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Euroskupina
Na březnovém zasedání Euroskupiny se ministři financí zemí eurozóny opět věnovali
evropskému semestru. Tentokrát hodnotili, s ohledem na zimní makroekonomickou předpověď
Komise (European Economic Forecast, Winter 2016)1, opatření navazující na hodnocení návrhů
rozpočtových plánů na rok 2016 (Draft Budgetary Plans 2016)2. Ministři zaznamenali, že vývoj
v některých zemích vede k mírně vyšším deficitům, než byly v listopadu očekávíny, přičemž
existuje riziko, že rozpočty některých zemí nesplní požadavky Paktu stability a růstu (Stability
nad Growth Pact, SGP). Obecně se však fiskální situace v eurozóně zlepšuje. Mezi země, jejichž
rozpočty jsou v současnosti v souladu s SGP, patří Německo, Estonsko, Lucembursko a
Slovensko. Naopak země s rizikem nesouladu s SGP jsou Rakousko, Itálie, Litva, Belgie,
Slovinsko, Španělsko a Portugalsko.3
Ministři se věnovali také otázce ekonomické situace na Kypru a aktuální situaci při plnění
nového programu finanční pomoci v Řecku, přičemž vyzvali řeckou vládu a také zástupce
věřitelů k většímu úsilí při jeho implementaci.4 V případě Kypru, ocenili práci vlády a úspěšnou
implementaci ozdravného makroekonomického programu (Macroecoomic Adjustment
Programme)5, především hlubokou reformu bankovního sektoru. Poukázali však také
na nedokončenou privatizaci kyperských telekomunikací (Cypriot Telecommunications
Authority) a reformu veřejné správy.6
Rada EU pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN)
Jak již bylo avizováno ve zprávě stále zástupkyně Poslanecké sněmovny při Evropském
parlamentu7, jednání ministrů financí všech zemí EU (Rada pro hospodářské a finanční věci,
ECOFIN) navazující na jednání Euroskupiny, se věnovalo hlavně otázce daňové spolupráce a
1

Více k zimní makroekonomické předpovědi viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 2. do 15. 2.
2016. ZDE Zimní makroekonomická předpověď je v angličtině k dispozici ZDE
2
Více ke stanoviskům Komise k návrhům rozpočtových plánů členských zemí EU z listopadu 2015 viz Přehled
ekonomických událostí v EU za období od 16. 11. do 30. 11. 2016. ZDE
3
Eurogroup, Eurogroup Statement on follow-up to the Draft Budgetary Plans for 2016, 7. 3. 2016. ZDE
4
Eurogroup, Remarks by J. Dijsselbloem following the Eurogroup meeting of 7 March 2016, 7. 3. 2016. ZDE
5
Od roku 2013 čerpá Kypr finanční pomoc z Evropského stabilizačního mechanismu (European Stability
Mechanism, ESM) výměnou za reformní program, který má vést ekonomickému oživení. Program má být ukončen
koncem března, přičemž 30 % poskytnutých finančních prostředků zůstalo nevyužitých.
6
Eurogroup, Eurogroup statement on Cyprus, 7. 3. 2016. ZDE
7
Přehled nejdůležitějších událostí a témat evropské agendy v aktuálním týdnu přináší pravidelně Zpráva stálé
zástupkyně PS při PS EP. K dispozici ZDE
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zprávám o jednotlivých členských zemí v rámci Evropského semestru (Country reports)8, jež
zveřejnila Komise koncem února. Ministři financí rovněž přijali stanovisko ke zprávě Komise
o fiskální udržitelnosti (Fiscal Sustainability Report 2015).9
Opatření prosti vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany právnických osob (Corporate Tax
Avoidance)
V návaznosti na návrh balíku opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany
právnických osob10, který Komise představila počátkem ledna, se Rada (s výhradou stanoviska
Evropského parlamentu) dohodla na postoji11 k návrhu směrnice o výměně informací v daňové
oblasti týkajících se činnosti nadnárodních společností (Draft Directive on the Exchange of Taxrelated Information on the Activities of Multinational Companies). Případné konečné schválení
Radou očekává Komise v květnu 2016.12
Směrnice implementuje na úrovni EU doporučení OECD vyžadující po nadnárodních
společnostech13 hlásit daňově relevantní informace detailně podle jednotlivých zemí, a
vyžadující po národních daňových orgánech zavést automatickou výměnu těchto informací.
Cílem návrhu směrnice je podnítit nadnárodní společnosti k placení daní v té zemi, ve které byl
zisk vytvořen. Mezi reportované informace tak mají patřit: výnosy, zisky, odvedené daně,
kapitál, kumulované zisky, hmotná aktiva a počet zaměstnanců. Zprávu rozčleněnou podle zemí
budou muset nadnárodní společnosti předložit již za účetní období 2016, a to v té zemi, kde
jsou daňovými rezidenty. Tyto informace si následně budou muset národní daňové orgány
automaticky vyměňovat.14
Zasedání Rady guvernérů ECB
Rada guvernérů ECB na svém březnovém zasedání rozhodla dál snížit úrokové sazby, a to
s účinností od 16. března. Základní úroková sazba pro hlavní refinanční operace a úroková sazba
pro mezní refinanční operace se snižují o 0,05 p.b., na hodnotu 0,00 %, resp. 0,25 %. Depozitní
sazba (úroková sazba vkladové facility) se sníží o 0,1 p.b., na hodnotu -0,4 %. Zároveň guvernéři
rozhodli také o rozšíření objemu nákupů v rámci programu nákupu aktiv (Asset purchase
programme, APP), a to od dubna na 80 mld. eur měsíčně (navýšení z 60 mld. měsíčně). 15 Kromě
toho bude program rozšířen o program nákupu aktiv podnikového sektoru (Corporate Sector
8

