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Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 5. do 31. 5. 2015
Evropský fond pro strategické investice (European Fund for Strategic Investments, EFSI)
Lotyšské předsednictví Rady a zástupci Evropského parlamentu dosáhli koncem května
dohody týkající se návrhu na zřízení investičního fondu EFSI. Tu ještě musí potvrdit Rada.
EFSI má být zřízen v rámci Evropské investiční banky (European Investment Bank, EIB) na
základě její dohody s Evropskou komisí (EK). Pro počáteční období tří let budou z fondu
podpořeny různé projekty v oblastech dopravy, energetiky, infrastruktury, vzdělávání,
výzkumu, zdravotnictví a rizikového financování malých a středních podniků, a to bez
sektorové nebo regionální prealokace. EFSI tak doplní současný systém evropských fondů a
činnost EIB. Před ukončením tříletého období Komise zveřejní nezávislé hodnocení
dosažených výsledků, na základě něhož má být případně rozhodnuto o jeho pokračování.
Finančně bude fond založen na 16 mld. v zárukách EU a 5 mld. z EIB. Zřízen má být záruční
fond, jehož kapitál by měl do roku 2020 dosáhnout 8 mld. Část financování z EU se bude
skládat z prostředků z Nástroje pro propojení Evropy (Connecting People Facility, CEF),
programu Horizont 2020 a také z přebytků ročních rozpočtů EU (cca 3 mld. eur). Celkově se
jedná o přesunutí 5 mld., a to 2,8 mld. z CEF a 2,2 mld. z Horizontu 2020. EFSI má mít
posílenou schopnost nést riziko a měl by tak být schopen poskytnou investorům lepší
podmínky a převzít část rizika za první ztráty. To by mělo umožnit mobilizaci prostředků ve
výši 300 mld. Kromě soukromých investorů, mohou do fondu přispět také členské země EU,
a to nejen formou hotovosti, ale také záruk.
Fond bude řízen řídícím výborem (Steering Board), který má především určovat celkovou
strategii fondu. Výběr projektů bude provádět nezávislý investiční výbor (Investment
Committee) složen z osmi nezávislých odborníků a výkonného ředitele. Každý vybraný
projekt bude muset být také schválen EIB. Zřízené má rovněž být Evropské centrum pro
investiční poradenství (European investment advisory hub), které má poskytovat odborné
poradenství při identifikaci a přípravě projektů. S cílem zvýšení informovanosti bude také
vytvořen Evropský portál investičních projektů (European investment project portal).1
Návrh rozpočtu EU na rok 2016
Komise představila návrh rozpočtu na rok 2016 v celkovém objemu výdajů (prostředky na
platby) 143,5 mld. eur. Rozpočet je sestaven především s cílem obnovení růstu evropské
ekonomiky. Návrh teď bude rozeslán Evropskému parlamentu a jednotlivým členským
zemím, kteří nakonec rozhodnou o jeho finální podobě. Peníze mají být investovány do
podpory inovací, tvorby pracovních míst, podpory konvergence mezi evropskými regiony,
efektivnějšího řešení problematiky migrace a posílení úlohy EU jako globálního aktéra. Návrh
obsahuje také příspěvek do EFSI a reflektuje nynější situaci týkající se migrace navýšením
prostředků pro tuto oblast.
Téměř polovina rozpočtu (66,58 mld. eur) má být použita k obnovení ekonomického růstu,
zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Rozpočet dále obsahuje také podporu programů jako
je např. Nástroj pro propojení Evropy (Connecting People Facility, CEF) (1,67 mld. eur), ze
kterého mají být financovány politické priority jako projekt energetické unie nebo jednotného
digitálního trhu. 1,8 mld. eur je určeno na program vzdělávání Erasmus+. Na podporu
výzkumu a inovací prostřednictvím programu Horizont 2020 je určeno celkem 10 mld. eur.
Další 2 mld. v závazcích a 500 mil. eur v platbách je určeno pro EFSI. Celkem 42,86 mld. eur
bude použito na zemědělství.2
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Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
Ve druhé polovině května zveřejnil Eurostat aktuální data týkající se roční míry inflace, která
v EU28 i v eurozóně v dubnu vzrostla o 0,1 p. b. a dosáhla hodnoty 0,0 %. Prvně, od
listopadu 2014, se nejedná o zápornou inflaci.

Zdroj: Eurostat

Deflaci v dubnu zaznamenalo 12 států, především Řecko (-1,8 %), Kypr (-1,7 %), Polsko a
Bulharsko (-0,9 %). Nejvyšší míra inflace byla naopak na Maltě (1,4 %) a v Rakousku (0,9
%). V České republice v dubnu inflace vzrostla na hodnotu 0,5 %. V porovnání s okolními
státy je to hodnota průměrná, v Německu byla inflace 0,3 % a v Rakousku 0,9 %, naopak
deflace byla v březnu 2015 zaznamenána v Polsku (-0,9 %) a na Slovensku (-0,1 %).3
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