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Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 12. do 15. 12. 2015
Zasedání euroskupiny (Eurogroup)1
Ministři financí zemí eurozóny se na svém prosincovém zasedání věnovali několika tématům.
Jedním z nich bylo Řecko, kde se očekává implementace dalších reforem dohodnutých
v rámci záchranného programu. Dokončena již byla rekapitalizace čtyř největších řeckých
bank, přičemž poslední část finančních prostředků byla uvolněna 8. prosince.2 Krátce se
jednání věnovalo také ekonomické situaci v Irsku a v Portugalsku. V listopadu proběhla
v Irsku čtvrtá kontrolní návštěva po ukončení záchranného programu (Post-Programme
Surveillance, PPS).3 V zemi pokračuje ekonomické oživení, silný hospodářský růst, zlepšují
se fiskální i finanční ukazatele. Nový portugalský ministr financí zase ujistil své kolegy,
že jeho země zašle návrh rozpočtového plánu na rok 2016 Komisi nejpozději v lednu.4
Zasedání se rovněž účastnila šéfka systému bankovního dohledu Jednotný kontrolní
mechanismus (Single Supervisory Mechanism, SSM)5 Danièle Nouy. Ministry financí
informovala o plnění úkolů SSM, výzvách a dalších prioritách. Dalším projednávaným
tématem byla problematika důchodů a reforem penzijních systémů. Výdaje na důchody jsou
největší výzvou pro udržitelnost veřejných financí členských zemí eurozóny a jsou propojeny
s otázkami stárnutí populace, reformy pracovního trhu ad.6
Jednotný digitální trh (Digital Single Market, DSM)
V rámci plnění strategie jednotného digitálního trhu (DSM) představila Komise balík opatření,
jež by měly zajistit lepší přístup spotřebitelů a podnikatelů k online obsahu, zboží a službám
v rámci Evropy. Nová pravidla pro digitální smlouvy mají za cíl zlepšení ochrany
spotřebitelů, kteří si koupí digitální obsah nebo zboží online napříč Evropou. Nařízení
o přeshraniční přenositelnosti služeb (poskytování online obsahu) má zajistit přístup
k zakoupenému online obsahu (filmům, e-knihám apod.) napříč zeměmi (např. v případě
zakoupení obsahu z domova, zabezpečení jeho přístupu také z jiných zemí).7 Připraven je také
akční plán modernizace rámce autorských práv (copyright rules), jenž by měl být následně
převeden do konkrétních legislativních návrhů. Cílem je jak zajištění přístupu spotřebitelů, tak
také ochrana autorů. Klíčovými jsou oblasti vzdělávání, kultury, výzkumu a inovací. 8
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Balík opatření Evropské komise – Oběhové hospodářství (Circular Economy, CE)
Začátkem prosince přijala Komise nový balík opatření, jež mají pomoci k přechodu
na oběhové hospodářství (CE), v němž budou zdroje využívány udržitelněji. Cílem je zvýšit
míru recyklace a opětovného využívání a přispět tak k lepšímu životnímu prostředí a růstu
ekonomiky. Balík obsahuje harmonogram a opatření:
 Financování ve výši 650 mil eur z programu Horizont 2020 a 5,5 mld. eur
ze strukturálních fondů
 Opatření pro omezení plýtvání potravinami
 Nové normy kvality pro druhotné suroviny
 Pracovní plán pro ekodesign pro období 2015 až 2017 (energetická účinnost,
opravitelnost, trvanlivost a recyklovatelnost výrobků)
 Revidované nařízení o hnojivech (usnadnění uznávaní organických hnojiv a hnojiv
na bázi odpadů)
 Strategie pro plasty (recyklovatelnost, biologická rozložitelnost, obsah nebezpečných
látek atd.)
 Opatření pro opětovné využívání vody
 Revidované legislativní návrhy týkající se odpadu (stanovení cílů do roku 2030:
recyklace 65 % komunálního odpadu, 75 % obalových odpadů, snížení skládkování
na 10 % všeho odpadu; opatření na opětovné použití, podpora ekologických výrobků)9
Zasedání rady guvernérů ECB
Rada guvernérů ECB na svém prosincovém zasedání rozhodla částečně změnit úrokové
sazby. Úrokové sazby pro hlavní refinanční operace a mezní refinanční operace zůstaly
nezměněné na úrovni 0,05 % resp. 0,3 %. Od 9. prosince došlo ke snížení depozitní sazby
(úroková sazba vkladové facility) na úroveň -0,3 % (oproti -0,2 %).10 Důvodem je
přetrvávající nízká inflace až deflace.11
Guvernéři rovněž rozhodli o prodloužení programu nákupu soukromých i veřejných aktiv12
(Asset Purchase Programme, APP)13. Měsíční nákupy aktiv v hodnotě 60 mld. eur by tak
měly trvat do konce března 2017. S tím souvisí také rozhodnutí reinvestovat splátky jistiny
z cenných papírů koupených v rámci APP. Nově byly do programu nákupu veřejných
dluhopisů (Public Sector Purchase Programme, PSPP) zařazeny také dluhové nástroje
denominované v eurech vydané regionálními a místními institucemi veřejného sektoru
eurozóny.14
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Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
Na začátku prosince zveřejnil Eurostat údaje o vývoji nezaměstnanosti za říjen 2015. Oproti
minulému období zůstala v EU28 míra nezaměstnanosti stejná, ve výši 9,3 %, což je nejnižší
hodnota v EU28 od září 2009. V eurozóně se míra nezaměstnanosti snížila z 10,8 % na 10,7
%.

Zdroj: Eurostat

Nejnižší hodnoty míry nezaměstnanosti byly v říjnu zaznamenány v Německu (4,5 %), v
České republice (4,7 %) a na Maltě (5,1 %), nejvyšší naopak v Řecku (24,6 % v srpnu 2015) a
Španělsku (21,6 %). V České republice byla míra nezaměstnanosti v daném období 4,7 %,
což ve srovnání s okolními zeměmi představuje nižší hodnotu (Německo 4,5 %, Rakousko 5,6
%, Polsko 7,0 %, Slovensko 10,7 %).15
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