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Abstrakt 

 

Německo představovalo ve světové finanční a hospodářské krizi 2008/2009 jednu 

z nejpostiženějších zemí. Hospodářství se propadalo, banky se ocitly ve finančních 

problémech. Včasná a správná reakce německé vlády byla tedy nezbytná. Ke stabilizaci 

situace využila vláda možná opatření konjunkturální a růstové politiky. Na jejich základě 

následně prosadila ve Spolkovém sněmu zákon o stabilizaci finančních trhů, první a druhý 

konjunkturální balíček či zákon o urychlení růstu, v nichž se zaměřila na opatření na podporu 

stran nabídky i poptávky. Přitom se musela potýkat s četnou kritikou přicházející od odborné 

veřejnosti, politických stran či odborů. Ani změna vlády v důsledku voleb roku 2009 

nenarušila ozdravné kroky. Vládě se podařilo prosadit navrhovaná opatření. Přes veškeré 

pochybnosti, které snad vládní kroky vyvolávaly, došlo v Německu k stabilizaci hospodářské 

a finanční situaci, a tak rok 2010 znamenal opětovný ekonomický růst. 

 

 

 

   

Abstract 

Germany accounted for one of the worst affected countries in the global and economic 

crisis 2008/2009. The economy was plunging and banks were finding themselves in financial 

difficulties. German government had to find an opportune and accurate response to this 

situation. To stabilize the situation the German government used possible measures of the 

cyclical and growth policies. For this reason, the government enforced the Financial Market 

Stabilization Act, the first and the second economic stimulus package and the Growth 

Acceleration Act. These measures focused on the support of the supply and demand in 

economy. The government had to deal with a numerous critique of professional public, 

political parties and trade unions. In 2009 the elections took place and the government 



changed as a result of it. Despite of it the stabilizing measures still continued. The German 

government managed to enforce the proposed measures and despite of many doubts it was 

able to stabilize the economic situation. There was a re-growth in 2010.   
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Úvod, metodologie a výběr zdrojů 

Otřesy na finančních trzích ve Spojených státech v polovině roku 2007 vedly ve svých 

důsledcích k jedné z nejvýznamnějších krizí novodobé historie. Dopady této krize pocítila 

nejedna národní ekonomika. Domácí vlády byly nuceny reagovat na nepříznivý vývoj a 

zároveň se pokusit zabránit možnému prohlubování propadu hospodářství. Tento úkol vyvstal 

i před německou spolkovou vládou. 

 Německo pocítilo dopady krize v polovině roku 2008 v souvislosti s problémy 

investiční banky Lehman Brothers. Následné otřesy se projevily i na německých finančních 

trzích, odkud došlo k přesunu do oblasti hospodářské. Německé finanční instituce bojovaly 

s problémy s likviditou. Investoři odsouvali dlouhodobé investiční záměry. Klesající domácí i 

zahraniční poptávka vyvolávala pokles produkce a exportu, což velmi poznamenalo mnohá 

německá exportně orientovaná odvětví průmyslu, mezi něž patřil například průmysl 

automobilový. Rovněž došlo k poklesu v oblasti stavebnictví, což bylo možno vysvětlit 

utlumením investiční činnosti. Neposledním důsledkem celé situace byl nárůst počtu 

nezaměstnaných.  

Před spolkovou vládou tak stál nelehký úkol sanace a znovu nastartování postižených 

oblastí finančního a hospodářského sektoru ekonomiky. Ještě do konce roku 2008 byl ve 

Spolkovém sněmu odsouhlasen první konjunkturální balíček a zákon o stabilizaci finančních 

trhů a v následujícím roce pak ozdravná opatření pokračovala druhým konjunkturálním 

balíčkem či zákonem o urychlení růstu. Tato opatření se stala základními pilíři oživení 

německé ekonomiky, přestože postupná stabilizace finanční a hospodářské oblasti si vyžádala 

více dílčích kroků, které byly v průběhu let uskutečňovány.  

Schvalování výše uvedených opatření znamenalo střetávání zájmů jednotlivých 

politických stran. V době blížících se voleb byly tyto střety o to vyhraněnější. 

Cílem práce je tedy představit kroky německé vlády ke stabilizaci situace na 

finančních a hospodářských trzích a na základě makroekonomických ukazatelů zhodnotit, zda 

tyto kroky skutečně vedly k úspěšnému překonání krize let 2008/2009. Prostřednictvím teorie 

konjunkturální a růstové politiky je přitom možno posoudit, do jaké míry byly vládní kroky 

typické, do jaké míry odpovídaly hospodářským teoriím. Důležitým mezníkem je v této práci 

volební rok 2009, který znamenal konec velké koalice a nástup nové vlády CDU/CSU a FDP. 

Změna vlády mohla totiž zkomplikovat schvalování balíčků a zákonů, a v situaci panující 

krize tak zpomalit ozdravná opatření. Práce předpokládá, že k takovému přerušení ozdravných 
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opatření nedošlo a že nová vláda pokračovala v započatých záchranných krocích, které ve 

svých důsledcích nakonec pomohly stabilizovat německou ekonomiku. Dá se ovšem 

očekávat, že obměna ve vládě s sebou přinesla i určité změny ve vládních opatřeních.  

Schvalování jednotlivých návrhů si vyžádalo četné diskuze s opozicí, která zpravidla 

odmítala vládou předkládaná opatření a namísto toho přicházela s vlastními pozměňujícími 

návrhy. V této práci je tedy ponechán značný prostor pro názorový diskurs mezi vládními a 

opozičními stranami, který ukazuje rozdílné postoje jednotlivých stran, jež měly vést k 

opětovné stabilizaci finančních a hospodářských trhů.  

Vláda usilovala o nalezení ozdravných opatření na základě širšího jednání se zástupci 

odborů či zástupců z řad odborné veřejnosti. Pokud tedy spolková vláda hledala účinný 

způsob na cestu z krize, musela brát v potaz i jejich názory. O to spíše, že povinností vlád 

bylo přijímat daná opatření v souladu s německým sociálně tržním modelem hospodářství. 

První kapitola se tedy zabývá teoretickou koncepcí konjunkturální a hospodářské 

politiky. 

Druhá kapitola se následně zaměřuje na podstatu vládou navrhovaných protiopatření. 

Těm se práce věnuje nejen po stránce obsahové, ale zároveň sleduje panující názorový diskurs 

mezi politickými stranami ohledně navrhovaných opatření, stejně jako přináší diskuzi a 

připomínky odborné veřejnosti, Bundesbanky a odborů. Otázkou pak zůstává, do jaké míry 

vláda zohlednila návrhy protistran a zda jí přijatá opatření skutečně měla pozitivní dopady na 

hospodářství.  

Třetí kapitola se věnuje hodnocení přijatých opatření na stabilizaci hospodářské a 

finanční situace. Tato část se opírá o vybrané makroekonomické ukazatele jako HDP, hodnoty 

exportu či nezaměstnanost. Na základě porovnání hodnot z období let 2008 až 2010 jsou 

hledány důkazy o pozitivním dopadu vládou přijatých opatření. Přitom z praktického hlediska 

není pohlíženo na vlivy jednotlivých balíčků a zákonů zvlášť, nýbrž na jejich dopady jako 

celku. S ohledem na skutečnost, že tato práce je omezena na období let 2008-2010, budou 

rovněž data a dopady zohledňovány jen pro dané období. Při takovémto omezení je proto 

nutno brát v potaz, že hlavně dlouhodobě orientovaná opatření, jako například otázky investic 

do životního prostředí, nebudou z hlediska vlivu na zlepšení německé hospodářské situace 

hodnocena. Poukázáno bude rovněž na situaci ve finančním sektoru.    
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Metodologie a výběr zdrojů 

V této práci byla použita chronologicky deskriptivní metoda, jež umožnila sledovat 

realizaci a návaznost jednotlivých opatření v průběhu vymezeného období let 2008-2010.  

Jak už z výše vymezeného časové období vyplývá, jedná se o relativně nové téma. 

Velká část práce textu je tedy vystavěna na primárních zdrojích. K těmto primárním zdrojům 

se řadí oficiální stránky Spolkového sněmu (www.bundestag.de), vybraných ministerstev, 

Spolkového ústavního soudu a Destatisu, tedy Německého statistického úřadu 

(www.destatis.de), oficiální stránky a prohlášení vybraných politických stran stejně tak jako 

stanoviska Bundesbanky či odborových organizací (www.ig-metall.de). K dalším primárním 

zdrojům patřily oficiální statistiky a informace na stránkách OECD (www.oecd.org) či EU 

(www.eba.europa.eu), informace uveřejňované příslušnými pověřenými institucemi, mezi něž 

je možno řadit např. Úvěrový úřad pro obnovu, v originále Kreditanstalt für Wiederaufbau 

(www.kfw.de), popř. stránky zvláštního fondu SoFFin (www.fmsa.de) či stránky spolku 

německého automobilového průmyslu nebo Spolkové agentury práce. Využity byly rovněž 

zdroje zpřístupňující schválené zákony (www.ertragsteuerrecht.de, popř. www.buzer.de a 

http://gesetzgebung.beck.de). 

Jako sekundární zdroje byly v práci použity novinové články uveřejněné v německém 

a českém tisku, jako je Der Spiegel (www.spiegel.de), Frankfurter Allgemeine Zeitung 

(www.faz.net), Die Welt (www.welt.de), Focus (www.focus.de) či Financial Times 

Deutschland (www.ftd.de), z českých deníků pak portály idnes (www.idnes.cz) a ihned 

(http://ihned.cz.). Německý i český tisk poskytly přehled o veřejném dění za krize a přinesly 

komentáře či dodatečné informace k navrhovaným opatřením. Přehled o uskutečňovaných 

krocích poskytla Spolková agentura pro politické vzdělání, v originále Bundesagentur für 

politische Bildung (www.bpb.de).  

Kromě primárních a sekundárních zdrojů v elektronické podobě byly ke zpracování 

této práce využity příslušné knižní zdroje. V práci tedy byla použita kniha Maxe Otta 

s názvem Der Crash kommt, neue Weltwirtschaftskrise und was Sie jetzst tun können
 1

. Tento 

německo-americký ekonom a profesor v oblasti podnikové ekonomie zároveň upozorňoval již 

v roce 2006 na hrozící nebezpečí krize na finančních trzích a po skutečném propuknutí krize 

                                                 
1
 Max Otte, Der Crash kommt, die neue Weltwirtschaftskrise und was Sie jetzst tun können. Berlin: Ullstein, 

2009.  
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se stal celosvětově známým.
2
 Právě jeho kniha Der Crash kommt, jež vznikla v období 

panující krize, se tak zabývala nejen příčinami samotné krize, nýbrž i jejím světovým 

rozšířením, rolí státních dluhů, situací v Evropě a v neposlední řadě i reakcemi vlád na danou 

krizi.  Další knihou bylo dílo Joachima Bischoffa pojmenované Über Vermögensblasen, 

Realökonomie und die „neue Fesselung“ des Kapitals
3
. Bischoff, německý sociolog a 

ekonom, přináší levicový pohled na krizi. Podobně jako Otte se i on zabývá jejími příčinami a 

zároveň kritizuje politiku vlád, jež poskytuje dodatečné peníze bankám. Práce Marca Riegera 

Veränderungen des Konsum-und Investitionsverhaltens aufgrund der Finanz- und 

Wirtschaftskrise
4
 se soustřeďuje na situaci Německa jako exportně orientované ekonomiky 

v dané krizi. Stěžejními body je přitom změna spotřebního chování a investiční aktivity.  Tyto 

knihy se tedy zabývají jak příčinami samotné krize, tak jejími dopady na německou 

ekonomiku stejně jako zmiňují kritiku na zaváděná protiopatření vlády. Teoretickou základnu 

této práce naopak poskytly knihy Guntera Tichého, Konjunkturpolitik, Quantitative 

Stabilisierungspolitik bei Unsicherheit
5
, a Herberta Giersche, Konjunktur- und 

Wachstumspolitik in der offenen Wirtschaft
6
. Z českých knih byla v práci použita kniha 

Makroekonomie Václava Jurečky
7
 či do češtiny přeložená kniha světově známých profesorů 

ekonomie Paula A. Samuelsona a Williama D. Nordhause s názvem Ekonomie
8
. Tyto knihy 

byly rovněž využity v úvodní teoretické části. 

 

                                                 
2
V roce 2006 vydal tento ekonom svoji první knihu s názvem Der Crash kommt, po skutečném propuknutí byla 

tato kniha rozšířena o reálné dopady na světovou ekonomiku.   Otte se věnoval nejen světové krizi 2008, nýbrž i 

problematice finančních trhů jako takových, stejně jako se zabýval otázkou dluhové krize v Evropě.  

Prof. Dr. Otte, Ph.D., dostupné na http://www.fh-worms.de/Prof-Dr-Otte.2389.0.html, poslední přístup 12. 5. 

2013. 
3
 Joachim Bischoff, Über Vermögensblasen, Realökonomie und die „ neue Fesselung“ des Kapitals, Hamburg: 

VSA-Verlag, 2007. 
4
 Marc Rieger, Veränderungen des Konsum-und Investitionsverhäaltens aufgrund der Finanz- und 

Wirtschaftskrise. München: GRIN-Verlag, 2009 
5
 Gunter Tichy, Konjunkturpolitik, Quantitative Stabilisierungspolitik bei Unsicherheit. Berlin: Springer, 1988. 

6
 Herbert Giersch, Konjunktur- und Wachstumspolitik in der offenen Wirtschaft. Wiesbaden: Gabler, 1977.   

7
 Václav Jurečka, et al. Makroekonomie. Praha: Grada, 2010. 

8
Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, Ekonomie. Praha: NS Svoboda, 2007.  
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1. Stručný úvod do konjunkturální a růstové politiky 

Pojem konjunkturální politika, jinak také stabilizační politika, ve svém původním 

slova smyslu vyjadřuje politiku spojenou s odstraňováním výkyvů spojených 

s hospodářskými cykly v ekonomice. Samuelson a Nordhaus definují hospodářský cyklus 

jako:„(…)výkyvy ve výstupu, příjmech a zaměstnanosti, které postihují celou ekonomiku a 

obvykle trvají něco mezi dvěma a deseti lety. Pro tyto výkyvy je charakteristická ekonomická 

expanze nebo naopak útlum ve většině sektorů ekonomiky najednou.“
9
 Samotné výkyvy pak 

mohou být způsobené změnami agregátní poptávky, využitím nové technologie, vývojem cen 

ropy či válkami. Konjunkturální politika se snaží svými opatřeními v případě negativního 

vývoje na trhu o zachování stabilní cenové hladiny, o vyrovnanou platební bilanci a 

v neposlední řadě i o zabránění růstu nezaměstnanosti. Kromě toho konjunkturální politika 

usiluje rovněž o stabilizaci měny. Pro tyto cíle se v ekonomice užívá pojem magický 

čtyřúhelník, na jehož základě se posuzuje stabilita a výkonnost ekonomiky.
10

 K dosažení 

daných cílů a vyrovnání výkyvů v ekonomice se přitom z fiskálního hlediska využívají kroky 

jako zvýšení veřejných výdajů, např. prostřednictvím zvýšením investiční činnosti, či snížení 

daní. Na druhou stranu znamená tato fiskální politika růst negativního salda mezi vládními 

příjmy a výdaji. Teorie však předpokládá jeho vyrovnání v době hospodářského růstu, kdy by 

vládní výdaje měly být omezovány.  

