na 45 % na počátku příštího století, a na méně 

než 50 % v roce 2020, kdy japonské obyvatelstvo v produktivním věku dosáhne vrcholu 

(OECD, 1996). 

                                                           
7
 Během let 1994−1996 se v čele vlády vystřídaly celkem čtyři strany. Poté co byl Morihiro Hosokawa obviněn 

z úplatkářství, se funkce předsedy vlády v roce 1994 ujal Tsutomu Hata ze Strany obrody (JRP). Avšak Hata 

byl premiérem pouze pár týdnů a tentýž rok ho nahradil ve funkci Tomiichi Murayama z Japonské socialistické 

strany (JSP). Muryama po dvou letech rezignoval a na jeho místo nastoupil lídr LDP Ryutaro Hashimoto. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tsutomu_Hata
http://en.wikipedia.org/wiki/Tomiichi_Murayama
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Tab. č. 3.1 Fiskální balíčky japonských vlád od roku 1992 do 1996 

Zdroj: Brückner a Tuladhar 2010, vlastní zpracování. 

3.3 Fiskální politika v letech 1997−1998 

Po pěti letech expanzivně orientované fiskální politiky, schválil v roce 1997 předseda 

vlády Hashimoto Zákon o fiskální a strukturální reformě, který zahrnoval sérii rozpočtových 

reforem. Hlavním cílem této reformy, jako součást fiskální disciplíny, bylo vyrovnat národní 

rozpočet do roku 2000. Podle japonské vlády se začaly příznivě projevovat účinky fiskálních 

expanzí v minulých letech, a proto bylo potřeba zaměřit se na konsolidaci veřejných financí. 

Restriktivní opatření, které vláda začala přijímat již od roku 1996, se ukázala být jako příliš 

silná. Japonská ekonomika nebyla schopna absorbovat jejich účinky a upadla do nové recese. 

Vláda si zachovala svůj restriktivní postoj až do podzimu 1997. Premiér Ryuataro Hashimoto, 

který byl silným zastáncem vyrovnaného rozpočtu, s nelibostí reagoval na tuto situaci přijetím 

několika expanzivních opatření (Cazacu, 2009). 

Počáteční odhad údajů o hrubém domácím produktu za třetí čtvrtletí vykazoval pouze 

slabý odraz od prudkého poklesu ve druhém čtvrtletí. Nicméně veškeré šance na výraznější 

oživení pohřbila Asijská měnová krize na konci roku 1997. Další dočasné daňové škrty byly 

realizovány v rámci dodatečného rozpočtu za fiskální rok 1997, který prošel parlamentem 

počátkem roku 1998. Dodatečný rozpočet také obsahoval opatření na podporu finančního 

systému. Program fiskálních investic a úvěrů byl revidován mimo jiné za účelem zvýšení 

úvěrování ze strany vládních finančních institucí o zhruba 1,6 bilionu jenů s cílem vypořádat 

se s úvěrovou krizí. Revizi návrhu rozpočtu a FILP šlo považovat za první krok směrem 

k expanzivní fiskální politice, která se však ukázala být nedostatečná na podporu ekonomiky. 

Průzkum Tankan
8
 vydaný Japonskou centrální bankou v březnu 1998 zaznamenal prudké 

zhoršení podnikatelské nálady, bez ohledu na únorové daňové škrty. Japonská ekonomika se 

znovu propadla do hluboké recese. Daňové výnosy ve fiskálním roce 1997 poklesly více, než 

se původně předpokládalo.  

                                                           
8
 Je čtvrtletním průzkumem podnikatelské důvěry, který vykazuje stav japonské ekonomiky a má značný vliv na 

ceny akcií a měnové kurzy. 

Fiskální stimulační 

balíčky  

od r. 1992 do 1996 

1992 

srpen 

1993 

duben 

1993 

září 

1994 

duben 

1995 daň. 

reforma 

1995 

duben 

1995 

září 

1996 daň. 

reforma 

Celková suma  

(bln. jenů) 10,8 13,2 5,9 15,2 2 7 14,2 2 

Celková velikost/ 

HDP (v %) 2,2 2,7 1,2 3,1 

 

1,4 2,9 
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V této souvislosti byl v dubnu 1998 schválen fiskální balíček s dodatečnými výdaji  

a daňovými škrty v hodnotě více než 16 bilionů jenů. Japonská vláda se v důsledku slabé 

ekonomiky rozhodla pozastavit Zákon o fiskální strukturální reformě a přijmout dodatečný 

rozpočet, který parlament schválil v květnu. Opatření obsažená ve fiskálním plánu začala být 

realizována v červnu 1998. Nově zavedená cyklická flexibilita, s ohledem na snižování emisí 

dluhopisů na financování deficitu státního rozpočtu, umožnila další daňovou redukci v tomto 

roce. Dubnový balíček zahrnoval dočasné snížení daní ve výši 4 bilionů jenů, přičemž dva 

biliony v roce 1998 a dva biliony v roce 1999. Dále se jednalo o veřejné investice do sociální 

struktury, asi 7,7 bilionů jenů. Fiskální program byl větší než kterýkoli z jeho předchůdců 

v 90. letech, a to zejména ve výši výdajů věnovaných na veřejné práce a snížení daní (OECD, 

1998). 

Po volebním neúspěchu Hashimota v červenci 1998 se premiérského křesla ujal Keizo 

Obuchi. Nová vláda se nacházela ve velice složité situaci, neboť japonská ekonomika zažívala 

jeden ze svých nejtemnějších okamžiků od konce druhé světové války. Nicméně intenzivními 

fiskálními opatřeními se vláda snažila maximálně podpořit japonskou ekonomiku. V listopadu 

1998 přijala další stimulační balíček. Ekonomický plán měl tři cíle, a to stabilizovat finanční 

systém, stimulovat domácí poptávku a přijmout opatření na pomoc asijským zemím, které 

zasáhla měnová krize. Celkové náklady balíčku dosahovaly téměř 18 bilionů jenů. Součástí 

plánu bylo rovněž snížení osobní a firemní daně z příjmu v hodnotě více než 6 bilionů. Kromě 

toho 5,9 bilionů jenů mělo být přiděleno malým a středním podnikům ve formě dalších úvěrů 

a záruk. Na rozdíl od dubnového balíčku nepojímal listopadový program vlastní projekty 

místních vlád v oblasti sociální infrastruktury s ohledem na jejich složitou finanční situaci. 

Jednalo se o projekty, které nebyly dotovány vládou. Plán obsahoval nové iniciativy v podobě 

projektů v odvětví informačních technologií, dopravy, sociální péče a dalších. Tato opatření 

byla, mimo jiné, začleněna do revidovaného Fiskálního investičního a úvěrového programu  

v listopadu a třetího dodatečného rozpočtu za fiskální rok 1998. V případě projektů sociální 

infrastruktury bylo 6,8 bilionu jenů z celkových 8,1 bilionů jenů zahrnuto do doplňkového 

rozpočtu. Zbývající suma výdajů se vztahovala k rozpočtu za fiskální rok 1999. 

S ohledem na zvýšenou míru nezaměstnanosti byla zavedena opatření i v této oblasti. 

Japonský trh práce, který je charakterizován po celá desetiletí celoživotním zaměstnáváním  

a mzdovým systémem na základě odpracovaného věku, byl vnímán stále více jako nevhodný 

vzhledem k pomalejšímu a variabilnějšímu růstu. Nezaměstnanost se blížila k 5 %, což 

představovalo asi 3,4 milionů nezaměstnaných. Ministerstvo práce ve své Bílé knize z roku 

1999 odhadovalo, že strukturální složka nezaměstnanosti činila v roce 1998 kolem 3,2 % 
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pracovní síly a dalších 0,9 % připadalo na cyklickou složku. Hlavním důvodem zvýšené 

nezaměstnanosti byla rostoucí nedostatečná poptávka, ale míra strukturální nezaměstnanosti 

měla rovněž vzestupný trend. V této souvislosti reagovala vláda implementací stimulačních 

opatření zaměřených na problematiku trhu práce. V listopadu 1998 formulovala Komplexní 

plán pro aktivaci zaměstnanosti s cílem vytvořit pracovní místa. Plán byl na realizaci různých 

projektů v hodnotě 1 bilionu jenů. Částka 0,3 bilionů jenů byla na toto opatření vyhrazena 

v rámci třetího doplňkového rozpočtu za fiskální rok 1998. Vláda poté rozšířila přijatá 

opatření v červnu 1999, aby vytvořila více než 700 tisíc pracovních míst. Z tohoto důvodu byl 

schválen první dodatečný rozpočet pro fiskální rok 1999 ve výši 0,5 bilionů (OECD, 1999). 

3.4 Fiskální politika v letech 1999–2001 

Období mezi lety 1999 až 2000 představovalo nový začátek pro ekonomické zotavení 

Japonska. Rozpočet za fiskální rok 1999 byl vládou představen jako jeden ze série expanzivně 

orientovaných rozpočtů, především v důsledku velkého množství přijatých opatření. Japonská 

ekonomika byla permanentně podporována fiskálními stimuly od ledna 1999 do března 2000. 

Tento přístup byl označován jako rozpočet 15 měsíců. Všeobecné výdaje rozpočtu vzrostly 

meziročně o 5,3 %, ačkoli rozpočtová alokace do veřejných prací poklesla o více než 40 %. 

Podle odhadů se však skutečné výdaje zvýšily o více než 10 % v důsledku zahrnutí některých 

rozpočtových nákladů z předchozího fiskálního roku (OECD, 1999). 

Aby japonská ekonomika setrvala na cestě k hospodářskému oživení, schválila vláda 

v listopadu 1999 další fiskální balíček v celkové hodnotě 17 bilionů jenů. Tento fiskální plán 

zdůraznil především strukturální opatření na pomoc malým a středním podnikům. Zvláštní 

režim pro úvěrové záruky zahájený v říjnu 1998 byl rozšířen z 10 bilionů jenů na 30 bilionů. 

Doba jeho platnosti byla prodloužena o jeden rok do března 2001. Výdaje na sociální 

infrastrukturu nezahrnovaly vlastní projekty místních vlád, stejně jako u balíčku z roku 1998. 

Na financování tohoto programu byl vydán druhý dodatečný rozpočet za rok 1999 v hodnotě 

6,5 bilionů jenů, přičemž některá opatření byla kryta z jiných zdrojů.  

Celkové výdaje za fiskální rok 1999 dosáhly 89 bilionů jenů včetně dvou dodatečných 

rozpočtů a vzrostly o 1 bilion jenů oproti fiskálnímu roku 1998. Největší výdajovou položku 

tvořily všeobecné výdaje v hodnotě 54,1 bilionů. Celkové příjmy se pohybovaly ve výši 50,4 

bilionů jenů. Emise vládních dluhopisů za fiskální rok činila 38,6 bilionů jenů a byla vyšší 

zhruba o 4,6 bilionů než v předchozím období. Deficit státního rozpočtu se vyšplhal na 7,8 % 

hrubého domácího produktu (OECD, 2000). 
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V dubnu 2000 se novým předsedou vlády stal Yoshirō Mori, který nahradil svého 

předchůdce Keizu Obuchiho, kterého postihla mozková příhoda. Bývalý premiér opustil 

vládní úřad v době, kdy se japonská ekonomika rychle zotavovala z následků asijské krize. 

Nový kabinet se vyjma opatření na podporu hospodářského růstu zaměřil především na 

strukturální reformy a transformaci organizační funkce státní správy. Základní zásady pro 

správní reformu byly stanoveny vládou na konci roku 1997, přičemž právně kodifikovány 

byly v roce 1999. K plánované reformě došlo v lednu 2001, kdy se snížil počet ministerstev  

a agentur z 21 na 13. Hlavním cílem této reformy bylo posílit pravomoci předsedy vlády nad 

rozpočtovou procedurou a výkonem státní správy z důvodu převládající byrokracie (Sakaiya, 

2000). 

Podle rozpočtu na rok 2000 byla realizována nezbytná opatření s ohledem na veřejné 

práce. Již v předchozím fiskálním rozpočtu představovaly výdaje na veřejné investice důležitý 

prvek ekonomického oživení. V případě nepředvídaných událostí na veřejných pracích byla  

v rozpočtu vyhrazena částka 500 miliard jenů. Rovněž byla realizována důkladná kontrola 

projektů s cílem zajistit účinnost a transparentnost veřejných zakázek. S ohledem na finanční 

situaci se vláda dále zaměřila na stabilizaci finančního systému a zajištění ochrany vkladatelů. 

Byl navýšen objem dotačních dluhopisů držených Společností pro vkladová pojištění ze sedmi  

bilionů jenů na 13 bilionů a 4,5 bilionů bylo převedeno na Zvláštní účet fondu konsolidace 

národního dluhu (Special acount for the national Debt Consolidation Fund) pro případné 

umoření dalších dotačních dluhopisů. Další finanční prostředky z rozpočtu byly alokovány na 

výzkum a vývoj. Do tohoto odvětví směřovalo 6,8 % celkových výdajů. Relativně vysoké 

náklady byly výsledkem závěrečného pětiletého plánu na posílení výzkumných a vědeckých 

kapacit. Vznikl nový program dlouhodobé péče, který navýšil náklady v oblasti sociálního 

zabezpečení. Rozpočet obsahoval taktéž výdaje na podporu zaměstnanosti, které byly součástí 

fiskálního plánu z předešlého roku (Miyazawa, 2000). 

V roce 1998 setrvala japonská ekonomika v náročných podmínkách. Tyto podmínky 

by mohly být velmi dobře pojmenovány jako „recesí začarovaný kruh“. Přesto po vyhlášení 

mimořádného hospodářského balíčku, tzv. nouzová ekonomická opatření z listopadu 1998, se 

ekonomika úspěšně vzdálila od kritické situace, a to deflační spirály. Vláda prostřednictvím 

politických opatření pro hospodářské znovuzrození z listopadu 1999 usilovala podpořit další 

oživení a realizovat sociální strukturální reformy. Japonská ekonomika skrze tato opatření 

zažila postupné oživení v čele s podnikovým sektorem. Avšak stále vysoká nezaměstnanost  

a nedostatečná individuální spotřeba přiměly vládu pro vydání Politického balíčku pro nový 

hospodářský rozvoj ke znovuzrození Japonska. Celková suma plánu dosáhla 11 bilionů jenů.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Yoshir%C5%8D_Mori
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Balíček byl prioritně orientován na čtyři oblasti, které byly považovány za zvlášť důležité pro 

budoucí generace. Jednalo se o životní prostředí, stárnutí populace, modernizace městského 

prostředí a informační technologie (Sakaiya, 2000). 

Příjmová část rozpočtu byla ovlivněna daňovou reformou z fiskálního roku 1999, která 

zahrnovala trvalé snížení daně u fyzických a právnických osob. Vláda v této daňové reformě 

pokračovala i v roce 2000. Byl vytvořen nový systém daňových úlev pro půjčky na bydlení. 

Rovněž byla prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání na podporu investic v malých  

a středních podnicích. Došlo k zavedení zvláštního zdanění kapitálových zisků z prodeje akcií 

specifikovaných malých a středních podniků. V rámci sociálně-ekonomických změn byla 

přijata nezbytná opatření včetně důchodového daňového systému, korporátní daně a osobního 

příspěvku na vyživované děti ve věku do 16 let (Miyazawa, 2000). 

Tab. 3.1 

Administrativa premiéra Yoshira Mori byla již na počátku volebního období extrémně 

nepopulární. Mori se dostal k moci prostřednictvím série zákulisních obchodů po Obuchiho 

předčasném odchodu v dubnu. V průběhu krátkého funkčního období byla jeho vládní politika 

doprovázena řadou skandálů a nepopulárních rozhodnutí. Nelichotivě proslul jako premiér, 

kterému se podařilo prosadit nejnižší počet právních aktů od poválečné doby. Když Yoshiro 

Mori rezignoval v dubnu 2001, novým předsedou vlády se stal lídr Liberálně demokratické 

strany Junichiro Koizumi. Koizumi byl považován za zachránce pověsti této strany, neboť se 

během své funkce zasadil o významné reformy. Vláda premiéra Koizumiho se ujala mandátu 

během probíhající recese, která vypukla po prasknutí high-tech bubliny v roce 2000 (Kushida, 

Shimizu a Oi 2013). 

Koizumiho kabinet vypracoval rozpočet na fiskální rok 2001 se záměrem vytvořit 

nový základ pro rozvoj v 21. století. Dalším úkolem bylo zajistit plynulý přechod z veřejné na 

soukromou poptávku, a podporovat tak soběstačné oživení hospodářství. V této souvislosti 

byl schválen první dodatečný rozpočet. Vláda s využitím kategorie speciální alokace pro 

znovuzrození Japonska v celkové výši 700 miliard jenů kladla důraz na opatření k vybudování 

nové základny pro rozvoj. Jednalo se především o čtyři zmíněné oblasti. Dalších 300 miliard 

jenů bylo vyčleněno na nepředvídané situace u veřejných prací. S ohledem na vážnost fiskální 

situace byly pro zlepšení transparentnosti národních i místních veřejných financí zavedeny 

zvláštní místní dluhopisy. Snahou bylo rovněž omezit emisi vládních dluhopisů. Pro dosažení 

větší fiskální efektivity bylo na základě důkladného přezkumu zrušeno 272 projektů. Úspory 

v důsledku zastavení projektů činily přibližně 2,6 bilionů jenů (MoF, 2001). 
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Zpomalení růstu světové ekonomiky, a především slabá domácí poptávka vyžadovaly 

nové iniciativy pro zlepšení hospodářské situace. Základem pro řízení ekonomiky se stala 

aktivní podpora různých strukturálních reforem ze střednědobého i dlouhodobého hlediska. 

