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Zdůvodnění výběru tématu práce (5 řádek):
Téma dluhové brzdy jsem si vybrala ze dvou důvodů. Zaprvé jsem paralelně studentem Vysoké
školy ekonomické, tím pádem mám k tématům státního hospodářství blíže. Tím druhým důvodem
je aktuálnost vybraného tématu, o kterém se v posledních letech vedou diskuze, jak na úrovních
vládních, tak i na úrovni evropské. Spolková republika Německo je z minulosti zadluženým státem,
který nicméně netvoří v rámci Evropské Unie výjimku. Proto v roce 2009 si do svého základního
zákona schválilo i zákon tzv. "Schuldenbremse", který počítá s vyrovnanými státními rozpočty, a s
tím tak i dalším neprohlubováním státního dluhu.
Předpokládaný cíl (5 řádek):
Hypotéza: Díky rostoucímu zadlužení nejen Německa, ale i dalších evropských států, se Německo
rozhodlo přijmout ústavní zákon tzv. Schuldenbremse, který zaručuje vyrovnanost rozpočtů a z toho
plynoucí zastavení růstu státního dluhu.
Výzkumná otázka: Jaký vliv měl zákon na ekonomický růst Německa? Které pozitivní a negativní
aspekty tato změna přinesla? Je to správné řešení proti dalšímu zadlužování?
Cíl: Teoreticky vysvětlit princip fugnování veřejných financí a státních rozpočtů, průběh
implementace konceptu a uvést krátké zhodnocení dopadů na německou ekonomiku.
Základní charakteristika tématu (10 řádek):
Hlavním tématem bude implementace ústavního zákona "Schuldenbremse" z roku 2009 na
hospodářství ve Spolkové republice Německo. Zpočátku se budu věnovat teorii veřejných financí a
státních rozpočtů a hlavním příčinám zadlužení, zejména kvůli kterým byl zákon schválen. Dále se
zaměřím na průběh projednávání, přesnou interpretaci a konečné schválení. V závěru bych pak
nastínila důsledky vzniklé přijetím konceptu a zhodnotila změny, které se odrazily na německém
hospodářství.
Časově bude práce vymezena do období před přijetím zákona a krátce po něm, v závěru pak
zhodnocení roku 2015, kdy byl plán prvně splněn.
Předpokládaná struktura práce (10 řádek):
úvod, zhodnocení literatury, metodologie
hlavní stať :
•
vysvětlení principu vyrovnaných rozpočtů v rámci fiskální politiky z ekonomického
hlediska
•
vývoj zadlužení Německa
•
průběh přijímání zákona a jeho schválení

•
interpretace
•
implementace, důsledky a jejich zhodnocení
závěr
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