Základními nástroji pro uskutečňování hospodářské politiky jsou měnová a fiskální 

politika. V některém případě se mluví i o příjmové politice, která ovlivňuje hospodářskou 

stabilitu a cenovou hladinu pomocí příjmů, ať již se jedná o příjmy pracovní, popř. zisky. 

Snaží se tak zabránit tomu, aby např. silní podnikatelé využívali své postavení na trhu. Vývoj 

jednotlivých příjmů přitom závisí na cílech konjunkturální ekonomiky. Příjmovou politiku lze 

dělit na přímou a nepřímou. Nepřímá působí na zlepšení hospodářské soutěže, k přímým 

opatřením patří například cenové stropy.
11

    

Měnová politika ekonomiku a působí na ni proticyklicky pomocí úrokových sazeb a 

stanovování množství peněz v oběhu. Provádění měnové politiky spadá do kompetencí 

centrální banky státu.  

                                                 
9
 Paul A. Samuelson a William D. Nordhaus, Ekonomie, (Praha: NS Svoboda, 2007), 468.  

10
 Václav Jurečka et al., Makroekonomie, (Grada, Praha: 2010), 321-322.  

11
 Einkommenspolitik, dostupné na http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-

wirtschaft/19160/einkommenspolitik, poslední přístup 20. 3. 2013. 
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Posledním nástrojem na ovlivnění hospodářství je fiskální politika, kterou provádí 

vláda. Přitom využívá jak automatické stabilizátory např. v podobě progresivního zdanění, tak 

záměrná opatření, jež jsou zaváděna podle vzniklé situace. Mezi záměrná opatření vlády patří 

úpravy ve výdajích, daňových sazbách, zvýšení státních investic či snaha o vytvoření 

příhodných pracovních podmínek. Uskutečňování fiskální politiky s sebou přináší i řadu 

komplikací. První z nich je již samotné schválení daného programu, které může narazit na 

překážky, například v podobě odmítnutí. Časová prodleva mezi rozpoznáním problému a 

schválením protiopatření proto začíná působit až se zpožděním, a může se tak minout 

účinkem.
12

 

Konjunkturální politiku můžeme rovněž hodnotit z hlediska toho, zda se orientuje na 

stranu nabídky či poptávky. Tyto konjunkturální politiky vycházejí z ekonomických teorií, 

kdy na jedné straně stojí keynesiánský přístup, zdůrazňující stranu poptávky, zatímco na 

druhé straně se nalézá přístup neoklasický a monetaristický, který se orientuje na stranu 

nabídky. Strana nabídky prosazuje tedy kroky jako vytváření příznivých podmínek pro 

podnikatele a investiční činnost, a to například pomocí snížení daní či odvodů. 

Keynesiánci pak zastávají poptávkově orientovanou teorii, přičemž zdůrazňují roli 

státu, jenž má činit kroky k překonání negativního vývoje ekonomiky. Stát se může uchýlit 

mimo jiné ke snížení daní či ke zvýšení státních investic. Patrně jedním z největších 

nedostatků keynesiánské teorie je fakt, že při provádění expanzivní politiky dochází k růstu 

dluhu. Teorie sice předpokládá, že v období konjunktury se tyto dluhy opět umořují, praxe 

však není tak jednoznačná.  

V případě, kdy dojde k úspěšné implementaci a stabilizaci hospodářské situace státu, 

se vytváří prostor pro růstovou politiku. Ta je na rozdíl od konjunkturální politiky zaměřena 

na dlouhodobé cíle, které mají přispět k posílení hospodářství. Souvisí s ní oblasti jako 

politika volné hospodářské soutěže, předpoklad kapitálové vybavenosti a určitého stupně 

vzdělání. Růstová politika se tak zabývá posílením hrubého domácího produktu na obyvatele, 

oblastí technického rozvoje, zkvalitňováním vzdělání či podporou podnikatelů. Politiku růstu 

charakterizoval v sedmdesátých letech profesor ekonomie Herbert Giersch jako trvalé 

rozšíření nabídky, jinak řečeno, „jako trvalé navýšení celkového hospodářského produkčního 

potenciálu“
13

.    

                                                 
12

 Gunter Tichy, Konjunkturpolitik, Quantitative Stabilisierungspolitik bei Unsicherheit (Berlin: Springer, 1988), 

77-97.   
13

 Herbert Giersch, Konjunktur- und Wachstumspolitik in der offenen Wirtschaft (Wiesbaden: Gabler 1977), 15.   
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Konjunkturální výkyvy představují tedy běžnou součást ekonomiky. Problém však 

nastává při hlubokém a dlouhodobém propadu ekonomiky. V takové situaci již nelze mluvit o 

pouhém poklesu ekonomiky, o jejím negativním vývoji, nýbrž o krizi. O krizi mluvíme ve 

chvíli, dochází-li dlouhodobému a hlubokému poklesu ekonomiky, který trvá déle než dvě po 

sobě jdoucí čtvrtletí. Takový pokles znamenala i finanční a hospodářská krize let 2008/2009. 
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2. Hledání cesty z krize ve finančním a hospodářském sektoru 

Pád investiční banky Lehman Brothers
14

 v září roku 2008 výrazně zasáhl německou 

ekonomiku. Tato banka byla v Německu zastoupena prostřednictvím své pobočky ve 

Frankfurtu nad Mohanem. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Byl vyhlášen dohled nad 

bankovnictvím a došlo k pozastavení plateb s výjimkou těch, které nesouvisely s umořováním 

dluhu. Události kolem Lehman Brothers vyvolávaly nejistotu mezi investory, která celkovou 

situaci jen zhoršila. Stabilní německé hospodářství se ke konci roku 2008 začalo propadat. 

V průběhu posledního kvartálu roku 2008 a prvních dvou čtvrtletí roku 2009 došlo k 

výraznému poklesu německé ekonomiky, kdy HDP zaznamenalo propad až o 5%.
15

 Druhá 

polovina roku 2009 pak představovala určitý pozitivní trend v těchto oblastech, přesto je 

možno říci, že k návratu k hodnotám z první poloviny roku 2008 nedošlo. Kromě již 

zmiňovaného utlumení investiční činnosti se na nepříznivém vývoji podílel i pokles 

zahraničního obchodu či nárůst nezaměstnanosti. Výraznější výkyvy při porovnání let 2008 a 

2009 lze přitom pozorovat u sekundárního sektoru ekonomiky, než u terciárního. Zatímco u 

zpracovatelského průmyslu činil meziroční rozdíl přes 14%, u služeb se rozdíl pohyboval pod 

2%.
16

  

Mezi odbornou veřejností panoval názor, že za negativní vývoj německé ekonomiky 

byl způsoben ani ne tak dopady finanční krize, jako spíše chybějící soukromou poptávkou a 

nedostatečnou investiční činností.
17

    

Před německou vládou tak stál nelehký úkol zareagovat na nastalou situaci, přestože 

ke konci roku 2008 dopady krize nebyly ještě zcela zřejmé, a tak se ještě stále objevovaly 

názory, které věřily, že se panující situace na ekonomice nakonec hlouběji nepodepíše.  

                                                 
14

 Lehman Brothers byla americká investiční banka, jež se v polovině roku 2008 v souvislosti s otřesy na 

amerických finančních trzích a kvůli následnému nedostatku vlastního kapitálů dostala do úvěrových problémů. 

Úvěrové problémy vyústily v krach této instituce a přispěly k růstu nejistoty na světových finančních trzích. 

Lehman Brothers zažádá o bankrotovou ochranu, zpřístupněno 15. 9. 2008, dostupné na 

 http://ihned.cz/c4-10073040-27626670-000000_d-lehman-brothers-zazada-o-bankrotovou-ochranu, poslední 

přístup 1. 5. 2013.    
15

 Výrazný propad německého HDP je možno dát do souvislosti s poklesem zahraniční poptávky, a tak i exportu, 

tedy, jak už bylo několikrát zmiňováno, s klíčovým prvkem německého hospodářství. Wirtschaft und Statistik, 

Monatsausgaben 1/2010, zpřístupněno 12. 2. 2010, dostupné na 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Monatsausgaben/WistaJanuar10.pdf, poslední 

přístup 5. 5. 2013. 
16

 Wirtschaft und Statistik, Monatsausgaben 1/2010, zpřístupněno 12. 2. 2010, op. cit. 
17

 Nepřímo se pak na slabém hospodářském růstu Německa podílel podle daných názorů zahraniční obchod. 

Joachim Bischoff, ÜberVermögensblasen, Realökonomie und die „ neue Fesselung“ des Kapitals (Hamburg: 

VSA-Verlag, 2007), 39. 
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2.1. Období vlády velké koalice  

Velká koalice CDU/CSU a SPD byla utvořena po volbách do Spolkového sněmu roku 

2005. V jejím čele stanula kancléřka Angela Merkelová. Od konce druhé světové války se tak 

jednalo o druhou velkou koalici.  

Koaliční spolupráce nebývá zpravidla snadná, o to těžší je pak ve chvíli, tvoří-li ji dvě 

programově odlišné strany jako sociální a křesťanští demokraté. Vládní spolupráce však 

vyžaduje značnou míru kompromisů a ústupky z obou stran. Pouze taková politika má šanci 

na úspěch a v souvislosti s krizí let 2008/2009 i na nalezení jejího řešení. Nalezené řešení 

přitom nesmělo ohrozit svobodný obchod, podnikání či konkurenci a zároveň mělo zachovat 

sociální spravedlnost.  Na druhou stranu muselo být rychle implementováno a muselo cílit na 

nejdůležitější segmenty trhu. Prvním krokem, jenž by vytvořil předpoklady pro uplatnění 

konjunkturální politiky, a tak následnou stabilizaci hospodářství, bylo zajištění finančního 

sektoru. 

2.1.1.  Snaha o stabilizaci finančního sektoru 

Otřesy na světových finančních trzích zasáhly v polovině roku 2008 i německé 

finanční trhy. Nestabilita vyvolávala rostoucí nervozitu. Krátkodobé investice byly 

upřednostňovány před těmi dlouhodobými. Bankrot jedné z největších amerických 

investičních bank Lehman Brothers a následný hrozící bankrot akciové společnosti Hypo Real 

Estate
18

 utvrdil tehdy vládnoucí velkou koalici CDU/CSU a SPD o nutnosti podpory 

finančního sektoru, a tak pomoci obnovit ztracenou důvěru mezi investory.  

Na hrozící nebezpečí odpověděla vláda návrhem zákona o stabilizaci finančních trhů, 

v originále Finanzmarktstabilisierungsgesetz. Navrhovaná opatření sledovala do jisté míry i 

evropské a světové trendy zajištění finančních trhů. Jako prostředek ke stabilizaci krizové 

situace měl sloužit nově vytvořený Zvláštní fond pro stabilizaci finančního trhu, původním 

názvem Sonderfonds für Finanzmarktstabilisierung (dále jen SoFFin). Správou daného fondu 

byl pověřen nově zřízený Spolkový úřad pro stabilizaci finančního trhu.
19

 Na záchranu a 

stabilizaci finančních institucí vyčlenila vláda prostřednictvím Zvláštního fondu na              

                                                 
18

Hypo Real Estate byl jedním z nejdůležitějších poskytovatelů hypoték v Německu. Banka se dostala do potíží 

v souvislosti se světovými finančními  událostmi. Hrozící bankrot odvrátil nakonec zásah německé vlády, která 

danou banku zasanovala 50 miliardami euro. Více na Německo zachraňuje banku Hypo Real injekcí 50 miliard 

eur, zpřístupněno 6. 10. 2008, dostupné na http://ekonomika.idnes.cz/nemecko-zachranuje-banku-hypo-real-

injekci-50-miliard-eur-p2f-/eko-zahranicni.aspx?c=A081006_084742_eko-zahranicni_fih, poslední přístup 5. 5. 

2013.  
19

 Originální název této instituce zní Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung, znám rovněž pod zkratkou 

FMSA. 
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480 miliard euro.
20

 Základním principem bylo učinit taková opatření, která povedou 

k opětovnému zodpovědnému chování finančních institucí.  K takovému kroku je měla právě 

motivovat i finanční podpora, která jim měla být poskytnuta pouze v tom případě, že zasažené 

instituce sáhly k ozdravným opatřením, která se týkala například změn v poskytování odměn 

pro manažery a zaměstnance. Logicky se jednalo o snahu předejít možným budoucím 

problémům daných institucí.  

Stabilizace situace bankovního sektoru mohla být úspěšná prakticky pouze v případě, 

pokud vláda a jí vytvořené nástroje byly schopny znovuobnovit a vybudovat důvěru domácích 

i zahraničních investorů, jež by se nebáli investovat, neb by měli jistotu, že se jim vložená 

investice vrátí. Právě SoFFin měl takovou garanci pro investory znamenat. Garance pro 

jednotlivé banky byla však podmíněna jejich kapitálovou vybaveností. Banky tak byly 

povinny nejen získat zpět otřesenou důvěru veřejnosti a investorů, nýbrž i zvýšit si vlastní 

kapitál.
21

 Úkolem SoFFinu bylo převzít rizika bank, ať již se jednalo o pohledávky, rizika a 

povinnosti vyplývající z úvěrových příslibů či investic, jež byly finančními institucemi přijaty 

před polovinou října roku 2008. Odkoupená riziková aktiva a jejich možné budoucí výnosy 

měly být následně zpětně využity ve prospěch daňových poplatníků. Konkrétní případ, jak by 

k takovému zpětnému využití mělo dojít, však vláda neuváděla. Činnost SoFFinu byla tajnou 

záležitostí, jež spadala pod kontrolu ministerstva financí. SoFFin následně toto ministerstvo 

informoval o svém hospodaření. 

Shrneme-li si záměry Spolkové vlády ještě jednou, je možné tvrdit, že nešlo o prosté 

poskytnutí finančních prostředků prostřednictvím výše uvedeného fondu, nýbrž o půjčky 

podmíněné určitými pravidly, jež musely zasažené instituce dodržovat. Z pohledu 

konjunkturální politiky zacílení vlády na investory a finanční instituce odpovídalo nabídkově 

orientované politice.  

K prvnímu projednávání zákona o stabilizaci finančního trhu došlo na půdě 

Spolkového sněmu 15. října 2008.
22

 Úvodního slova rozpravy se ujala sama kancléřka 

Merkelová. Upozornila na nezbytnost obnovení důvěry mezi jednotlivými aktéry finančních 

trhů, neb panující nedůvěra znemožňovala nejen zdravé fungování finančních trhů, ale kromě 

                                                 
20

 Hintergrund, Grundlage und Hintergründe der FMSA, dostupné na http://www.fmsa.de/de/fmsa/hintergrund/, 

poslední přístup 1. 2. 2013. 
21

 Zvýšení vlastního kapitálu mohlo být dosaženo prostřednictvím získání nového tichého společníka, nákupem 

vydaných akcií, aj. Více na Rekapitalisierung, dostupné na 

http://www.fmsa.de/de/fmsa/soffin/instrumente/rekapitalisierung/, poslední přístup 20. 4. 2013. 
22

Daný zákon byl schválen 17. 10. 2008 a je uveden ve sbírce zákonů jako BGBl. I S. 1982 (Nr. 46), původním 

názvem Gesetz zur Umsetzung eines Maßnahmenpakets zur Stabilisierung des Finanzmarktes 

(Finanzmarktstabilisierungsgesetz - FMStG), dostupné na http://www.buzer.de/gesetz/8396/index.htm, poslední 

přístup 2. 4. 2013. 
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toho ohrožovala i mnohé, stále ještě stabilní banky, ve svých důsledcích tak negativně 

poznamenala i hospodářský růst, stejně jako přispěla k růstu nezaměstnanosti. Vláda se chtěla 

pokusit obnovit ztracenou důvěru a stabilitu prostřednictvím garance pro finanční instituce. 

