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Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 7. do 31. 7. 2015
Vyjednávání o záchranném programu pro Řecko
Potom, co řecký parlament schválil první domluvená opatření1 a zároveň požádal o novou
finanční pomoc (nový tříletý finanční balík spojený s ozdravným programem), přijala Rada
rozhodnutí o poskytnutí krátkodobé překlenovací půjčky ve výši 7,16 mld. eur z Evropského
finančního stabilizačního mechanismu (European Financial Strabilisation Mechanism,
EFSM). Jedná se pouze o krátkodobou pomoc se splatností maximálně 3 měsíce, jejímž cílem
je překlenout období, dokud nedojde k vyjednání nového dlouhodobého záchranného
programu financovaného z Evropského stabilizačního mechanismu (European Stability
Mechanism, ESM).2 Nový tříletý záchranný program by mohl být podle vyjádření komisaře
EU pro hospodářství Pierre Moscoviciho a představitelů Řecka vyjednán již ve druhé
polovině srpna.3
V souvislosti s rozhodnutím Rady o poskytnutí překlenovací půjčky z EFSM přijala Rada a
Komise společnou deklaraci upřesňující použití peněz z EFSM pro pomoc členským zemím
eurozóny. Ta bude umožněna pouze v případě, že zároveň dojde k přijetí takých opatření,
která zajistí, že případný závazek nebude financovat nečlenská země eurozóny. S tímto cílem
Komise předloží návrh na změnu nařízení o EFSM.4
V návaznosti na dohodu věřitelů s řeckou vládou ECB navýšila strop pro nouzovou úvěrovou
linku (Emergency Liquidity Assistance, ELA) o dalších 900 mil. eur, čímž zvýšila limit
pro výši finančních prostředků, které mohou řecké banky získat, na 91 mld. eur.5 ELA je
v současnosti po znovuotevření řeckých bank jediným zdrojem jejich likvidity.

Evropský fond pro strategické investice (European Fund for Strategic Investments, EFSI)
Evropská komise odsouhlasila poslední opatření, která umožní spuštění investic z EFSI6
počátkem podzimu. Jedná se např. o podpis již dříve schválené Dohody o EFSI, jmenování 4
členů Řídícího výboru EFSI (Steering Board), opatření potřebná pro zahájení činnosti
Evropského centra pro investiční poradenství (European Investment Advisory Hub, EIAH),
které má být jednotným kontaktním místem a také o základní aspekty Evropského portálu
investičních projektů (European Invetsment Project Portal, EIPP), který má sloužit
k prezentaci projektů potenciálním investorům.7
Komise zároveň zveřejnila Sdělení o úloze národních podpůrných bank8 (National
Promotional Banks)9. Sdělení obsahuje konkrétní pokyny, které mají pomoci při budování
nových podpůrných bank, statistickém vykazování investic s podílem podpůrných bank,
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anebo pokyny pro spolupráci těchto národních bank s Evropskou investiční bankou
(European Investment Bank, EIB).10
Další zemí, která se rozhodla přispět do EFSI je Velká Británie. Ta přispěje částkou 6 mld.
liber (cca 5,8 mld. eur). Jedná se již o devátou zemi (Německo, Španělsko, Francie, Itálie,
Lucembursko, Polsko, Slovensko a Bulharsko), která se rozhodla participovat na investičním
fondu.11