Pod heslem „žádný růst bez reforem“ schválila vláda v říjnu 2001 pokročilý reformní plán. 

Ten se skládal z politických opatření, která musela být schválena a implementována ještě před 

začátkem samotné reformy (Shiokawa, 2002). 

Částka všeobecných výdajů dosahovala 48,7 bilionů jenů. Oproti původnímu rozpočtu 

z roku 2000 se tyto výdaje zvýšily o 1,2 %. Celkové výdaje z rozpočtu pak představovaly 82,7 

bilionů jenů a poklesly o 2,7 % z původního rozpočtu pro rok 2000. Daňové příjmy vzrostly 

ze 48,7 bilionů jenů v roce 2000 na 50,7 bilionů jenů. Emise vládních dluhopisů se snížila  

o 4,3 bilionů jenů na úroveň 28,3 bilionů jenů. Ukazatel závislosti celkových výdajů na emisi 

vládních dluhopisů poklesl na 34,3 %. Nejvyšší úroveň tohoto ukazatele byla zaznamenána 

v roce 1999, okolo 42,1 % (MoF, 2001). 

3.5 Fiskální politika v letech 2002−2007 

Ve fiskálním roce 2002 se vláda držela nadále svých reformních úsilí, a k tomu také 

přizpůsobila rozpočet. Finanční prostředky z rozpočtu byly přednostně alokovány do sedmi 

klíčových programů. Výdaje na veřejné práce se snížily o 10 % v důsledku přesunu výdajů do 

kategorií jiných než veřejné výdaje v době rozpočtových požadavků. Vláda si stanovila za cíl 

držet emisi státních dluhopisů pod 30 bilionů jenů ročně. Rozpočet byl sestaven na základě 

principu realokace 2 bilionů jenů do klíčových oblastí a zároveň snížit výdaje pod 5 bilionů 

jenů. Dalším úkolem bylo zredukovat výdaje na veřejné korporace o více než 1 bilion (MoF, 

2002). 

Aby vláda urychlila realizaci reformního plánu z října 2001, schválila o rok později 

Program na urychlení reforem (Program to Accelerate Reforms). Taktéž byl vydán doplňkový 

rozpočet na rok 2002, který byl formulován za účelem rychlé realizace programu a omezení 

deflace. Program obsahoval budování bezpečnostních sítí v rámci přípravy na hospodářskou  

a sociálně strukturální transformaci, opatření v oblasti zaměstnanosti, rozšířenou podporu 

malým a středním podnikům, společné řešení otázek stárnoucí populace a nízké porodnosti 

atd. Na samotné financování plánu uvolnila vláda celkem tři biliony jenů, přičemž 1,5 bilionů 

jenů na opatření k posílení bezpečnostních sítí a 1,5 bilionů na podporu veřejných investic. 

Nicméně s ohledem na nedostatek příjmů, vyplývajících z těchto politických kroků musela 

vláda emitovat další dluhopisy v hodnotě 4,9 bilionů jenů a celkově vzrostla emise dluhopisů 

ve fiskálním roce 2002 na 35 bilionů jenů (Shiokawa, 2003). 
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Daňová reforma představovala z hlediska hospodářského oživení významnou část 

realizované strukturální reformy, kterou vláda podnikla. Byla přijata daňová opatření včetně 

trvalého snížení daní z roku 1999. V tomto důsledku se daňové zatížení v Japonsku stalo 

nejnižším mezi zeměmi skupiny G7. Čtvrtina japonských pracovníků neplatila individuální 

daň z příjmu a dvě třetiny z 2,5 milionů podniků nehradily korporátní daň. Z tohoto důvodu 

bylo nutné provést komplexní daňovou reformu (Shiokawa, 2002). 

Tab. č. 3.2 Fiskální balíčky japonských vlád od roku 1997 do 2002 

Zdroj: Brückner a Tuladhar 2010, vlastní zpracování. 

V předchozím fiskálním roce se vládě nepodařilo udržet emisi vládních dluhopisů pod 

cílovou úrovní. Nižší daňové příjmy způsobily, že celková emise vládních dluhopisů činila 

36,5 bilionů jenů ve fiskálním roce 2003. Vláda se proto rozhodla zaměřit raději na efektivní 

alokaci rozpočtových výdajů, než na množství vydaných dluhopisů. Nejprve byly zmírněny 

stropy výdajových požadavků pro jednotlivá ministerstva. Poté byla důkladně přezkoumána 

každá výdajová položka s cílem efektivně a prioritně alokovat finanční prostředky z rozpočtu. 

Avšak dosažení efektivní alokace výdajů bylo výrazně ovlivněno sociálním trendem v podobě 

stárnutí populace. Mandatorní výdaje vytvářely stále silnější tlak na jejich financování. 

Náklady na sociální zabezpečení dosáhly 19 bilionů jenů, čímž vzrostly o 3,9 % oproti roku 

2002. Cílem vlády bylo vytvořit stabilní a účinný systém sociálního zabezpečení, který by byl 

udržitelný. Celkové výdaje na veřejné práce poklesly o 3,9 % ve srovnání s předchozím 

rokem. Dále byly stanoveny čtyři prioritní oblasti (pokrok a využití lidských zdrojů, budování 

atraktivních městských oblastí a místních lokalit, řešení stárnoucí populace a vytvoření 

environmentálně přátelské společnosti), které měly přispět k budoucímu rozvoji (MoF, 2003).  

Ačkoli rozpočet v tomto roce omezoval růst výdajů, celková orientace fiskální politiky 

byla expanzivní, neboť obsahovala daňové snížení ve výši 1,8 bilionů jenů. Daňové změny 

měly zvýšením pobídek pro investice a za pomoci převodu finančních prostředků z úspor do 

reálných aktiv nebo na spotřebu podpořit hospodářský růst. Daňová redukce zahrnovala 

snížení zdanění investic do oblasti vědy a výzkumu a informačních technologií, integraci 

dědické a darovací daně na podporu plynulého převodu majetku ze starší na mladší generaci, 

Fiskální stimulační 

balíčky  

od r. 1997 do 2002 

1997 daň. 

reforma 

1998 

duben 

1998 

listopad 

1999 

listopad 

2000 

říjen 

2001 

říjen 

2001 

prosinec 

2002 

prosinec 

Celková suma  

(bln. jenů) 2,0 16,7 23,9 18,1 11,0 5,8 4,2 15,2 

Celková velikost/ 

HDP (v %) 

 

3,3 4,7 3,6 2,2 1,2 0,9 3,1 
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včetně snížení daňové sazby. Mezi další daňové kroky patřily konsolidace a redukce daní  

z dividend a kapitálových zisků, snížení daně z převodu nemovitostí. V době přípravy této 

daňové reformy bylo argumentováno, že fiskální stimul byl potřebný pro překonání trvající 

deflace (OECD, 2003).  

Ve fiskálním roce 2004 byla velikost výdajů všeobecného účtu a všeobecných výdajů, 

které nezahrnují náklady na dluhovou službu státu a transfery místním vládám, nastavena pod 

úroveň rozpočtu z předešlého roku. V rámci „Základních politik 2003“ stanovila vláda další 

priority včetně účinné alokace finančních prostředků do oblastí, které byly příznivé pro 

budování společnosti a ekonomiky. Daňová politika stále procházela úpravami, jež vyplývaly 

z přijaté reformy v roce 2003 (Tanigaki, 2004). 

Vláda stimulovala vznik nových průmyslových odvětví a podniků, rozvoj rostoucích 

sektorů, malé a střední podnikání, prostřednictvím opatření jako New Industrial Promotion 

Strategy nebo e-Japan Strategy II. V oblasti zaměstnanosti směřovaly finanční prostředky na 

vytvoření 5,3 milionů pracovních míst v rámci Job Creation Program. Dalším úkolem bylo 

realizovat opatření pro mladé pracovníky a aktivně přitom využívat soukromý sektor. Pro 

obnovení kreditability japonského finančního systému realizovala vláda Program finančního 

oživení (Program for Financial Revival). Prioritou bylo vyřešit problémy nesplacených úvěrů 

velkých japonských bank. Proto byla zavedena opatření, která měla snížit podíl nesplacených 

úvěrů těchto finančních institucí na polovinu. Především s ohledem na překonání deflace byly 

politické kroky pro obnovení finančního systému nezbytné. Vytvoření stabilního finančního 

systému bylo významné pro urychlení a rozšíření strukturálních reforem (Cabinet Decision, 

2005). 

Politické úsilí při realizaci strukturálních reforem, ve státním i soukromém sektoru, 

přispělo k tomu, že japonská ekonomika se vymanila z vleklé recese. Na postupném zotavení 

hospodářství se podepsala hlavně domácí poptávka soukromého sektoru. Vláda pokračovala 

ve stávajícím trendu obnovy prostřednictvím zmíněných strukturálních změn. Byla posílena 

spolupráce s Bank of Japan při odstraňování mírné deflace, která stále existovala. Na druhou 

stranu zlepšení nenastalo v oblasti veřejných financí. Vláda prostřednictvím reformy Trinity
9
 

snížila přerozdělování finančních prostředků pro místní samosprávy. Z hlediska výdajů tvoří 

náklady na financování lokálních vlád značnou část státního rozpočtu. Na tomto základě 

usilovala vláda o zlepšení kvality a nákladové efektivnosti místních rozpočtů včetně dosažení 

                                                           
9
 Trinity reformní balíček byl vytvořen v červnu 2003. Tento reformní proces zahrnoval tři oblasti: místní daně, 

místní rozdělení daní a dotace z rozpočtu. Vláda na základě této reformy rozšířila pravomoci a odpovědnost 

lokálních autorit, čímž mohla na základě svého uvážení efektivně poskytovat administrativní služby potřebné 

pro obyvatele, a vybudovat tak kvalitnější administrativní a fiskální systém na celostátní a místní úrovni. 



39 

fiskální konsolidace. Nicméně hlavní břemeno fiskální nerovnováhy spočívalo na vládních 

financích (Tanigaki, 2005). 

Vypracovaná reforma s názvem „Základní politiky pro ekonomické a fiskální řízení  

a Strukturální reformu 2005“ byla zaměřena na vývoj ekonomiky v následujících letech. 

Podle Cabinet Decision (2006) se reforma zakládala na třech principech: 

I. princip malé a efektivní vlády pod heslem „žádné zvýšení daní bez výdajových škrtů“, 

II. princip vitality: zaměřený na sledování kompatibility mezi fiskálním zdravím  

a vitální ekonomikou, 

III. princip transparentnosti: možnosti reforem a budoucí vývoj ekonomiky by měly být 

prezentovány veřejnosti již v procesu rozhodování. 

Aby vláda dosáhla žádoucího daňového systému pro realizaci udržitelného povzbuzení 

japonského hospodářství a společnosti, učinila vhodná opatření na snížení výhod plošných 

daňových úlev na polovinu. Kabinet vzal na vědomí zlepšení ekonomických podmínek ve 

srovnání s těmi z roku 1999, kdy daňové úlevy fungovaly jako dočasná mimořádná opatření 

na stimulaci ekonomiky. Dalšími změnami bylo zdanění bydlení, finančních aktiv a zásob, 

mezinárodních transakcí, malých a středních podniků (Tanigaki, 2005). 

V březnu 2006 byl parlamentem schválen rozpočet na příští rok. Hlavním cílem vlády 

bylo posílit kroky k úplnému hospodářskému oživení a ve spolupráci s Japonskou centrální 

bankou přijmout opatření na odstranění přetrvávající deflace. Stejně jako v minulých letech, 

byl rozpočet sestaven na základě důkladného přezkumu všech výdajů. Byly provedeny ostré 

škrty vůči emisi státních dluhopisů. Zavedené reformy z předchozího roku se promítly také  

v tomto rozpočtu. Podle zásad „není růstu bez reforem“ a „ponechme místním vládám vše, co 

mohou samy provést“ pokračovala vláda v realizaci strukturálních reforem ve významných 

oblastech, jako jsou regulace finančního systému, daňového systému a vládních výdajů. Dále 

se jednalo o reformu nákladů na zaměstnance veřejné správy, posílení řízení vládních aktiv  

a dluhů nebo regulační reformu. Daňová politika byla ve fiskálním roce 2006 přizpůsobena  

k dosažení žádoucího daňového systému. Změny, které vláda odsouhlasila v předchozím 

fiskálním roce, se začaly projevovat. Byla rovněž přijata opatření na zdanění příjmu fyzických 

a právnických osob, zdanění mezinárodních transakcí, alkoholu a tabáku. Vláda mimo jiné 

postupně realizovala reformu státních dotací pro místní vlády na základě Trinity balíčku 

(Cabinet Decision, 2006). 
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14. září 2006 skončil ve funkci předsedy vlády Junichiro Koizumi, jemuž podle stanov 

Liberálně demokratické strany uplynul volební mandát, respektive dosáhl maximálního limitu 

pro funkční období předsedy vlády. Populární politik vykonával funkci premiéra po dobu pěti 

a půl let. Dne 20. září zvolila Liberálně demokratická strana za nového lídra strany Shinzó 

Abeho, který se stal premiérem Japonska o týden později (Economist, 2006). 

Na rozdíl od bývalé vlády vypracovala Abeho administrativa rozpočet na fiskální rok 

2007 v nepatrně odlišném pojetí. Ve snaze založit směr nového růstu připravila vláda podle 

principů Základních politik 2006 program „Ekonomická a fiskální reforma 2007“ (Economic 

and Fiscal Reform 2007), který stanovil reformní politiku na posílení růstového potenciálu 

Japonska a postupující fiskální konsolidaci. Nadále však bylo potřeba implementovat opatření 

k revitalizaci jednotlivých prefektur, malých a středních podniků, regulační reformy a další. 

Tento plán byl přijatý vládou v červnu 2007 a představoval reformu ve třech směrech: zvýšit 

růst produktivity o 50 % navzdory klesajícímu počtu obyvatel, reformovat institucionální 

systém a vytvořit nový rámec k vybudování ekonomické společnosti s třemi faktory jako jsou 

svoboda, kázeň a udržitelnost. Pro naplnění první priority vznikl v rámci reformy Program pro 

zvýšení potenciálního růstu. Skládal se ze tří strategií, a to základní schopnosti, účinnost  

a tvořivost. První strategie zahrnovala především kroky na podporu jednotlivců a SME. Druhá 

strategie se týkala inovací v oblasti IT a regulačních reforem. Poslední se zaměřila na oblasti, 

jako jsou školství a zdravotnictví (Cabinet Decision, 2007). 

Ve fiskálním roce 2007 došlo také k reformě zvláštních účtů. Zvláštní účty jsou určeny 

na provoz jednotlivých projektů na úrovni vlády a na řízení zvláštních fondů. Jsou separovány 

od všeobecného účtu, aby bylo zřetelné, jak je s nimi nakládáno. Velké množství těchto účtů 

vedlo k obtížnosti pochopit celkový rozpočtový rámec a mělo za následek plýtvaní finančními 

prostředky. Vláda disponovala celkem 28 zvláštními účty (MoF,2008). 

Graf. č. 3.1 Přehled příjmů a výdajů japonského rozpočtu v letech 2002−2007  

(v bil. jenů) 

 

Zdroj: Ministry of Japan 2007, vlastní zpracování.  
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3.6 Fiskální politika v letech 2008−2010 

Japonská vláda při formulaci rozpočtu v roce 2008 opět aplikovala politiku přezkumu 

všech výdajových položek. Výdaje byly omezeny jak na centrální, tak místní úrovni v souladu 

s konceptem Základních politik z let 2006, respektive 2007. Byly sníženy výdaje na veřejné 

práce meziročně o 3,1 %. Také poklesly výdaje v oblasti sociálního zabezpečení okolo 3 %, tj. 

o 220 miliard jenů. Prioritní oblasti vykázaly nárůst výdajů, například věda a výzkum o 1,1 % 

a podpora malého a středního podnikání o 2,2 % meziročně. Na základě probíhající reformy 

z minulého roku došlo také k redukci zvláštních účtů (MoF, 2008). 

Japonsko v průběhu roku 2008 čelilo, stejně jako řada dalších států, celosvětovému 

ekonomického zpomalení. Hypoteční krize ve Spojených státech, nárůst světových cen ropy, 

potravin včetně nerostných surovin výrazně ovlivnily ekonomickou situaci. Za takových 

okolností bylo nezbytné podporovat plynulou adaptaci producentů a spotřebitelů na globální 

změny ve struktuře nákladů a dosáhnout nového hospodářského růstu. Vláda proto přijala  

v srpnu 2008 komplexní balíček. Tento plán se od tradičních ekonomických stimulů odlišoval 

zachováním principu dosažení dvou cílů: hospodářského růstu a fiskální konsolidace, včetně 

vynakládání fiskálních zdrojů pouze na opatření s nejvyšší nutností. Balíček navíc obsahoval 

tři cíle a osm pilířů (Cabinet Office, 2008). 

V září 2008 zaznamenaly burzy po celém světě hluboký propad. Globální kapitálové 

a finanční trhy zažívaly masivní krizi doprovázenou celosvětovým hospodářským poklesem. 

Zahraniční i domácí poptávka začala stagnovat. Nezaměstnanost se rapidně zvýšila a japonské 

hospodářství se znovu propadalo do recese. Vláda neodkladně připravila nové ekonomické 

balíčky s názvem Opatření na podporu každodenního života lidí (Measures to Support 

People's Daily Lives) a Okamžitý politický balíček k zabezpečení ochrany každodenního 

života lidí (Immediate Policy Package to Safeguard People's Daily Lives). První balíček 

přijatý v říjnu 2008 zahrnoval tři hlavní priority, jako jsou zmírnění úzkosti v každodenním 

životě lidí, posílení finanční a ekonomické stability a realizace utajeného potenciálu regionů. 