Přislíbená garance finančním institucím znamenala záruku pro potenciální investory.  

Nutnou podmínkou pro stabilizaci domácího trhu v době prohlubující se globalizace 

byla stabilizace trhů zahraničních. K takovému názoru dospěla i spolková vláda, jež změny 

pravidel na světových finančních trzích považovala za nezbytné. Kancléřka se vyslovila pro 

posílení role Mezinárodního měnového fondu při dohledu nad finančními institucemi či pro 

zlepšení práce ratingových agentur.
23

  

Podobně jako kancléřka Merkelová zdůraznil i ministr financí Spolkové republiky 

Peer Steinbrück nutnost schválit předkládaný zákona o stabilizaci finančních trhů. Ve svém 

projevu na půdě Spolkového sněmu se zaměřil na vzájemnou propojenost finančního sektoru 

s ostatními oblastmi domácí ekonomiky. Připomněl, že předložený návrh byl vyjednáván 

nejen mezi vládními koaličními stranami, ale i s německými finančními aktéry a v neposlední 

řadě i se zástupci podnikatelů či průmyslníků.
24

 V projevu Steinbrücka se nově objevila 

myšlenka podporující zavedení tzv. Colleges of Supervisors
25

.    

Předseda FDP Guido Westerwelle podpořil stanoviska vlády a postavil se za zlepšení 

dohledu nad bankami. Zlepšení dohledu nad bankami však pro FDP neznamenalo zasahování 

do nezávislé činnosti Bundesbanky.
26

  

Liberálové rovněž uznávali nutnost přijmutí nějakého opatření či zákona ke stabilizaci 

situace na finančních trzích, který by pomohl ochránit nejen banky, ale i samotné německé 

občany. FDP se jako jediná opoziční strana rozhodla podpořit navrhovaný zákon svými hlasy.  

Proti návrhu se naopak postavily opoziční strany Die Linke a Zelení. Obě strany 

chápaly potřebu obnovení mezibankovního trhu a obě se rovněž přimlouvaly za zvýšení 

                                                 
23

 Plenarprotokoll BT-PIPr 16/182, zpřístupněno 15. 10. 2008, dostupné na 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/16/16182.pdf, poslední přístup 5. 5. 2013. 
24

 Informace o konkrétních účastnících na vládních jednáních však nejsou uváděny. Plenarprotokoll BT-PIPr 

16/182, zpřístupněno 15. 10. 2008, dostupné na http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/16/16182.pdf, poslední 

přístup 5. 5. 2013. 
25

 Colleges of Supervisors, neboli Kolegium bankovního dohledu, mělo představovat jakousi stálou instituci 

zajišťující koordinaci a spolupráci mezi orgány zodpovědnými za jednotlivé složky bankovních institucí 

působících i za hranicemi. Jeho cílem měla být mimo jiné snaha o usnadnění výměny informací, koordinaci při 

posuzování rizik a následném stanovení protiopatření. S návrhem na vytvoření takové instituce byla spojena i 

četná diskuze, která se zabývala otázkou zřeknutí se části práv v členských suverénních státech za účelem 

společného postupu a kontroly.  

Range Of Practices On Supervisory Colleges And Home-Host Cooperation, zpřístupněno 27. 12. 2007, dostupné 

na http://www.eba.europa.eu/getdoc/93f97617-daff-4d96-8248-b214e231c28c/CEBS-2007-75-(Range-of-

practices)-final-(1).aspx, poslední přístup 5. 5. 2013.  
26

 Plenarprotokoll BT-PIPr 16/182, zpřístupněno 15. 10. 2008, dostupné na 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/16/16182.pdf, poslední přístup 5. 5. 2013. 
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dohledu nad bankami, v čemž se vlastně shodovaly s vládou. Die Linke se navíc vyslovila pro 

regulaci i ratingových agentur a za „vysychání“ daňových rájů, přičemž neopomněla danou 

krizi označit za krizi demokracie, hospodářského a sociálního uspořádání.       

Ne tak radiální postoj jako Die Linke zaujali Zelení. Ti sice, jak už bylo uvedeno, 

podporovali dohled nad bankami, stejně jako určitou finanční pomoc pro ohrožené banky. Ta 

však podle Zelených nebyla správně nastavena, neboť ohrožené banky měly přislíbeny 

finanční prostředky ještě dříve, než banky provedly příslušná opatření.  Přimět akcionáře 

k zodpovědnějšímu chování podle Zelených mohlo opatření, jež by je nutilo podílet se 

v nutných případech na záchraně bank. Stát by tak s pomocí vystoupil až dodatečně.
27

  

Snad ještě naléhavěji než jednotlivé strany si nutnost určité změny na finančních trzích 

si uvědomovala Bundesbanka. S ohledem na nadnárodní přesahy dané krize prosazovala 

potřebu mezinárodní spolupráce při hledání cesty ke stabilizaci finančních trhů.  Bundesbanka 

vítala především fakt, že německá vláda nepřistoupila k přehnaným protekcionistickým 

opatřením. Stabilizace bankovního systému měla podle názoru Bundesbanky znamenat větší 

míru transparentnosti mezinárodních finančních institucí a lepší regulační politiku. Rovněž 

upozorňovala na nutnost opatrnější úvěrové politiky stejně jako na potřebu zmenšit budoucí 

riziko prostřednictvím diverzifikace portfolia dané finanční instituce. Cílem těchto kroků bylo 

vyvarovat se možným budoucím krizím a zachovat mezibankovní trh.
28

 

Podobně jako vláda si tedy i Bundesbanka uvědomovala nutnost do budoucna lepšího 

dohledu nad finančním trhem, stejně jako potřebu mezinárodní spolupráce. Cílem bylo nejen 

zabránit šíření krize, ale i nalézt způsoby, jak zabránit do budoucna jejímu opakování. 

Stabilita na finančním trhu je totiž základem pro dobré fungování každého státu. K zachování 

mezibankovního trhu a předcházení možných budoucích otřesů měla na úrovni Evropské unie 

přispět Evropská rada pro systémová rizika, v originále European Systemic Risk Council 

(ESRC)
29

. 

                                                 
27

 Plenarprotokoll BT-PIPr 16/182, zpřístupněno 15. 10. 2008, dostupné na 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/16/16182.pdf, poslední přístup 5. 5. 2013. 
28

Wege aus der Krise, zpřístupněno 15. 4. 2009, dostupné na 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Presse/Reden/2009/2009_04_15_weber_wege_aus_der_kr

ise.pdf?__blob=publicationFile, poslední přístup 5. 5. 2013. 
29

 Cílem European Systemic Risk Board mělo být identifikovat a monitorovat systémová rizika a provádět 

politiku zaměřenou na jejich zmírnění. Vice na ESRB recommendations on funding of credit institutions and on 

money market funds,  zpřístupněno18. února 2013, dostupné na 

http://www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html, poslední přístup 5. 5. 2013.  
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Zákon o stabilizaci finančních trhů byl nakonec v předložené podobě schválen v říjnu 

roku 2008, s tím, že v roce 2009 byly provedeny určité pozměňovací návrhy. Novelizován byl 

daný zákon v roce 2012.
30

   

Na jednu stranu vedly finanční problémy k nepříznivému vývoji v hospodářské 

oblasti, na druhou stranu špatná situace v hospodářství bránila úplnému zotavení finančního 

sektoru. Vládou hledaná opatření proto nemohla být zaváděna nezávisle na sobě, nýbrž ve 

skutečnosti muselo docházet k jejich prolínání. Příklad závislosti a nutnosti řešit finanční i 

hospodářskou situaci tak představoval první a druhý konjunkturální balíček.     

 

2.1.2.První konjunkturální balíček 

Klesající HDP či klesající hodnoty exportu představovaly na konci roku 2008 jen 

příklady negativních dopadů světové krize na německou ekonomiku. Neřešení dané situace 

mohlo vést k ohrožení celého hospodářství. Německá vláda se rozhodla přistoupit ke 

konjunkturálním opatřením, která kombinovala nabídkovou a poptávkovou fiskální politiku.  

V reakci na reálně hrozící krizi tak došlo na konci roku 2008 německou spolkovou 

vládou k urychlenému schválení prvního konjunkturálního balíčku, oficiálně nazvaného 

Maßnahmenpaket „Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstärkung“
31

. Jak už sám název 

napovídá, jednalo se o balíček, jenž měl dále zajistit růst a zabránit výraznému nárůstu 

nezaměstnanosti.  

Přijímání protikrizových balíčků se v průběhu světové krize 2008/2009 stalo běžnou 

praxí. Konjunkturální balíčky tak přijaly například Spojené státy či Japonsko. Za jejich 

společný cíl bylo možno považovat kroky jako snížení daní, podpora soukromých investic či 

přímé státní investice. Základem pro úspěch jakéhokoliv vládního opatření však bylo 

obnovení důvěry mezi podnikateli, stejně jako mezi lidmi. Bez vybudování opětovné důvěry 

by totiž nebyla opětovná stabilizace hospodářství možná. Problematická byla rovněž otázka 

financování konjunkturálních balíčků. To totiž vede zpravidla hlavně v souvislosti 

s poptávkově orientovanou fiskální politikou k většímu zadlužení státu, a představuje tak 

jeden z nekritizovanějších bodů. Rozpoznání a schválení protikrizových opatření by navíc 

ideálně mělo následovat co možná nejrychleji po sobě.  

                                                 
30

 Zweites Finanzmarktstabilisierungsgesetz je název druhého rozšířeného zákona o stabilizaci finančních trhů, 

nebude již předmětem této práce s ohledem na časové vymezení této práce.  
31

Do češtiny je možno přeložit název tohoto balíčku jako „Zajištění zaměstnanosti posílením růstu.“ Samotný 

balíček lze nalézt ve Sbírce zákonů BGBl. 2009, Teil 1 Nr. 64, S. 2896, dostupné na 

http://www.ertragsteuerrecht.de/media/BGBl108064.pdf, poslední přístup 2. 4. 2013. 
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Konjunkturální balíček v německém pojetí vyzdvihl 3 základní oblasti, jež bylo nutno 

v první řadě zabezpečit. Mezi ně patřila jak snaha o zajištění financování pro podnikatele, tak 

pomoci bankám v překonávání možných problémů. Důležitou úlohu při této snaze sehrála 

státní banka KfW.
32

 Tato banka měla za úkol poskytnout potřebné finance, stejně jako pokrýt 

případná bankovní rizika, sehrát roli částečného ručitele za závazky bank a v neposlední řadě 

poskytnout podporu pro podnikatele.  

Druhou oblast, na niž byl balíček zaměřen, představovala podpora investic. Dostatečná 

investiční činnost je jedním z klíčových aspektů domácí ekonomiky. Investice totiž mohou 

znamenat jak růst zaměstnanosti nyní, tak i budoucí potenciál pro danou zemi. V německém 

podání se mělo jednat o podporu investic především prostřednictvím úprav v oblasti odpisů. 

Došlo např. k znovuzavedení degresivních odpisů pro movitý hmotný majetek.
33

 Kromě toho 

se pozornost soustředila na investice v oblasti dopravní výstavby, ochrany životního prostředí, 

stejně jako na inovační a investiční projekty. Uskutečněny tak byly např. projekty zateplování 

starých domů, škol i školek. Zapomenuto v rámci investic nemělo být ani na jednotlivé 

spolkové země, kterým vláda pod heslem „Zlepšení regionální hospodářské struktury“ 

přislíbila v rámci balíčku na 200 milionů euro.
34

 

Třetí oblastí zohledněnou v prvním konjunkturálním balíčku byla pomoc, která 

směřovala domácnostem a průmyslu. Klíčovým pak byl průmysl automobilový. Podpůrným 

krokem pro automobilový průmysl se stalo osvobození nově koupených vozů od daně 

z motorových vozidel, které mohlo trvat až po dobu 2 let a mělo motivovat k nákupu nových 

automobilů. Podpořen měl být i vývoj nových technologií či snaha o podporu pro dodavatele 

automobilového průmyslu. Ve snaze nepoškodit své producenty se vláda přiklonila spíše 

k postupnému snižování povoleného vypouštěného množství CO2 osobními automobily. 

Vláda tedy podporovala investice do automobilového průmyslu s cílem vyvinout modernější 

technologie šetrnější k životnímu prostředí.
35

   

                                                 
32

Státní banka KfW, původní název Kreditanstalt für Wiederaufbau, byla založena již po druhé světové válce. V 

její kompetenci je nejen starost o finanční zajištění podnikatelů, ale i otázka realizace veřejných zakázek, 

budování infrastruktury, bytové výstavby či energeticky úsporných zařízení. Dodatečné informace na oficiálních 

webových stránkách www.kfw.de, poslední přístup 5. 5. 2013. 
33

Degresivní odpisy byly stanoveny na dobu 2 let a jejich výše mohla celkem dosáhnout až 25%. 

Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstärkung, zpřístupněno 5. 11. 2008, dostupné na 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/W/wachstumspaket-breg-november-

08,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf, poslední přístup 5. 5. 2013. 
34

Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstärkung, zpřístupněno 5. 11. 2008, op. cit.  
35

Tamtéž  
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Jde-li o domácnosti a zaměstnance jako takové, jednalo se převážně o opatření, která 

upravovala práci na zkrácený úvazek.
36

 V tomto případě prostřednictvím prodloužení doby 

pro výplatu podpory při práci na zkrácený úvazek, tzv. Kurzarbeitergeld. Podporováno bylo 

ale i další vzdělávání, ať už pracovníků starších či méně kvalifikovaných. Zabránit nárůstu 

nezaměstnanosti měly rovněž navýšené počty zprostředkovatelen na úřadech práce, jež měly 

občanům zajistit plynulý přechod mezi jednotlivými zaměstnáními.  

Zajímavá v souvislosti s prvním konjunkturálním balíčkem byla skutečnost, že se 

vládní strany více nezabývaly otázkou daňovou z pohledu DPH či zdanění některých skupin 

fyzických osob, která většinou představuje jeden z prvních bodů, na něž je v rámci oživení 

ekonomiky pamatováno, zvláště tehdy, uvědomíme-li si, že ve vládě v této době zasedala 

SPD. Právě od nich, jakožto strany středo-levicové, by se požadavek na úpravy daňové otázky 

dal očekávat.  

Na konci roku 2008 si již politické strany uvědomovaly, že přijetí nějakého balíčku 

ke stabilizaci situace v hospodářství je nevyhnutelné. Strany se však rozcházely v jeho 

obsahu. Samotný balíček byl spolkovou vládou předložen 5. listopadu 2008
37

. O měsíc 

později došlo k následnému schválení jak ve Spolkovém sněmu, tak Spolkové radě
38

. 

Schválení se uskutečnilo i přes námitky opozičních stran a jejich snahu o pozměňovací 

návrhy. Vládě se tak podařilo v poměrně krátké době implementovat konjunkturální balíček. 

Tím se dokázala vyvarovat možnému nebezpečí časové prodlevy. 

