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Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 10. do 15. 10. 2015
Zasedání Euroskupiny
Začátkem října se uskutečnila pravidelná schůzka ministrů financí zemí EU (Eurogroup).
Zabývala se mimo jiné ekonomickou situaci Řecka a plněním jeho makroekonomického
ozdravného programu. Ministři financí vyzvali Řecko k urychlené implementaci reforem
obsažených v záchranném programu, tak aby mohla být uvolněna další číst finanční pomoci,
jelikož podle nejnovějších předpovědí má být i v roce 2016 řecká ekonomika v recesi.
K rychlé implementaci reforem vyzval řeckou vládu také guvernér ECB Mario Draghi. 1
Druhým tématem byla reforma a dokončení vnitřního jednotného trhu služeb. Ministři financí
potvrdili základní principy reformy připravené Komisí: úměrná a nediskriminační regulace,
zajištění vzájemného uznání standardů, snížení netarifních překážek. Jednání minstrů financí
se věnovalo také rozpočtovým otázkám, a to v souvislosti s tím, že Španělsko již předložilo
Komisi svůj rozpočtový plán (Draft Budgetary Plan). 2
Nová obchodní a investiční strategie EU
Evropská komise představila novou obchodní a investiční strategii, která má být reakcí na
současnou debatu o obchodní politice v EU v souvislosti s vyjednáváním o komplexní
obchodní a investiční dohodě TTIP mezi EU a USA (Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP). Je postavena na třech hlavních zásadách: efektivita, transparentnost a
hodnoty. Obchodní politika má přinášet nové ekonomické příležitosti prostřednictvím zacílení
na oblasti ovlivňující dnešní ekonomiku např. služby nebo digitální obchod. 3 Efektivní
obchodní a investiční politika má představovat také efektivní informování především malých
a středních podnikatelů a veřejnosti, a to nejen o výhodách, které jim přináší. Komise se již
při současných vyjednáváních o TTIP snaží o jejich transparentnost a zveřejňování
jednotlivých vyjednávacích textů. Podobný postup tak má být součástí nové strategie také
v případě dalších obchodních vyjednávání. Nová strategie je rovněž postavena na ochraně
evropského sociálního a regulačního modelu pro své občany a podpora evropských hodnot
jako jsou lidská práva, udržitelný rozvoj, spravedlivý a etický obchod nebo boj proti korupci v
zahraničí prostřednictvím obchodních smluv.
Podle nové strategie se má větší důraz dávat také aktuální plán obchodních jednání. Prioritami
jsou: dokončení vyjednávání WTO z Dohá, TTIP, vyjednávání dohody o zóně volného
obchodu mezi EU a Japonskem (Free Trade Area, FTA) a investiční dohoda mezi EU a
Čínou. Nové projekty by se měly týkat obchodních jednání se zeměmi asijsko-pacifického
regionu, prohlubování spolupráce s africkými partnery a mandátu na vyjednávání zón volného
obchodu s Austrálií a Novým Zélandem. Poslední oblast se týká modernizace existujících
obchodních dohod s Mexikem a Tureckem. 4
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Vývoj španělské ekonomiky po ukončení záchranného programu
Začátkem října se uskutečnila čtvrtá kontrolní návštěva zástupců věřitelů (ECB a EK) ve
Španělsku po ukončení záchranného programu Evropského stabilizačního mechanizmu
(European Stability Mechanism, ESM).
Podle jejich hodnocení se makroekonomická situace země celkově zlepšuje. Pokračuje
ekonomické oživení, potvrzené růstem HDP, který je rychlejší než průměr eurozóny. Ve
druhém čtvrtletí roku 2015 vzrostla španělská ekonomika o 3,1 %, přičemž průměrný růst
eurozóny byl v tomto období 0,3 % a v EU28 0,4 %. 5 Oživení je také doprovázeno tvorbou
nových pracovních míst, nezaměstnanost však stále zůstává vysoká. 6 Podle nejnovějších
údajů Eurostatu byla míra nezaměstnanosti ve Španělsku v srpnu 2015 22,2 %, tedy druhá
nejvyšší v EU (po Řecku) avšak o 2 p.b. nižší než v srpnu 2014, kdy byla 24,2 %. 7
Navzdory snahám stále zůstává vysoké zadlužení, a to jak soukromého tak veřejného sektoru.
Podíl veřejného dluhu na HDP byl v prvním čtvrtletí 2015 ve výši 98 %. 8 Naopak pokračuje
stabilizace a restrukturalizace bankovního sektoru. Zlepšila se kvalita bankovních aktiv,
posílila jejich platební schopnost a likvidita. Věřitelé také pozitivně ohodnotili další reformní
kroky vlády týkající se např. přijetí zákona o podpoře financování podniků, reformy soudního
systému ad. 9

Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
Roční míra inflace v září roku 2015 v EU28 i eurozóně poklesla na hodnotu -0,1 %. Jedná
se opět o pokles do deflace, přičemž míra inflace v eurozóně vykazovala záporných hodnot
naposledy v březnu 2015.
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Deflaci v září zaznamenalo 17 států, nejvíce Kypr (-1,9 %), Rumunsko (-1,5 %) a Španělsko
(-1,1 %). Naopak největší hodnoty roční míry inflace byly v září 2015 na Maltě (1,6 %), v
Belgii, Portugalsku a Švédsku (všichni 0,9 %). V České republice byla míra inflace v daném
období 0,2 %, což je ve srovnání s okolními státy hodnota spíše vyšší, v Polsku, v Německu a
na Slovensku byla v září deflace (v Polsku -0,6 %, na Slovensku -0,5 %, v Německu -0,2 %),
naopak v Rakousku byla inflace 0,6 %.
Nejvíce rostly ceny občerstvení (0,12 p.b.), zeleniny (0,11 p.b.) a tabáku (0,08 p.b.). Naopak
nejvíce poklesly ceny pohonných hmot v dopravě (-0,71 p.b.), topných olejů a mléka (oba 0,25 p.b.), sýrů a vajec (-0,06 p.b.). 10
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