Okamžitý politický balíček byl schválen v prosinci 2008. Program představoval kombinaci 

opatření na podporu života občanů spolu s dalšími postupy. Nejvyšší důraz byl pak kladen na 

podporu zaměstnanosti (Nakagawa, 2008). 

Byly schváleny dva dodatečné rozpočty v celkové hodnotě 4,8 bilionů jenů. Souhrnná 

částka rozpočtu za fiskální rok 2008 dosáhla 88,9 bilionů jenů. Daňové příjmy poklesly okolo 

7,1 bilionů jenů. Celková výše emise vládních dluhopisů dosahovala 33,2 bilionů jenů. Míra 

závislosti celkových výdajů na emisi vládních obligací byla 37,3 % (Nakagawa, 2009). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Burza
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Hlavním cílem vlády bylo v roce 2009 zavést opatření k ochraně každodenního života 

lidí a japonské ekonomiky uprostřed celosvětové hospodářské a finanční krize. Nicméně její 

snahy o bezprostřední reakci na krizi pomocí ekonomických balíčků vedly k masivnímu růstu 

výdajů. Celková suma tří stimulačních balíčků schválených v loňském rozpočtovém období se 

vyšplhala na 75 bilionů jenů. Přibližně 12 bilionů putovalo na podpůrná opatření a 63 bilionů 

do finanční sféry. Avšak výrazný pokles japonské ekonomiky pokračoval, a to i přes aplikaci 

ekonomických stimulů (Nakagawa, 2009). 

Nicméně vážný ekonomický útlum přiměl vládu sestavit Politický balíček na adresu 

hospodářské krize. Balíček pojímal čtyři strategie. První spočívala v posílení okamžitých 

opatření na podporu zaměstnanosti, veřejných projektů a soukromého sektoru. Druhá strategie 

byla zaměřena na tři specifické oblasti s cílem posílit střednědobý až dlouhodobý růst. Mezi 

tyto oblasti patřily nízkouhlíková revoluce, zdraví a výchova dětí včetně realizace potenciálu 

japonské ekonomiky. Třetí strategie zahrnovala zmírnění negativních očekávání spotřebitelů  

a posílení vitality prostřednictvím revitalizace regionů. Poslední strategie se týkala daňových 

úlev na stimulaci poptávky. Pro financování politického balíčku byl přijat první dodatečný 

rozpočet za rok 2009 ve výši 14,7 bilionů jenů (Yosano, 2009). 

Vzhledem k zhoršeným ekonomickým podmínkám, které přetrvávaly, připravila vláda 

nový dokument s názvem Nezbytná ekonomická protiopatření v prosinci roku 2009. Základní 

koncepcí bylo implementovat opatření, která by poskytovala maximální účinek a zároveň by 

minimalizovala závislost na fiskální politice. Balíček kladl důraz především na tři oblasti, a to 

zaměstnanost, životní prostředí a soukromý sektor. Financování vládní pobídky bylo zajištěno 

druhým dodatečným rozpočtem ve výši 7,2 bilionů jenů. Ekonomická krize se podepsala také 

na financování státního rozpočtu. V důsledku nižších daňových příjmů musela vláda emitovat 

další dluhopisy v hodnotě 9,34 bilionů jenů. Celková částka emitovaných vládních dluhopisů 

činila 53,5 bilionů jenů ve fiskálním roce 2009. Míra závislosti výdajů na vládních obligacích 

vzrostla z 37,3 % na 52,1 % (Kan, 2010). 

Při realizaci fiskální politiky v roce 2010 se vláda držela dvou hesel: „Prvně životy 

lidí“ a „Od betonu k lidem“. K tomu také přizpůsobila výdaje ze státního rozpočtu. Finanční 

prostředky byly alokovány především do oblastí jako sociálního zabezpečení, vzdělání nebo 

věda a výzkum. Náklady na sociální zabezpečení vzrostly meziročně o 9,8 %, výdaje na 

vzdělání a vědu kolem 5,2 %. Výdaje na veřejné práce poklesly meziročně o 18,3 %. Celkové 

výdaje z rozpočtu dosáhly částky asi 92 bilionů jenů. Nicméně na příjmové straně došlo  

k poklesu daňových příjmů, které pokrývaly něco málo přes 40 % celkových příjmů, zatímco 

48 % v hodnotě 44,3 bilionů jenů tvořily emise státních dluhopisů ve fiskálním roce 2010. 
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Daňové příjmy se pohybovaly na úrovni z fiskálního roku 1984 (37,4 bilionů jenů). Daňové 

výnosy byly navíc poprvé od poválečné éry nižší než emise státních dluhopisů v původním 

rozpočtu. Snad jediným pozitivem byly rekordní výnosy z ostatních příjmů v rámci zvláštních 

účtů, které čítaly 10,6 bilionů jenů. Pro srovnání například v roce 2007 činily tyto výnosy jen 

4 biliony jenů. Deficit státního rozpočtu se mírně snížil na 9,8 % HDP oproti minulému roku, 

kdy dosáhl 10,3 % hrubého domácího produktu (MoF, 2010). 

Během roku 2010 japonský jen začal prudce apreciovat, což spolu s nepříznivými 

podmínkami v zahraničí, vyvolalo vážnou obavu, neboť takto rychlé zhodnocení ohrožovalo 

exportéry. Vláda vypracovala v září 2010 Hospodářský balíček pro realizaci nové strategie 

růstu. Tato strategie stanovila, jak by měla být realizována politická opatření až do roku 2011. 

Poté kabinet v říjnu přijal nezbytná opatření v reakci na zhodnocení jenu a deflaci. S ohledem 

na tato opatření byl sestaven dodatečný rozpočet pro rok 2010 ve výši 4,85 bilionů jenů (Kan, 

2010).  

3.7 Fiskální politika v letech 2011−2013 

Rozpočet ve fiskálním roce 2011 byl formulován v rámci Strategie fiskálního řízení, 

která byla nastavena na udržení fiskální kázně japonských veřejných financí. Tato strategie 

byla přijata vládou ještě v červnu minulého rozpočtového období. Celková výše výdajů byla 

snížena asi o 2,5 bilionů jenů ve fázi rozpočtových požadavků. Dalších zhruba 0,3 bilionů 

jenů bylo vyškrtnuto na základě programu prováděného Revitalizační jednotkou vlády. Cílem 

tohoto programu bylo zamezit zbytečnému plýtvání finančních prostředků z rozpočtu, ať už 

na jednotlivé projekty, fungování veřejné správy a řadu dalších opatření. Zatímco s využitím 

zvláštních prostředků pro „omlazení zářivého Japonska“ bylo 2,1 bilionů jenů alokováno do 

hlavních prioritních opatření na dosažení nové strategie růstu (MoF, 2011). 

Přesto veškeré priority a cíle, které si vláda vytýčila k dosažení hospodářského růstu, 

musely být přerušeny. Japonsko totiž v březnu 2011 postihlo velké zemětřesení. Byly přijaty 

kroky nejen k odstranění mohutných škod, ale zejména k záchraně lidských životů a zajištění 

potřebných dodávek energií včetně potravin. Na financování této katastrofy byla vydána série 

dodatečných rozpočtů, jejichž celková částka činila téměř 13 bilionů jenů (Azumi, 2012).  

Ve fiskálním roce 2012 byl státní rozpočet zaměřen především na obnovu Japonska po 

přírodní katastrofě následkem mohutného zemětřesení a následnou vlnou tsunami. Byl k tomu 

rovněž vytvořen zvláštní účet pro obnovu země. Hlavním příjmem tohoto účtu byly speciální 

daně určené pro rekonstrukci, převody finančních prostředků z rozpočtu nebo ostatní příjmy  
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v podobě rekonstrukčních dluhopisů. Kromě výdajů na obnovu zdevastované země směřovaly 

finanční prostředky do vysoce prioritních politik na oživení růstu (MoF, 2012). 

Japonské hospodářství dále trápila přetrvávající deflace v doprovodu se silným jenem. 

Kromě toho Japonsko zasáhl další hospodářský útlum. Výroba a export v důsledku zpomalení 

světové ekonomiky výrazně poklesly. Jen několik týdnů po nástupu do funkce v prosinci 2012 

oznámil staronový premiér
10

 Šinzó Abe plány na realizování nové ekonomické politiky. 

Abeho kabinet ve spolupráci s Bank of Japan schválil opatření v podobě trojrozměrné 

strategie, která zahrnovala expanzivní měnovou politiku, flexibilní fiskální politiku a růstovou 

strategii podporující soukromé investice. Dne 11. ledna 2013 byl přijat program s názvem 

„Nouzová ekonomická opatření na revitalizaci japonského hospodářství“ (Emergency 

Economic Measures for the Revitalization of the Japanese Economy). Tento balíček se skládal 

ze tří částí: opatření na obnovu Japonska po zemětřesení, tvorba bohatství prostřednictvím 

růstu a zajištění pocitu bezpečí v denním životě. Po těchto opatřeních vydala Abeho vláda ve 

spolupráci s Bank of Japan prohlášení o koordinaci politiky na překonání deflace a dosažení 

hospodářského růstu. Japonská centrální banka stanovila cíl cenové stability na 2 %. Zároveň 

tohoto cíle mělo být dosaženo v co nejkratším časovém horizontu. Pro zajištění financování 

nouzových opatření byl předložen parlamentu dodatečný rozpočet ve výši 10,3 bilionů jenů 

(Aso, 2013). 

Japonská ekonomika se ve fiskálním roce 2013 částečně nadechla díky trojrozměrné 

strategii a zaznamenala pozitivní růst reálného hrubého domácího produktu. Přesto se vládě 

nepodařilo zcela vyřešit otázku deflace. Dojem hospodářského oživení však ani v plném 

rozsahu nenastal u malých a středních podniků. Obchodní podmínky se lišily od průmyslu 

k průmyslu. V této souvislosti přijala vláda ekonomická opatření. Tato opatření jsou součástí 

balíčku „Hospodářská politika“ a zahrnují například změnu sazby spotřební daně. Spotřební 

daň by se měla zvýšit ze současných 5 % na 8 % do dubna roku 2014. Cílem daňové reformy 

je zajistit kompatibilitu mezi revitalizací ekonomiky a zdravím veřejných financí, stabilizovat 

rostoucí náklady na sociální zabezpečení atd. Celková suma opatření činila 18,6 bilionů jenů, 

přičemž největší finanční část směřovala na opatření pro posílení konkurenceschopnosti, asi 

13,1 bilionů jenů (Cabinet Office, 2013). 

Výdaje ze státního rozpočtu byly především alokovány do vytýčených priorit v rámci 

opatření na revitalizaci japonského hospodářství. Náklady na sociální zabezpečení vzrostly 

                                                           
10

 Šinzó Abe se stal premiérem v roce 2006 po odchodu významného reformátora Junichira Koizumiho. Abe ve 

své funkci však setrval pouze jeden rok. Globální finanční krize a zemětřesení z března 2011 výrazně ovlivnily 

politickou situaci v Japonsku, což se projevilo častým střídáním vlád. 



45 

oproti minulému roku o 10,4 % a dosáhly částky 29,1 bilionů jenů. Taktéž výdaje na veřejné 

práce se zvýšily o 15,6 % a čítaly 5,3 bilionů jenů. V rámci Zvláštního účtu pro obnovu země 

po zemětřesení bylo vyčleněno z rozpočtu 4,4 bilionů jenů na urychlení rekonstrukce jaderné 

elektrárny Fukušima a zdevastovaných oblastí. Celkové výdaje v původním rozpočtu činily 

92,6 bilionů jenů za fiskální rok 2013. Daňové příjmy ve výši 43,1 bilionů jenů. Zbylá část 

finančních zdrojů (vyjma ostatní příjmy) byla doplněna emisí státních dluhopisů, okolo 42,9 

bilionů jenů (MoF, 2013). 

Tab. č. 3.3  Přehled příjmů a výdajů japonského rozpočtu ve vybraných letech  

(v bil. jenů) 

Rok 1993 1998 2003 2008 2013 

VÝDAJE 75,1 84,4 82,4 84,7 92,6 

Primární výdaje 61,4 66,7 66,9 65,5 70,4 

Národní dluh. služba 13,7 17,7 15,5 19,2 22,2 

PŘÍJMY 61,0 55,8 50,3 55,3 47,1 

Daňové příjmy 54,1 49,4 43,3 44,3 43,1 

Ostatní příjmy 6,9 6,4 7,0 11,1 4,1 

Emise vlád. dluhopisů 16,2 34 35,3 33,2 42,9 

Poměr vlád. dluhopisů/výdaje 21,5 40,3 42,9 39,2 46,3 

Zdroj: Ministry of Finance 2013, vlastní zpracování. 
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3.8 Shrnutí 

Ve druhé polovině 80. let vypukla v Japonsku krize. Japonská vláda ve spolupráci 

s centrální bankou přijala expanzivní opatření na podporu hospodářství. Následná investiční  

a spotřební euforie vedla k masivnímu nárůstu cen na trzích aktiv, čímž došlo k formování 

velké bubliny. Japonská centrální banka v reakci na bublinovou ekonomiku zvýšila diskontní 

sazbu na 6 % v letech 1989 až 1990, ale výsledkem restriktivních opatření bylo zhroucení 

finančního trhu. 

Po zhroucení bublinové ekonomiky došlo k největšímu obratu ve vývoji japonského 

hospodářství od poválečné éry. Během dvou let se reálný růst HDP snížil z 5,4 % v roce 1990 

na 1 % v roce 1992. Japonská vláda byla postavena před velice těžký úkol: navrátit japonskou 

ekonomiku na cestu hospodářského oživení. Až do roku 1996 neváhala japonská vláda použít 

expanzivní fiskální politiku jako nástroj na povzbuzení slabé domácí ekonomiky. První vládní 

stimul v podobě fiskálního balíčku byl přijat v roce 1992. Celková suma tohoto balíčku činila 

10,7 bilionů jenů, tj. asi 2,3 % HDP. Po prvním fiskálním balíčku z roku 1992 následovala do 

roku 1996 série pěti dalších fiskálních stimulů v hodnotě okolo 60 bilionů jenů. 

Během období expanzivně orientované fiskální politiky, tedy v letech 1992 až 1996, se 

japonská ekonomika sice vymanila z následků hluboké recese, ale za cenu výrazného zhoršení 

stavu japonských veřejných financí. Přebytek státního rozpočtu ve výši 1 % HDP v roce 1992 

byl nahrazen schodkem okolo 5 % HDP v roce 1996. Výsledkem špatného hospodaření vlády 

a místních samospráv byl prudký nárůst veřejného dluhu, který se zvýšil z 67 % HDP na 91 % 

HDP za stejné období. Rostoucí obavy ohledně dluhového řízení a fiskální udržitelnosti vedly 

vládu k přijetí nutných opatření pro zajištění fiskální konsolidace. Ve fiskálním roce 1996 byl 

státní rozpočet po pěti letech expanzivně orientované fiskální politiky vypracován na základě 

fiskální zdrženlivosti v rámci vládních výdajů. V roce 1997 přijala vláda premiéra Hashimota 

Zákon o fiskální a strukturální reformě, jehož hlavním cílem bylo vyrovnat státní rozpočet do 

roku 2000. Rovněž došlo ke zvýšení sazby spotřební daně z 3 % na 5 %.  

Japonská ekonomika nedokázala účinky restriktivních opatření absorbovat a upadla do 

další recese, která se prohloubila s nástupem Asijské měnové krize. V dubnu 1998 byl vládou 

vydán fiskální stimul v hodnotě 16 bilionů jenů, finančně nejnákladnější balíček od poválečné 

éry. Po volebním neúspěchu Hashimota se novým předsedou vlády stal v červenci 1998 Keizo 

Obuchi. Japonská ekonomika se na podzim 1998 dostala do nejhlubší poválečné recese. Vláda 

následkem silného propadu reálného výstupu přijala další 18 bil. fiskální balíček. Oba fiskální 

stimuly představovaly náklady ve výši 8 % hrubého domácího produktu. Japonská ekonomika 
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byla také v následujících letech podporována expanzivními opatřeními. Během tohoto období 

(leden 1999 až březen 2000) vykázala postupné zotavení z následků Asijské měnové krize. 

Keizo Obuchi odstoupil z funkce následkem těžké nemoci a v dubnu 2000 jej nahradil 

Yoshiro Mori. I přes pozitivní signály japonské ekonomiky, musela Moriho vláda řešit otázku 

vysoké nezaměstnanosti nebo nedostatečné individuální spotřeby. Japonské hospodářství také 

trápila nastupující deflace. Yoshiro Mori vydržel ve své funkci velmi krátkou dobu a v dubnu 

roku 2001 rezignoval. Novým předsedou vlády se stal Junichiro Koizumi. Koizumiho kabinet 

čelil hned na počátku funkčního období probíhající recesi. Dalším problémem byly nadměrné 

rozpočtové deficity.  