Schválení a obsah daného balíčku se však nevyhnul značné kritice. FDP kritizovala 

především nesourodosti jednotlivých vládních opatření. Podle liberálů bylo potřeba zavést 

taková opatření, která by působila strukturálně i konjunkturálně. Konkrétně se hovořilo o 

snížení daní či výdajů, které pracující byli povinni platit, mezi něž patřil např. příspěvek na 

sociální zabezpečení. Jedním z možných vítaných bodů podle FDP bylo i znovuzavedení 

příspěvků pro dojíždějící pracovníky do zaměstnání, tzv. Pendlerpauschale
39

. K ozdravení 

kromě snížení daní měly přispět i nové státní investice do infrastruktury. 

                                                 
36

Práci na zkrácený úvazek, neboli Kurzarbeit, lze charakterizovat jako zkrácená pracovní doba pro zaměstnance, 

kdy na jedné straně zaměstnavatel přislíbí zachovat početní stav zaměstnanců a na straně druhé přislíbí stát 

proplacení ušlého příjmu.    
37

Všechna přesná data týkající se prvního konjunkturálního balíčku: Entwicklungsgeschichte,  

zpřístupněno 19. 3. 2009, dostupné na http://gesetzgebung.beck.de/node/278133, poslední přístup 5. 5. 2013. 
38

Stanoviska Spolkové rady nebudou v této práci brána v potaz, veškeré podklady budou vystavěny pouze na 

základě výsledů a projevů ve Spolkovém sněmu.  
39

 K otázce znovuzavedení příspěvku pro dojíždějící pracovníky do zaměstnání se vrátíme v souvislosti s druhým 

konjunkturálním balíčkem. Více v návrzích FDP k chystanému prvnímu konjunkturálnímu balíčku na  BT-Drs. 

16/11209 – Gesetzgebung – Verlag C. H. Beck oHG, zpřístupněno 3. 12. 2008, dostupné na 

http://gesetzgebung.beck.de/sites/gesetzgebung.beck.de/files/rsw/upload/Beck_Aktuell/bt-drs1611209.pdf, 

poslední přístup 5. 5. 2013.     
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Ještě výraznější kritika než ze strany německých liberálů se ozývala ze strany 

Zelených. Ti odmítli daňová opatření týkající se nových vozidel. Tato opatření označili za 

důkaz bezmocnosti a snahu o získání voličů v nadcházejících volbách, který však svoji vlastní 

funkci, tedy stabilizaci a posílení hospodářství, splnit nemůže.
40

 Zelení rovněž ve své kritice 

zůstali věrni své levicové ekologické politice, kdy tzv. osvobození od daně pro všechna nová 

automobilová vozidla zaregistrovaná do poloviny roku 2009 považovali za téměř ekologický 

hřích. Problematika množství vypouštěného CO2 nebyla podle nich správně řešena. Podpořen 

byl naopak investiční program. V představách Zelených se měl však více soustředit na otázku 

inovací, úspor energií, a to tak, aby pomohl především sociálně slabším domácnostem. 

Klíčová byla i otázka obnovitelných zdrojů, investic v oblasti dopravy či investic do 

předškolních zařízení.
41

  

Zelení tedy prosazovali spíše poptávkově orientovanou politiku charakterizovanou 

zvýšenými vládními výdaji pro domácnosti. Prosazovaná podpora menších firem 

prostřednictvím zvýšených výdajů státu se pak mohla naopak pozitivně projevit na nabídkové 

straně ekonomiky. 

Přes veškeré námitky a doplňkové návrhy se vládnoucí velké koalici nakonec podařilo 

návrh stabilizačních opatření hlasy CDU/CSU, SPD i opoziční FDP 4. prosince 2008
42

 ve 

Spolkovém sněmu schválit. Vláda prosadila jak zvýšení podpory pro investiční činnost, tak 

úpravy v rámci práce na zkrácený úvazek či podporu automobilovému průmyslu. 

V podstatě bezproblémové rychlé schválení prvního záchranného balíčku bylo spíše 

nutností, než nějakou ukázkou koaliční soudržnosti. Určité neshody, které se v průběhu 

jednání vynořovaly, nikterak nenarušily konečný výsledek. Kritické otázky, jako další 

snižování daní, jež by celý proces jednání mohly zpomalit či ohrozit, byly vynechány a 

odloženy na později.  

2.1.3. Druhý konjunkturální balíček 

Otázka stabilizace hospodářství se ukázala mnohem složitější a již pár týdnů po 

schválení prvního balíčku bylo zřejmé, že otevření diskuze o druhém je jen otázkou času. 

                                                 
40

 Jednalo se o volby, jež se konaly na podzim roku 2009. BT-Drs. 16/11210 – Gesetzgebung – Verlag C. H. 

Beck oHG, zpřístupněno 3. 12. 2008, dostupné na 

http://gesetzgebung.beck.de/sites/gesetzgebung.beck.de/files/rsw/upload/Beck_Aktuell/bt-drs1611210.pdf, 

poslední přístup 5. 5. 2013.   
41

BT-Drs. 16/11210 – Gesetzgebung – Verlag C. H. Beck oHG, zpřístupněno 3. 12. 2008, dostupné na 

http://gesetzgebung.beck.de/sites/gesetzgebung.beck.de/files/rsw/upload/Beck_Aktuell/bt-drs1611210.pdf 
42

 Entwicklungsgeschichte, zpřístupněno 19. 3. 2009, http://gesetzgebung.beck.de/node/278133, poslední přístup 

5. 5. 2013.  
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Ekonomika se dále propadala a navíc zůstávaly nedořešené otázky. O přijetí nového balíčku 

tak bylo rozhodnuto, aniž by byly zřejmé dopady toho prvního na německé hospodářství. 

Druhý konjunkturální balíček byl schvalován v situaci, kdy docházelo k výrazným 

propadům hospodářství. Pokles zaznamenaly obory jako stavebnictví, automobilový a 

strojírenský průmysl či oblast služeb.
43 

Německá vláda se tedy prostřednictvím navýšení 

finančních prostředků v ekonomice, rozšířením investiční činnosti a pomocí nejrůznějších 

úlev pokusila o znovu nastartování hospodářství. Druhý konjunkturální balíček, jenž se 

oficiálně nazýval „Zákonu na zajištění zaměstnanosti a stability v Německu“
44

, byl oznámen 

kancléřkou Merkelovou 16. prosince 2008.
45

 Balíček počítal v letech 2009 a 2010 

s uvolněním až 50 miliard eur.
46 

Ve svých důsledcích měl přispět jak ke stabilizaci situace 

v době krize, tak i k posílení celého sociálně tržního hospodářství do budoucna. 

Vláda v předkládaném návrhu vytyčila pět základních tendencí, kterých se mělo dané 

úsilí o oživení hospodářství držet. Navíc připustila nezbytnost určitého zadlužení, jež ovšem 

mělo být kompenzováno investicemi do modernizace země, a to například v rámci rozsáhlých 

investic do infrastruktury, jež představovaly první stěžejní bod. Na investice mělo být 

uvolněno více jak 17 miliard euro, jež by byly využity na sanaci škol či veřejných budov.
47 

  

Druhý bod zohledňoval potřeby podnikatelů. Ti měli být tak např. dále podporováni 

prostřednictvím státní banky KfW. Malým a středním podnikatelů byla pak určena podpora 

prostřednictvím Centrálního inovačního programu pro střední stav (dále jen ZIM)
48

. 
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 Došlo tak například k poklesu v produkci nákladních automobilů až o 50%. Investice ve stavebnictví poklesly 

až pod hranici mínus 30%. Negativná vývoj zaznamenával i zahraniční obchod. Marc Rieger, Veränderungen 

des Konsum-und Investitionsverhaltens aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise, (München: Grin Verlag, 

2009), 21-23.  
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V originále Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland  
45

 Konjunkturpaket, Der Wort-Wechsel der Kanzlerin, zpřístupněno 13. 1. 2009, dostupné na 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/konjunkturpaket-der-wort-wechsel-der-kanzlerin-1757630.html, 

poslední přístup 5. 5. 2013. 
46

 Konjunkturpaket II, zpřístupněno 13. 1. 2009, dostupné na 

http://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/69493/konjunkturpaket-ii-13-01-2009, poslední přístup 5. 5. 2013.  
47

 Kritik an Konjunkturpaket II: Ökonomen warnen vor Risiken des Investitionsprogramms, zpřístupněno    

16. 1. 2009, dostupné na http://www.spiegel.de/wirtschaft/kritik-an-konjunkturpaket-ii-oekonomen-warnen-vor-

risiken-des-investitionsprogramms-a-601554.html, poslední přístup 5. 5. 2013. 
48

 Centrální inovační program pro střední stav, v němčině Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand, byl 

zřízen za účelem podpory pro podnikatele a jejich konkurenceschopnost i snahy o inovaci již v roce 2008. 

V rámci druhého konjunkturálního balíčku byly jeho finanční kapacity navýšeny. Činnost programu byla přitom 

časově omezena, podle posledních údajů do konce roku 2014.  Během let 2009 a 2010 vydala vláda v rámci toto 

programu téměř jednu miliardu euro. Více na Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM), dostupné na 

http://www.zim-bmwi.de/, poslední přístup 11. 5. 2013. 

Konjunktur- und wachstumspolitische Maßnahmen der Bundesregierung in der Wirtschafts- und Finanzkrise, 

dostupné na http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/J-L/konjunktur-und-wachstumspolitische-

ma_C3_9Fnahmen-bundesregierung,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf, poslední 

přístup 4. 5. 2013. 
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Třetí stěžejní bod představoval automobilový průmysl, s ním spojená odvětví a export. 

Na podporu automobilového průmyslu bylo tak zavedeno tzv. šrotovné. Šrotovné znamenalo 

jednorázovou platbu pro majitele vozů starších devíti let, kteří své auto nechali sešrotovat a 

místo toho si koupili vůz nový. Vláda věřila, že dané opatření pomůže zvýšit prodej 

automobilů.  

Čtvrtým impulsem byla snaha o stabilní situaci zajištěnou jasnými vládními 

opatřeními, jež se týkala úsilí o zastavení zadlužování či opatření na splácení již existujících 

dluhů.
49

   

Navrhovaný vládní balíček zohledňoval rovněž potřeby zaměstnanců a rodin s dětmi. 

Vláda tak navrhla například zvýšit jednorázovou platbu na každé dítě. Mělo dojít ke zvýšení 

tzv. nezdanitelné částky na daňového poplatníka, zvýšení přídavků na děti, popř. zvýšení 

odpočitatelné položky na děti. Ulevit zaměstnancům mělo také snížení povinných odvodů 

zaměstnanců a zaměstnavatelů na zdravotní a sociální zabezpečení. Ve snaze zabránit 

propouštění zaměstnanců byl nadále podporován i systém práce na zkrácený úvazek, 

Kurzarbeit.  

Posledním, avšak neméně důležitým bodem byla otázka daní. Ta vyvolávala četné 

diskuze nejen mezi jednotlivými koaličními partnery, nýbrž i v rámci jednotlivých stran. 

Sárský předseda strany za CDU Peter Müller se v této souvislosti vyslovil s kritikou své 

vlastní strany za její nedůraznost při vyjednávání s koaličními partnery. Müller poukázal na 

možný úbytek financí ve státní kase způsobených vládním návrhy v daňové oblasti.
50

 

V otázce daní nebyly jednotné ani samotné sesterské strany CDU a CSU. CSU se na 

rozdíl od zbylých dvou vládních stran postavila za snížení daní ještě v probíhajícím volebním 

období. Proti snižování daní vystoupila CDU v čele s kancléřkou Merkelovou. Patrně hlavním 

protiargumentem byl fakt, že se snížení daní na ekonomice projeví až s určitým časovým 

zpožděním. Tento argument ve svém vyjádření potvrdil i sárský premiér Müller.
51

 Odpůrci 
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 Za účelem zastavení růstu státního dluhu schválila vláda tzv. dluhovou brzdu. Ta umožňovala navýšení 

nových dluhů o maximálně 0,5% HDP. Navíc výše nového zadlužení musela odpovídat výši naplánovaných 

veřejných investic. Přírodní katastrofy či ekonomické krize představují pak výjimky, kdy bylo umožněno dané 

pravidlo porušit. Uhradit nově vzniklé dluhy pak měl umořovací fond. Kritik an Konjunkturpaket II: Ökonomen 

warnen vor Risiken des Investitionsprogramms, zpřístupněno 16. 1. 2009, dostupné na 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/kritik-an-konjunkturpaket-ii-oekonomen-warnen-vor-risiken-des-

investitionsprogramms-a-601554.html, poslední přístup 5. 5. 2013. 
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 V souvislosti s daněmi byla například navýšena sleva na daňového poplatníka či snížení základní sazby daně. 

Streit über Konjunkturpaket, Wulff pocht auf Haushaltsziel, zpřístupněno 31. 10. 2008, dostupné na 

http://www.ftd.de/politik/deutschland/:streit-ueber-konjunkturpaket-wulff-pocht-auf-haushaltsziel/433103.html, 

poslední přístup 5. 5. 2013.  
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Snížení daní neodsoudil, ale prohlásil ho za krátkodobě nerealizovatelné. Union streitet um Abschied von der 

Steuerreform, zpřístupněno 15. 1. 2009, dostupné na http://www.welt.de/politik/article3032775/Union-streitet-

um-Abschied-von-der-Steuerreform.html, poslední přístup 5. 5. 2013.  
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snižování daní podporovali spíše opatření, která na hospodářství působila rychleji. K nim 

podle nich patřily např. investice. CDU neodmítala debaty o snižování daní úplně, 

prosazovala ale odložení jejich projednávání až do následujícího volebního období, jež mělo 

začít v druhé polovině roku 2009.
52

  

Na rozdíl od CDU zaujala SPD mnohem striktnější stanovisko a snížení daní odmítla 

velmi rázně. Důvodem se stala i skutečnost, že příjem plynoucí z daní měl být využit pro 

splácení nutných úvěrů, které vláda musela přijmout k financování plánovaného balíčku.
53

 

Ministr zahraničí, vicekancléř a předseda strany sociálních demokratů Frank-Walter 

Steinmeier dokonce prohlásil, že ke schválení druhého konjunkturálního balíčku nejsou hlasy 

CSU potřeba, pokud by strana trvala na snížení daní, které SPD odmítala.
54

 Sociální 

demokraté namísto snižování daně z příjmu podporovali snižování takových odvodů, z nichž 

by mohly těžit i nízko příjmové skupiny.  

Otázka snižování daní však nebyla jediná, kterou bylo nutno v rámci koaličních 

jednání vyřešit. Rozdílné názory se objevily i při řešení problematiky tzv. Pendlerpauschale. 

SPD totiž usilovala o znovuzavedení tohoto příspěvku pro dojíždějící pracovníky do 

zaměstnání od 1. kilometru a ne od 20. kilometru, jak tomu bylo v posledních dvou letech.
55

 

CDU se proti takovému návrhu nestavila vysloveně odmítavě, zůstávala však otázka 

finančních výpadků pro stát v důsledku daného opatření. Sporná otázka byla nakonec 

vyřešena německým ústavním soudem, jenž rozhodl o znovuzavedení příspěvku pro 

dojíždějící pracovníky do zaměstnání od 1. kilometru, a tak o povinnosti státu vrátit 

zaměstnancům peníze vybrané navíc na tomto cestovném.
56
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Dá se předpokládat, že vládní strana CDU počítala v ideálním případě s možností vytvoření koalice s FDP, 
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poslední přístup 10. 5. 2013. 
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Rozhodnutí ústavního soudu znamenalo vrácení části obyvatelstvu navíc vybraných 

peněz, tedy ve svých důsledcích snížení finančních prostředků ve státní pokladně, což mohlo 

mít negativní vliv na státní rozpočet, jak poukazovali právě kritici příspěvku od 1. kilometru. 

