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Zasedání Evropské rady (European Council)
Nejvyšší představitelé zemí EU se na svém zasedání v polovině března kromě migrační krize
věnovali také ekonomickým otázkám, především otázkám spojeným s tvorbou pracovních míst,
ekonomickým růstem a konkurenceschopností. V rámci diskuse týkající se evropského
semestru 1 byly potvrzeny hlavní priority: podpora investic, strukturální reformy vedoucí
k modernizaci ekonomik a odpovědná fiskální politika. Tyto priority budou reflektovány
v nadcházejících národních programech reforem (National Reform Programmes) 2 a
konvergenčních programech nebo programech stability (Stability or Convergence
Programmes), 3 kterých předložení se očekává v květnu 2016. Jednání byla také věnována
složité situaci ocelářského průmyslu (nadbytečná kapacita na globálním trhu) a zemědělců
(pokles cen především v mlékárenství a chovu prasat), přičemž Evropská rada vyzvala a
podpořila Komisy a Radu při přípravě opatření v těchto oblastech. Evropská rada ve svém
stanovisku také uvítala záměr Komise navrhnout vyšší flexibilitu pro členské země v daňové
oblasti, konkrétně týkající se snížených sazeb DPH.4
Důležité jednání o pokroku dosaženého při dobudovávání Hospodářské a měnové unie
(Economic and Monetary Union, EMU) je naplánováno na červnové zasedání. Tam by mělo také
dojít k přijetí programu pro realizaci Jednotného trhu (Single Market), včetně např. strategií pro
digitální trh (Digital Single Market) nebo Unii kapitálových trhů (Capital Markets Union).5

1

Evropský semestr (European Semester) představuje šestiměsíční období, během něhož jsou každý rok
analyzovány rozpočtové a strukturální politiky členských zemí s cílem odhalit případné nesrovnalosti a
nerovnováhy.
2
Národní program reforem je plán reforem na podporu konkurenceschopnosti a překonání překážek
hospodářského růstu, který je nástrojem na plnění cílů strategie Evropa 2020 (do roku 2010 nazývané Lisabonské
strategie). Obsahuje jednotlivé národní cíle, které odrážejí hospodářské podmínky země a zároveň představuje
politiky a opatření státu, které vedou k splnění cílů Strategie. Je předkládán od roku 2005 v rámci koordinace
hospodářských politik EU.
3
Konvergenční program je zásadní strategický dokument popisující základní souhrnné fiskální údaje a připravovaná
opatření s významným rozpočtovým dopadem ve střednědobém horizontu. Předkládají jej nečlenské státy
eurozóny; členské státy eurozóny obdobně předkládají Program stability.
4
Akční plán pro DPH plánovala Komise přijmout na kolegiu ještě v březnu. Zatím k tomu však nedošlo.
5
European Council, European Council Conclusion, 17-18 March 2016, 18. 3. 2016. ZDE

3

Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 3. do 31. 3. 2016
Sdělení Komise o opatřeních na podporu ocelářského průmyslu
V reakci na problémy související především s nadměrnou globální kapacitou, kterým čelí
evropský ocelářský průmysl 6 v současnosti, navrhuje Komise několik krátkodobých opatření, jež
cílí především na zabezpečení konkurenceschopnosti a udržitelnosti odvětví. Jedná se
o opatření v oblastech:
⋅ ochrany proti nekalým praktikám (antidumping)
⋅ řešení příčin celosvětové nadměrné kapacity (jak s na bilaterální úrovni, tak také
na mezinárodních fórech)
⋅ navýšení investic do výzkumu a vývoje nových technologií s cílem zvýšit
konkurenceschopnost průmyslu
⋅ investic do lidského kapitálu
⋅ cílené politiky v dalších souvisejících oblastech jako např. energetika, hospodářská
soutěž nebo obchod s emisemi 7

Program finanční pomoci Kypru (Financial Assistance Programme for Cyprus)
Koncem března kyperská vláda po třech letech úspěšně vystoupila ze záchranného programu
finanční pomoci. Zemi byla poskytnuta finanční pomoc do výše 10 mld. eur, přičemž 9 mld.
pocházelo z Evropského stabilizačního mechanismu (European Stability Mechanism, ESM) a
1 mld. poskytl Mezinárodní měnový fond (IMF). Kyperská vláda nakonec využila pouze 6,3 mld.
z ESM a 1 mld. od IMF. 8 Program pomoci byl podmíněn reformami zaměřenými na dosažení tří
hlavních cílů: stabilizace a reformy finančního sektoru (včetně snižování počtu finančních
institucí), fiskální konsolidace; konkurenceschopnost a udržitelný ekonomický růst. Po třech
letech se kyperská ekonomika vrátila k hospodářskému růstu 9, zlepšil se fiskální výhled
veřejných financí a podařilo se ozdravit finanční sektor. 10

