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Podzimní ekonomická předpověď Evropské komise (Autumn 2017 Economic Forecast) 1
Podle zveřejněné podzimní ekonomické předpovědi poroste ekonomika eurozóny letos
nejrychlejším tempem za poslední desetiletí. Růst reálného HDP dosáhne dle predikce 2,2 %,
což je o 0,4 p.b. vyšší hodnota, než byla předpovídána na jaře tohoto roku. V případě EU se
očekává růst HDP pro tento rok ve výši 2,3 %. Pro rok 2018 je predikován růst HDP eurozóny i
EU ve výši 2,1 % a 1,9 % pro rok 2019. 2
Nad očekávání rychlý růst evropské ekonomiky je poháněn především soukromou spotřebou,
poklesem nezaměstnanosti a zlepšující se situaci globální ekonomiky. Navzdory oživení
ekonomiky však stále zůstává vysoká nezaměstnanost a dochází pouze k nízkému růstu mezd.
Růst HDP a inflace potřebuje nadále podporu, a to také z důvodu rozdílů mezi zeměmi
eurozóny. Např. v Německu je nezaměstnanost nízká a inflace se blíží cílové hodnotě, ale
v některých jiných zemích nadále přetrvává vysoká nezaměstnanost a nízká inflace. 3 Evropská
centrální banka proto udržuje akomodativní monetární politiku, navzdory tomu, že některé
centrální banky mimo eurozónu 4 již začaly zvyšovat úrokové sazby. 5
Komise nadále očekává nízkou inflaci a slabý růst mezd. V podzimní předpovědi je míra inflace
predikována pro rok 2017 ve výši 1,5 % v eurozóně (1,7 % v EU28), v roce 2018 ve výši 1,4 %
(1,7 % v EU28) a v roce 2019 ve výši 1,6 % (1,8 % v EU28). Bude tak stále v průměru mírně pod
cílovou hodnotou 2 %. Snižovat by se měla nezaměstnanost. Komise odhaduje pro rok 2017
míru nezaměstnanosti v eurozóně ve výši 9,1 % (7,8 % v EU28), pro rok 2018 ve výši 8,5 % (7,3
% v EU28) a v roce 2019 ve výši 7,9 % (7,0 % v EU28). 6
Veřejné finance v zemích eurozóny se dle předpovědi budou zlepšovat více, než se
předpokládalo na základě odhadů z letošního jara. Poměr schodku veřejných financí k HDP
v eurozóně by měl klesnout na -1,1 % v roce 2017 (-1,2 % HDP v Eu28), -0,9 % v roce 2018 (-1,1

Text celé předpovědi je dostupný zde: European Commission: European Economic Forecast – Autumn 2017. 09
November 2017 [cit. 16. 11.2017]. Dostupné z https://ec.europa.eu/info/publications/economyfinance/european-economic-forecast-autumn-2017_en
2
EUbusiness: 2017 eurozone growth fastest in a decade. 6 November 2017 [cit. 13.11. 2017]. Dostupné z
http://www.eubusiness.com/news-eu/eurozone-economy.91vr/
3
Pro více informací o vývoji statistických ukazatelů viz některý z řady produktů Parlamentního institutu týkajícího
se ekonomického vývoje dle aktuálních statistik: Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik. Parlamentní
institut. Eurozóna+ Dostupný z http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=12
4
Úrokové sazby začala od léta zvyšovat také Česká národní banka.
5
European Commission: Autumn 2017 Economic Forecast: continued growth in a changing policy context. 9
November 2017 [cit. 13.11. 2017]. Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4362_en.htm
6
European Commission: European Economic Forecast. Autumn 2017. Institutional Paper 063. November 2017
[cit. 16. 11. 2017]. ISSN 2443-8014. Dostupné z https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economyfinance/upd_ip063_en.pdf
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% HDP v EU28) a -0,8 % v roce 2019 (-0,9 % HDP v EU28).7 Poměr dluhu k HDP podle prognózy
poklesne na 85,2 % (89,3 % v roce 2017 a 87,2 % v roce 2018). 8
Podzimní předpověď se věnuje detailněji i jednotlivým zemím. HDP České republiky bude v roce
2017 nad potenciálem především díky soukromé spotřebě a rostoucím investicím. Růst HDP ČR
se odhaduje pro rok 2017 na 4,3 % (o 1,7 p.b. více než v roce 2016). Očekává se, že rychle
rostoucí mzdy podpoří spotřebu domácností, růst reálných mezd bude nejsilnější v roce 2017 a
bude pokračovat i v roce 2018 a 2019. V roce 2018 a 2019 se očekává mírnější růst HDP (3 % a
2,9 %), především vlivem omezené nabídky práce. 9 Dle prognóz by mělo dojít k nárůstu investic,
vzhledem k potřebě investovat do inovací (digitalizace a robotizace) a tím kompenzovat
nedostatek pracovní síly.