Příznivci naopak upozorňovali na další prostředky pro zaměstnance jakožto spotřebitele. 

K tomuto postoji se přiklonila i vláda. Vyšší příjem spotřebitelů znamená zpravidla zvýšení 

jejich výdajů, čímž se peníze vlastně opětovně dostanou do hospodářství. Na jednu stranu 

tímto krokem tedy získali spotřebitelé další finance, jež mohli opětovně vydat, na stranu 

druhou přišla vláda o prostředky, které mohla poskytnout například prostřednictvím ZIM.   

Zatímco spolková vláda tedy slibovala prostřednictvím druhého balíčku správný krok 

k úspěšnému překonání krize, opozice se k daným opatřením stavěla s podezřením a 

označovala je za nedostatečné.  

FDP v čele s předsedou strany Guidem Westerwellem odsoudila vládou navrhnuté 

snížení daní. Označila ho za nedostatečné pro stabilizaci situace. FDP požadovala výraznější 

podporu pro středně velké podnikatele či razantnější snížení daní a různých odvodů státu. 

Požadavky německých liberálů se v podstatě nelišily od opatření obsažených v 

navrhovaném balíčku, prosazována ale byla jakási důraznější cesta, již by měla navrhovaná 

opatření následovat. Souhlas vyjádřili liberálové s rozhodnutím, které se týkalo příspěvku pro 

dojíždějící pracovníky do zaměstnání. Toto rozhodnutí podpořili již v souvislosti s prvním 

konjunkturálním balíčkem. Cílem liberály navrhovaných opatření bylo vytvořit příznivé 

podmínky pro podnikatele, kteří by se následně podíleli prostřednictvím zvýšené investiční 

činnosti na oživení hospodářství.   

Se svými námitkami k druhému balíčku se připojili i Zelení. Zelení pokračovali na 

jedné straně ve své kritice zaměřené na zamýšlená opatření v automobilovém průmyslu a 

nedostatečném zdůraznění důležitosti ekologických řešení, na druhou stranu opět vyzdvihli 

potřebu podpořit rodiny s dětmi. V souvislosti s prvním a druhým konjunkturálním balíček 

tak přicházeli stále s podobnou argumentací a kritikou. S ohledem na plánovanou podporu 

investic prosazovali podpořit především ty firmy, které využívaly energeticky i ekologicky 

šetrné technologie.
57

 Návrh spolkové vlády týkající se šrotovného pak podle nich působil ve 

svých důsledcích právě opačně, neboť podporoval zastaralé technologie.  

                                                 
57

 Předsedkyně Zelených Roth dokonce prohlásila, že existuje spojení mezi finanční a hospodářskou politikou na 

straně jedné a krizí klimatickou na straně druhé.  
Kanzlerin erklärt Konjunkturpaket: “ Gegen Exzesse und sozialistische Experimente“, zpřístupněno 13. 1. 2009, 

dostupné na 

 http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kanzlerin-erklaert-konjunkturpaket-gegen-exzesse-und-sozialistische-

experimente-1756890.html, poslední přístup 5. 5. 2013.  
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Kromě nedostatečného přihlédnutí k otázce ekologie v rámci obou balíčků spočíval 

další problém ve stále se rozšiřujících sociálních nůžkách.
58

 Příčinu Zelení spatřovali ve 

špatném řešení daňových úlev.
59

 Spotřebitelé totiž pro Zelené představovali jeden z klíčových 

elementů ke znovuoživení ekonomiky. Řešením podle nich bylo cílené odlehčení pro nižší 

příjmové skupiny, a to třeba prostřednictvím snížení povinných příspěvků na sociální 

pojištění.
60

  

V nárůstu zadluženosti vyplývající z konjunkturálních balíčků viděla daná strana 

smysl pouze v případě, budou-li tyto výpadky v budoucnu nahrazeny. Mezi investice 

s budoucím potenciálem podle Zelených náležely investice do obnovitelných zdrojů, veřejné 

hromadné dopravy či investice umožňující zkvalitnit celodenní péči o děti. Strana zároveň 

odmítla návrh na nové investice do výstavby silnic, jež Zelení považovali za nemoderní a 

neefektivní.  

I v rámci druhého balíčku se tedy Zelení soustředili spíše na otázku strany poptávky 

danou zvýšenými výdaji. Navíc přes veškeré námitky proti vládním opatřením připustili 

zvýšení dluhu v rámci konjunkturálních snah a ani oni nenabídli alternativu, která by se 

nárůstu dluhu vyhnula. 

Na rozdíl od Zelených, kteří se zaměřili na kritiku určitých bodů předloženého návrhu, 

Die Linke odmítla tento návrh jako celek. Označila ho za nedostatečný a neschopný 

v předložené podobě oživit vnitřní poptávku. Podle jejich názoru program neodpovídal 

konjunkturální politice Evropské unie.
61

 Tato výtka na spolkovou vládu byla dost překvapivá, 

uvědomíme-li si kritický přístup Die Linke k fungování Evropské unie, což se v praxi 

projevilo např. na konkrétním příkladu odmítnutí Lisabonské smlouvy. 

 Die Linke kritizovala celý současný ekonomický řád. Více se rovněž soustředila na 

otázku finanční. Die Linke tak například požadovala větší kontrolu nad miliardami vybranými 
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Zelení se tak ve svém návrhu vyjádřili jak pro postupně rostoucí příspěvky pro zaměstnance vydělávající do 

2000 euro měsíčně, tak stanovení minimální mzdy.  Antrag: Gerechtigkeit und Chancen statt Ausgrenzung und 
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přístup 5. 5. 2013. 
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 Podle Zelených jsou velkým problémem zatěžujícím nízko příjmové skupiny především příspěvky na sociální 

pojištění.  Těm by v rámci konjunkturálních balíčků měla být dána přednost před daňovými úlevami jako 

takovými, neb ne všechny domácnosti musí platit daně, tedy ne všech se dané daňové úlevy týkají. Antrag: 

Gerechtigkeit und Chancen statt Ausgrenzung und Armut, zpřístupněno 28. 1. 2009, dostupné na 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/117/1611755.pdf, poslední přístup 5. 5. 2013. 
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 Zelení mluvili o snížení pod 40% pro nízko příjmové skupiny. Extrémním případem bylo odstranění těchto 

příspěvků úplně, a to pro ty nejchudší, které však sami Zelení přesněji nedefinovali.  Stenografischer Bericht – 

Deutscher Bundestag, zpřístupněno 30. 1. 2009, dostupné na http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/16/16203.pdf, 

poslední přístup 5. 5. 2013. 
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 Sjednocení své politiky s politikou dohodnutou v rámci Evropské unie však spolková vláda, jak bylo uvedeno, 

považovala za jeden z klíčových aspektů své konjunkturální politiky. Konečné hodnocení, do jaké míry tomu tak 

skutečně bylo, či nikoliv nebude v této práci dále rozebíráno. 
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od daňových poplatníků a lepší demokratické uspořádání světového hospodářství. To bylo 

podle jejich představy možno dosáhnout zvýšením daní pro bohaté, zvýšením příspěvků pro 

důchodce, zastavením privatizace služeb veřejného zájmu a naopak investicemi do vzdělání, 

zdravotnictví, popř. infrastruktury veřejných zařízení. Za těmito kroky viděla šanci na 

zlepšení postavení zaměstnanců. Die Linke tak od roku 2009 počítala s nutností navýšení 

ročního programu o minimálně 50 miliard euro.
62

  

Opoziční strany Zelených a Die Linke se pak shodly v nutnosti většího důrazu na 

ekologický rozvoj v průmyslu. Ten měly zajistit nově vzniklé svěřenecké fondy. Cílem Die 

Linke byla zároveň snaha o odstranění tzv. přechodného zaměstnání.
63

 Strana namísto toho 

usilovala o větší zapojení zaměstnanců do chodu firem.  

Die Linke i Zelení se tedy zaměřili do značné míry na stranu poptávky, obávali se 

výpadků finančních prostředků, které mohlo způsobit možné snižování daní, a zpochybňovali 

účinnost vládních opatření jako takových. Die Linke navíc zcela opomenula podporu 

podnikatelů, a to ať již formou nějakého navýšení finančních prostředků od vlády či kroky, 

které by usnadnily existenci a vznik malých a středních firem. Mezi takové kroky mohly patřit 

jak úpravy v daňové oblasti, jež by firmy například motivovaly k investicím, tak snížení 

povinných odvodů státu za zaměstnance. Tento krok by navíc ulehčil firmám jako 

zaměstnavatelům, stejně jako by pomohl zaměstnancům, kteří by tak měli větší šanci udržet si 

zaměstnání.    

Opoziční strany však nebyly jediné, kdo zpochybnil protikrizová opatření zaváděna v 

rámci druhého konjunkturálního balíčku. Nesouhlasné hlasy se ozývaly i z řad odborné 

veřejnosti. Emoce tak vzbudilo například zavedení šrotovného. Panovaly pochybnosti nad 

významem tohoto kroku pro domácí spotřebitele, kteří upřednostňují dražší modely aut. 

Šrotovné se podle kritiků mělo projevit jen u výrobců menších vozů a jejich dodavatelů. 

Pochybnosti panovaly i nad plánovanými investicemi. Investiční činnost totiž nebyla 
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samospasná a bylo nutné počítat s určitými časovými prodlevami mezi zahájením a 

následnými pozitivními účinky daných investičních opatření. Právě tato zpoždění 

zpochybňovala skutečný pozitivní efekt investic, jež povedou k oživení ekonomiky. Okamžité 

překonání krize zvýšením investic bylo tedy značně diskutabilní. Uznávaný německý ekonom 

Max Otte odmítl vládou předložené konjunkturální balíčky a označil je za pouhý předvolební 

dárek vlády veřejnosti. Otte naopak prosazoval rozhodné reformy, jež by skutečně vedly 

k oživení upadající ekonomiky. Finanční injekce, s nimiž balíček počítal, prohlásil za směšné, 

bez šance na větší úspěch. Tak jako jiní i Otte se obával možného nárůstu dluhu v důsledku 

vládních opatření.
64

    

S názorem Otta souhlasili i další z řad odborné veřejnosti, kteří rovněž kritizovali daný 

balíček jako nedostatečný, a proto na jeho neschopnost oživit domácí spotřebu. 

Zpochybňovali tak například příspěvky na děti, které při reálném započítání dalších výdajů 

rodičů nakonec nebyly tak vysoké.
65

  

Druhý konjunkturální balíček byl nakonec ve Spolkovém sněmu přes veškeré 

připomínky v únoru roku 2009 odsouhlasen.  

Na základě schválených opatření vydala vláda v průběhu roku 2009 na 43 miliard 

euro, největší část šla přitom na investice, šrotovné a úpravu v daňové otázce.
66

  Druhá 

polovina roku 2009 znamenala tak opětovný pozvolný nárůst HPD, jenž byl způsoben jak 

počínajícím oživením zahraničního obchodu, tak nárůstem státních výdajů. Pozitivně se zde 

projevily rostoucí výdaje spotřebitelů. Problematická zůstávala otázka investiční činnosti, kdy 

státní investice byly realizovány jen velmi pomalu. S jistými problémy se potýkalo rovněž 

stavebnictví a navíc bylo zřejmé, že se vyplní obavy a státní dluh skutečně poroste.
67

 

Německé vládě se tak podařilo překonat svými opatřeními krize první poloviny roku 

2009, a vláda tak uhájila své kroky navzdory kritice, která se v průběhu schvalování a 
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vyjednávání objevovala. Vládní konjunkturální politika tedy splnila základní požadavek na 

překonání nejhlubší fáze krize v první polovině roku 2009 a otevřela prostor pro růstovou 

politiku vlády. Další kroky, které by pomohly, když ne vrátit, tak alespoň přiblížit 

hospodářskou situaci stavu před krizi, však byly v témže roku přerušeny spolkovými volbami. 

 

2.2. Nová vláda a její cesta ke stabilizaci hospodářské situace v Německu  

Rok 2009 představoval hlavně ve své první polovině pro německé politické strany 

dvojí zátěž, nejen, že se naplno projevovaly důsledky krize a protikrizová opatření se teprve 

rozbíhala, ale zároveň se blížily podzimní volby. Jednotlivé strany tak mohly využít danou 

příležitost a ve svém volebním programu navrhnout konečnou cestu z krize. Dosud vládnoucí 

CDU/CSU tak slibovala pod heslem udržitelného růstu úlevu pro voliče. Konkrétně ji chtěla 

dosáhnout pomocí daňové politiky, která zahrnovala kroky jako snížení daní či zvýšení 

hranice pro odvod daně pro nejbohatší, či prostřednictvím politiky zaměřené na rodiny, která 

slibovala zvýšení nezdanitelné částky na dítě na 8004 euro, stejně jako zvýšení přídavků na 

děti.
68

 V klíčových otázkách hospodářství a financí zmiňovala pouze potřebu mezinárodní 

regulace finančního sektoru. Konkrétní plán na definitivní překonání krize ale chyběl. 

Rovněž volební program FDP nepředstavoval nějakou jasnou cestu jak z krize. FDP se 

podobně jako CDU/CSU v hospodářské a finanční oblasti vyslovovala pro jednotný dohled 

nad bankami. Největší prostor byl ponechán daňové problematice, kdy právě snížení daní 

bylo podle nich důležitým krokem k budoucímu oživení ekonomiky.
69

 

Snížení daní ve svém volebním programu neodmítla ani středo-levicová SPD. Toto 

snížení se však mělo týkat spíše nízko příjmových skupin. Sazba daně pro vysoko příjmové 

skupiny měla být naopak zvýšena. SPD se rovněž vyslovila pro dohled nad mezinárodními 

bankovními trhy. Cestu k ozdravení hospodářství viděla v budoucích investicích, jako příklad 

však uvedla jen oblast obnovitelných zdrojů energie.
70

  

Kombinaci zvyšování a snižování daní prosazovali i Zelení. V oblasti financí a 

hospodářství se zaměřili na zvýšení investic v oblastech zdravotnictví, vzdělání či ochrany 
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klimatu. Tak jako FDP viděla cestu z krize ve snižování daní, Zelení prosazovali investice do 

zelené politiky. Za řešení krize ve finančním sektoru považovali mimo jiné částečné 

zestátnění bank.
71

 

Myšlenka zestátnění bank nebyla cizí ani Die Linke. Kromě toho prosazovala veřejnou 

kontrolu finančního sektoru. V daňové problematice se přiklonila ke zvýšení daně pro bohaté 

a naproti tomu pro ulehčení nízko příjmovým skupinám. Zvýšení daní by bylo následně 

využito pro investice do vzdělání či ochrany životního prostředí.
72

  

Žádná z výše uvedených politických stran však nepřišla v rámci svého předvolebního 

programu s nějakým uceleným plánem na stabilizaci hospodářství, jenž by definitivně přispěl 

k překonání krize, jak by se v dané situaci dalo očekávat. Všechny tyto strany se pouze shodly 

na jisté podpoře či úlevách pro občany, na druhou stranu se rozcházely v otázce daňové. 

Rovněž konkrétní možnosti a plány pro budoucí investice byly ve volebním programu 

uvedenými stranami více méně vynechány.     