Koizumiho vláda byla pověstná strukturálními reformami, které měly přispět k oživení 

stagnující japonské ekonomiky. Také upustila od fiskálních stimulů a zaměřila se na podporu 

růstu taženého domácí poptávkou. Státní rozpočty byly vypracovány na základě důkladného 

přezkumu všech výdajových položek. Dalším cílem, který si vláda vytýčila, bylo udržet emisi 

vládních dluhopisů pod 30 bilionů jenů ročně, což se jí podařilo pouze částečně. Hospodářství 

v Japonsku během let 2002 až 2007 vstoupilo do nejdelší fáze expanze od pádu finančního 

trhu na počátku 90. let. Velký podíl na obnově Japonska měla zvýšená poptávka ze zahraničí, 

převážně z Číny a dalších východoasijských zemí. Díky této konjunktuře snížila vláda deficity 

státních rozpočtů. Od roku 2002 se podařilo vládě snížit deficity veřejných rozpočtů ze 7,7 % 

HDP na 1,3 % v roce 2006. Ke konci Koizumiho funkčního období se začalo mírně snižovat 

také vysoké zadlužení. 

Japonská expanze v důsledku celosvětového ekonomického zpomalení skončila v roce 

2007. Mezitím ve Spojených státech vypukla hypoteční krize, která se následující rok po pádu 

investiční banky Lehman Brothers rozšířila na globální finanční krizi. Japonská ekonomika se 

během let 2008 až 2009 propadla do hluboké recese, během níž došlo k historicky největšímu 

propadu hrubého domácího produktu od poválečné doby. Vláda v reakci na celosvětovou krizi 

přijala v roce 2008 tři ekonomické balíčky ve výši 75 bilionů jenů (asi 4,7 % HDP). Okolo 12 

bilionů jenů putovalo na podpůrná opatření a 63 bilionů do finanční sféry. Neúspěch těchto 

opatření vyústil v implementaci dalších fiskálních balíčků v roce 2009 a nárůstu rozpočtových 

deficitů, které dosahovaly 8,8 % HDP. Veřejný dluh se zvýšil ze 167 % HDP v roce 2007 na 

téměř 189 % v roce 2009.  

Vážnost hospodářské situace v Japonsku dokládala rovněž vnitřní politická nestabilita, 

která se projevovala častým střídáním vlád. Po odchodu premiéra Koizumiho z funkce v roce 

2006 se Japonsku nepodařilo nalézt dostatečně silného lídra. Následující premiéři (Šinzó Abe, 

Jasuo Fukuda a Taro Aso – další lídři LDP) vydrželi ve svých funkcích maximálně jeden rok. 
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V roce 2009 zažila Liberálně demokratická strana hořkou volební porážku. Novou dominantní 

stranou se v obou komorách parlamentu stala Demokratická strana Japonska, v jejímž čele byl 

Yukio Hatoyama. DPJ v roce 2010 přijala tzv. Novou strategii růstu, která se měla zaměřit na 

růst tažený domácí poptávkou, celkové posílení ekonomiky a stav veřejných financí.  

Po silném zemětřesení a vlně tsunami v roce 2011 musela vláda přerušit realizaci cílů, 

které si vytýčila při schvalování strategie růstu. Byly přijaty kroky k záchraně lidských životů 

a odstranění mohutných škod. Premiér Naoto Kan, který ve funkci nahradil Yukio Hatoyamu, 

vydal sérii dodatečných rozpočtů na financování přírodní katastrofy. Avšak ani Kan nesetrval 

na postu předsedy vlády příliš dlouho a po rezignaci v září 2011 ho vystřídal Yoshihiko Noda. 

Během jeho vlády byly rozpočtové výdaje prioritně alokovány na obnovu země a do vysoce 

prioritních politik na oživení hospodářského růstu. V prosinci 2012 se stal novým premiérem 

Shinzó Abe, který se musel hned na začátku funkčního období zaměřit na přetrvávající deflaci 

v doprovodu se silným jenem. Vláda ve spolupráci s BoJ schválila trojrozměrnou strategii, jež 

zahrnovala expanzivní měnovou politiku, flexibilní fiskální politiku a růstovou strategii. Také 

došlo na přijetí hospodářského balíčku zahrnující zvýšení sazby spotřební daně. Spotřební daň 

by se v rámci fiskální konsolidace měla zvýšit ze současných 5 % na 8 % do dubna 2014, a do 

roku 2015 na 10 %. 
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4 Stav veřejných financí a úroveň veřejného dluhu v Japonsku, USA  

a EU 

Současná úroveň veřejného dluhu ve většině vyspělých zemí není pouhým výsledkem 

globální krize. Řada silných ekonomik se potýkala s vysokým veřejným zadlužením již 

v minulosti, zejména v souvislosti s neustálým navyšováním veřejných výdajů. Chronický 

deficit federálního rozpočtu ve Spojených státech představoval jeden z hlavních faktorů 

rychlého růstu veřejného zadlužení od 70. let 20. století. Teprve za vlády prezidenta Clintona 

v 90. letech se podařilo dosáhnout rozpočtového přebytku. Nicméně situace v evropských 

zemích nebyla příliš odlišná. Některým členským státům Evropské unie se dařilo redukovat 

vysoké zadlužení v rámci maastrichtského konvergenčního kritéria, a to maximálně 60 % 

podíl veřejného dluhu na hrubém domácím produktu. Ale ani toto kritérium neznamenalo 

jistou záruku fiskální konsolidace veřejných financí. Státy jako Belgie, Itálie, Řecko, ale také 

Německo i Francie vykazovaly poměrně rychlý nárůst dluhu v druhé polovině 90. let (Peková, 

2008). 

Hlavním faktorem vysokého veřejného dluhu ve většině vyspělých zemí jsou neustále 

rostoucí mandatorní výdaje. Zejména v důsledku demografického stárnutí populace je vyvíjen 

větší tlak na financování výdajů v oblasti sociálního zabezpečení. Růst nákladů na důchodové 

zabezpečení představuje asi nejzávažnější problém, kterému čelí téměř všechny vyspělé země. 

Veřejné výdaje na starobní důchody a pozůstalostní dávky se v zemích OECD zvýšily o 27 % 

rychleji než růst národního důchodu v letech 1990−2009, z průměrné hodnoty 6,1 % na 7,8 % 

HDP. Veřejné důchody jsou často největší rozpočtovou položkou vládních výdajů. V průměru 

tvoří starobní dávky asi 17 % z celkových vládních výdajů. Mezi zeměmi OECD vynaložila 

Itálie největší část národního důchodu na penze. Celková suma nákladů činila 15,4 % HDP 

v roce 2009. Mezi další státy s vysokými veřejnými výdaji na důchody patří Francie, Řecko, 

Rakousko, které vydaly na platbu důchodů přes 13 % HDP. Polsko a Portugalsko vyčlenily na 

důchodové výdaje 12 % HDP v roce 2009 (Pensions at a Glance, 2013). 

Kromě výdajů na důchodové zabezpečení jsou úzce spjaty s trendem stárnutí populace 

rovněž výdaje na zdravotní péči. Změny ve výdajích na zdravotnictví k HDP jsou výsledkem 

kolísání rychlosti výdajů na zdravotní péči a růstu ekonomiky jako celku. Hospodářská krize 

z roku 2008 pozastavila, jinak permanentní, růst výdajů na zdravotní péči v mnoha zemích. 

Celkové výdaje činily v roce 2011 průměrně 9,3 % HDP. Svého vrcholu sice dosáhly v roce 

2009 ve výši 9,6 % HDP, přesto v důsledku snižování schodků veřejných financí a klesajících 

příjmů poklesly celkové náklady na zdravotní péči v následujících letech. Před vypuknutím 
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hospodářské krize zaznamenaly všechny země OECD rychlejší nárůst výdajů na zdravotní 

péči než růst ekonomiky. Průměrný roční růst výdajů se pohyboval v letech 2000 až 2009 

kolem 4,1 % ve srovnání s hospodářským růstem, který dosahoval v průměru 1,5 %. Od roku 

2009 se úroveň celkových výdajů na zdravotnictví k HDP stabilizovala či dokonce snížila 

jako například v Estonsku, Irsku nebo Řecku. V případě Spojených států amerických se 

celkové výdaje na zdravotní péči vyšplhaly v roce 2011 téměř k 18 % hrubého domácího 

produktu. Spojené státy tak nadále setrvávají se svými výdaji na zdravotnictví vysoko nad 

průměrem zemí OECD. Náklady na zdravotní péči k HDP zůstaly ve Spojených státech na 

stejné úrovni od roku 2009 po letech nepřetržitého zvyšování (Health at a Glance, 2013). 

Graf. č. 4.1 Výdaje na zdravotní péči v zemích OECD v roce 2011 (v % HDP) 

 

Zdroj: OECD Health at a Glance 2013, vlastní zpracování. 

4.1 Veřejné finance v Japonsku 

Veřejný dluh Japonska se začal rovněž prohlubovat vlivem kumulovaných deficitů. 

Japonské soukromé subjekty byly silně zadlužené na počátku 90. let. Mezi lety 1980 až 1989 

vzrostlo zadlužení domácností z 90 % jejich disponibilního důchodu na téměř 140 %,  

a v případě nefinančních podniků ze 170 % hrubého domácího produktu na více než 210 %. 

Japonské firmy vlivem výhodných úvěrů realizovaly rozsáhlé investiční projekty, čímž došlo 

k navýšení jejich investic z 19 % HDP na 25 %. Přesto se návratnost japonských investic 

ukázala být nízká, především kvůli nevhodné sektorové alokaci. Podíl nákupů stavebních 

pozemků se zvýšil z 10 % na 30 % v průběhu 80. let. Zadlužené domácnosti a firmy se ocitly 

v těžké situaci na počátku 90. let po prasknutí akciové a realitní bubliny. Japonská ekonomika 

upadla do recese a vláda přijala řadu fiskálních balíčků s cílem oživit hospodářský růst, jenže 

tímto postupně započala cestu dlouhodobé fiskální nerovnováhy. Saldo státního rozpočtu se  

v letech 1992 až 1996 změnilo z přebytku ve výši 0,6 % hrubého domácího produktu na 

schodek okolo 5 % (Brender,Pisani a Gagna, 2013). 
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Fiskální situace se sice od počátku 90. let zhoršovala, přesto nemělo Japonsko takové 

problémy s konsolidací veřejných financí jako ostatní členové skupiny G7. Na jaře roku 1997 

byla zvýšena spotřební daň ve snaze japonské vlády zamezit růstu deficitu státního rozpočtu. 

Načasování této daňové reformy však přišlo v nepravou chvíli. O tři měsíce později propukla 

asijská měnová krize, která zhatila plány vlády na ozdravení veřejných financí. Následná 

recese v roce 1998 opět přiměla vládu k přijetí rozsáhlých fiskálních programů. Výsledkem 

byly rozpočtové schodky vyšší než 6 % hrubého domácího produktu. Po následném poklesu 

deficitů v letech 2006 až 2008 došlo prostřednictvím globální ekonomické krize k jejich 

opětovnému nárůstu nad 8 % (Ito, 2011). 

Graf. č. 4.2 Vývoj bilance rozpočtů zemí G7 v letech 1990 až 2013 (v % HDP) 

 

Zdroj: OECD Economic Outlook 2013, vlastní zpracování. 

Přetrvávající fiskální nerovnováha v Japonsku má především podobu strukturálních 

deficitů. Rostoucí rozpočtové výdaje jsou částečně zapříčiněny vyššími náklady na sociální 

zabezpečení. Tyto výdaje se během let 1992 až 2010 zvýšily o 10,4 procentních bodů hrubého 

domácího produktu. Hlavním důvodem tohoto nárůstu je podobně jako ve většině vyspělých 

zemí rychlé stárnutí obyvatel. Populace nad 65 let se za stejné období téměř zdvojnásobila  

z 21 procent obyvatel v produktivním věku na 39 %. Náklady na sociální zabezpečení byly 

částečně kompenzovány poklesem veřejných investic a úrokových plateb, přesto se celkové 

výdaje od roku 1992 zvýšily o 8,5 procentních bodů HDP. Pochopitelně nelze opomenout 

další mandatorní výdaje, jako jsou zdravotní péče, výdaje na dluhovou službu a další, které 

přispívají k neustálému růstu veřejných výdajů. Během dvaceti let navýšily rozpočtové 

deficity hrubý veřejný dluh Japonska ze 70 % hrubého domácího produktu v roce 1992 na 

téměř 220 % v roce 2012. Navíc čistý veřejný dluh v roce 2012 dosahoval kolem 135 % HDP 

a byl druhým nejvyšším po Řecku v rámci zemí OECD. Dopad rostoucího dluhu byl zmírněn 

nízkou mírou dlouhodobých úrokových sazeb, což umožňovalo vládě financovat schodky při 
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relativně nízkých nákladech. Úrokové platby z vládního dluhu se snížily ze 14 bilionů jenů 

v roce 1990 na 10 bilionů v roce 2010. Avšak hrubý veřejný dluh se více než ztrojnásobil  

z 292 bilionů jenů na 936 bilionů jenů za totožné období (OECD, 2013). 

Graf. č. 4.3 Veřejný dluh Japonska v letech 2001−2013 (v % HDP) 

 

Zdroj: Ministry of Finance 2013, vlastní zpracování. 

Dlouhodobé úrokové sazby setrvaly v roce 2013 pod 1 %. Mimořádně nízkou úroveň 

sazeb lze vyjádřit unikátním ekonomickým prostředím zahrnující averzi japonských investorů  

k riziku po delším období hospodářské stagnace, politiku nulových úrokových sazeb od konce 

90. let anebo dlouholetou deflaci. Trh byl schopen absorbovat velké množství dluhopisů při 
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o 10 % a celkově držely 38,3 % nesplacených dluhopisů v roce 2013. Také Japonská centrální 
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2012. Nákupy vládních dluhopisů centrální bankou pokračovaly dále v rámci kvantitativního 

uvolňování v roce 2013, které téměř zdvojnásobilo koupi dluhopisů na 7,5 bilionů jenů (1,5 % 

HDP) za měsíc. Japonská centrální banka je třetím největším držitelem dluhopisů po bankách, 

pojišťovnách a penzijních fondech. 

Některé studie uvádějí, že úrokové sazby nezůstanou na současné úrovni, ale porostou. 

Například růst finančních aktiv domácností pozvolna zpomaluje v důsledku stárnutí populace. 
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studie by veřejný dluh mohl během dekády převýšit úroveň finančních aktiv domácností, což 

by vedlo k nárůstu úrokových sazeb. Japonské úřady předpokládají, že efektivní úroková 
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vlády na 19 bilionů jenů. Kromě toho by významný nárůst výnosů z dluhopisů vážně postihl 

finanční instituce. Státní dluhopisy tvoří téměř jednu čtvrtinu bankovních aktiv. Mezinárodní 

měnový fond dospěl k závěru, že hlavní japonské banky by mohly ustat středně velké šoky 

cen vládních dluhopisů, ačkoli by tyto šoky mohly představovat riziko pro regionální banky. 

Eventuální ztráty z držby dluhopisů by přiměly banky omezit poskytování úvěrů s negativním 

dopadem na hospodářský růst. Proto je potřeba věnovat dostatečnou pozornost rizikům, které 

jsou spojeny s držbou dluhopisů japonským bankami, zejména pokud se předpokládá nárůst 

podílu státních dluhopisů až na 30 % bankovních aktiv do roku 2017 (OECD, 2013). 

4.1.1 Sociální zabezpečení  

Systém sociálního zabezpečení představuje program, jenž podporuje živobytí obyvatel 

prostřednictvím potřebné pomoci proti společensky nežádoucím jevům, jako jsou chudoba, 

nemoci, nezaměstnanost a řada dalších. Do systému sociálního zabezpečení patří zdravotní 

systémy na ochranu veřejného zdraví, sociální péče pro seniory, veřejný důchodový systém, 

rodinná politika nebo systém na ochranu pracovníků. Podstatná část programů využívá systém 

sociálního pojištění. Celkem existuje pět systémů sociálního pojištění. Nejdůležitější z nich 

jsou pak důchodový systém a programy zdravotního pojištění, jejichž všeobecné pokrytí je 

hlavním rysem japonského systému sociálního zabezpečení (Nishimura, 2011). 

Japonský penzijní systém se skládá z veřejných a soukromých důchodových systémů. 

Všichni obyvatelé ve věku 20 let a starší jsou povinni účastnit se systému a jsou rozděleni do 

tří kategorií. První kategorii tvoří osoby samostatně výdělečně činné a studenti, kteří spadají 

do programu National Pension (NP). Druhá skupina pokrývá většinu pracovníků soukromého 

sektoru prostřednictvím Employees Pension Insurance (EPI) a zaměstnance veřejného sektoru 

v rámci Mutual Aid Associations programs (MAAs). Třetí kategorii tvoří manželé účastníků 

druhé skupiny. 

Všichni účastníci důchodového systému mají nárok na základní rovnou výši důchodu 

při splnění stanovených podmínek. Jedná se o dosažení důchodového věku 65 let a úhradu 

příspěvků
11

 po dobu alespoň 25 let nebo více. Japonská vláda poskytuje dotace na financování 

jedné poloviny platby základní výše důchodu. Zbývající část je hrazena penzijními příspěvky  

v rámci programu, do kterého jsou jednotliví plátci zařazeni. V případě potřeby jsou platby 

financovány z rezervního fondu. Kromě základní výše penze je účastníkům druhé kategorie 

vyplácena variabilní složka důchodu. Její výše závisí na dosažených příjmech v produktivním 

                                                           
11

 Pojištěnci v první kategorii platí paušální příspěvek, zatímco zaměstnanci státního a soukromého sektoru 

přispívají formou odvodu daně ze mzdy. Platba je rovnoměrně rozdělena mezi zaměstnance a zaměstnavatele. 

Účastníci třetí kategorie nejsou povinni přispívat. 
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věku. Účastníci skupiny jedna a tři nejsou oprávněni čerpat tuto dávku. Platba je financována 

z příspěvků účastníků druhé kategorie nebo rezervním fondem (IMF, 2012). 

