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Aktuální vývoj v eurozóně v období od 1. 9. do 15. 9. 2014
12. září 2014 zveřejnil Eurostat nejnovější údaje o vývoji zaměstnanosti v eurozóně. V
porovnání s prvním kvartálem roku 2014 se ve druhém kvartálu počet zaměstnaných osob
zvýšil o 0,2 % v eurozóně (0,3 % v EU28). V porovnání se stejným obdobím roku 2013 se
zaměstnanost zvýšila o 0,4 % v eurozóně (o 0,7 % v EU28). Největší nárůst zaměstnanosti byl
ve druhém čtvrtletí roku 2014 zaznamenán v Estonsku (+1,2 %) a Španělsku (+0,7 %),
Naopak největší pokles zaměstnanosti proběhl v Litvě (-0,1%) a na Kypru (-0,1 %).1
5. září 2014 zveřejnil Eurostat také odhad růstu HDP za druhý kvartál 2014. Podle něj
sezónně očištěný HDP eurozóny v porovnání s předchozím kvartálem stagnoval, v EU28 rostl
o 0,2 %. Nejvyšší růst HDP zaznamenala Malta (+1,3 %), Lotyšsko a Slovensko (obě +1,0
%), Velká Británie, Litva a Maďarsko (všichni +0,8 %). HDP naopak pokleslo v případě
Rumunska (-1,0 %), Dánska a Kypru (oba -0,3 %), ale také v Itálii a v Německu (oba -0,2 %).
Meziročně si HDP eurozóny polepšilo o 0,7 %, HDP EU28 rostl ještě více, a to 1,2 %.
Americké ekonomice se oproti Evropě daří lépe. HDP USA rostlo ve druhém kvartálu 2014
mezikvartálně o 1,0 %, meziročně o 2,5 %.2
Na historické minimum snížila 4. září 2014 Evropská centrální banka (ECB) úrokové míry.
Cílem je stimulace ekonomiky a podpora poskytování úvěrů podnikům. Základní úroková
sazba byla snížena o 0,1 % na 0,05 %, depozitní sazba na -0,2 %. 3 Na tiskové konferenci po
měsíčním jednání Rady guvernérů ECB řekl Mario Draghi, že tento krok je výsledkem snahy
odvrátit spirálu ekonomické stagnace, nezaměstnanosti a nízké inflace v celé eurozóně.
Ekonomika rostla v prvním pololetí roku 2014 pouze o 0,2 % a inflace v srpnu 2014
atakovala nové minimum 0,3 %. Součástí stimulačních opatření je také čtyřletý program
levných úvěrů určených bankám.4
12. září 2014 proběhlo zasedání Euroskupiny, na kterém ministři financí zemí EU provedli
zhodnocení ekonomického stavu EU a vytyčili cíle, kterých by chtěli dosáhnout. Základním
cílem je obrat od zajištění finanční stability k podpoře růstu. 5 Členové Euroskupiny se také
shodli na tom, že by bylo vhodné snížit daňové zatížení práce, které je v zemích EU vyšší než
v zemích OECD. Výsledkem snížení daňového zatížení práce by byl růst spotřeby a
zaměstnanosti, zlepšení konkurenceschopnosti a ziskovost podniků.6 Jedním z témat na
zasedání Euroskupiny byl také ekonomický stav Řecka, Kypru a Irska. U všech států došlo k
pokroku, nejvýznamnější je v případě Irska, které se rozhodlo splatit část dluhu ze
záchranných půjček poskytnutých od Mezinárodního měnového fondu (MMF) dříve, což
Euroskupina silně podpořila.7
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Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP)
V souvislosti s Transatlantickou dohodou o obchodu a investicích (Transatlantic Trade and
Investment Partnership, TTIP) se 3. září sešel nový americký velvyslanec při EU Anthony
Luzzatto Gardner se členy Výboru pro mezinárodní obchod (Committee on International
Trade, INTA) Evropského parlamentu. Ve svém projevu se dotkl několika sporných témat.
Slíbil, že Spojené státy nabídnou lepší přístup k dokumentům, aby tak vyhověli požadavku
Evropského parlamentu na větší transparentnost. Gardner však poznamenal, že plná
transparentnost může být také překážkou při vyjednávaní jakýchkoliv mezinárodních smluv.
Poslance také ujistil, že TTIP nebude tlačit státy EU, aby privatizovali veřejné a zdravotní
služby, které TTIP nezahrnuje. K ochraně investorů (Investor State Dispute Settlement, ISDS)
řekl, že je potřebné dále jednat a snažit se najít kompromisní řešení, které bude vyhovovat
všem zúčastněným stranám. Následná debata se věnovala také veřejným zakázkám,
zeměpisným označením zboží a tarifům. Jednání o Transatlantické dohodě o obchodu a
investicích jsou podle Gartnera stále v raném stádiu a měla by pokračovat nejméně do roku
2015.8 Sedmé kolo vyjednávání je naplánováno na 29. září – 3. října ve Washingtonu.9
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