Hodnocení ekonomického vývoje na Kypru
Ve druhé polovině července se uskutečnila kontrolní návštěva zástupců věřitelů (MMF, EK a
ECB) na Kypru. Od roku 2013 čerpá Kypr finanční pomoc z Evropského stabilizačního
mechanismu (European Stability Mechanism, ESM) výměnou za reformní program, který má
vést ekonomickému oživení. Schválením závěrů kontroly zástupci EU a MMF umožní
uvolnění další části finanční pomoci ve výši 500 mil. eur.
Podle hodnocení se postupně zlepšuje finanční situace bank. Pozitivně hodnotí věřitelé také
vývoj v oblasti zadlužení a veřejných financí. Zrychluje se tempo restrukturalizace dluhu a
fiskální cíle prvního pololetí 2015 byly splněny. Od začátku roku dochází rovněž
k ekonomickému oživení a poklesu nezaměstnanosti. Věřitelé však vyzvali ke zrychlení
tempa přijímání dalších reforem. Ty by se měly týkat především nadměrné úrovně
nesplácených úvěrů v soukromých bankách a také implementaci nového právního rámce
v oblasti insolvencí. Právě nesplácené úvěry, jejichž výše se odhaduje na 50 % všech
bankovních úvěrů, může zpomalit návrat kyperské ekonomiky k růstu.12 Kyperská vláda má
dále pokračovat v ozdravování veřejných financí tak, aby v budoucnosti mohly být veřejné
výdaje co nejvíce využity na investiční účely. Pokrok by měl podle zástupců věřitelů rovněž
nastat v přijímání strukturálních reforem a privatizaci.13

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP)
Po tom, co vyjednávání o TTIP získala politickou podporu jak ze strany EU, tak Spojených
států, 14 uskutečnilo se v Bruselu 10. kolo jednání. Podobně jako v předešlých kolech se
jednalo ve všech hlavních oblastech. V oblasti přístupu na trh došlo k významnému postupu, a
to ke vzájemné výměně revidovaných návrhů pro trh služeb. Návrhy obou stran respektují
předchozí dohodu plně respektovat právo veřejných orgánů rozhodovat o způsobech
poskytování veřejných služeb.
Vyjednávalo se také v oblasti regulatorních pravidel, kde byly identifikovány tematické
okruhy, ve kterých obě strany chtějí dosáhnout dohody: osvědčená regulatorní pravidla (good
regulatory practices); technické překážky obchodu, sanitární a fytosanitární opatření; rámec
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pro usnadnění budoucí spolupráce v oblasti regulací; sladění regulací ve vybraných oblastech
jako např.: auta, zdravotnická zařízení nebo léčiva.
Jednání pokročila také v oblasti globálních obchodních pravidel. Věnovala se především
hospodářské soutěži, usnadnění mezinárodního obchodu nebo řešení sporů mezi státy (state to
state dispute settlement).15
Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
Roční míra inflace v červnu v EU28 i eurozóně poklesla, v EU28 na hodnotu 0,1 % oproti
0,3 % v květnu 2015, v eurozóně roční míra inflace poklesla také z 0,3 % na 0,2 %.

Zdroj: Eurostat

Deflaci v červnu zaznamenalo 8 států, nejvíce Kypr (-2,1 %), Řecko (-1,1 %) Rumunsko a
Slovensko (oba -0,9 %). Naopak největší hodnoty roční míry inflace byly v červnu 2015
na Maltě (1,1 %), v Rakousku (1,0 %), v Belgii a v České republice (oba 0,9 %). Ve
srovnání se státy okolo České republiky se jedná o hodnotu spíše vyšší, v Polsku a na
Slovensku byla deflace (v Polsku -0,6 %, na Slovensku -0,1 %), naopak v Německu byla
inflace 0,1 % a v Rakousku 1,0 %.16
Na konci července byly Eurostatem zveřejněny také údaje o nezaměstnanosti. V červnu
2015 zůstala míra nezaměstnanosti v EU28 stejná jako v květnu 2015 na 9,6 %. V eurozóně
se míra nezaměstnanosti také nezměnila, je stejně jako v předchozím měsíci na hodnotě
11,6 %.
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Zdroj: Eurostat

Nejnižší míra nezaměstnanosti byla v červnu v Německu (4,7 %) a České republice (4,9 %),
naopak nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v tomto období v Řecku (25,6 % v dubnu 2015) a
Španělsku (22,5 %). V České republice mezi květnem a červnem roku 2015 poklesla míra
nezaměstnanosti o 0,1 % na 4,9 %, což je v porovnání s okolními státy nižší hodnota.
V Německu byla ve stejném období míra nezaměstnanosti 4,7 %, v Rakousku 6,0 %, v Polsku
7,7 % a na Slovensku 11,8 %.17
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