Pojistitelem programů NP a EPI, které představují dva pilíře japonského veřejného 

důchodového systému, je vláda. Více než 60 % starších domácností zcela závisí na veřejných 

důchodových dávkách, které tvoří jejich hlavní příjmy. Dalšími programy jsou zaměstnanecká 

penzijní pojištění například Employees’ Pension Funds, Tax Qualified Pensions (návrh na 

zrušení v roce 2012) nebo Mutual Aid Pensions. Třetí pilíř je spravován každou soukromou 

firmou nebo vládou v případě Mutual Aid Pensions, kde je vláda zaměstnavatelem, ale ne 

všichni zaměstnanci jsou do nich zahrnuti. Národní penzijní fondy jsou určeny v rámci třetího 

pilíře pro účastníky první kategorie, především pro osoby samostatně výdělečně činné. Třetí 

pilíř je založený na dobrovolné účasti. Osobní důchody jsou provozované také organizacemi, 

jako jsou soukromé pojišťovny a svěřenecké fondy, které však nespadají do kategorie systému 

sociálního zabezpečení (Nishimura, 2011). 

Japonsko je v současné době nejrychleji stárnoucí společností na světě. Kromě toho se 

Japonci stali prvním národem, který přirozenou cestou začal opravdu vymírat. Průměrná délka 

života se zvýšila až na 83 let a věkový medián se pohyboval okolo 44 let v roce 2013. Ačkoli 

tyto demografické indikátory patří k nejvyšším na světě, průměrná porodnost žen naopak 

směřuje k opačnému extrému. Počet potomků na jednu ženu dosahoval nejnižší hodnoty 1,27 

v roce 2005. Od té doby se trend nepatrně konsolidoval na současnou úroveň 1,4 dítěte na 

ženu. Přesto Japonsko zůstává téměř na konci celosvětového žebříčku v průměrné porodnosti. 

Počet obyvatel země by mohl do roku 2050 poklesnout ze 127 milionů na 95 milionů (Hýbl, 

2013). 

Výsledkem těchto nepříznivých ukazatelů je rostoucí poměr závislosti starších lidí na 

osoby v produktivním věku. Proto je cílem vlády stabilizovat rostoucí výdaje na sociální 

zabezpečení, které zahrnují důchody, dlouhodobou péči pro seniory, zdravotní výdaje a tvoří 

více než 50 % celkových neúročených vládních výdajů. Kromě toho velká mezigenerační 

nerovnováha, kdy mladší generace je více daňově zatížená než generace starší, vytváří tlak na 

přijetí reforem, které povedou k posílení růstového potenciálu. Například prodloužení věku 

odchodu do důchodu by napomohlo k růstu spotřeby a celoživotních příjmů. Významným 

úkolem vlády je také zachovat poměr mezi dosaženými fiskálními úsporami a poskytovanými 

sociálně záchrannými sítěmi. Japonské státní důchody napomáhají snižovat chudobu obyvatel 

ve stáří, protože penzijní systém má redistribuční funkci. Státní dotace dosahují asi 2 % HDP 

(IMF, 2012). 
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Důchodová reforma z roku 2004 má zabezpečit udržitelnost důchodového systému až 

po dobu 100 let. Reforma byla navržena pro snížení výdajů na důchody z 11,2 % HDP v roce 

2012 na 10,5 % ve fiskálním roce 2020 a dále na 9,9 % ve fiskálním roce 2025, a to navzdory 

stárnutí populace. Dále zvyšuje sazby příspěvků z 13,6 % na 18,3 % od fiskálního roku 2017. 

Kromě toho státní míra příspěvku na základní penzi vzrostla z jedné třetiny ve fiskálním roce 

2004 na jednu polovinu ve fiskálním roce 2009. Navzdory přijatým změnám, obavy o fiskální 

udržitelnost veřejného důchodového systému rostou. Podíl obyvatel platících povinné penzijní 

příspěvky se snížil z 67 % ve fiskálním roce 2005 na 59 % ve fiskálním roce 2011. Klesající 

sazba příspěvku odráží slábnoucí důvěru v důchodový systém po ztrátě penzijních záznamů 

hlášených v roce 2007. Kromě toho byla přerušena valorizace penzijních dávek na počátku 

nového tisíciletí. Vlivem deflace jsou dávky důchodového pojištění v reálném vyjádření vyšší, 

než se očekávalo. Přeplatek důchodových dávek vzhledem k úrovni vyplývající z původního 

indexačního pravidla vytváří platební zátěž okolo 1 bilionu jenů (0,2 % HDP) v průměru za 

rok. Tyto faktory spolu se slabým hospodářským růstem přispěly k rychlejšímu poklesu 

rezerv penzijního fondu na financování budoucích výdajů na důchody. Rezervy ve fiskálním 

roce 2011 činily 149 bilionů jenů a byly o 10 % nižší, než původně odhadovaných 168 bilionů 

jenů z fiskálního roku 2004. Parlament v roce 2012 schválil návrh zákona na odstranění 

přeplatků důchodových dávek ve třech krocích od fiskálního roku 2015. 

Současný stav důchodových financí lze zlepšit na základě tří možných opatření. Jedná 

se o prodloužení věku odchodu do penze, zvýšení příspěvků na důchodové zabezpečení nebo 

snížení důchodových dávek. Poslední varianta je však nejméně pravděpodobná. Důchodové 

dávky jsou dnes v Japonsku nižší vlivem odstranění výše zmíněných přeplatků. Snížení penzí 

navíc zvyšuje starobní chudobu. Průměrný náhradový poměr
12

 dosahoval kolem 48 %, což 

představovalo v roce 2011 pátý nejnižší náhradový poměr v zemích OECD, kde průměr činil 

57 %. Naopak nárůst pojistných odvodů může vést k poklesu počtu plátců, kteří přispívají do 

důchodového systému. Vyšší daňová zátěž zároveň oslabuje motivaci k práci (OECD, 2013).  

Prodloužením věku odchodu do důchodu dojde k poklesu daňového zatížení při vyšší 

účasti starších pracovníků na trhu práce. Věková hranice pro odchod do důchodu se liší podle 

pohlaví účastníků, programu a složky penze. Věková způsobilost pro čerpání základní výše 

důchodu je v současné době 65 let v rámci programu NP. U programu EPI je věková hranice 

účastníků zvýšena na 65 let pro muže do roku 2013 a pro ženy do roku 2018. Pro čerpání 

                                                           
12

 Náhradový poměr je podíl průměrného starobního důchodu a průměrné hrubé mzdy, který určuje průměrné 

snížení příjmů občana po odchodu do důchodu. V tomto případě se jedná o náhradový poměr párů, kdy jedna 

osoba je výdělečně činná. 
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procentuální složky důchodu je věková způsobilost 60 let, přičemž dojde k jejímu zvýšení na 

65 let u mužů během let 2013−2025, u žen pak během 2018−2030. Navíc rozdíl mezi střední 

délkou života a věkovým nárokem na starobní důchod je v Japonsku vyšší, než ve většině 

zemí OECD (IMF, 2012).  

4.1.2  Zdravotní péče  

Výdaje na japonské zdravotnictví patří mezi jedny z nejnižších ve srovnání s ostatními 

vyspělými zeměmi. V roce 2010 dosahovaly celkové náklady přibližně 7,8 % HDP. Stárnutí 

japonské populace však výrazným způsobem ovlivňuje systém zdravotní péče. Podíl obyvatel 

starších 65 let narůstá, zatímco klesá počet občanů, kteří platí pojistné na systém zdravotního 

pojištění. Podle některých odhadů se podíl seniorů zvýší až na 40 % celkové populace do roku 

2050. Aktuálně se tento ukazatel pohybuje kolem 25 %. Okolo 38,1 % nákladů na zdravotní 

péči je financováno vládními příjmy, dalších 48,5 % je hrazeno zaměstnanci a zaměstnavateli 

prostřednictvím pojistného. Spoluúčastnické platby tzv. copayment dosahují kolem 12,7 % 

celkových nákladů. Je tedy zřejmé, že břemeno financování zdravotní péče spadá především 

na osoby v produktivním věku, jejichž počet klesá, zatímco poměr závislosti starších lidí na 

zdravotní péči nadále stoupá. Navíc senioři čelí vyšším zdravotním rizikům, a proto vyžadují 

větší péči než dospělí (Hsu a Yamada, 2013). 

Navzdory výše uvedeným faktorům, které mají tendenci zvyšovat výdaje na zdravotní 

péči, je japonský systém zdravotní péče velmi kvalitní a relativně nákladově efektivní. Jedním 

ze znaků tohoto systému je vysoce rovnostářský přístup ke zdravotní péči. Výborný zdravotní 

stav populace navíc přispívá k tomu, že se japonské obyvatelstvo nachází na předních místech 

v rámci některých demografických ukazatelů. V důsledku zachování cenové dostupnosti jsou 

určité pokročilé služby zdravotní péče vyloučeny ze systému zdravotního pojištění. Současné 

veřejné zdravotní pojištění lze rozdělit podle OECD (2009) do čtyř kategorií:
13

 

 Society Managed Health Insurance - je pro zaměstnance velkých podniků,  

jejich rodinných příslušníků a pro některé starší pacienty, kteří jsou závislí na svých 

dětech. Tento pilíř se v roce 2009 skládal z více než 1540 pojišťovacích společností, 

které jsou financovány platbou pojistného ze strany zaměstnanců a zaměstnavatelů.  

 Japan Health Insurance Association-Managed Health Insurance - se vztahuje na 

zaměstnance malých podniků v rámci jediného celostátního fondu spravovaného 

veřejnou korporací.  

                                                           
13

 Občané nad 75 let jsou pokryti zdravotním pojištěním pro starší. Od roku 2000 je dlouhodobá zdravotní péče 

zahrnuta do vlastního systému pojištění a je spravována územní samosprávou.  
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 National Health Insurance – se zaměřuje na pojištěnce, kteří nejsou zahrnuti 

v předchozích kategoriích, jako jsou osoby samostatně výdělečně činné, nezaměstnaní, 

senioři, nezaopatřené děti a další. Je organizované místními vládami. V roce 2009 zde 

působilo přes 1800 pojišťovacích subjektů a 165 společností pro samostatně výdělečně 

činné osoby. 

 Mutual Aid Associations – je druhem zdravotního pojištění pro zaměstnance 

veřejného sektoru včetně učitelů. Podle údajů z roku 2009 poskytovalo tento režim 

zdravotního pojištění celkem 76 společností. 

4.1.3 Strategie fiskálního řízení a stabilizace veřejného dluhu  

Japonská vláda během posledních dvou dekád podnikla nespočet kroků na konsolidaci 

zhoršeného stavu veřejných financí, avšak bez dlouhodobě výraznějších úspěchů. V roce 2010 

byla proto schválena strategie fiskálního řízení, která byla založena na tříletém střednědobém 

rámci, který byl v srpnu 2011 a 2012 revidován. Jejím cílem je snížit do fiskálního roku 2015 

primární deficit vlády a místních samospráv na polovinu, a k fiskálnímu  roku 2020 dosáhnout 

primárního přebytku. Důraz je kladen také na stabilizaci a nakonec redukci poměru veřejného 

zadlužení k HDP. Strategie obsahuje základní zásady fiskálního řízení, kterými podle OECD 

jsou: 

a) pravidlo pay-as-you-go, které vyžaduje, aby vláda zajistila trvalé zdroje příjmů pro 

financování nových výdajových programů a daňových úlev, 

b) každoroční snížení rozpočtového deficitu pro dosažení střednědobých cílů, 

c) snížení zbytečných výdajů včetně zvláštních účtů, jež umožní flexibilitu v rozpočtové 

alokaci, 

d) spolupráce mezi ústřední vládou a místními orgány k dosažení fiskální konsolidace  

a zamezit přesunu finanční zátěže na místní samosprávy. 

Vhodný fiskální cíl v rámci strategie závisí na poměru zadlužení k HDP a na rozdílu 

mezi nominální úrokovou mírou a tempem růstu nominálního hrubého domácího produktu. 

Podle vládního scénáře z roku 2012 se předpokládá, že primární schodek rozpočtu zůstane ve 

výši 3 % HDP do roku 2020, ačkoli se růst nominální produkce liší v důsledku změn cenové 

hladiny, růst reálného HDP setrvává na 1 %. Tento předpoklad může být pro Japonsko reálný, 

protože dopad inflace na primární saldo rozpočtu, vyjádřený níže uvedenou rovnicí, je blízko 

nule. 

∆D = g [b×X – a×R] = g×R [b×(X/R) – a], kde  (4.1) 
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D = primární rozpočtové saldo 

g = nominální růst výstupu 

b = elasticita výdajů, tj. nárůst výdajů kvůli 1 % zvýšení nominálního růstu (odhadován okolo 

1,0) 

X = primární výdaje 

a = elasticita daní, tj. nárůst daňových příjmů v důsledku 1% zvýšení nominálního růstu 

(odhadován okolo 1,1) 

R = daňové příjmy 

Poměr primárních výdajů na daňové příjmy (X/R) je zhruba 1,1. To znamená, že je 

primární saldo japonského rozpočtu jen nepatrně ovlivněno změnami cenové hladiny. 

Tab. č. 4.1 Ilustrace dynamiky veřejného dluhu Japonska do roku 2020 

A.    Úroveň při níž je poměr dluhu k HDP stabilizován (% HDP)
14

     

         Mezera
15

  tempo nominálního růstu (průměrná roční míra růstu do 2020 v %) 

  

 

-0,75 1,5 3,0 5,0 10,0   

  0,0 284 248 227 202 153 

   1,5 298 261 239 213 161 

   3,0 314 274 251 224 169 

   4,5 330 288 264 235 178       

B.    Zlepšení v primárním rozpočtovém přebytku potřebné pro stabilizaci dluhu (% HDP) 

         Mezera  tempo nominálního růstu (průměrná roční míra růstu do 2020 v %) 

 

 

-0,75 1,5 3,0 5,0 10,0   

  0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

   1,5 7,5 6,9 6,6 6,2 5,4 

   3,0 12,4 11,2 10,5 9,7 8,1 

   4,5 17,9 16,0 14,9 13,6 11,0       

Zdroj: OECD 2013, vlastní zpracování. 

Za předpokladu výše zmíněného vládního scénáře by 1,5 % růst nominálního hrubého 

domácího produktu spolu s1,5 procentní bodovou mezerou zvýšily poměr zadlužení Japonska 

na 261 % HDP v roce 2020 (tabulka A). Níže uvedený vzorec lze aplikovat pro výpočet 

primárního salda potřebného ke stabilizaci poměru dluhu k HDP.  

(r - g) × (dluh / HDP), kde (4.2) 

 r = nominální úroková sazba; g = tempo nominálního růstu 

                                                           
14

 Výpočty jsou ukotveny podle projekce zadlužení v roce 2014 (230 % HDP). 
15

 Mezera mezi úrokovými sazbami a nominálním růstem v procentních bodech v roce 2020. Průměrný rozdíl  

v průběhu posledních 30 let činil 1,5 procentního bodu. 
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Primární přebytek ve výši 3,9 % je potřebný pro stabilizaci dluhu (za předpokladu, 

žádných dalších faktorů jako jsou výnosy z privatizace). Přechod z primárního schodku ve 

výši 3% HDP do přebytku ve výši 3,9 % znamená zlepšení o 6,9 % HDP (tabulka B). Pokud 

by roční míra nominálního růstu byla 5 %, došlo by k redukci poměru dluhu k HDP na 213 % 

(tabulka A). Na základě tohoto předpokladu je potřeba přebytek ve výši 3,2 % pro stabilizaci 

poměru dluhu k HDP, což představuje celkové zlepšení o 6,2 % HDP (OECD, 2013). 

4.2 Veřejné finance Spojených států amerických 

Americké veřejné finance se liší od japonských financí v mnoha ohledech
16

, přesto 

mají některé znaky společné. Jak japonská, tak americká vláda hospodařila na počátku nového 

tisíciletí s rozpočtovými deficity. Spojené státy americké dosahovaly deficitu okolo 3 až 4 % 

hrubého domácího produktu v letech 2003−2004. Japonsko vykazovalo schodek okolo 6 %. 

Mandatorní závazky jmenovitě náklady na sociální zabezpečení, zdravotní péči tvoří v obou 

státech významný zdroj fiskální nerovnováhy. Obě země zaznamenávají rostoucí podíl těchto 

výdajů. Japonská společnost však stárne rychleji než ve Spojených státech, z tohoto důvodu 

jsou také obavy ohledně udržitelnosti veřejných financí v Japonsku podstatně vyšší (Kaizuka 

a Krueger, 2006). 

Nicméně také ve Spojených státech hraje konsolidace veřejných financí důležitou roli 

pro realizaci hospodářské politiky. Významným mezníkem v americké fiskální historii byl rok 

1998, kdy za vlády prezidenta Billa Clintona hospodařil federální kabinet s rozpočtovým 

přebytkem. Jednalo se o první vytvořený přebytek federálního rozpočtu po dlouhém období 

deficitů, které Spojené státy provázely od 70. let 20. století. Když skončilo funkční období 

prezidenta Clintona v lednu roku 2001, prezidentskou funkci převzal republikánský kandidát 

George W. Bush jun. Již v době předvolebních bojů Bush prohlašoval, že navrátí lidem jejich 

peníze zpět ve formě daňových škrtů. Na počátku své volební funkce přijal stěžejní opatření 

v podobě daňových úlev, jejichž cílem bylo stimulovat agregátní nabídku. Fiskální podpora 

měla napomoci ekonomice absorbovat posloupnost několika šoků od prasknutí bubliny na 

akciových trzích v roce 2000 (Brender, Pisani a Gagna 2013). 