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP)
V rámci závazku transparentnosti, zveřejnila v březnu Evropská komise několik dalších
dokumentů z vyjednávání smlouvy TTIP. Zveřejněn byl tak např. návrh EU o spolupráci v oblasti
regulací (regulatory cooperation), který Komise předložila americké straně během posledního
12. kola jednání v únoru. Dalšími zveřejněnými dokumenty jsou např. návrh EU v oblasti

6

Více k evropskému ocelářskému průmyslu je v angličtině k dispozici: European Commission – Fact Sheet, Steel:
Preserving sustainable jobs and growth in Europe, 16. 3. 3016. ZDE
7
Evropská komise, Ocelářský průmysl: Komise přijímá opatření, aby ochránila udržitelná pracovní místa a růst
v Evropě, 16. 3. 2016. ZDE
8
ESM, ES? Programme for Cyprus. ZDE
9
Podle údajů Eurostatu pokleslo HDP Kypru v roce 2012 (-2,4 %), v roce 2013 (-5,9 %) a v roce 2014 (-2,5 %). Za
rok 2015 se očekává růst ekonomiky ve výši 1,6 % HDP.
10
European Commission, Daily News 31/03/2016, Cyprus successfully exits its financial assistance programme
today, 31. 3. 2016. ZDE
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obchodu zbožím a cel, a další dokumenty týkající se vyjednávání v oblastech zemědělství, služeb
nebo usnadnění obchodu, duševního vlastnictví nebo zeměpisných onačení. 11

Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
Podle údajů Eurostatu roční míra inflace v únoru 2016 v EU28 i v eurozóně oproti předchozímu
měsíci výrazně poklesla a opět se změnila v deflaci. V EU28 i v eurozóně vykazovala roční míra
inflace -0,2 %. Deflace byla v EU28 i v eurozóně naposledy v září 2015. 12 Podle nejnovějšího
odhadu Eurostatu z konce března, by měla být míra inflace za březen 2016 v eurozóně mírně
vyšší (stále však na úrovni deflace), a to -0,1 %. 13

Zdroj: Eurostat

Deflaci v únoru 2016 zaznamenala většina (17) zemí EU. Nejnižší míru inflace vykazoval Kypr (2,2 %), Rumunsko (-2,1 %), Bulharsko (-1,0 %), Španělsko (-1,0 %), Slovinsko (-0,9 %), Chorvatsko
(-0,6 % a Lotyšsko (-0,6 %). Nejvyšší míra inflace byla naopak opět v Belgii (1,1 %), v Rakousku
(1,0 %), na Maltě (1,0 %) a ve Švédsku (0,8 % %). V České republice byla v únoru 2016 míra
inflace ve stejné výši jako v lednu, a to 0,5 %. Ve srovnání s okolními zeměmi vykázala inflaci
pouze Česká republika a Rakousko. V Německu (-0,2 %), na Slovensku (-0,3 %) a v Polsku (-0,2 %)
byla zaznamenaná deflace.
K deflaci v eurozóně nejvíce přispěl vývoj cen pohonných hmot (pokles míry inflace o -0,49 p.b.),
topných olejů (-0,24 p.b.) a plynu (-0,1 p.b.). Naopak pozitivní vliv měly ceny v sektoru
občerstvení (+0,13 p.b.), nájmů (-0,08 p.b.) a ovoce (+0,06 p.b.). 14

11

Dokumenty jsou k dispozici: European Commission, The Commission publishes further TTIP documents in
ongoing transparency commitment, 21. 3. 2016. ZDE
12
Eurostat, Annual inflation down to -0,2 % in the euro area, 17. 3. 2016. ZDE
13
Eurostat, Flash estimate – March 2016, Euro area annual inflation up to -0,1 %, 31. 3. 2016. ZDE
14
Eurostat, Annual inflation down to -0,2 % in the euro area, 17. 3. 2016. ZDE
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