Spolkové volby se nakonec uskutečnily 27. září 2009 a s více jak 33% v nich zvítězila 

dosud vládnoucí strana křesťanských demokratů kancléřky Angely Merkelové společně se 

svoji sesterskou stranou CSU. V letech 2005-2009 koaliční vládnoucí strana sociálních 

demokratů, SPD, neuspěla. V porovnání s předchozími volbami do Spolkového sněmu získala 

jen 23%, její volební výsledek byl tak o více jak 10% horší než v předchozích volbách.
73

  

Na rozdíl od porážky SPD se ze svého dílčího vítězství mohla radovat dosud opoziční 

FDP v čele s předsedou Guidem Westerwellem. Liberály volilo více jak 14% Němců.
74

 

Volební výsledek umožnil sestavení nové, černo-žluté, koalice ze stran CDU/CSU a FDP, o 

čemž se již před volbami spekulovalo jako o nejlepší možné variantě. Snaha o dosažení tohoto 

cíle se projevila ještě před volbami. Levicové a středo-levicové strany v zastoupení SPD, Die 

Linke či Zelených v té době nadále odmítaly daňové škrty v otázce daně z příjmu. CDU/CSU 

se odhodlala k dříve zmiňovanému záměru snížit v budoucnu daně, a postavila se tak po bok 

FDP. Nová koalice znamenala pro politiku stabilizace a růstu nový impuls a zároveň šanci na 

její pokračování.  
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2.2.1. Zákon o urychlení růstu 

Pozitivní dopady dvou schválených konjunkturálních balíčků se v průběhu roku 2009 

začaly na německé ekonomice pozvolna projevovat. Německá vláda se proto rozhodla učinit 

další krok k ozdravení hospodářství. Ještě do konce roku 2009 byl tedy vládou předložen 

návrh zákona o urychlení růstu.
75

 Ten byl považován za konkrétní dlouhodobě orientovanou 

strategii k překonání krize, jež měl za cíl posílit hospodářství s jeho sociálně tržními principy. 

Vláda se při jeho sestavování přidržela teorie růstové politiky, a v navrhovaném zákonu tak 

zacílila na potřeby podnikatelů, domácností a zaměstnanců. Kombinovala přitom zvýšené 

vládní výdaje se snížením daní, jež podle ní představovaly klíčový prvek k povzbuzení růstu.  

Návrh zákona o urychlení růstu s ohledem na vládou vytyčené priority tedy obsahoval 

zvýšení přídavku na děti a zvýšení slevy na dani na dítě či úpravy v dědické dani, jež měly 

usnadnit přechod mezi majiteli rodinné firmy.
76

 K podpoře podnikatelů byl rovněž navržen 

krok upravující oblast odpisů či úrokové bariéry, tzv. Zinsschranke.
77

 Podpory se mělo dostat 

i investicím do obnovitelných zdrojů. 

CDU zdůraznila důležitosti role podpory rodin s dětmi, a tak v rámci zákona o 

urychlení růstu prosazovala další zvýšení přídavku na děti a zvýšení slevy na dani na dítě. 

Zákon o urychlení růstu s sebou přinášel ale i značná úskalí. Jedním z nich byl vládní návrh, 

který výrazně snižoval daň z přidané hodnoty pro ubytovací a restaurační zařízení, a to z 19 

na hodnotu 7%.
78

 Vláda při návrhu tohoto opatření argumentovala snahou vyrovnat výši dané 

daně se sousedními zeměmi.
79
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Z pohledu růstové politiky nastíněné v úvodu této práce však nebylo možné považovat 

daný krok za klasický bod růstové politiky. Na jednu stranu bylo samozřejmě i pohostinství a 

ubytovací služby v době krize nepříznivě zasaženy, na druhou stranu, například v porovnání 

s automobilovým průmyslem, však nebyl tento sektor ekonomiky pro Německo tak klíčový a 

propady vyvolané krizí v porovnání s jinými odvětvími tak závažné, aby navržené výrazné 

snížení této daňové sazby muselo být součástí zákona o urychlení růstu. Nejen bod 

plánovaného snížení daně pro ubytovací a restaurační zařízení se tak stal předmětem četných 

diskuzí.  

Ještě před půl rokem vládnoucí SPD označila navrhovaný zákon za sociálně 

nevyvážený podporující především bohatší vrstvy, který slouží pouze zájmům jednotlivce. 

Zamýšlené kroky na snižování daní podle dané opoziční strany vedly k opačnému efektu, tedy 

brzděni růstu a znesnadňování investiční činnosti. Sama pak přišla s vlastním plánem na 

podporu růstu. SPD se jeho prostřednictvím snažila zajistit pracovní místa, zpřístupnit 

budoucí trhy, posílat sociální soudržnost v domácí společnosti a samozřejmě i podpořit růst 

ekonomiky. Za klíčové přitom socialisté považovali investice v oblasti vzdělání, inovací či 

životního prostředí. S cílem spravovat finanční prostředky na investiční projekty navrhla SPD 

vytvořit tzv. Německý fond, který by spadal pod již existující státní banku KfW, s tím, že na 

jeho existenci by se podílely i jednotlivé spolkové země. Daný fond by pak následně hradil 

projekty jako modernizace vzdělávacích zařízení, zateplování veřejných budov či opravy 

silnic. Investice by podle socialistů měly navíc být méně vázané na stát a na konkrétní 

projekty, za lepší řešení považovali jakýsi roční paušál na investiční činnost. Kromě většího 

prostoru pro spolkové země a obce mělo dojít k úpravám v zadávání veřejných zakázek tak, 

aby nedocházelo k časovým prodlevám. SPD počítala v rámci svého investičního plánu 

s nárůstem nezbytných finančních prostředků pro jeho realizaci. Kromě investiční činnosti se 

plán socialistů soustředil i na občany a posílení domácí spotřeby. Socialisté tak navrhli 

navýšit příspěvků na děti až o 200 euro či zvýšení příspěvku státu na zdravotní pojištění.
80

  

Plán SPD navíc zohledňoval oblasti průmyslu, podpory v nezaměstnanosti či dalšího 

vzdělávání. SPD tak i jako opoziční strana pokračovala ve svém úmyslu na překonání krize 

výraznou podporou strany poptávky, a to prostřednictvím zvýšených vládních výdajů pro 

občany, za současného nárůstu investiční činnosti. Oba body však předpokládaly nárůst 

                                                                                                                                                         
V Nizozemí se tato sazba např. pohybuje na úrovni 6%. Umsatzsteuer Niederlande, zpřístupněno 10. 10. 2012, 

dostupné na http://www.die-mehrwertsteuer.de/de/umsatzsteuer-niederlande.html, poslední přístup 5. 5. 2013.   
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 Unser Wachstums- und Stabilitätspakt für Deutschland, zpřístupněno 8. 1. 2009, dostupné na 

http://sgknrw.de/fileadmin/sgk/service/themenportal/wirtschaft-finanzen-europa/Investitionspakt/09-01-

05_steinmeier_plan.pdf, poslední přístup 5. 5. 2013. 
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vládou vydaných finančních prostředků, a tak musely neodmyslitelně vést k nárůstu státního 

dluhu. To přiznali i socialisté a odůvodnili své kroky anticyklickou politikou.
81

  

Problém tohoto tvrzení zůstává však fakt, že uvádění anticyklické politiky do praxe 

v době hospodářského růstu bývá mnohdy problematické. Lidé se totiž jen těžko loučí se 

zvýšenými vládními výdaji, které k nim v době krize proudí. Když už k nějakému snížení 

výdajů skutečně dojde, výsledná úroveň výdajů přesto zpravidla neodpovídá stavu před krizí.  

Opoziční strana Die Linke se oproti socialistům spokojila s pouhou kritikou vládou 

předloženého návrhu. Die Linke odmítla navrhované snižování daní, jež zpochybňovala jak 

v případě snížení daní pro podnikatele, tak v souvislosti s daní dědickou. Snížená daň pro 

podnikatele hrála podle jejich argumentace roli pouze pro velkopodnikatele.
82

 Kroky vlády 

podle Die Linke vedly k výpadkům ve státní kase a zatěžovaly střední třídu, která byla nucena 

tyto výpadky ze svých zdrojů financovat. Toto prohlášení si protiřečilo se záměry vlády, která 

naopak s podporou střední třídy ve svých opatřeních počítala.  

V otázce daní spatřovala Die Linke řešení ve větším daňovém zatížení těch 

nejbohatších, ať už se jednalo o majetkovou daň, tzv. milionářskou, zvýšení daně z příjmu či 

zvýšení daně pro nejbohatší. Die Linke tak jen zopakovala požadavek, který se objevil již 

v jejím volebním programu.  

Diskutovaný bod snížení DPH pro ubytovací a restaurační zařízení tato strana 

vysloveně neodmítla, za důležitý bod ze svého hlediska však považovala snížení DPH na 

produkty i služby pro děti či řemeslnou činnost.
83

 Die Linke se tedy dále soustředila na 

podporu stran poptávky, a to nejen zvýšením vládních výdajů, nýbrž i větším zdaněním 

nejbohatších.  

Kritika na navrhovaný zákon padala i ze strany Zelených. Zelení v něm totiž spatřovali 

jen možné nebezpečí nárůstu dluhu, což ve svých důsledcích stejně ke konečné stabilizaci 

hospodářství stejně nevedlo. Dluh pro ně znamenal jen úbytek financím pro jednotlivé 

spolkové země, stejně tak jako skutečnost, která vedla ke snižujícím se prostředkům pro 

investory v těchto zemích. Investoři přitom měli být ti, kteří měli výrazně pomoci k 

hospodářskému růstu. Zelení podporovali především investice do obnovitelných zdrojů 

energie. Zpochybňovali naopak zamýšlené kroky vlády v oblasti podpory pro děti, daně 

z přidané hodnoty či politiky životního prostředí. V bodě příspěvků na děti Zelení odmítli 
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 Unser Wachstums- und Stabilitätspakt für Deutschland, zpřístupněno 8. 1. 2009, op.cit. 
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 Kromě velkopodnikatelů měla podle Die Linke tato daň pomoci těch, jež zdědili více jak 50 milionů eur. 

Plenarprotokoll 17/10-Deutscher Bundestag, zpřístupněno 4. 12. 2009, dostupné na 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/17/17010.pdf#P.761, poslední přístup 5. 5. 2013. 
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jejich odstupňování, neboť rodiče, kteří patřili mezi příjemci tzv. Arbeitslosengeld II, čili 

dávek v nezaměstnanosti, pod tyto nové příspěvky nespadali.
84

 Zelení vytýkali vládě i 

nedostatečné financování vzdělání, jemuž měla být věnována mnohem větší pozornost.
85

 Ani 

v rámci růstové politiky, tedy Zelení neopustili své dva stěžejní bodu, podporu rodin a zelené 

investice. 

Mezi návrhy vlády na urychlení růstu a návrhy opozičních stran je možné spatřovat 

určitou shodu. Ta panovala nad nutností podpořit jak domácnosti, tak podnikatele. Přesto by 

se z hlediska růstové politiky dalo očekávat, že německá vláda zohlednění spíše dlouhodobé 

otázky jako investice do vzdělání či zdravotnictví, které byly již předtím zmíněni v rámci 

konjunkturálních balíčků. Návrh zákona o urychlení růstu však tyto oblasti vynechával a 

zabýval se pouze investicemi do obnovitelných zdrojů a již zmíněnou podporou podnikatelů.  

Rozpačitá reakce na navrhovaný zákon přišla i od veřejnosti. Na jedné straně byli 

zástupci svazu zaměstnavatelů, průmyslníků či obchodníků, kteří vládou předložený návrh 

zákona o urychlení hospodářského růstu uvítali a podpořili. O připravovaném zákonu se 

vyjadřovali jako o nástroji, který mnohým podnikatelům umožní úspěšné překonání krize.
86

 

Průmyslníci či podnikatelé vítali především takové kroky, které jim ulehčily v daňové oblasti 

a poskytly čas, popř. pomoc, k vnitřní konsolidaci. Za příklad lze uvést výše uvedené změny 

v otázce dědické daně.  

Na druhou stranu se objevovaly odmítavé hlasy, které argumentovaly 

nejednoznačnými dopady snížení daňové zátěže na nabídku pracovních míst. Rovněž 

zpochybňovaly fakt, že by daně ukládané podnikatelům odrazovaly od investic. Snížení daní 

mohlo být naopak podle kritiků vítané u spotřebitelů. Problém však spočíval v možném růstu 

deficitu státního rozpočtu způsobeného snížením daní, pokud nebude snížení daní 

doprovázeno např. současným snížením transferů. Jiným způsobem financování snížení daní 

by mohl být růst úvěrů, v čemž však nebylo, a ani nemohlo být, spatřováno dlouhodobé 

řešení. 

                                                 
84

 Zelení vypočítávají, že by takto mělo být vynecháno na 1,8 milionů dětí. Tamtéž  

Dávky v nezaměstnanosti II, jsou, jednoduše řečeno, dávky pro nezaměstnané ve věku 15 až 65-67. Potřeby 

obsažené v daných dávkách by měly nezaměstnaným zajistit základní potřeby a prostředky na ubytování či 

stravu.  Arbeitslosengeld II, zpřístupněno 7. 1. 2012, dostupné na 

http://www.arbeitsagentur.de/Navigation/zentral/Buerger/Arbeitslos/Grundsicherung/Alg-II-Sozialgeld/Alg-II-

Sozialgeld-Nav.html, poslední přístup 5. 5. 2013.  
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 Zelení zmiňují nedostatečné financování oblasti vzdělání, kam by ročně mělo přicházet o 30 miliard více. 

Plenarprotokoll 17/10, zpřístupněno 4. 12. 2009, dostupné na 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/17/17010.pdf#P.761, poslední přístup 5. 5. 2013. 
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Pochybnosti panovaly i nad opatřeními, která zvyšovala příspěvky na děti a slevu na 

dítě a jejich praktickým významem pro oživení ekonomiky. Za podobně neopodstatněné bylo 

pak považováno i snížení daně z přidané hodnoty pro ubytovací a restaurační zařízení či 

otázka dědické daně. Tak jako příznivci změny viděli v dědické dani ulehčení pro přechod 

mezi generacemi majitelů rodinných podniků, odpůrci prohlašovali, že důležitější než 

zajištění tohoto přechodu by byla pro podnikatele vidina na jejich další existenci.
87

 

Kromě polických stran a odborné společnosti zde byly ještě odbory jako 

neodmyslitelná součást německého hospodářství. Odbory se tak společně s příslušnými 

výbory podílely na tvorbě stabilizačních opatření. 

Stanoviska a situaci odborů by jistě bylo možno sledovat na nejednom konkrétním 

příkladu. Nám pro zjednodušení za takový příklad poslouží průmyslová odborová organizace 

IG Metall, která patří k jedné z největších nejvýznamnějších v Německu.   

Postoj samotného IG Metallu k vládou zaváděným opatřením byl více méně příznivý. 

Hlavním cílem této odborové organizace bylo udržet co možná nejvyšší míru zaměstnanosti. 

Za účinný nástroj byla považována práce na zkrácený úvazek a s ní spojené finanční 

prostředky. Vítanými kroky z pohledu odborů byla i podpora další kvalifikace zaměstnanců, 

zajištění pracovních míst pro absolventy a plynulého přechodu mezi odcházejícími do 

důchodu a jejich nástupci.  

Zaměstnanci však nebyli jediní, na něž bylo odbory pamatováno. Zohledněny byly i 

potřeby průmyslu, pomoc menším a středním podnikatelům, zajištění investic ve veřejném 

sektoru či potřeba ekologické přestavby průmyslového zařízení. Podpory od odborů se tedy 

dostalo opatřením na zvýšení podnikatelských investic v rámci zvláštního programu KfW či 

další investiční podpoře v oblasti škol či komunikací. IG Metall věřil v pozitivní dopady 

těchto opatření na stavebnictví stejně tak jako na střední a menší podnikatele, jimž by tak byly 

poskytnuty finanční prostředky, jistá garance i možné další investiční příležitosti.  