Více ke Zprávám o jednotlivých zemí, především ke Zprávě o ČR viz Přehled ekonomických událostí v EU za období
od 16. 2. do 29. 2. 2016. ZDE
Samotné zprávy jsou v angličtině k dispozici ZDE
9
Stanovisko je k dispozici na ECOFIN, Council conclusions on the fiscal sustainability report, 8. 3. 2016. ZDE
10
Viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 1. do 31. 1. 2016. ZDE
11
Council of the EU, Council conclusions on the code of conduct on business taxation, 8. 3. 2016. ZDE
12
European Commission, Tax transparency: Commission welcomes agreement reached by Member States for the
automatic exchange of information on country-by-country reports (CbCR) of multinational companies, subject to
UK scrutiny, 8. 3. 2016. ZDE
13
Týká se nadnárodních společností s celkovým příjmem skupiny ve výši nejméně 750 mil. eur, co pokryje 10-15%
všech nadnárodních společností, ale 90 % jejich výnosů. Council of the EU, Corporate tax avoidance: Council agrees
its stance on the exchange of tax-related information on multinationals, 8. 3. 2016. ZDE
14
Council of the EU, Corporate tax avoidance: Council agrees its stance on the exchange of tax-related information
on multinationals, 8. 3. 2016. ZDE
15
ECB, Měnová rozhodnutí, 10. 3. 2016. ZDE
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Purchase Programme, CSPP), konkrétně o dluhopisy v eurech s investičním stupněm vydané
nebankovními podniky usazenými v eurozóně (Investment grade euro-denominated bonds
issued by non-bank corporations established in the euro area). Tyto nové nákupy mají být
spuštěny od konce druhého čtvrtletí roku 2016.16
Na zasedání guvernéři také rozhodli o zahájení nové série čtyř cílených dlouhodobých
refinančních operací (Targeted Longer-term Refinancing Operations, TLTRO II) se splatností 4
let, a to v červnu, v září a v prosinci 2016 a v březnu 2017, s cílem posílení uvolněné měnové
politiky ECB a úvěrování.17
Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
Na začátku března zveřejnil Eurostat údaje o vývoji nezaměstnanosti v lednu 2016. Oproti
minulému období poklesla v EU28 míra nezaměstnanosti na 8,9 %. V eurozóně se také snížila, a
to z 10,4 % na 10,3 %.
Vývoj nezaměstnanosti v eurozóně a Evropské unii od roku 2005
(měsíčně, v %)
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Zdroj: Eurostat

Nejnižší hodnoty míry nezaměstnanosti byly v lednu 2016 zaznamenány v Německu (4,3 %) a
v České republice (4,5 %), nejvyšší naopak v Řecku (24,6 % v listopadu 2015) a Španělsku (20,5
%). V České republice byla tedy míra nezaměstnanosti v lednu 2016 ve výši 4,5 %, což je
ve srovnání s okolními zeměmi druhá nejnižší hodnota (Německo 4,3 %, Rakousko 5,9 %, Polsko
6,9 %, Slovensko 10,3 %).18
Na začátku března zveřejnil Eurostat také další odhad růstu HDP za 4. čtvrtletí roku 2015. Podle
něj sezónně očištěný HDP v EU28 i eurozóně v porovnání s předchozím čtvrtletím vzrostl, v EU28

16

ECB, ECB adds corporate sector purchase programme (CSPP) to the asset purchase programme (APP) and
announces changes to APP, 10. 3. 2016. ZDE
17
ECB, ECB announces new series of targeted longer-term refinancing operations (TLTRO II), 10. 3. 2016. ZDE
18
Eurostat, Euro area unemployment rate at 10,3 %, 1. 3. 2016. ZDE
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o 0,4 %, v eurozóně o 0,3 %. V meziročním srovnání vzrostl HDP eurozóny o 1,6 % a HDP EU28
o 1,8 %.
Růst HDP v eurozóně a Evropské unii od roku 2005 (čtvrtletně, v %)
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Zdroj: Eurostat
Poznámka: Růst HDP je uveden ve srovnání k předchozímu čtvrtletí

Nejvyšší růst HDP byl v daném období zaznamenán ve Švédsku (1,3 %), v Estonsku (1,2 %)
v Polsku a v Rumunsku (oba 1,1 %), naopak k poklesu růstu HDP došlo v Chorvatsku (-0,5 %) a
v Lotyšsku (-0,3 %).19 Naopak HDP zůstal v České republice oproti předchozímu čtvrtletí stabilní.
Podle odhadu vzrostl v meziročním srovnání nejvíce HDP Švédska (4,5 %), Slovenska a České
republiky (4,0 %), Rumunska (3,8 %), Polska (3,7 %) a Španělska (3,5 %). Naopak poklesl HDP
Řecka (-0,8 %).
Růst HDP v zemích Evropské unie (4. čtvrtletí 2015, v %)
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* data za dané čtvrtletí nejsou k dispozici, v grafu jsou uvedena data za předchozí čtvrtletí
Poznámka: Růst HDP je uveden ve srovnání k předchozímu čtvrtletí
19

Eurostat, GDP up by 0,3 % in the euro area and by 0,4 % in the EU28, 8. 3. 2016. ZDE
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