Podle Thorntona (2012) byl pokles federálních příjmů k hrubému domácímu produktu 

v letech 2000−2003 pravděpodobně zapříčiněn recesí z roku 2001. Bushovy daňové škrty sice 

podpořily pokles daňových příjmů, ale významným faktorem vzniku rozpočtových deficitů po 

                                                           
16

 V Japonsku začíná fiskální rok od 1. dubna do 31. března, zatímco ve Spojených státech od 1. října do 30 září. 

Rovněž v evropských zemích se začátek rozpočtového období liší, zpravidla však jednotlivé státy hospodaří od 

1. ledna do 31. prosince. 
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roce 2001 byly neustále rostoucí federální výdaje. Poměr dluhu k HDP vzrostl pouze z 57 % 

v roce 2000 na 64 % do roku 2007. Kromě toho došlo k většině nárůstu veřejného dluhu od 

1970−2007 proto, že vláda vynaložila mnohem více finančních prostředků, asi okolo 6 bilionů 

dolarů, než vybrala na daních.  

V letech 2007 až 2009 vypukla ve Spojených státech finanční krize. Federální vláda 

přijala stimulační opatření na podporu finančního sektoru
17

. Finanční krize však brzo přerostla 

v krizi hospodářskou. Podstatná část federálních výdajů měla charakter výdajů mandatorních, 

přestože diskreční výdaje rovněž prudce vzrostly. Kongres na začátku roku 2009 schválil 

významný stimulační balíček v reakci na slabé ekonomické podmínky a dramatickou ztrátu 

pracovních míst, které prudce zvýšily míru nezaměstnanosti. Tento fiskální balíček zahrnoval 

stimulační výdaje a daňové škrty v odhadované hodnotě 787 miliard dolarů
18

, přičemž okolo 

300 miliard dolarů tvořily diskreční výdaje na bydlení, infrastrukturu, vzdělání a zdravotní 

péči (Austin, 2014). 

Stimulační balíček vyvolal bouřlivou debatu napříč politickými stranami. Republikáni 

a někteří straníci prezidenta Obamy byli proti zavedení balíčku, neboť jej považovali za příliš 

nehospodárný. Především opoziční Republikánská strana se obávala, že stimul zhorší problém 

amerického zadlužení. V průběhu několika měsíců po přijetí stimulačního balíčku jeho kritika 

neustávala, neboť ukazatele ozdravení americké ekonomiky byly nadále slabé. Zejména došlo 

ke zvýšení schodků veřejných financí a obchodní bilance, zatímco míra nezaměstnanosti stále 

rostla. Od roku 2009 do roku 2010 se meziroční míra nezaměstnanosti zvýšila z 9,3 na 9,7 %. 

(Čáslavka a Henn, 2012). 

Ačkoli fiskální stimuly schválené během globální krize prohloubily deficit federálního 

rozpočtu, nebyly hlavním faktorem zhoršeného stavu veřejných financí a vysokého zadlužení. 

Rostoucí zadlužení je především výsledkem vyšších výdajů na sociální programy a úrokových 

plateb z dluhu. Během recese došlo k nárůstu povinných výdajů a poklesu příjmů následkem 

probíhajících daňových škrtů. Méně než jednu šestinu z růstu úrokových výdajů lze připsat na 

vrub stimulačních opatření. Existují dva důvody, proč měly fiskální stimuly jen zanedbatelný 

dopad na federální rozpočet. Za prvé, byly mnohem menší než přímé fiskální dopady recese. 

Přímé účinky recese zvýšily deficit z 2 % HDP na přibližně 8 %. Stimulační opatření navýšila 

deficit o další 2 % HDP na 10 %. Za druhé, trvání fiskálních programů bylo omezené. Naproti 

                                                           
17

 V říjnu 2008 schválil Kongres USA program na podporu problémových aktiv (Troubled Asset Relief Program 

ve výši 700 miliard USD. Tento program se soustředil na stabilizaci finanční krize pomocí nákupu obchodních 

podílů amerických bank a společností 
18

 Podle Rozpočtového úřadu Kongresu z roku 2012 celkové náklady programu dosahují 831 miliard dolarů za 

období 2009−2019. 
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tomu přímé dopady recese začaly dříve a budou dále pokračovat, dokud se ekonomika nevrátí 

do stavu plné zaměstnanosti (Eichengreen, Feldman, Liebman, Hagen a Wyplosz, 2011). 

4.2.1 Medicare a Medicaid  

Vývoj rozpočtových položek v uplynulých desetiletích výrazně ovlivnily mandatorní 

výdaje. Povinné výdaje zahrnují platby sociálního zabezpečení, Medicare, Medicaid, ostatní 

starobní a invalidní výdaje, zabezpečení příjmů v nezaměstnanosti, dětské daňové úlevy atd. 

Kromě povinných výdajů obsahuje federální rozpočet diskreční výdaje a výdaje na dluhovou 

službu. Pokles diskrečních výdajů na celkových výdajích federálního rozpočtu byl nahrazen 

růstem mandatorních výdajů. Podstatnou část nárůstu rozpočtových výdajů, které vytvořily 

téměř přetrvávající deficit v průběhu několika desítek let před finanční krizí, tvořily výdaje na 

Medicare a Medicaid. Tyto sociální programy vzrostly z 18 % mandatorních výdajů v roce 

1979 na 31 % v roce 2011. Během totožného období poklesly platby sociálního zabezpečení 

ze 46 % na 36 % povinných výdajů, a to navzdory skutečnosti, že se mandatorní výdaje 

k celkovým rozpočtovým výdajům procentuálně zvýšily (Thornton, 2012).  

Medicare zahrnuje zdravotní péči pro osoby starší 65 let a osoby s určitým zdravotním 

postižením. Více než 47 milionů osob je zahrnuto v tomto programu. Medicaid je programem 

zdravotního pojištění pro určité kategorie osob s nízkými příjmy, jako jsou těhotné ženy, děti 

a osoby se zdravotním postižením. Počet pojištěnců v programu Medicaid je odhadován na 50 

milionů, přičemž do roku 2021 by se měl zvýšit na 100 milionů (Luckie, 2011). 

Spojené státy jsou dnes konfrontovány, stejně jako ostatní vyspělé země, s problémem 

reformy veřejných důchodových systémů a systémů zdravotní péče. Stárnutí populace navíc 

dává „zvýšenou politickou moc“ hlavním příjemcům těchto programů. Bývalý předseda 

Sněmovny reprezentantů Tip O´Neill v 80. letech prohlásil s odkazem na sociální zabezpečení 

„touch it and you die“ neboli dotkněte se ho a zemřete. Zákon o ochraně pacienta a cenově 

dostupné péči, který v roce 2010 stvrdil podpisem prezident Barack Obama, představoval 

příklad vynaložené politické energie při sjednávání této zdravotní reformy. Nicméně absence 

dalších významných reforem povede k nárůstu výdajů na sociální programy. Výdaje na tři 

hlavní sociální programy (sociální zabezpečení, Medicare a Medicaid) by dosahovaly okolo 

12,5 % hrubého domácího produktu v roce 2022 oproti 10,2 % v roce 2012 (Brender, Pisani,  

a Gagna, 2013). 

I kdyby se americké vládě podařilo úspěšně stabilizovat poměr dluhu k HDP v příštích 

letech, dlouhodobější fiskální problémy spojené se stárnutím populace a rostoucími výdaji na 

zdravotní péči přetrvají. Na druhou stranu mají Spojené státy daleko příznivější demografické 
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vyhlídky, než většina evropských států nebo Japonsko. Federální vláda však v současnosti čelí 

tlaku na financování rostoucích výdajů na sociální zabezpečení následkem odchodu poválečné 

generace do penze, ale podle odhadů Rozpočtového úřadu Kongresu by se v příštích patnácti 

letech měla demografická zátěž stabilizovat. Nicméně hlavní výzvou z dlouhodobého hlediska 

jsou výdaje na zdravotní péči. Od roku 1975 rostly výdaje na příjemce dvou hlavních vládních 

programů zdravotní péče průměrným ročním tempem o 2 % rychleji než výstup na obyvatele. 

Jedním z hlavních důvodů rostoucích nákladů je neefektivní využívání zdravotnických služeb, 

což dokládají také výdaje na zdravotní péči, které jsou ve Spojených státech mimořádně vyšší 

než v jiných zemích, a to i po úpravě příjmů na jednoho obyvatele. V této souvislosti navrhli 

odborníci na zdravotní péči v USA změny, které eliminují nedostatky ve zdravotním systému. 

Zákon o cenově dostupné péči z roku 2010 obsahoval řadu navržených změn, i když v mnoha 

případech pouze v pilotní podobě. Rozpočtový úřad Kongresu odhaduje, že reforma zdravotní 

péče
19

 sníží schodek o více než 1 bilion dolarů ve druhé dekádě 21. století (Eichengreen, 

Feldman, Liebman, Hagen a Wyplosz, 2011). 

Tab. 4.2 Položky federálních výdajů v USA ve vybraných letech (v % HDP) 

 

1999−2001 2003−2007 2021 

Sociální programy 7,5 8 11,5 

Úroky z dluhu 2,3 1,5 4,4 

Diskreční výdaje 6,3 7,6 6,7 

Jiné mandatorní výdaje 2,3 2,6 2,8 

Celkové výdaje 18,3 19,8 25,4 

Celkové příjmy 20 17,3 18,4 

Bilance rozpočtu 1,7 -2,5 -7 

Zdroj: Congressional Budget Office, 2011. 

4.2.2 Sociální zabezpečení 

Sociální zabezpečení představuje systém sociálního pojištění, který poskytuje starobní, 

invalidní či pozůstalostní dávky. V září 2012 obdrželo dávky sociálního zabezpečení přibližně 

56 milionů osob, přičemž okolo 65 % těchto příjemců tvořili penzisté. Podle odhadů zahrnuje 

program sociálního zabezpečení přes 159 milionů pracovníků. Systém je financován odvodem 

                                                           
19

 Reforma zdravotnictví představuje největší změnu amerického systému zdravotní péče od roku 1965. Hlavním 

cílem této reformy je zajistit dostupnou zdravotní péči milionům nepojištěných Američanů. Celkové náklady 

na zdravotní péči by měly v letech 2010−2019 dosáhnout téměř 1 bilionu dolarů. Republikánská strana však 

velmi tvrdě vystupuje proti této reformě, kterou musel potvrdit nejvyšší soud, a snaží se ji zrušit nebo alespoň 

oslabit. Republikáni tvrdí, že zvýší cenu zdravotního pojištění, a že nutí pod hrozbou pokuty nepojištěné osoby 

pojistit se.  
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daně ze mzdy. Platba je odváděna zaměstnancem i zaměstnavatelem. Daňové příjmy jsou poté 

investovány do úročených federálních obligací, jež jsou drženy vládními svěřeneckými fondy.  

Od roku 1984 do 2009 vykazoval program sociálního zabezpečení přebytky daňových 

příjmů. Přebytky daňových příjmů a úroky připsané na svěřenecké fondy ve formě federálních 

vládních obligací přispěly k rostoucímu zůstatku svěřeneckého fondu. V roce 2010 začal fond 

hospodařit s ročním schodkem peněžních toků při nezahrnutí úrokových výnosů do celkových 

příjmů. Při započítání všech příjmů bude fond hospodařit s celkovým přebytkem každý rok od 

2012 do 2020. V roce 2021 by celkové výdaje měly převyšovat příjmy a aktiva fondu začnou 

být čerpána na spolufinancování dávek a správních nákladů. Správci svěřeneckých fondů však 

předpokládají, že fond sociálního zabezpečení bude mít kladný zůstatek až do roku 2033. Poté 

budou svěřenecké fondy sociálního zabezpečení vyčerpány. Příjmy budou zahrnovat pouze 75 

procent plánovaných ročních dávek. Během příštích 75 let se očekává, že náklady na sociální 

zabezpečení budou v průměru o 19 % vyšší než příjmy.  

Demografické změny představují jeden z hlavních důvodů nedostatku příjmů na řízení 

programu sociálního zabezpečení. První vlna poválečné generace začala odcházet do důchodu 

v roce 2008. Úhrnná plodnost je nižší než během let 1945 až 1965 a průměrná délka života se 

zvyšuje. Tyto faktory výrazně přispívají ke stárnutí populace. Odhaduje se, že počet obyvatel 

ve věku 65 let a starších vzroste o 77 % v letech 2010 až 2030. Počet pracovníků na každého 

příjemce sociálního zabezpečení poklesne z 2,9 % v roce 2011 na 2,0 v roce 2035. 

Mnozí politici se domnívají, že určitá opatření by měla být implementována co možná 

nejdříve. Tento názor byl sdílen širokou škálou zainteresovaných skupin. Nicméně nepanuje 

shoda na tom, zda prognózy ohledně vyčerpání zdrojů představují krizi či nikoli. O rozdílnosti 

názorů na tuto problematiku vypovídá rovněž zpráva poradního sboru sociálního zabezpečení 

z roku 1997, která představila tři různé reformní plány. Žádný z těchto plánů nebyl podpořený 

dostatečným počtem hlasů. Podobná rozdílnost panovala v reformních návrzích zákona o soc. 

zabezpečení v roce 2012. Zastánci reformy vidí sociální zabezpečení jako přežitek postavený 

na obavách z období Velké deprese. Poukazují na reformy provedené v jiných zemích, které 

nyní používají individuální investování do důchodových fondů, a tím posilují prostřednictvím 

úspor a investic ekonomiku. Podle zastánců reformy jsou systémy s průběžným financováním 

neudržitelné ve stárnoucí společnosti. Někteří zase tvrdí, že vytvoření systému individuálních 

účtů by vládě zabránilo použít přebytky příjmů sociálního zabezpečení na jiné vládní výdaje. 

Nedávné propady akciových trhů a vznik ročních schodků peněžních toků systému sociálního 

zabezpečení učinily investiční návrhy mezi některými politiky méně populární. 
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Prezident Obama nevěří, že sociální zabezpečení je hnací silou rozpočtových deficitů, 

nebo že se nachází v krizi v současné době. Avšak podporuje politickou spolupráci na posílení 

systému do budoucna, aby se zajistilo, že sociální zabezpečení zůstane skálopevným přínosem 

pro starší Američany. V rozpočtu za rok 2013 prezident uvedl, že je zásadně proti privatizaci 

systému
20

 (Nuschler, 2012). 

4.2.3 Výdaje na obranu  

Podíl diskrečních výdajů na celkových výdajích federálního rozpočtu se v průběhu let 

výrazně snížil. V roce 1962 dosahovaly tyto výdaje 67 % celkových výdajů a tvořily hlavní 

část federálních výdajů až do poloviny 70. let. Od té doby však diskreční výdaje zaznamenaly 

sestupný trend a v roce 2013 čítaly pouze 35 % celkových výdajů. Ve Spojených státech hrály 

vždy významnou úlohu výdaje na obranu, které zdůrazňovaly právě velký podíl diskrečních 

výdajů na celkovém složení rozpočtu. Obranné výdaje poklesly na 3 % hrubého domácího 

produktu na konci 90. let, ale do roku 2011 vzrostly na 4,7 % HDP. Avšak v posledních dvou 

letech byly výdaje na obranu redukovány, zejména kvůli stažení bojových jednotek v Iráku. 

Stažení většiny vojenských jednotek z Afghánistánu je plánováno do konce roku 2014. Podle 

prognózy Rozpočtového úřadu Kongresu se i v následujících letech sníží podíl diskrečních 

výdajů, a to i přes poměrně vysoké náklady na obranu. V roce 2012 činily diskreční výdaje 

7,6 % HDP včetně výdajů na obranu. Podle současné projekce diskreční výdaje v roce 2023 

poklesnou na úroveň 5,5 % HDP (Austin, 2014). 

Podle Amadeo (2014) představují dlouhodobé vojenské výdaje hlavního přispěvatele 

rozpočtových deficitů. Tyto náklady, které vláda vydává na válku proti teroru od roku 2002, 

podpořily významným způsobem růst veřejného zadlužení. V současné době dosahuje veřejný 

dluh přes 17 bilionů dolarů, okolo 100 % HDP. Paradoxně ani úbytek federálních výnosů 

během recese, kdy poklesly příjmy federálního rozpočtu z 2,6 bilionů dolarů ve fiskálním roce 

2007 na 2,1 bilionů dolarů ve fiskálním roce 2009, nezastavil růst výdajů na obranu. Vládě se 

nepodařilo obnovit úroveň příjmů z roku 2007 ani ve fiskálním roce 2012, kdy čítaly pouze 

2,4 bilionů dolarů. Nicméně na rozpočtových deficitech a vysokém zadlužení se podílela celá 

řada jiných faktorů, ať už v podobě rostoucích mandatorních výdajů nebo opatření vlády na 

oživení ekonomiky v letech 2007 až 2009. Federální vláda od fiskálního roku 2011 vynaložila 

na povinné výdajové položky přes 2 biliony dolarů ročně.  