Důraz na průmysl není žádným překvapením, a to nejen proto, že se jednalo o 

průmyslovou odborovou organizaci. Průmysl představuje klíčovou oblast německého 

hospodářství zaměstnávající téměř čtvrtinu německého aktivního obyvatelstva, který tak 

vytváří páteř celého hospodářství. Průmyslové výrobky jsou rovněž významnou součást 

německého exportu. Stabilní průmyslový sektor, znamenal tedy nejen stabilní základ pro 
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 „Wachstumsbeschleunigungsgesetz“: Kein spürbarer Wachstumsimpuls zu erwarten, zpřístupněno 30. 11. 

2009, dostupné na 

http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a07/anhoerungen/2009/002/Stellungnahmen/34-IMK.pdf, 

poslední přístup 5. 5. 2013. 



39 

 

hospodářství, nýbrž i zachování pracovních míst, popř. vznik míst nových. Nezanedbatelnou 

roli zde sehrávala i podstata sociálně tržního hospodářství, a tedy nutnost nalézt shodu mezi 

vládou, zaměstnavateli a odbory. 

Jakkoliv se IG Metall snažil vystupovat smířlivě k vládním rozhodnutím, našly se i 

zde nesouhlasné hlasy, které odmítaly vládní návrhy a volaly po zásadní změně. Jedním 

z nich byl i člen představenstva odboru IG Metall Hans-Jürgen Urban, zastánce sociálního 

státu a odpůrce kapitalismu. Ten vyjádřil své názory na demonstraci proti schůzce skupiny 

G20
88

 v březnu roku 2009, jež se měla především zabývat situací na finančních trzích. Řeč k 

demonstrujícím nesla název „Aktiv aus der Krise“. Zde upozornil na rostoucí propast mezi 

bohatými a chudými skupinami ve společnosti. Rovněž se obrátil jak na vládu, tak na 

představitele bank, podnikatele či svazy zaměstnavatelů. Demonstranti požadovali vyvození 

důsledků z nastalé krize. Urban zopakoval nutnost zaměřit se na zajištění pracovních míst, 

vyzýval k regulaci a kontrole finančních a devízových trhů a pochopitelně i k přerozdělení 

příjmů.
89

  

„Aktiv aus der Krise“ tak představuje pouze další příklad nejednotnosti, která panovala 

kolem přijímaného zákona o urychlení hospodářského růstu. Ten byl i přes tyto připomínky 

koncem prosince 2009 přijat. Spolková vláda prosadila proklamované snížení daní a označila 

ho za klíčový impuls k oživení růstu a zaměstnanosti. Zachována byla už v původním plánu 

navrhovaná jednorázová podpora pro děti či zvýšení slevy na dítě. Ani kritika týkající se 

smyslu snížení DPH pro ubytovací a restaurační zařízení, ani diskutovaná opatření na podporu 

podnikatelů např. v otázce dědické daně neovlivnila stanoviska vlády. Schválený zákon ve 

své konečné podobě tedy zvýšil příspěvky na děti a zároveň podpořil podnikatele úpravami 

odpisů či snížením dědické daně, v neposlední řadě podpořil investice do obnovitelných 

zdrojů. Svým obsahem tak nepředstavoval nějaký razantní odklon od již dříve zahájené vládní 

stabilizační politiky.  
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3. Dopady a projevy protikrizových opatřením 

V rámci svých konjunkturálních balíčků či zákonů se německá vláda, jak už bylo 

uvedeno, snažila o oživení ekonomiky zvyšováním vládních výdajů a snižováním daní. 

Vládní opatření na podporu ekonomiky se tedy týkala jak podpory spotřebitelů, tak se snažila 

pomoci podnikatelům a bankám.  Na oživení německé ekonomiky se přitom podílel i nárůst 

zahraniční poptávky. Na druhou stranu je však nutno zmínit, že zvýšení státních výdajů ve 

snaze stabilizovat hospodářství znamenalo ve svých důsledcích nárůst státního dluhu.  

Aby však bylo možno posoudit skutečné efekty vládou přijatých protiopatření na 

ozdravení a stabilizaci německého hospodářství, je nutno zaměřit se na vybrané 

makroekonomické ukazatele a stěžejní odvětví. 

 

3.1.  Finanční sektor a investiční činnost 

Bez hlubšího rozebírání konkrétních ukazatelů pro stav německých bank v roce 2010, 

je možno na základě výsledků celoevropských zátěžových testů bank konstatovat, že v roce 

2010 s výjimkou Hypo Real Estate  byly všechny německé zkoumané banky označeny za 

bezpečné. Pomoci SoFFinu přitom využily banky jako již výše zmiňovaný Hypo Real Estate, 

Commerzbank, jež se v průběhu roku 2009 rovněž potýkala s problémy v důsledku krize, či 

některé zemské banky. 

 Zátěžové testy vznikly vlastně v reakci na krizi, zabývaly se kontrolou bank v rámci 

Evropy, kdy jedním z podstatných kritérií pro jejich hodnocení se stalo kapitálové zajištění 

bank, a tedy jejich šance přežít možnou krizi na finančních trzích.
90

  

Pozitivní výsledek v hodnocení německých bank může sloužit jako doklad o tom, že 

vládou přijatá opatření, jež měla přispět k sanaci finančních institucí, jako např. příznivé 

refinanční podmínky pro banky, dopomohla k odvrácení hlubší krize.  

Zajištění finanční oblasti vytvořilo dobrý základ pro ozdravení hospodářství. 

Z možných ukazatelů bude sledován vývoj  nezaměstnanosti, situace v klíčovém 

automobilovém průmyslu či vývoj investiční činnosti.  

Stabilizace na finančních trzích byla přivítána rovněž mezi investory. Zaměříme-li se 

nejprve na domácí investory v podobě podnikatelských subjektů, byl zaznamenán nárůst 

                                                 
90
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investic v porovnání s předchozím rokem až o 7%. Ani tento nárůst však neznamenal návrat 

k předkrizovým hodnotám.
91

 V rámci vládních opatření došlo konkrétně k nárůstu investic do 

infrastruktury či do sanace budov. Problémem u státních investic byl však fakt, že k jejich 

realizaci docházelo s určitým časovým zpožděním, což v praxi znamenalo, že opatření na 

podporu investic schválená v rámci konjunkturálních balíčků ze začátku roku 2009 se začala 

projevovat a realizovat se  zpožděním až v průběhu roku 2010. To se projevilo i 

v jednotlivých spolkových zemích, které ještě v polovině roku 2010 nedisponovaly veškerými 

prostředky slíbenými v rámci konjunkturálních balíčků od státu na realizaci investic.
92

  

Přes určité časové prodlevy se investice ve svých důsledcích podepsaly kladně i na 

stavební činnosti.
93

 Současným impulsem pro nárůst investiční činnosti se stala i sílící domácí 

a zahraniční poptávka. Tu lze připsat jak systému práce na zkrácený úvazek, který zajistil 

pracovní místa, tak nejrůznějším vládou zavedeným úlevám pro zaměstnance, popř. zvýšením 

příspěvků pro rodiny s dětmi. Zahraniční poptávka pak přicházela ve značné míře z asijských 

zemí, například z Číny.
94

  

Růst zaznamenaly i firemní investice Svoji roli přitom sehrála jistě i opatření vlády 

podporující hlavně středně velké podnikatele, kteří tvoří většinovou část na německém trhu, 

především v podobě nejrůznějších daňových úlev či možností odpisů z daní. Na oživení 

investiční činnosti se podílela významně i státní banka KfW.  

3.2. Nezaměstnanost 

Přelom roku 2008/2009 představoval období nárůstu nezaměstnanosti, zároveň však 

došlo i k poklesu samotné produktivity práce. Ta se v ročním porovnání propadla téměř o 5%. 

Nezaměstnanost v roce 2009 vyšplhala na 9,1%, což však v meziročním přírůstku nečinilo ani 
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KfW-Investbarometer: Dezember 2010, zpřístupněno 10. 12. 2010, dostupné na 

http://www.kfw.de/kfw/de/I/II/Download_Center/Fachthemen/Research/PDF-

Dokumente_Investbarometer/KfW-Investbarometer_2010-12.pdf, poslední přístup 3. 3. 2013. 
92

Rozdíly v dostupnosti finančních prostředků se objevovaly i mezi jednotlivými spolkovými státy. Tak zatímco 

v polovině roku 2010 disponovaly Brémy kolem 50% těchto prostředků, tedy v přepočtu 44 miliony euro či 

Dolní Sasko, jež obdrželo 48%, tak Hesensko mělo k dispozici pouze 21% z přislíbené částky.  Deutschland hat 

in der Krise viel Geld bezahlt, zpřístupněno19. 9. 2010, 

http://www.welt.de/debatte/kommentare/article9746273/Deutschland-hat-in-der-Krise-viel-Lehrgeld-

bezahlt.html, poslední přístup 5. 5. 2013. 
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 Na podporu stavebnictví vydala vláda v rámci konjunkturálních balíčků v součtu více jak 22 mld. euro.  

Jak se vyrovnává s recesí německé stavebnictví, dostupné na 

http://www.apst.cz/domain/apst/files/a5_knipper_cz.pdf, poslední přístup 29. 4. 2013. 
94

 Vývozy do Číny zaznamenávaly i během krizového roku 2009 pozitivní vývoj. V roce 2009 tak v meziročním 

porovnání došlo k nárůstu exportů až o 7%. Rok 2010 pak tento trend potvrdil a export dál rostl.  

Deutsche Exporte nach China krisenfest durch 2009, zpřístupněno 14. 5. 2010, dostupné na 

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2010/05/PD10_174_51.html, poslední 

přístup 5. 5. 2013. 
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1%. Současně se ani nejednalo o nejvyšší hodnotu od znovusjednocení Německa. Nárůst 

nezaměstnanosti byl doprovázen úbytkem pracovních míst, převážně v průmyslových 

odvětvích. Nízká hodnota nárůstu nezaměstnanosti byla dána i uplatněním a následnými 

úpravami systému práce na zkrácený úvazek. Podporu v tomto tvrzení bylo možno nalézt při 

pohledu na příslušné číselné údaje. Počet pracovníků využívající systém práce na zkrácený 

úvazek se během roku 2009 zvýšil prakticky o jeden milion, a dopomohl tak snížit nebezpečí 

výrazného nárůstu nezaměstnanosti.
95

  

S podporou systému práce na zkrácený úvazek a snahou o udržení co nejvyšší 

zaměstnanosti byl spojen i příslib vlády podpořit dodatečné vzdělání a usnadnit přestupu 

absolventů ze škol do pracovního procesu. Právě absolventi totiž bývají v časech krize jednou 

z  nejohroženějších skupin. To se potvrdilo i v Německu, kde míra nezaměstnanosti mladých 

vyšplhala v říjnu 2009 až k 11%.
96

 Situace se změnila s rokem 2010, kdy byl zaznamenán ve 

druhé polovině tohoto roku pokles nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti mladých tak činila 

9%.
97

 

3.3. Průmysl a export 

Automobilový průmysl a export jakožto klíčová odvětví německého průmyslu byla 

panující krizí vážně zasažena, a proto vlády ve svých stabilizačních balíčcích cílily právě na 

tyto oblasti hospodářství. Automobilový průmysl v sobě obsahuje jak samotnou výrobu, tak 

inovační činnost, a představuje tedy významného zaměstnavatele i exportéra.  

I v oblasti automobilového průmyslu bylo možno v roce 2010 vidět zlepšení situace 

oproti roku předcházejícímu, stejně tak došlo k oživení mezinárodního obchodu projevujícího 

se zvýšenými toky zboží a služeb, na čemž se podílela rostoucí poptávka ze zahraničí. 

V případě automobilového průmyslu a jeho oživení sehrála svoji roli opatření vlády 

zavádějící šrotovné či časově omezené daňové osvobození pro určité automobily. Tato 
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 Nejvyšší hodnota nezaměstnanosti v novodobé historii byla zaznamenána ve volebním roce 2005. 

Statistisches Taschenbuch 2010, Arbeits- und Sozialstatistik, zpřístupněno 28. 9. 2010, dostupné na 

 http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsmarktstatistiken/Statistisches-Taschenbuch/statistisches-

taschenbuch-2010.html, poslední přístup 5. 5. 2013.  
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 K dalším silně zasaženým skupinám patřily osoby předdůchodového věku či zaměstnanci v krizí zasažených 

oborech jako stavebnictví či kovovýrobě, tedy oborech s převahou mužů. Ein Jahr Krise 

auf dem deutschen Arbeitsmarkt, Bundesagentur für Arbeit, dostupné na 

http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Berichte-

Broschueren/Arbeitsmarkt/Generische-Publikationen/Ein-Jahr-Krise-auf-dem-deutschen-Arbeitsmarkt.pdf  

poslední přístup 5. 5. 2013. 
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 Monatsbericht November 2010, Bundesagentur für Arbeit, zpřístupněno 1. 12. 2010, dostupné na 

http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Monatsbericht-Arbeits-

Ausbildungsmarkt-Deutschland/Monatsberichte/Generische-Publikationen/Monatsbericht-201011.pdf , poslední 

přístup 5. 5. 2013.  
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opatření představovala na jedné straně motivaci pro spotřebitele ke koupi nového vozu, na 

straně druhé motivaci producentům pro inovace ve výrobě. Ještě během roku 2009 se 

projevily pozitivní účinky šrotovného, když např. německá automobilka Opel, potýkající se 

s dlouhodobými problémy, zaznamenala až 50% nárůst objednávek, podobný pozitivní růst 

zaznamenala i Škoda Auto Deutschland.
98

  Rok 2010 byl charakteristický rovněž nárůstem 

v produkci automobilů oproti roku předcházejícímu, stejně jako zvýšením odbytu vyrobených 

automobilů i automobilových dílů do zahraničí. Domácí produkce v roce 2010 tak vzrostla o 

téměř 12% ve srovnání s rokem 2009, stejně jako došlo ke zvýšení exportu osobních 

automobilů o téměř 24%.
99

 Za perspektivní oblasti byly považovány především trhy asijské, 

konkrétně pak Čína, popř. trhy ve Spojených státech. Obavy nad tím, že šrotovné pomůže 

pouze menším výrobcům, je tedy možné do jisté míry považovat za oprávněné. Na druhou 

stranu jsou to však zpravidla tyto malé automobilky, které v dobách krize ztrácejí své 

zákazníky, neboť jejich zákazníky bývají lidé s nižším příjmem. V časech krize budou právě 

oni spíše než jiní váhat s koupí novéno vozu. Zavedení šrotovného pro tyto skupiny lidí mělo 

tedy svůj smysl. 

Podobně jako automobilový průmysl zaznamenal i export v roce 2010 pozitivní trend. 

Německý vývoz vzrostl v meziročním srovnání let 2009 a 2010 o více jak 20%.
100

 Na této 

skutečnosti se výrazně podílel růst zahraniční poptávky, a to především z rozvojových rychle 

rostoucích ekonomik. Do jaké míry by se německé vládě podařilo dosáhnout oživení 

německého exportu bez zvýšení zahraniční poptávky je otázkou. Pozitivní vývoj exportu se 

projevil i na opětovném růstu HDP. V roce 2010 tak v důsledku ozdravující se ekonomiky 

vzrostl HDP o 3,7%. Růst zaznamenal i HDP na hlavu, který se v letech 2009 a 2010 zvýšil z 

36 816 na 38 124 USD.
101

 Německé vládě se tak podařilo dosáhnout jednoho ze základních 

cílů růstové politiky, tedy zvýšení HDP na obyvatele.  

