Přehled ekonomických událostí v EU
za období od 16. 10. do 31. 10. 2015

Ing. Daša Smetanková, Ph.D.
Ing. Renáta Záhořáková
říjen 2015

Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 10. do 31. 10. 2015
Obchodní politika EU
Předseda Evropské Komise Jean-Claude Juncker po jednání s premiérem Nového Zélandu
Johnem Keyem oznámil zahájení vyjednávání o dohodě o volném obchodu (Free Trade Area,
FTA) mezi EU a Novým Zélandem. Podle vyjádření obou představitelů otevře dohoda nové
obchodní a podnikatelské příležitosti, a podpoří tak tvorbu pracovních míst, růst a investice. 1
Především EU je pro Nový Zéland významným obchodním partnerem, třetím největším po
Austrálii a Číně. Vzájemný obchod zbožím představoval v roce 2014 objem v hodnotě 7,9
mld. eur. Nový Zéland tradičně do EU vyváží především zemědělské produkty, naopak export
EU na Nový Zéland tvoří hlavně průmyslové výrobky. 2
Hospodářská a měnová unie (Economic and Monetary Union, EMU)
Evropská komise představila první balík opatření k posílení EMU navazující na tzv. „zprávu
pěti předsedů“. 3 Komise navrhuje jednotné zastoupení eurozóny v Mezinárodním měnovém
fondu (International Monetary Fund, IMF). Zástupcem by měl být předseda Euroskupiny.
K dokončení EMU je také potřeba pokračovat ve vytváření bankovní unie, kde zatím chybí
společný systém pojištění vkladů. Balíček zahrnuje také přepracování tzv. evropského
semestru (European Semester) 4. Komise do budoucna navrhuje, aby nejdříve proběhly
diskuse a doporučení pro eurozónu jako celek a až následně pro jednotlivé země. Více
pozornosti v rámci makroekonomických ozdravných programů plánuje Komise také věnovat
sociální oblasti. Další opatření se věnují zlepšování nástrojů správy ekonomických záležitostí.
Komise doporučuje členským státům vytvoření systému vnitrostátních rad pro
konkurenceschopnost, jejichž úkolem má být sledování výkonnosti a politik v oblasti
konkurenceschopnosti. Komise také zřídí nezávislou poradní Evropskou fiskální radu, jež se
má zabývat vyhodnocováním provádění fiskálního rámce EU, poskytováním poradenství
ohledně orientace fiskální politiky pro eurozónu jako celek, spolupráci s vnitrostátními
fiskálními radami jednotlivých členských zemí a poskytováním ad hoc poradenství. Rada má
být funkčně nezávislý orgán, složen z pěti členů - odborníků. 5
Jednotný trh (Single Market)
Evropská komise představila plán podpory hlubšího a spravedlivějšího jednotného
evropského trhu. Část opatření se zaměří na ochranu spotřebitele, a to především při
přeshraničních nákupech. Jejich cílem je zabránění různých cen, prodejních podmínek nebo
možností doručení při nákupu výrobků nebo služeb spotřebiteli v jiných členských státech.
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Zpráva pěti předsedů představuje politický dokument pěti předsedů (předseda eurosummitu Donald Tusk,
předseda Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem, předseda ECB Mario Draghi, předseda Evropského parlamentu
Martin Schulz a předseda Evropské Komise Jean-Claude Juncker), který obsahuje vizi pro posílení Evropské
hospodářské a měnové unie. Více ke zprávě viz např. Evropská komise, Zpráva pěti předsedů – plán pro posílení
evropské hospodářské a měnové unie počínaje 1. červencem 2015, 22. 6. 2015. ZDE
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Komise chce rovněž podpořit malé, střední a také začínající podniky, a to např. usnadněním
jejich přístupu k financování, zjednodušením právního předpisu o DPH, snížením nákladů na
registraci společností nebo předložením návrhu týkajícího se platební neschopnosti. Nově má
být také vytvořena agenda pro kooperativní ekonomiku, jež se zaměří na nové obchodní
modely. Komise se plánuje také zaměřit na lepší příležitosti pro přeshraniční mobilitu
odborníků, uznávání odborných kvalifikací a přeshraniční poskytování služeb. 6
Transatlantické obchodní a investiční partnerství (Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP)
Již 11. kolo vyjednávání o TTIP se uskutečnilo v říjnu v Miami, USA. Vyjednavači se
věnovali všem třem tematickým oblastem dohody. Konkrétně došlo k posunu v problematice
přístupu na trh služeb a veřejných zakázek a v případě odstraňování tarifů. Strany si vyměnily
návrhy pro oblast tarifů a pravidel původu u konkrétních produktů. K výměně výchozích
návrhu v oblasti veřejných zakázek by mělo dojít v únoru 2016. Intenzívnější diskuse také
proběhla v případě spolupráce v oblasti regulací, kde byly identifikovány hlavní zásady: a)
spolupráce je možná pouze v případě, pokud ochrana spotřebitelů zůstane stejná nebo se
zlepší a b) žádná forma spolupráce nezmění nebo neovlivní regulační a demokratický proces
EU. 7

Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
Na konci října zveřejnil Eurostat údaje o míře nezaměstnanosti v září 2015. V EU28 i
eurozóně míra nezaměstnanosti poklesla o 0,1 %, v EU28 na 9,3 %, v eurozóně dosáhla v
daném měsíci 10,8 %, což je nejnižší hodnota od ledna 2012.

Zdroj: Eurostat
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Ze zemí EU28 byla nejnižší míra nezaměstnanosti v září 2015 v Německu (4,5 %), v České
republice (4,8 %) a Velké Británii (5,3 % v červenci 2015), naopak nejvyšší míra
nezaměstnanosti byla zaznamenána v Řecku (25,0 % v červenci 2015) a ve Španělsku (21,6
%). Ve srovnání s okolními státy patří míra nezaměstnanosti v České republice ve výši 4,8
% k nejnižším hodnotám, nižší je jen v Německu (4,5 %), v ostatních okolních státech
dosáhla míra nezaměstnanosti vyšších hodnot (v Rakousku 5,7 %, v Polsku 7,1 % a na
Slovensku 11,0 %).
Vládní deficit k HDP ve 2. čtvrtletí 2015 v EU28 oproti předchozímu období poklesl z 2,5
% na 2,4 %. V eurozóně deficit k HDP také poklesl, a to na 2,0 % z 2,1 % v předchozím
čtvrtletí. 8

Zdroj: Eurostat
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8

Eurostat, Seasonally adjusted government deeficit down to 2,0 % of GDP in the euro area, 23. 10. 2015. ZDE

4