                                                           
20

 Prezident je rovněž proti zvyšování věku odchodu do důchodu, ale například podporuje zvýšení maximální 

roční výši náhrady, která je předmětem daně ze mzdy, aby pomohla financovat program. Na základě úpravy 

zákona z roku 1983 se hranice důchodového věku zvýší z 65 let na 67 do roku 2022. 
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4.2.4 Strategie fiskální konsolidace a veřejný dluh 

Prezident Obama ve svém návrhu rozpočtu za rok 2010 stanovil střednědobý fiskální 

cíl vyrovnat primární rozpočet do roku 2015, a tím stabilizovat poměr veřejného dluhu k HDP 

na přijatelnou úroveň. Tento záměr předpokládá snížit schodek na přibližně 3 % a stabilizovat 

poměr dluhu ve výši okolo 70 %. Byla ustanovena Národní komise pro fiskální zodpovědnost 

a reformu složená z představitelů obou politických stran. Plány národní komise či Politického 

centra překračují prezidentův záměr a navrhují snížit deficit na úroveň 2,3 % respektive 1,2 % 

HDP. Tyto plány byly navrhnuty nejen ke stabilizaci poměru dluhu na 70 % HDP, ale také na 

jeho snížení ve druhé polovině desetiletí (Eichengreen, Feldman, Liebman, Hagen a Wyplosz, 

2011). 

Tab. č. 4.3 Vývoj veřejného dluhu USA v letech 2001−2013 

Fisk. rok 
Dluh 

 (v bil. USD) 

HDP  

(v bil. USD) 
Dluh/HDP 

2013 16,8 16,9 99% 

2012 16 16,4 98% 

2011 14,8 15,6 95% 

2010 13,6 15 90% 

2009 11,9 14,4 83% 

2008 10,0 14,9 68% 

2007 9,0 14,6 62% 

2006 8,5 13,9 61% 

2005 7,9 13,2 60% 

2004 7,4 12,4 60% 

2003 6,8 11,6 58% 

2002 6,2 11 56% 

2001 5,8 10,6 55% 

Zdroj: National Debt by Year 2013, vlastní zpracování. 

Veřejný dluh Spojených států amerických se skládá ze dvou částí. Téměř dvě třetiny 

dluhu představuje dluh v držbě veřejnosti, zatímco zbývající část zahrnuje mezivládní dluh. 

Mezivládní dluh je převážně držen vládními institucemi v podobě federálních svěřeneckých 

fondů. V roce 2012 drželi zahraniční investoři 5,5 bilionů dolarů (okolo jedné třetiny dluhu), 

přičemž Čína a Japonsko disponovaly nejvyšším podílem amerických cenných papírů. Čína 

vlastnila dluhopisy ve výši 1,2 bilionů dolarů, Japonsko pak drželo cenné papíry v hodnotě 

1,1 bilionů dolarů. Třetím nejvyšším držitelem dluhu byly země OPEC s 267 mld. dolarů. 

Přestože americké cenné papíry zůstávají vyhledávanou investicí, stále větší část zahraničních 

investorů vkládá své úspory do tuzemských dluhopisů (Amadeo, 2013). 
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4.3 Veřejné finance v zemích EU 

Světová finanční krize z roku 2008 vyvrátila veškeré iluze o celistvosti Hospodářské  

a měnové unie a poukázala na její vážné nedostatky. Přestože celosvětová krize započala jako 

lokální krize na americkém hypotečním trhu, svým masivním dopadem na světové finanční 

trhy přerostla v krizi globální a od roku 2008 postihla i světové ekonomiky. V případě států 

Evropské unie měla krize hlubší kořeny, které zasahovaly do doby před rokem 2007 potažmo 

2008. Některé státy svou dlouhodobě nezodpovědnou až hýřivou fiskální politikou porušovaly 

zásadním způsobem fiskální disciplínu, která vycházela primárně z ustanovení Maastrichtské 

smlouvy.
21

 Rozpočtová nekázeň jednotlivých států se v konečném důsledku projevila růstem 

jejich dluhu. Avšak z historického hlediska není vysoké zadlužení v evropských zemích ničím 

neobvyklým. Dluhové financování bylo považováno za vhodný způsob, jak zabezpečit stále 

rostoucí výdaje na veřejné služby a transfery. 

Tab. 4.4 Veřejný dluh ve vybraných zemích EU a letech (v % HDP) 

 

2001 2005 2009 2013 

Německo 60 68 75 81 

Francie 58 66 79 94 

Finsko 44 41 44 56 

Švédsko 56 52 43 41 

Česká republika − 30 34 48 

Polsko − 47 51 58 

Slovensko − 35 36 55 

Estonsko − 4 7 10 

Lotyšško − 12 37 43 

Zdroj: Eurostat 2014, vlastní zpracování. 

Finanční krize po svém vypuknutí zcela změnila dosavadní průběh dluhové situace 

v Evropě. Dramatický nárůst veřejného dluhu v mnoha evropských zemích byl do jisté míry 

výsledkem snahy jednotlivých vlád redukovat soukromé zadlužení, které bylo akumulováno 

během několika let předcházejících finanční krizi. De facto při vzniku Hospodářské a měnové 

unie signatáři smlouvy opomenuli potenciální destabilizační prvky, které souvisely s realizací 

jednotné měnové politiky v oblasti, kde převládal vysoký stupeň finanční heterogenity. Stejná 

                                                           
21

 Za druhý nástroj fiskální disciplíny byl považován kontroverzní Pakt stability a růstu, který byl schválen 

Evropskou radou v roce 1997. Z právního hlediska je Pakt chápán jako technické upřesnění ustanovení 

Maastrichtské smlouvy, které zakazuje členským státům EU hospodařit s nadměrnými rozpočtovými schodky. 

Ačkoli byla myšlenka Paktu hodnocena kladně, skutečný efekt byl opačný. Jako první Pakt porušilo v roce 

2001 Portugalsko. Kontroverze vyvrcholily s návrhem Evropské komise sankcionovat za nadměrné deficity 

Francii a Německo. V roce 2005 došlo k revizi Paktu, jehož změny však byly dalšími státy rázně kritizovány. 
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měnová politika tehdy vedla k finančním praktikám, které se lišily mezi jednotlivými státy. 

Tato situace nastala například na trhu hypotečních úvěrů (Brender, Pisani a Gagna, 2013). 

4.3.1 Dluhová krize v eurozóně 

Dluhová krize zemí eurozóny započala na konci roku 2009, kdy nově zvolená řecká 

vláda odhalila nepravdivé údaje o stavu veřejných financí bývalé vlády. Státní schodek činil 

12,5 % hrubého domácího produktu. Podle bývalého premiéra neměl deficit státního rozpočtu 

dosahovat více než 4 % HDP. Vysoký schodek byl způsoben dopady hospodářské krize, ale 

významně k němu přispěly i machinace bývalé vlády. Nový ministr financí Papaconstantinu 

konstatoval, že předchozí vláda do schodku rozpočtu nezapočítala platby za velké stavební 

projekty, jako jsou dálnice. Řecko již v minulosti zfalšovalo stav svých veřejných financí, kdy 

usilovalo o přijetí společné evropské měny (Houska, 2009). 

Tyto aspekty snížily důvěru zahraničních investorů, čímž se řecké dluhopisy zvýšily 

na neudržitelnou úroveň. Nicméně jak se krize zhoršila, bylo jasné, že dopady hospodářského 

kolapsu mohou vytvořit nákazu, která by se rozšířila do zbytku Evropy. Proto se členské státy 

EU domluvily na nutné spolupráci v reakci na dluhovou krizi. V květnu roku 2010 se ministři 

financí EU dohodli na balíčku finanční pomoci pro Řecko s cílem zabránit možnému bankrotu  

a šíření krize do dalších ekonomik. Nicméně do dluhových problémů se postupně dostávaly 

další země. Irsko a Portugalsko také požádaly EU a MMF o finanční podporu (Congressional 

Research Service, 2012). 

Na rozdíl od Řecka byla dluhová krize v Irsku zapříčiněna bankovní krizí v důsledku 

kolapsu realitního trhu v roce 2008. Irská ekonomika zažila jednu z nejhlubších krizí v zemích 

eurozóny. Podle zprávy George Masona poklesl výstup Irska o 10 % mezi lety 2008 až 2009, 

zatímco nezaměstnanost se zvýšila ze 4,5 % v roce 2007 na téměř 13 % v roce 2010. Irská 

vláda přijala rozsáhlé stimuly na podporu svého finančního systému během globální krize, ale 

rozpočtový deficit skrze masivní podpory vzrostl na nekontrolovatelnou úroveň. V roce 2010 

bylo Irsko na pokraji platební neschopnosti a bylo nuceno vyhledat finanční podporu ze strany 

orgánů Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu. V případě Portugalska se nejednalo 

o bankovní krizi, ale úpadek v mezinárodním obchodu. Schodek obchodní bilance činil v roce 

2009 více než 10 %. Když se ekonomická situace v zemi zhoršila, vláda se snažila zavést řadu 

opatření na snížení vysoké nezaměstnanosti, ale jako v jiných zemích, za cenu nárůstu deficitu 

státního rozpočtu. Portugalská vláda se snažila snížit schodek několika úspornými opatřeními. 

Avšak návrhy úsporných balíčků byly parlamentem odmítnuty. V květnu 2011 požádala země 

o finanční pomoc orgány Evropské unie a Mezinárodní měnový fond (Alessi, 2013). 
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Na konci roku 2011 se těžiště dluhové krize přesunulo do Itálie. Trhy ztratily důvěru 

ve schopnost vlády premiéra Silvia Berlusconiho realizovat dlouho slíbená úsporná opatření. 

Výnosy z desetiletých státních dluhopisů se na sekundárním trhu zvýšily nad neudržitelnou 

úroveň 7 %.
22

 Když výpůjční náklady Řecka, Irska a Portugalska dosáhly podobné úrovně, 

tyto státy získaly finanční pomoc od orgánů Evropské unie a Mezinárodní měnového fondu. 

V případě Itálie, která vykazovala veřejný dluh ve výši 2,6 bilionů dolarů (přes 115 % HDP), 

nebyla záchrana možná. Dluhová krize zasáhla také Španělsko, které se podobně jako Irsko 

potýkalo se silnou bankovní krizí. V létě roku 2012 bylo nuceno požádat o finanční pomoc 

pro rekapitalizaci svého finančního sektoru. V červenci téhož roku se vedoucí představitelé 

Evropské unie dohodli na použití záchranných finančních prostředků. Mezitím v roce 2012 

došlo k vypuknutí krize na Kypru. Kypr se stal pátou zemí, která požádala EU o pomoc ze 

stabilizačních fondů. Tamní finanční sektor se dostal do problémů zejména kvůli rozsáhlým 

úvěrům kyperských bank v řeckých státních dluhopisech, jejichž hodnotu musely z velké části 

odepsat. Většina kyperských bank se poté stala nesolventní (Alessi, 2013). 

Graf. č. 4.4   Vývoj veřejného dluhu ve vybraných zemích eurozóny v letech 2005−2012 

(v % HDP) 

 

Zdroj: Eurostat 2014, vlastní zpracování. 

4.3.2 Sociální zabezpečení v zemích EU 

V oblasti sociálního zabezpečení prozatím nedošlo k harmonizaci národních sociálních 

systémů členských států, ale pouze k jejich koordinaci. To znamená, že členské státy realizují 

politiku sociálního zabezpečení na základě národní legislativy. Koordinace nahrazuje pouze ta 

národní pravidla, které nejsou v souladu s právem EU. Důvodem koordinace je různorodost 

systémů sociálního zabezpečení v jednotlivých členských státech EU, které jsou založeny na 

                                                           
22

 Výnosy okolo 6 % nebo více signalizují, že finanční trhy mají vážné pochybnosti o úvěruschopnosti dané 

země, což vládě ztěžuje přístup k dlouhodobému financování. 
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odlišných principech a mají i různá institucionální uspořádání. Kromě toho, jsou tyto systémy 

výsledkem dlouhé tradice, která se hluboce zakořenila v jejich národní kultuře (CSSZ). 

Členské země Evropské unie se podobně jako Spojené státy nebo Japonsko potýkají 

s demografickým stárnutím populace. Kromě toho je sociální zabezpečení v zemích EU na 

vysoké úrovni. Řada států vynakládá nemalé finanční prostředky na financování důchodových 

systémů. Podle rozsáhlé studie realizovanou Evropskou komisí se u 25 zemí EU, na nichž se 

studie vztahuje, očekává růst sociálních nákladů o 2,7 % HDP mezi 2007 až 2035 a o 4,7 % 

v letech 2007 až 2060. Nárůst důchodů tvoří 1,6 % HDP, zdravotní péče o 1 % a dlouhodobá 

péče o dalších 0,6 % v horizontu 2035. Tyto průměry pro Evropskou unii jako celek skrývají 

značné rozdíly v rámci jednotlivých členských států. Zatímco u Polska se odhaduje, že výdaje 

související se stárnutím populace poklesnou o 2,7 % HDP během let 2007 až 2035, v Řecku 

se očekává jejich zvýšení o 9,1 % hrubého domácího produktu za stejné období. Odhadovaný 

nárůst důchodových výdajů je obecně menší u těch zemí, které realizovaly reformy penzijních 

systémů Eichengreen, Feldman, Liebman, Hagen a Wyplosz, 2011). 

Penzijní systémy se v posledních několika letech mění rapidním tempem. Po dlouhých 

diskuzích a období politického klidu spustila řada zemí významné reformy zahrnující zvýšení 

věkové hranice pro odchod do důchodu, změny v kalkulaci dávek a další opatření na zavedení 

úspor v jejich důchodových systémech. Ačkoliv bylo mnoho penzijních reforem připravováno 

ještě před krizí, hlavním spouštěčem reforem se stala ekonomická krize, a z toho vyplývající 

nutnost fiskální konsolidace. Jednou z nejvíce viditelných změn bylo posunutí věkové hranice 

pro odchod do důchodu. Odchod do penze v 67 letech je stále častějším opatřením na zajištění 

udržitelnosti důchodového systému. Některé státy posunuly věkovou hranici až na 68 nebo 69 

let. Žádná jiná země však nepřijala podobné opatření jako Česká republika, která se rozhodla 

na dobu neurčitou zvýšit věkovou hranici o dva měsíce ročně.  

Stále více států zavádí automatické adaptační mechanismy nebo faktory udržitelnosti, 

které se snaží nastolit rovnováhu důchodových systémů v souladu s vývojem demografických, 

finančních a ekonomických parametrů. V případě řešení krátkodobého rozpočtového omezení, 

některé státy přijímají nebo zvažují zmrazení důchodů, které se vztahuje především na seniory 

s vyššími důchody. Ve většině případů jsou stanoveny výjimky pro penzisty s nízkými příjmy 

pro zachování nebo zvýšení čistých přínosů ve stáří. V poslední době jsou centrem pozornosti 

také zvláštní penzijní plány, jako jsou ty pro státní úředníky nebo jiné skupiny obyvatel, které 

se mohou stále těšit příznivějším podmínkám pro odchod do penze (Pensions at a Glance, 

2013). 
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Nejvýraznějšími změnami prošly v letech 1994 až 2009 důchodové systémy v Polsku, 

Itálii, Německu a Švédsku. Tyto země zavedly až na Německo notional defined contribution 

systém, kde budoucí důchody závisí velmi těsně na odvodech do systému a na demografické 

situaci země. Důchodové reformy jsou často nepopulárním tématem a mnoho vlád se je snaží 

odkládat. Pozitivní účinky reforem se dostavují s velkým zpožděním, zatímco náklady bývají 

patrné mnohem dříve, proto voliči tyto reformy odmítají (Schneider, 2011). 

4.3.3 Zdravotní péče v zemích EU 

Zdravotní péče respektive zdravotnictví je součástí doplňkové politiky EU. Organizace 

a poskytování zdravotních služeb včetně zdravotní péče je v plné kompetenci členských států 

EU. Zdravotní politika EU doplňuje vnitrostátní politiky a zaměřuje se na zlepšování ochrany 

veřejného zdraví, prevence nemocí a užívání návykových látek (Euroskop). 

Zdravotní péče je v členských státech Evropské unie financována kombinací veřejných 

a soukromých zdrojů. V některých zemích jsou veřejné náklady na zdravotnictví vztaženy na 

vládní výdaje. Ostatní země využívají veřejné fondy, které financují podstatnou část nákladů 

na zdravotní péči. Soukromé financování se pak skládá především z plateb domácností, stejně 

jako různých forem soukromého zdravotního pojištění, které má nahradit nebo doplnit veřejně 

financované krytí. Pochopitelně veřejný sektor představuje hlavní zdroj financování zdravotní 

péče ve většině zemí. Veřejné výdaje na zdravotnictví dosahovaly tří čtvrtin celkových výdajů 

v roce 2011. Například v Dánsku, Velké Británii nebo Švédsku bylo okolo 80 % výdajů na 

zdravotní péči hrazeno ústředními orgány nebo územní samosprávou. V Nizozemsku, Francii, 

Lucembursku a České republice bylo financováno v rámci systému zdravotního pojištění více 

než 70 % výdajů na zdravotnictví (Health at a Glance, 2013). 

Výdaje na zdravotní péči jsou významnou položkou veřejných rozpočtů a tvoří zhruba 

jednu třetinu rozpočtů v oblasti sociální politiky. Veřejné výdaje zahrnují téměř 80 % všech 

zdravotnických rozpočtů a představují 15 % všech vládních výdajů. Výdaje na zdravotní péči 

byly během minulé dekády jedny z nejrychleji rostoucích výdajových položek téměř ve všech 

členských státech EU značně převyšující hospodářský růst. Podle dlouhodobých odhadů by se 

výdaje na zdravotní péči měly zvýšit o jednu třetinu do roku 2060 (EK, 2013).  