                                                 
98 Nárůst objednávek byl zaznamenán především u menších modelů aut, z čehož se dá usuzovat, že šrotovné 

motivovalo k nákupu především chudší domácnosti. Fabie jdou na dračku, šrotovné v Německu svědčí 

prodejům aut, zpřístupněno 12. 2. 2009, dostupné na 

http://auto.idnes.cz/fabie-jdou-na-dracku-srotovne-v-nemecku-svedci-prodejum-aut-pov-

/automoto.aspx?c=A090212_100721_automoto_fdv, poslední přístup 5. 5. 2013. 
99

 Exporte von Personenkraftwagen (1957-2011), zpřístupněno 25. 6. 2012, dostupné na 

http://www.vda.de/de/zahlen/jahreszahlen/export/index.html, poslední přístup 5. 5. 2013. 
100

 Pozitivní trend je možno zaznamenat i u dovozů.  Wirtschaft und Statistik, Monatsausgaben 1/2011, 

zpřístupněno 12. 1. 2011, dostupné na 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Monatsausgaben/WistaJanuar11.pdf, poslední 

přístup 5. 5. 2013.  
101

Tento pozitivní vývoj HDP byl zaznamenán i v následujícím roce 2011, kdy činil 3 procenta. Country 

statistical profile: Germany 2013, zpřístupněno 28. 2. 2013, dostupné na http://www.oecd-

ilibrary.org/economics/country-statistical-profile-germany_20752288-table-deu, poslední přístup 5. 5. 2013.   
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Vývoj HDP před krizí i během ní je naznačen v grafu č. 1. Graf ukazuje jak výrazný 

pokles HDP v roce 2009, tak jeho opětovný růst v následném roce, pozitivní trend byl přitom 

předpokládán i v roce 2011, což se také skutečně splnilo. 

 

1) Vývoj hrubého domácího produktu v Německu - graf č. 1  

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj:  Destatis, Bruttoinlandsprodukt 2011 für Deutschland. Dostupné na 

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2012/BIP2011/Pressebroschuere_BIP2011.pdf?__blob=

publicationFile, poslední přístup 4. 5. 2013. 

 

 

Rok 2010 tedy znamenal jak růst HDP, tak oživení zahraničního obchodu, kdy export opět 

převažoval nad importem. Poklesla nezaměstnanost a navíc se inflace držela kolem 1%.
102

 

Ačkoliv podmínky ideálního magického čtyřúhelníku užívaného v ekonomické teorii nebyly 

splněny, oživení německé ekonomiky bylo zřejmé.   
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Inflationsrate in Deutschland von 1992 bis 2012 (Veränderung des Verbraucherpreisindex gegenüber 

Vorjahr), dostupné na http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1046/umfrage/inflationsrate-veraenderung-des-

verbraucherpreisindexes-zum-vorjahr/, poslední přístup 22. 4. 2013. 



45 

 

Konjunkturální a stabilizační opatření vlád na jednu stranu tedy znamenala opětovný růst 

HDP, investic, exportu či v automobilovém průmyslu, na druhou stranu se však potvrdila 

slova kritiků, kteří varovali před nárůstem státního dluhu.
103

 Nárůst státního dluhu je 

znázorněn v tabulce č. 1. Z této tabulky jasně vyplývá, že v období let 2008-2010 došlo 

v porovnání s obdobím let 2007-2008 k výraznému nárůstu státního dluhu. Růst dluhu se 

přitom nedařilo zastavit ani v roce 2011.    

 

2) Vývoj státního dluhu – tabulka č. 1 

 

Rok Státní dluh 

v milionech euro 

Změna oproti roku  

předcházejícímu v % 

2011 2 025 438 0,68 

2010 2 011 677 (údaj neuveden) 

2009 1 694 368 7,38 

2008 1 577 881 1,64 

2007 1 552 371 0,45 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů Německého statistického úřadu 

(Destatis: Schulden, dostupné na 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/OeffentlicheFinanzenSteuern/OeffentlicheFinanzen/Schulden/Ta

bellen/SchuldenNichtOeffentlich_Prozent.html, poslední přístup 2. 5. 2013.) 

 

Na dopady vládou přijatých opatření se dá rovněž podívat z pohledu vlády samotné. Ta 

v polovině roku 2010 vydala hodnotící prohlášení k ekonomickým dopadům konjunkturálních 

balíčků na domácí hospodářství, v němž na jedné straně upozornila na určitý pozitivní vývoj, 

na druhou stranu uznala potřebu dalších podpůrných opatření v některých odvětvích 

hospodářství. K takovým patřila např. oblast podpory podnikatelů či další opatření na podporu 

investiční činnosti.
104
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 Nárůst dluhu byl způsoben zvýšenými vládními výdaji, které vládní příjmy nebyly schopny pokrýt. Státní 

dluh se tak dostal nad 80% HDP. V roce 2011 však již byl zaznamenán určitý pokles. Government finance 

statistics. Summary tables – 1/2012, zpřístupněno 31. 5. 2012, dostupné na 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EK-12-001/EN/KS-EK-12-001-EN.PDF, poslední 

přístup 4. 5. 2013. 
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 V této souvislosti bylo možno sledovat z některých stran volání po třetím konjunkturálním balíčku.  Ten se 

měl zaměřit na sociální a ekologickou oblast a to s pomocí dalších finančních prostředků. K uskutečnění třetího 

konjunkturálního balíčku nakonec v námi zkoumaném období nedošlo.    
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Závěr  

Konjunkturální a růstová politika je neodmyslitelnou součástí hospodářské politiky 

státu. Vývoj ekonomiky nutí vládu i centrální banku reagovat na nastalou situaci, a předcházet 

tak hlubším dopadům na hospodářství. Teorie konjunkturální i růstové politiky přitom jasně 

naznačuje, jak by příslušné, za stabilizaci odpovědné, subjekty trhu měly při daném kolísaní 

jednat. Samotná realizace a rozhodnutí o prioritách stabilizačních opatření je však již pouze 

v rukách příslušného orgánu, v našem případě vlády. 

Finanční a hospodářská krize let 2008/2009 výrazně poznamenala německou 

ekonomiku. Spolková vláda byla nucena bez většího prodlení na nastalý vývoj reagovat. 

Přitom se přidržela teorie konjunkturální a růstové politiky, a rozhodla se tak překonat krizi 

podpořením strany nabídky i poptávky. K tomu měly přispět kroky jako snížení daní, zvýšení 

vládních výdajů, podpora a úlevy pro podnikatele, pomoc průmyslu, investice do vzdělání, 

veřejných budov i obnovitelných zdrojů. Předpokladem pro úspěšnou konjunkturální politiku 

však zůstávala stabilizace finančního sektoru, na který se tedy vláda soustředila nejdříve.  

Principy sociálně tržního hospodářství se projevily ve snaze vlády jednat s odbory 

a představiteli reálného hospodářství o možném postupu při cestě z krize. Jejich postoje bylo 

přitom možno sledovat v rámci zasedání k jednotlivým stabilizačním opatřením. Odbory při 

nich vystupovaly jako jejich kritici i obhájci. Spolková vláda se rovněž musela vyrovnat 

s četnými protinávrhy opozičních stran stejně jako s kritikou přicházející ze stran odborné 

veřejnosti. Kritika opozičních stran se často zaměřovala na nějaké určité body vládního 

návrhu, ať již se jednalo o plánované úpravy v daňové oblasti, příspěvky na rodinu či opatření 

na podporu automobilového průmyslu a investic do obnovitelných zdrojů energie. Opozičním 

stranám však mnohdy chyběla nějaká ucelená koncepce cesty z krize. To se projevilo 

například i v předvolebních programech, které se spíše soustředily na všeobecné ekonomické 

otázky, místo toho, aby strany využily příležitost a představily své návrhy na řešení krize. 

Společnou slabinou objevující se u návrhů politických stran, ať již vládních či opozičních, byl 

fakt, že jejich opatření vedla zpravidla k nárůstu státního dluhu, neboť plánované výdaje 

v jejich představách nebyly kompenzovány dostatečnými příjmy.  

Navzdory četné kritice obě spolkové vlády dokázaly prosadit svá navrhovaná 

protiopatření. Schváleny byly i takové body, jejichž význam pro oživení hospodářství byl 

sporný. Jednalo se například o snížení daně pro ubytovací a restaurační zařízení, které 

kritizovaly jak opoziční strany, tak odborná veřejnost. Na důvěryhodnosti mu nedodal ani 
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fakt, že se po schválení tohoto opatření začaly ozývat pochybovačné hlasy a požadavky na 

úpravu daného bodu i z řad vlády.  

Podporu pro svá opatření našla vláda navíc v Bundesbance. Bundesbanka uvítala 

kroky ke stabilizaci finančních trhů či nepřistoupení k protekcionistické politice, která by 

ozdravení německého hospodářství, jež je založeno z velké míry na zahraničním obchodu, 

mohlo zpomalit. Bundesbanka navíc vyzývala k větší opatrnosti do budoucna. 

 Volební rok 2009 přinesl změnu vlády, kdy na následující čtyři roky převzala vládu 

černo-žlutá koalice CDU/CSU a FDP. Ozdravný a stabilizační proces však nebyl přerušen a 

nová vláda pokračovala v započatém úsilí na překonání negativního vývoje ekonomiky. 

Úspěšnost ozdravného procesu byla dána i tím, že nová vláda zachovala ve svém programu 

stěžejní body předchozí vládní koalice, jako byla podpora rodin s dětmi prostřednictvím 

zvýšeného příspěvku na děti či podpora podnikatelů například pomocí úpravy odpisů. Vláda 

se vyhnula nějakému razantnímu obratu, a proto největší rozdíl bylo možno v podstatě 

sledovat v otázce snižování daní.   

Cílem této práce bylo představit kroky německé vlády na stabilizaci situace na 

finančních a hospodářských trzích a na základě makroekonomických ukazatelů zhodnotit, zda 

tyto kroky skutečně vedly k úspěšnému překonání finanční a ekonomické krize let 2008/2009.  

Při konečné bilanci německé vládní politiky v boji s krizí v hospodářské a finanční oblasti lze 

tedy sledovat v součtu pozitivní trend projevující se v průběhu roku 2010. Příznivý vliv 

vládních protiopatření v hospodářství byl potvrzen na základě makroekonomických ukazatelů, 

jež v roce 2010 zaznamenaly pozitivní vývoj. Připomeňme nárůst HDP i HDP na hlavu, 

oživení v automobilovém průmyslu či zabránění výraznému nárůstu nezaměstnanosti. 

Nezanedbatelnou roli hrál přitom nárůst domácí i zahraniční poptávky, který umožnil oživení 

ekonomiky navzdory časovým prodlevám při realizaci státních investičních záměrů. 

Ozdravení německého hospodářství však bylo na druhou stranu vykoupeno nárůstem státního 

dluhu a navíc se objevovaly hlasy volající po dalších podpůrných opatřeních pro hospodářství. 

Přesto lze vládní cestu k stabilizaci hospodářství považovat v daném období za úspěšnou. 

Obtížným úkolem bylo odlišit a ohodnotit kroky vládních koalic zvlášť. Kroky velké i 

černo-žluté koalice směřovaly podobným směrem, právě proto je daný pozitivní vývoj na 

cestě z krize důsledkem zavedených opatření obou vládních koalic dohromady. 

Světová krize 2008 znamenala významný zásah do německého hospodářského stejně 

jako finančního sektoru. Výrazný pokles v jednotlivých oblastech se však německým vládám 
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podařilo překonat a přiblížit se stavu před propuknutím krize. Německá ekonomika tak 

zůstává i dnes jedním z nejsilnějších světových aktérů.    
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Summary 

 

The German economy was badly affected by the financial and economic crisis 

2008/2009. The federal government was forced to react to this unfavourable situation without 

any delay. It acted on the basis of the theories of cyclical and growth policy. The government 

decided to stop the crisis by supporting of supply and demand as well. Tax cuts, increased 

government spending, support for entrepreneurs or a new investment in education or 

renewable energy should help with the stabilization of the situation on the market. First of all 

the German government had to secure the financial market.  

The negotiation and opinions of the representatives of the real economy were an 

important part of the government looking for the solution. Trade unions, opposition parties 

and professional public often acted like critics more than defenders of the government 

measures. The government had to deal with numerous counter proposals and critics that 

referred to particular part of the proposal actions as a planned adjustment in taxation, 

contributions to families or support to automotive industry.  In contrary, some coherent 

concept of the way out of the crisis of the opposite parties often lacked or it led to growing 

amount of the debt. The missing ideas about overcoming the crisis were clearly evident in the 

pre-election programs as well.  

Despite criticism the both government were able to enforce their stabilization 

measurements. On the one hand it helped to improve the economic situation in Germany in its 

consequences; on the other hand the points like tax reduction for accommodation were 

approved, which importance for economic recovery was doubted.   

The government founded the support for its actions by Bundesbank that welcomed 

moves to stabilize financial markets and avoiding of protectionist policy.  

In 2009, the new coalition CDU/CSU and FDP was created on the basis of the 

election. The recovery and stabilization process was not interrupted, and the new government 

continued overcoming the negative situation on the market by keeping the similar measures as 

the former government.  

The aim of this work was to introduce the steps of the German government to stabilize 

the situation on the financial and economic market in Germany and on the basis of the 

macroeconomic indicators to evaluate whether these measures actually helped to overcome 

successfully the financial and economic crisis of 2008/2009. 
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The final balance of the German government's policy in dealing with the crisis in the 

economic and financial area can be traced to the positive trend that was evident in 2010. 

In 2010, a positive trend could be observed due to growing domestic and foreign 

demand on the market in Germany. The economy grew despite of a slow realization of the 

public investments. The GDP and GDP per capita rose, the substantial increase of 

unemployment was prevented and the automotive industry recovered as well. The situation of 

the German banks improved.  In contrary, the recovery of the economy meant an increase of 

the national debt and new demands for other stabilization measures.    

The global crisis 2008/2009 meant a significant hit to the German economy and the 

financial sector as well. The German government managed to overcome the sharp decline in 

various areas of the economy and to approach the economic situation before the beginning of 

the crisis. Nowadays, the German economy remains one of the world´s most powerful  

economic players.                 
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FDP - Freie Demokratische Partei, česky: Svobodná demokratická strana  

 

G20 – Group of Twenty, česky: Skupina dvaceti (největších ekonomik světa) 

 

HDP - Hrubý domácí produkt 

 

KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau, česky: Úvěrová banka pro obnovu 

 

OECD -  Organization for Economic Cooperation Development, česky Organizace pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj 

 

SGK NRW – Sozialdemokratische Gemeinschft für Kommunalpolitiker und 

Kommunalpolitikerinnen in NRW, česky: Sociálně demokratické sdružení komunálních 

politiků a političek v Severním Porýní Vestfálsku   

 

SoFFin - Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, česky: Zvláštní fond pro stabilizaci  

              finančních trhů 

 

SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands, česky Sociálnědemokratická strana 

          Německa  

 

ZIM - Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand, česky: Centrální inovační program pro 

střední stav  

http://www.zim-bmwi.de/
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