Komise ve své podzimní predikci také očekává, že bude pokračovat růst exportu díky silné
světové poptávce, avšak jeho pozitivní dopad na růst HDP bude neutralizován silným růstem
dovozu. Mezi hlavní rizika pro českou ekonomiku podle Komise patří nedostatek pracovní síly
tlačící na růst mezd a snižující konkurenceschopnost vývozu. Česká republika měla v září, stejně
jako v předchozích měsících, nejnižší nezaměstnanost ze zemí EU a inflaci blížící se
dvouprocentnímu cíli ČNB. 10
Energetická unie (Energy union)
Evropská komise navrhla další balíček návrhů z oblasti energetiky zaměřený na oblast dopravy.
Snahou Komise je upevnění postavení EU jako celosvětového lídra v oblasti tzv. čisté mobility a
také splnění závazku EU ke snížení emisí CO2 o nejméně 40 % do roku 2030 (v rámci Pařížské
dohody). Balíček, kterého cílem je také podpořit evropský průmysl a jeho
konkurenceschopnost, obsahuje:
⋅ nové normy pro CO2 a cíle pro roky 2025 a 2030, jež mají podpořit přechod
k nízkoemisním vozidlům,
⋅ směrnice o čistých vozidlech podporující systémy zaručující čistou mobilitu v rámci
veřejných zakázek,
⋅ akční plán a řešení investic do celoevropského zavádění infrastruktury pro alternativní
paliva,
⋅ revize směrnice o kombinované dopravě (kombinování různých druhů dopravy při
přepravě nákladů,
⋅ směrnice o osobní autokarové dopravě (rozvoj dálkových autobusových spojů jako
alternativy k osobní automobilové dopravě),
⋅ iniciativa v oblasti baterií. 11
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9
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Obchodní politika
Asociační dohoda s Chile
Členské státy EU přijaly rozhodnutí o spuštění jednání s Chile o modernizované dohodě
o přidružení, a zároveň schválily mandát Komise k vyjednávání. 12 Na rozhodnutí hned
navazovalo také spuštění prvního kola vyjednávání v Bruselu. Druhé kolo je plánováno
na počátek roku 2018. Cílem jednání je aktualizace 14let staré dohody o přidružení mezi EU a
Chile, tak aby odpovídala současným moderním dohodám, jež EU prosazuje, a zároveň, aby
zahrnula také další důležité oblasti obchodu zbožím, službami a investic, které do původní
dohody zahrnuty nebyly. Finální dohoda by tak měla v obchodní části odpovídat dohodám, jež
EU již uzavřel s Kanadou, Vietnamem Singapurem a Japonskem. 13
Asociační dohoda se zeměmi Mercosur
Začátkem listopadu proběhlo další již 5. kolo jednání o obchodní části asociační dohody mezi
zeměmi EU a zeměmi Mercosur (Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay). K pokroku došlo
ve všech 15 tematických oblastech vyjednávání. Navíc strany učinily kroky k předložení
vylepšených nabídek v oblasti přístupu na trh. Strany také potvrdily závazek dokončení dohody
před koncem roku. Další kolo jednání se tak uskuteční na přelomu listopadu a prosince. 14
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Council of the EU: Council agrees to launch negotiations to modernise association agreement with Chile.
13/11/2017 [cit. 16. 11. 2017]. Dostupné z http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2017/11/13/council-agrees-to-launch-negotiations-to-modernise-association-agreement-with-chile/
13
European Commission: Eu na Chile to start negotiations for a modernised Association Agreement. 13
November 2017 [cit. 16. 11. 2017]. Dostupné z http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1755
14
European Commission: EU completes latest round of trade negotiations with Mercosur. 13th Novembet 2017
[cit. 16. 11. 2017]. Dostupné z http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1754
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