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Fiskální politika se dostává v posledních letech na pfiední místo domácích ekono-
mick˘ch diskuzí a rozborÛ – coÏ není vzhledem ke zhor‰ujícím se rozpoãtov˘m v˘-
sledkÛm Ïádn˘m pfiekvapením. B˘vá ovlivÀována fiadou rÛzn˘ch vlivÛ, jedním z nej-
pozornûji sledovan˘ch je ov‰em bezesporu vliv ekonomického cyklu na saldo vefiejn˘ch
rozpoãtÛ. V literatufie lze identifikovat tfii hlavní pfiístupy k problematice kalkulace
strukturální komponenty fiskálního salda: metodu Evropské komise, metodu OECD
a pfiístup ECB. Zatímco pfiístup pouÏívan˘ v Evropské komisi byl jiÏ na ãeská data
opakovanû aplikován a existují také odhady pracující s metodikou OECD, metoda
ECB dosud na ãeská data aplikována nebyla.

Pfiístup ECB se od metody Evropské komise odli‰uje ve dvou základních bodech.
NejdÛleÏitûj‰í zmûna spoãívá v tom, Ïe metoda ECB neváÏe v˘voj pfiíjmov˘ch a v˘-
dajov˘ch poloÏek vefiejn˘ch rozpoãtÛ na celkovou mezeru v˘stupu (jako je tomu v pfií-
padû Evropské komise), n˘brÏ na odchylky od trendu jednotliv˘ch dílãích makroe-
konomick˘ch základen (napfiíklad u inkasa nepfiím˘ch daní se testuje jeho závislost
na v˘voji spotfieby domácností apod.). Díky tomu metoda ECB dokáÏe zachytit vliv
tzv. kompoziãního efektu na fiskální saldo. Jde o to, Ïe stejná velikost mezery v˘-
stupu mÛÏe generovat kvantitativnû rozdíln˘ (cyklick˘) dopad do fiskálního salda
v závislosti na tom, zda je tato mezera v˘stupu zpÛsobena domácími, nebo zahra-
niãními vlivy.

Druhá inovace pfiístupu ECB souvisí s tím, Ïe do v˘poãtu cyklické sloÏky vstupuje
pouze ta ãást pfiíjmÛ ãi v˘dajÛ, která má skuteãnû cyklick˘ charakter. Metoda ECB
tak eliminuje jistou nesymetriãnost v˘poãtu, která byla vlastní pfiístupu Evropské
komise (napfiíklad u DPFO je ãást inkasa této danû tvofiena danûmi zamûstnancÛ ve-
fiejného sektoru, které jsou ov‰em souãástí celkov˘ch mzdov˘ch v˘dajÛ vládního roz-
poãtu). Metoda Evropské komise pfiedpokládá nulovou cykliãnost tûchto poloÏek na
v˘dajové stranû vefiejn˘ch rozpoãtÛ, ov‰em kvantifikuje u nich cyklick˘ v˘voj na pfií-
jmové stranû rozpoãtu. Tím se dopou‰tí logické nesrovnalosti, kterou se pfiístup ECB
snaÏí odstranit tím, Ïe tyto danû oãi‰Èuje o ãást inkasa zaplaceného státem.

Na‰e v˘sledky jsou v zásadû v souladu s pfiedchozími odhady strukturální kom-
ponenty vefiejn˘ch rozpoãtÛ v âR a lze je tak chápat jako jistou oporu validity tûchto
odhadÛ. Pfiesto ov‰em, díky analyticky jemnûj‰ímu pfiístupu ECB, lze identifikovat
dva roky (1995 a 1997), u nichÏ se hodnocení fiskální politiky prostfiednictvím pfií-
stupu ECB jeví ponûkud odli‰nû od dosavadních závûrÛ a pfiedpokladÛ. Jak ov‰em
v textu ukazujeme, jedná se spí‰e o jisté upfiesnûní náhledu na rozloÏení tempa dis-
kreãní fiskální politiky v ãase neÏ o zmûnu celkové dikce hodnocení fiskální politiky
v uplynul˘ch letech.

Závûrem se zam˘‰líme nad vyuÏitelností pfiístupu ECB v prostfiedí ãeské ekono-
miky a její datové základny. StûÏí mÛÏe b˘t pochyb o tom, Ïe metoda ECB pfiedsta-
vuje ve srovnání s pfiístupem Evropské komise ekonomicky mnohem jemnûj‰í ana-
lytick˘ nástroj, a tak sniÏuje nûkteré nejistoty ohlednû kalkulace strukturálního
salda. Na stranû druhé je ov‰em evidentní, Ïe metoda ECB je datovû mnohem ná-
roãnûj‰í neÏ dosud aplikované pfiístupy. To bylo komplikací i v pfiípadû aplikace na
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ãeskou situaci a v nûkter˘ch pfiípadech jsme museli pfiistoupit k pouÏití proxy pro-
mûnn˘ch. Celkovû se ov‰em domníváme, Ïe jiÏ v nynûj‰í fázi prokázala metoda ECB
svou Ïivotaschopnost a opodstatnûnost a povaÏujeme za vhodné zafiadit ji do bûÏnû
vyuÏívaného instrumentária pouÏívaného pro anal˘zy ãeské fiskální politiky.
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Our analysis considers an alternative estimation of the cyclically adjusted budget balance in
the Czech Republic using the methodology of the European Central Bank. Compared with the
European Commission’s methodology, the ECB takes account composition effects and their im-
pact on the cyclical budget balance. Moreover, the ECB’s method avoids some asymmetry in cal-
culating structural balance, which is present in the EC’s approach. On the other hand, the ECB’s
method entails certain data requirements and limitations which the EC methodology does not.
We found that the composition effect played some role in the Czech Republic’s 1995 and 1997
budget balances; nevertheless, the overall results of our exercise are fully in line with the fin-
dings of previous analyses: the Czech Republic’s fiscal balance has been sharply deteriorating
due to rising structural deficits.