Poměrně velký podíl zdravotních výdajů na vládních rozpočtech v kombinaci 

s potřebou konsolidovat bilanci státních rozpočtů zdůrazňuje zlepšit udržitelnost stávajících 

modelů zdravotního systému. Finanční udržitelnost může vyžadovat rozpočtové škrty včetně 

škrtů ve zdravotnických rozpočtech. Několik členských států také potřebuje omezit náklady 

na zdravotní péči v krátkodobém horizontu. Avšak výrazné snížení rozpočtů na zdravotní péči 
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vytváří riziko nových nedostatků, podkopává přístup a kvalitu péče, ohrožuje udržitelnost 

systému zdravotní péče, a tím ještě více zvyšuje náklady (EK, 2013). 

Některé státy, jako jsou Španělsko, Portugalsko, Řecko, Estonsko nebo Itálie ohlásily 

zdravotnické škrty ve svých rozpočtech v důsledku globální finanční krize z roku 2008.  

V Lotyšsku a Bulharsku došlo ke snížení zdravotního rozpočtu o více než 20 %. Škrty byly 

částečně zapříčiněny vyšší nezaměstnaností, která snižuje příjmy z pojistného na sociální 

zabezpečení. V jiných zemích se příjmy a výdaje na sociální zabezpečení naopak zvyšovaly. 

Slovensko snížilo příspěvek státu pro ekonomicky neaktivní osoby. V Rakousku a Rumunsku 

zavedly vlády dotace na záchranu zdravotních pojišťoven s cílem jim pomoci splatit dluh, 

nebo zabránit dalšímu zadlužování. Dánsko, Estonsko, Francie a Řecko zvýšily nebo zavedly 

uživatelské poplatky za zdravotní služby. Uživatelské poplatky byly zvýšeny pro ambulantní 

péči v Itálii Řecku a Rumunsku (WHO, 2012). 

4.3.4 Strategie fiskální konsolidace 

Nepříznivý ekonomický výhled a zhoršující se stav veřejných financí přiměl jednotlivé 

státy EU, aby přijaly nezbytná opatření ke konsolidaci svých národních rozpočtů. Bez ohledu 

na tehdejší situaci plánovala většina států podle svých stabilizačních a konvergenčních 

programů návrat k rozpočtové rovnováze do roku 2015. Avšak některé země musely vynaložit 

intenzivnějšího úsilí pro dosažení požadovaného cíle, neboť zanedlouho se začal projevovat 

negativní vztah mezi úspornými opatřeními a hospodářským růstem. Především řecká vláda 

provedla řadu drastických restriktivních opatření na snížení vysokého rozpočtového deficitu. 

Cílem těchto kroků bylo zmenšit řecký schodek o více než 10 procentních bodů HDP během 

pouhých dvou let, ačkoli za cenu prudkého poklesu hospodářské výkonnosti (Brender, Pisani, 

a Gagna, 2013). 

V rámci fiskální konsolidace veřejných financí v jednotlivých zemích byla provedena 

řada opatření. Nejčastější změny byly realizovány na výdajové straně rozpočtu. Některé státy 

se ovšem rozhodly zaměřit na příjmovou část rozpočtu. Většina opatření týkající se daňových 

příjmů zahrnovala především zvýšení spotřební daně na alkohol, pohonné hmoty a tabákové 

výrobky. Ve Francii bylo v letech 2007 až 2012 vytvořeno 23 nových daní, zatímco ostatní 

státy počítaly se zvýšením daňové sazby stávajících daní. V Irsku bylo zvýšení daně z příjmu 

považováno za nejdůležitější opatření na příjmové straně. Podobně jako ve Španělsku, byly ve 

Velké Británii zavedeny vyšší daňové sazby pro bohaté. 
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Na výdajové straně se nejčastěji jednalo o škrty v oblasti důchodů, zdravotní péče, 

veřejné infrastruktury. Dalšími opatřeními byly redukce mezd a počtu zaměstnanců veřejného 

sektoru. Například v Irsku byly dávky v nezaměstnanosti a sociální péče sníženy okolo 10%  

v roce 2009. V Maďarsku, Slovinsku a Irsku byly pozastaveny rodičovské dávky. Dále byly 

na programu ve většině zemí škrty v oblasti zdravotnictví. Důchodové škrty měly charakter 

pozastavení, zmrazení a snížení nárůstu důchodových plateb (COCOPS, 2013). 

Silné zpřísnění fiskální politiky od roku 2010 pokračovalo také v následujícím období. 

Mezi lety 2011−2012 fiskální konsolidační úsilí vzrostlo, což vedlo k významnému zlepšení 

stavu veřejných financí v zemích eurozóny i Evropské unie. V roce 2012 poklesl rozpočtový 

deficit států eurozóny a EU o 0,5 % HDP a dosáhl v průměru úrovně 3,7 % respektive 4 %. 

Tyto pozitivní výsledky se však neprojevily na úrovni vládního dluhu. Podle některých údajů 

by mělo vládní zadlužení zemí EU vykazovat rostoucí trend do roku 2014. Ačkoli je klesající 

cesta vládního dluhu podporována zlepšením primárních sald, vyšší úrokové platby a slabý 

hospodářský růst jsou hlavním důvodem přetrvávajícího vysokého dluhu. Poměr vládního 

zadlužení by měl v roce 2014 dosahovat 88 % hrubého domácího produktu v EU a 96 % HDP 

v eurozóně (Report on Public finances in EMU, 2013). 
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4.4 Shrnutí 

Veřejné rozpočty většiny vyspělých zemí, bez ohledu na ekonomický cyklus, vykazují 

poměrně značné deficity. Chronické deficity veřejného sektoru a rostoucí veřejné zadlužení 

patří mezi naléhavé politické výzvy, kterým rozvinuté ekonomiky v současnosti čelí. Ještě 

před vypuknutím globální finanční krize vyvolávala zvýšená fiskální zátěž silné pochybnosti 

ohledně fiskální udržitelnosti v Japonsku, Spojených státech nebo některých členských státech 

Evropské unie. Japonsko, které vykazuje světově nejvyšší poměr dluhu k hrubému domácímu 

produktu a historii dvou dekád ekonomické stagnace, je nejzávažnějším případem. Paradoxně 

v posledních letech země vycházejícího slunce realizovala striktní fiskální politiku až de facto 

na jedinou výjimku, čímž jsou výdaje na sociální zabezpečení. Především stárnutí populace je 

jedním z důvodů, proč se Japonsku nedaří zlepšit stav veřejných financí. Neustále se zvyšuje 

poměr závislosti populace nad 65 let k počtu obyvatel v produktivním věku.  

Reforma z roku 2004 má vyřešit otázku financování starobních a jiných dávek. Výdaje 

na sociální zabezpečení, zahrnující výdaje na zdravotní péči, důchodové dávky a výdaje na 

péči pro seniory, tvoří přes 50 % celkových neúročených vládních výdajů, přestože tento 

problém zatěžuje vesměs všechny vyspělé země, včetně Spojených států nebo zemí EU. Také 

Spojené státy a země Evropské unie spustily důchodové reformy zahrnující zvýšení věku pro 

odchod do důchodu, změny v kalkulaci dávek a další opatření na zavedení úspor v penzijních 

systémech. 

Na vysokém dluhu Japonska a ostatních států se také výrazně podepsala finanční krize 

z roku 2008. Finanční krize a následná hospodářská recese vedla ke škrtům v daňových 

příjmech a masivnímu zvýšení rozpočtových výdajů, mimo jiné, na dávky v nezaměstnanosti. 

Země G20 (skupina dvaceti nejvyspělejších zemí světa) se na počátku roku 2009 dohodly na 

koordinovaných fiskálních stimulech, které měly omezit závažnost globální krize. Výsledkem 

však byl jen další nárůst rozpočtových deficitů a vyšší veřejné zadlužení. Kolaps cen na trhu 

nemovitostí a pokles stavební produkce ve Spojených státech, Irsku, Španělsku a dalších 

zemích vedl k bankovní krizi, jejíž náklady se promítly do hospodaření jednotlivých vlád. 

Zadlužení Spojených států se od vypuknutí finanční krize prohloubilo o více než 50 %. 

Nicméně z velké části se na tomto nárůstu podílela přijatá legislativa ještě za vlády prezidenta 

George Bushe jun. 

Jiná situace nastala u periferních zemí Evropské unie. Řecká ekonomika se potýkala 

s vysokým veřejným zadlužením již od počátku 90. let. Netransparentní hospodaření řecké 

vlády a slabá ekonomická pozice způsobily, že se Řecko během hospodářské krize dostalo do 

vážných finančních potíží, a muselo požádat o pomoc Evropskou unii a Mezinárodní měnový 
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fond. Dalšími státy, které se snaží omezit vysoký dluh, jsou Portugalsko a Itálie. Portugalsko 

podobně jako Řecko obdrželo finanční pomoc od EU a MMF v roce 2011. Poněkud složitější 

byla situace v Itálii, která z důvodu již vysokého dluhu nemohla finanční záchranu získat. 

Nepříznivý ekonomický výhled a zhoršující se stav veřejných financí přiměl jednotlivé 

země EU, aby implementovaly nezbytná opatření ke konsolidaci svých národních rozpočtů. 

Silné zpřísnění fiskální politiky od roku 2010 a přijatá opatření v rámci správy ekonomických 

záležitostí napomohly k růstu fiskálně konsolidačního úsilí nejen v zemích eurozóny, ale celé 

EU. 
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5 Závěr 

Problematika veřejného zadlužení v Japonsku, Spojených státech a zemích Evropské 

unie má významného společného jmenovatele, a tím jsou vyšší povinné výdaje. Podobně jako 

v jiných vyspělých ekonomikách dochází v těchto státech k procesu demografického stárnutí 

populace, čímž rostou náklady na sociální zabezpečení a zdravotní péči. Výsledkem tohoto 

procesu je rostoucí poměr závislosti starších obyvatel na osoby v produktivním věku. Podle 

některých odhadů se podíl seniorů v Japonsku zvýší ze současných 25 % až na 40 % celkové 

populace do roku 2050. Totéž platí pro země EU, kde se předpokládá, že podíl starších osob 

vzroste ze 17 % v roce 2009 na 30 % celkové populace v roce 2060. Ačkoliv se Spojené státy 

potýkají také s tímto problémem, jejich demografické vyhlídky jsou daleko příznivější, než ve 

státech Evropské unie nebo Japonsku vlivem vyššího populačního přírůstku a imigrace.  

Kromě rostoucích mandatorních výdajů se na veřejném dluhu výše zmíněných států 

podílí celá řada dalších faktorů. Japonsko začalo vykazovat rostoucí veřejné zadlužení již na 

počátku 90. let, kdy došlo ke kolapsu cen na trzích aktiv. Masivní fiskální stimuly japonské 

vlády a politika nízkých úrokových sazeb měly sloužit jako lék na ozdravení ekonomiky, 

avšak výsledkem tohoto úsilí byl především prudký nárůst veřejného dluhu. Japonský veřejný 

dluh se zvýšil z 67 % HDP v roce 1991 na 129 % HDP do roku 1999. Během této doby se 

vystřídalo ve funkci japonského premiéra několik politických lídrů. Žádný z nich nesetrval na 

tomto postu tak dlouho jako Junichiro Koizumi, který se stal premiérem na počátku nového 

tisíciletí. Za jeho vlády došlo k přijetí významných strukturálních reforem, které vyvedly tuto 

ekonomiku z hluboké krize. Japonsko zažívalo nejdelší fázi expanze od zhroucení finančního 

trhu. Navíc realizovaná fiskální konsolidace alespoň částečně napomohla stabilizovat vysokou 

úroveň veřejného dluhu, který na konci roku 2007 dosahoval 163 % HDP. Schodky veřejných 

rozpočtů poklesly ze 7,7 % HDP v roce 2002 na 1,3 % HDP v roce 2006. Po vypuknutí 

globální finanční krize v roce 2008 se v důsledku přijatých stimulačních opatření výrazně 

zvýšily rozpočtové deficity a veřejný dluh se dostal přes hranici 200 % HDP. I přes veškerá 

opatření se vládám nepodařilo v následujících letech oživit japonské hospodářství, natož pak 

konsolidovat velmi vážný stav veřejných financí. Nutno poznamenat, že na tomto neúspěchu 

se rovněž podepsala vnitřní politická nestabilita, jež se projevovala častým střídáním vlád. 

V případě Spojených států amerických měl vývoj veřejného zadlužení odlišný průběh. 

Federální vláda na začátku nového tisíciletí po dlouhých letech deficitů vykazovala přebytky 

v rozpočtu. Když se v roce 2001 stal americkým prezidentem George. W. Bush jun., fiskální 

politika nabrala nový směr. Prezident Bush již v předvolebním období prohlašoval, že navrátí 
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lidem jejich peníze zpět formou daňových škrtů. V této souvislosti došlo k přijetí významných 

zákonů, jejichž cílem bylo stimulovat americké hospodářství prostřednictvím daňových úlev. 

Tento dlouhodobý plán zahrnoval redukci daní po dobu deseti let. Bushovy daňové škrty sice 

podpořily pokles daňových příjmů v dalších letech, ale významným faktorem vzniku deficitů 

po roce 2001 byly rostoucí mandatorní výdaje, především v oblastech sociálního zabezpečení  

a zdravotní péče. Od roku 2001 začala americká vláda vynakládat také větší objem finančních 

prostředků na obranu následkem teroristických útoků. Poměr dluhu k HDP vzrostl z 57 % 

v roce 2000 na 64 % do roku 2007. Kromě těchto výdajů si velkou část rozpočtových financí 

vyžádala opatření v návaznosti na finanční krizi, které předcházela americká hypoteční krize. 

Během let 2008 až 2013 vzrostl veřejný dluh USA z 62 % HDP na téměř 100 % HDP. 

S ohledem na země Evropské unie se o problematice veřejného dluhu začalo výrazněji 

diskutovat s vypuknutím finanční krize z roku 2008. To však neznamená, že by členské státy 

EU nedosahovaly vysokého veřejného dluhu v minulosti. Částečným nástrojem na odstranění 

jejich vysokého dluhu byla dohodnutá maastrichtská kritéria. Druhým opatřením pro zajištění 

fiskální disciplíny byl od roku 1997 Pakt stability a růstu. Ani jeden z těchto nástrojů nesplnil 

očekávaný efekt, neboť se ukázalo, že řada států hospodařila nedisciplinovaně dále. Státy jako 

jsou Řecko, Itálie nebo Belgie dosahovaly veřejného zadlužení přesahující hranici 60 % HDP. 

Globální finanční krize z roku 2008 po svém vzniku změnila průběh dluhové situace v EU. 

Vysoký stupeň heterogenity na evropských finančních trzích, fiskální nekázeň některých států 

a další faktory se podepsaly na zhoršeném stavu veřejných financí v zemích eurozóny a EU. 

Řecká ekonomika byla první zemí, kterou postihla dluhová krize a musela požádat o finanční 

pomoc orgány EU a MMF v roce 2010. Avšak do dluhových problémů se postupně dostávaly 

další členské státy Evropské unie respektive eurozóny. 

Zhoršený stav veřejných financí přiměl členské státy EU, aby zahájily nezbytné kroky 

ke konsolidaci svých národních rozpočtů. Řecko usilovalo o největší redukci deficitu z 15,4 % 

HDP v roce 2009 na 4,3 % v roce 2013. Irsko, Portugalsko, Spojené království a Španělsko se 

zaměřily na snížení deficitu okolo 7 až 8 procentních bodů do roku 2013. Také Spojené státy 

americké i Japonsko představily strategie fiskální konsolidace. Cílem americké vlády je snížit 

primární schodek rozpočtu do roku 2015 na 3 % HDP, zatímco japonská vláda usiluje do roku 

2015 redukovat primární deficit bez kvantitativního cíle. 

Pro dosažení fiskální konsolidace řada zemí provedla opatření na snížení zaměstnanců 

veřejného sektoru a státních mzdových prostředků. Zdravotní úspory byly také jedním z kroků 

výdajových škrtů. V rámci důchodové reformy většina zemí oznámila zvýšení věkové hranice 

pro odchod do důchodu o dva až pět let, redukci dávek a omezení odchodu do předčasného 



77 

důchodu. Některé státy zastavily nebo odložily projekty v oblasti infrastruktury. Došlo rovněž 

ke snížení transferů místním vládám. 

Závěrem lze říci, že pro dosažení efektivní fiskální konsolidace by se jednotlivé státy 

měly zaměřit především na realizaci takových reforem a opatření, které napomohou ke snížení 

rostoucích mandatorních výdajů. Samozřejmě v úvahu přichází možnost zvýšení daní. Řada 

severských států má vysoké daňové zatížení, které jim umožňuje uhradit náklady na vysoký 

životní standard a sociální jistoty. Naopak Spojené státy americké kladly vždy důraz na nízké 

daně. Obecně však zvyšování daní nese sebou riziko hospodářského útlumu. Vyšší daňové 

sazby odrazují zahraniční investory a tuzemští výrobci mají problém uspět na mezinárodních 

trzích. Japonská vláda v reakci na fiskální konsolidaci přijala v roce 2013 opatření na zvýšení 

spotřební daně, aby se pokusila narovnat neudržitelný stav veřejných financí. Avšak poslední 

zvýšení této daně v roce 1997 uvrhlo ekonomiku do recese. Je proto otázkou, nakolik jsou 

v dnešní době státy schopny omezit své rozpočtové deficity, aby dosahovaly potřebné úrovně 

pro snížení rostoucího veřejného zadlužení. 

Na závěr lze konstatovat, že se potvrdila hypotéza definována v úvodu práce. Fiskálně 

konsolidační opatření japonské vlády v letech 2002−2006 vedla k poklesu rozpočtových 

deficitů. Za vlády Junichira Koizumiho se rozpočtové deficity snížily ze 7,7 % HDP v roce 

2002 na 1,3 % HDP v roce 2006.  
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