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Prodloužení záchranného programu Řecka
Koncem února se řecká vláda dohodla s věřiteli (Evropská komise, ECB a MMF) na prodloužení
stávajícího záchranného programu o čtyři měsíce pod podmínkou předložení návrhu strukturálních
reforem.1 O konkrétní podobě reforem se jednalo také v první polovině dubna. Termín pro
předložení seznamu reforem byl opět posunut, a to na 20. dubna, tak aby bylo možné je analyzovat
a následně se jim věnovat na zasedání Euroskupiny 24. dubna. V případě, že dojde k jeho schválení
ministři financí zemí eurozóny, bude moci být uvolněna poslední část záchranného balíku ve výši
7,2 mld. eur.2
ECB opět navýšila strop pro nouzovou úvěrovou linku (Emergency Liquidity Assistance, ELA) o
dalších 1,5 mld. eur, čímž zvýšila limit pro výši finančních prostředků, které mohou řecké banky
získat, na 74 mld. eur.3 Řecké vládě se rovněž podařilo opatřit dalších 1,14 mld. eur emisí
pokladničních poukázek.4 Rovněž našla finanční prostředky na zaplacení dubnové splátky dluhu
MMF ve výši 459 mil. eur.5
Podle nejnovějších odhadů bude řecký rozpočtový deficit za rok 2014 výrazně vyšší než se původně
předpokládalo. Cíl rozpočtového schodku byl plánovaný na úrovni 1,5 % HDP, přičemž EK
předpokládala jeho výši na 1,6 % HDP. Odhady v současnosti ukazují na více než dvojnásobek tedy
3,5 % HDP. Podle této předpovědi vzroste také celkové zadlužení Řecka, a to na úroveň 177,1 %
HDP.6

Programu nákupu státních dluhopisů ECB
Začátkem března spustila ECB program nákupu aktiv rozšířený o veřejná aktiva (Public Sector
Purchase Programme, PSPP), tzv. kvantitativní uvolňování (Quantitative Easing, QE).7 V březnu
nakoupila cenné papíry v hodnotě téměř 61 mld. eur, mírně tak překročila plánovaných 60 mld. eur
měsíčně. Tato částka představuje nákupy dluhopisů veřejného i soukromého sektoru. Hodnota
samotných veřejných dluhopisů představovala přibližně 52,5 mld. eur.8

Evropský fond pro strategické investice (European Fund for Strategic Investments, EFSI)
Investiční plán (EFSI) je součástí programu Junckerovy Eropské komise na podporu evropské
ekonomiky. Má se jednat o investiční fond vytvořený v rámci EIB, bez vlastní právní subjektivity,
který by měl v období let 2015 až 2017 mobilizovat investice ve výši 315 mld. eur, a to jak z
1 Více k prodloužení záchranného programu Řecka viz Aktuální vývoj v eurozóně v období do 16. 1. do 31. 1. 2015.
ZDE
2 EUbusiness, Eurogroup wants Greece's list of reforms by April 20: report, 13. 4. 2015. ZDE
3 EUbusiness, ECB raises Greek banks' emergency funding cap by EUR 800m, 14. 4. 2015. ZDE
EUbusiness, ECB raises Greek banks' emergency funding by EUR 700m, 2. 4. 2015. ZDE
4 E15, Od splátky ke splátce. Řecko prodejem dluhopisů zaplatilo jiné závazky, 9. 4. 2015. ZDE
5 Europolitics 5068, IMF to Greece: Respect “some“ commitments, 11. 4. 2015.
6 E15, Schodek řeckého rozpočtu se vymkl odhadům Bruselu. Měl být o polovinu nižší, 15. 4. 2015. ZDE
7 Více ke spuštění programu viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. do 15. 3. 2015. ZDE
8 E15, ECB v březnu nakoupila cenné papíry za téměř 61 miliard eur, 7. 4. 2015. ZDE
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veřejných tak soukromých zdrojů.9 Po tom, co návrh nařízení EK o vytvoření EFSI podpořili
ministři financí, bude o něm 20. dubna jednat také Evropský parlament.10
V první polovině dubna oznámilo Lucembursko, že přispěje do EFSI částkou 80 mil. eur. Jedná se
tak již o pátou zemi EU po Německu, Francii, Itálii a Španělsku. Příspěvek Lucemburska však
zdaleka nedosahuje výše příspěvku těchto zemí. Německo, Francie a Itálie přispějí do fondu sumou
8 mld. eur a Španělsko 1,5 mld. eur.11

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP)
Evropská komise zveřejnila další z dokumentů k vyjednávání TTIP. Jedná se o informační materiál
k pesticidům. Cílem EU v této oblasti je vyjednat zjednodušení vzájemného obchodu, tedy umožnit
tak jednodušeji exportovat potravinové produkty. K tomu navrhuje např. zavést kontroly těchto
produktů ještě před jejich vývozem (pre-export checks). Další oblastí spolupráce je sdílení
informací regulátorů o vhodnosti nebo bezpečnosti pesticidů. I v tomto dokumentu EU potvrdila, že
prostřednictvím TTIP nedojde ke snížení úrovně ochrany zdraví obyvatel nebo životního prostředí.12
V současnosti se připravuje další již 9. kolo jednání, které proběhne 20. až 24. dubna v New Yorku.

9 Více k návrhu nařízení na vytvoření EFSI viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. do 15. 3. 2015.
ZDE
10 European Commission, Investment Plan for Europe: Luxembourg to contribute €80 million, 7. 4. 2015. ZDE
11 Europolitics 5065, Luxembourg announces contribution to EFSI, 8. 4. 2015.
12 European Commission, Pesticides in TTIP, 13. 4. 2015. ZDE
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