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Aktuální vývoj v eurozóně v období od 16. 9. do 30. 9. 2014
Eurostat zveřejnil nejnovější údaje o vývoji nezaměstnanosti v eurozóně. Sezónně očištěná
míra nezaměstnanosti dosahovala v srpnu 11,5 % (v EU28 10,1 %), tj. stejných hodnot jako v
červenci 2014. Meziročně (v porovnání se srpnem 2013) poklesla míra nezaměstnanosti o 0,5
p.b. (v srpnu 2013 byla 12 %). V absolutní hodnotě to představuje téměř 18,5 milionů
obyvatel zemí eurozóny. Nejnižší míru nezaměstnanosti zaznamenalo opět Rakousko (4,7 %)
a Německo (4,9 %). Naopak nejvyšší vykazovalo i nadále Řecko (27,0 % v červnu 2014) a
Španělsko (24,4 %). Meziročně mírně klesla míra nezaměstnanosti mladých pod 25 let, a to v
eurozóně z 23,9 % v srpnu 2013 na 23,3 % v srpnu 2014 a v EU28 z 23,5 % v srpnu 2013 na
21,6 % v srpnu 2014.1
Podle údajů Eurostatu míra inflace v srpnu v eurozóně zůstala stabilní na úrovni 0,4 %, o 0,1
p.b. vyšší než ukazovaly předběžné odhady. 2 V září se očekává její další pokles na 0,3 %. 3
Také v EU28 zůstala v srpnu míra inflace stabilní, a to na úrovni 0,5 %. Deflaci zaznamenalo
Bulharsko (-1,0 %), Španělsko (-0,5 %), Řecko, Estonsko, Itálie a Slovensko (všechny -0,2
%), Portugalsko a Polsko (-0,1 %). Nejvyšší míra inflace byla naopak v Rakousku a Velké
Británii (1,5 %), Rumunsku (1,3 %) a Finsku (1,2 %). V porovnání s červencem 2014 roční
míra inflace poklesla v sedmnácti členských zemích, ve dvou zůstala stabilní a v devíti
vzrostla. Nejvyšší nárůst zaznamenaly ceny občerstvení (+0,08 p.b.) a nájmů (+0,07 p.b.),
nejhlubší pokles ceny pohonných hmot (-0,17 p.b.), ovoce (-0,12 p.b.) a telekomunikačních
služeb (-0, 11 p.b.).4
Koncem září zveřejnila ECB nejnovější zprávu o měnovém vývoji v eurozóně. Podle ní rostla
peněžní zásoba v srpnu 2% mírou (v červenci 1,8%). Objem úvěrů soukromému sektoru
nadále klesal (-1,5 % v srpnu 2014), i když mírnějším tempem (-1,6 % v červenci 2014).5
23. září byla do oběhu uvedena nová desetieurová bankovka. Bankovka má nový vzhled,
podobný tomu, který má nová pětieurová bankovka, a také nové bezpečnostní prvky, což ji
dělá odolnější vůči padělání. Staré bankovky budou i nadále uváděny do oběhu až do
vyčerpání zásob a postupně stahovány až do ukončení jejich platnosti. Změna jejich statusu na
neplatné bude v předstihu oznámena. V oběhu tak budou prozatím obě bankovky souběžně.6
ECB zveřejnila seznam guvernérů, na které se vztahuje rotace hlasovacích práv v Radě
guvernérů ECB (Governing Council of the ECB). Již v roce 2003 ECB v zájmu efektivního
rozhodování, rozhodla o zavedení systému rotace hlasovacích práv v Radě guvernérů, a to v
případě, že dojde k rozšíření počtu guvernérů na 19 a více. To nastane 1. ledna 2015 s
rozšířením eurozóny o Litvu. Rotační hlasování se týká všech hlasování Rady, která jsou dnes
přijímána prostou většinou, tedy většiny rozhodnutí Rady včetně rozhodování o monetární
politice. Nový systém omezí počet členů Rady s hlasovacím právem na 21, tedy počet
guvernérů s hlasovacím právem na 15. Guvernéři jednotlivých centrálních bank budou
rozdělení do dvou skupin (v případě rozšíření eurozóny na 22 a více členů dojde k vytvoření
tří skupin) podle indikátorů, které berou v úvahu ekonomickou a finanční váhu země. První
skupina, která si bude střídat čtyři hlasovací práva, se skládá z pěti členů: Německa,
Španělska, Francie, Itálie a Nizozemska. Ostatní země spadají do druhé skupiny (od 1. ledna
2015 bude mít 14 členů), která bude rotovat 11 hlasovacích práv. Členů Rady, kteří jsou členy
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Výkonné Rady ECB (Executive Board of the ECB), se rotační hlasování netýká.7 Podle nově
zveřejněného seznamu tak první zemí, která ztratí hlasovací právo v lednu 2015 v první
skupině, bude Španělsko (poté v únoru Francie), ve druhé to budou v lednu guvernéři
centrálních bank Estonska, Irska a Řecka.8
ECB spustila program cílených dlouhodobějších refinančních operací (targeted longer-term
refinancing operations, TLTROs) a v září poskytla 82,6 mld. eur 255 protistranám. Jedná se o
první z osmi kol, které plánuje ECB na období září 2014 až červen 2016. Program TLTROs
byl spuštěn s cílem navýšit likviditu v ekonomice, podpořit bankovní sektor a zvýšit tak
objem poskytovaných půjček. Objem vypůjčených peněz však v září nedosáhl
předpokládanou výši 100 mld. eur.9 Další kolo má proběhnout 9. prosince 2014.10
Transatlantické obchodní a investiční partnerství (Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP)
V pondělí 29. září začalo v Chevy Chase (Maryland, USA) 7. kolo vyjednávání
transatlantické obchodní smlouvy (TTIP), které bude pokračovat celý týden (do 3. října). 11
Vyjednávací týmy se zaměří především na oblasti služeb a investic, kde byly začátkem roku
předloženy počáteční nabídky. Jednání budou také probíhat téměř ve všech ostatních
oblastech. Neočekává se ale žádný zásadní zlom či politická dohoda, na což upozornil také
hlavní vyjednavač EU Ignacio Garcia Bercero. Pro zlomové rozhodnutí v současnosti není
vhodná politická situace. Spojené státy se připravují na volby do Kongresu a EU se zabývá
složením nové Evropské komise, jejíž změna ovlivní také složení evropského vyjednávacího
týmu (Cecilia Malmström má nahradit současného komisaře pro obchod Karla De Guchta).12
Co se týče přístupu na trhy, po 6. kole se pracuje na návrzích konsolidovaného textu pouze v
oblasti obchodu se zbožím. V oblasti služeb a investic byly zatím předloženy pouze počáteční
návrhy a vyjednávání o ochraně investic je stále přerušeno. V rámci otázek spojených s
regulacemi se jednání 7. kola zaměří hlavně na sanitární a fytosanitární opatření. Vyjednávání
již také probíhají v dalších oblastech, jako je textil, chemikálie, pesticidy, kosmetika, léky,
automobily, lékařské zařízení atd. Ve třetí skupině (obchodní pravidla) se nejdále pokročilo u
pravidel původu a konkurence. Vyjednávání dále pokračují v oblasti energetiky, obchodu a
udržitelného rozvoje, geografických označení a práv duševního vlastnictví, malých a
středních podniků, řešení sporů mezi státy ad.13
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