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Euroskupina (Eurogroup)
Ministři financí zemí eurozóny se na svém dubnovém zasedání věnovali především otázkám
souvisejícím s ekonomickou situací v eurozóně. Diskutovali o ekonomické situaci v Řecku, která
souvisí především s plněním jeho záchranného programu (dohoda o první revizi) a následnými
kroky. Předseda Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem vyjádřil přesvědčení, že řecká vláda společně
se zástupci zainteresovaných institucí dosáhla značného pokroku (např. v klíčových oblastech
jako je reforma penzí, nebo daně z příjmu). Práce však musí nadále pokračovat, aby mohla být
uvolněna další část peněz ze záchranného balíku. Řecká vláda má např. připravit tzv. nouzový
balíček (Contingency Package) dodatečných úsporných opatření, které by byly automaticky
spuštěny pouze v případě nutnosti. Finální dohoda o reformním a nouzovém balíčku by mohla
vést k zahájení diskusí o odpuštění (části) řeckého dluhu. 1
Dalším důležitým tématem jednání byly insolvenční rámce (Insolvency Frameworks), o kterých
bude v příštích měsících jednat také Rada EU pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN). Ministři
financí zemí eurozóny požádali v této souvislosti Komisi k další práci především na zlepšení
kvality dat a zlepšení národních insolvenčních rámců a vývoje metody jejich benchmarkingu.
Zároveň ministři financí zemí eurozóny odsouhlasili společné principy, jež mohou sloužit jako
návod pro zlepšení efektivity a transparentnosti národních insolvenčních pravidel: rychlost,
nákladová efektivnost a předvídatelnost. Do konce roku by měl být představen rovněž evropský
legislativní návrh na pravidla přeshraničních insolvencí. 2
Jednání se zúčastnila také předsedkyně Jednotného mechanismu dohledu (Single Supervisory
Mechanism, SSM) Danièle Nouy, jež představila výroční zprávu SSM. 3
Rada pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) 4
Ministři financí zemí EU se na zasedání Rady věnovali třem zásadním tématům. Prvním byla
Bankovní unie (Banking Union) a její v současnosti dvě fungující složky: dohled a záchrana.
Diskuse se týkala dalšího pokračování dobudování Bankovní unie, především otázky snižování a
sdílení rizika. Dalším tématem byl boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým
povinnostem. Ministři financí vyjádřili podporu snaze o politickou dohodu týkající se směrnice
o boji proti daňovým únikům (Anti-Tax Avoidance Directive), návrhu pravidel daňové
transparentnosti pro nadnárodní společnosti (Public Tax transparency Rules for Multinationals),
1

Eurogroup, Remarks by J. Dijsselbloem following the Eurogroup meeting of 22 April 2016, 22. 4. 2016. ZDE
Eurogroup, Eurogroup statement - Thematic discussions on growth and jobs: National insolvency frameworks,
22. 4. 2016. ZDE
3
Výroční zpráva ECB o činnosti dohledu za rok 2015. ZDE
4
European Commission, Remarks by Vice-President Dombrovskis at the informal ECOFIN press konference, 22. 4.
2016. ZDE
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jež Komise představila začátkem dubna 2016 5 a také plánu Komise představit revidovanou
směrnici proti praní špinavých peněz (Anti-Money Laundering Directive). Nakonec se jednání
věnovalo také finančním aspektům udržitelného růstu v souvislosti s Pařížskou dohodou
o klimatu. 6
Transatlantické obchodní a investiční partnerství (Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP)
V rámci snahy o posílení transparentnosti vyjednávání, zveřejnila v dubnu Komise zprávu
o stavu vyjednávání TTIP (Report on State of Play), jež přináší shrnutí dosavadních jednání a
podrobnější přehled dosaženého pokroku v rámci jednání ve všech kapitolách. 7 Zpráva ukazuje,
že bylo dosaženo značného pokroku (předloženy byly návrhy v oblasti tarifů, služeb a veřejných
zakázek a celkově je předloženo 17 konsolidovaných textů kapitol z finálních 25-30). Stále
existují otázky, které je nutno dořešit co nejrychleji tak, aby byly hlavní prvky dohody dokončeny
ještě letos 8, což je podle komisařky pro obchod Cecilie Malmström také hlavním cílem
zintenzivněných jednání. 9
Koncem dubna proběhlo také 13. kolo vyjednávání TTIP v New Yorku. Strany se zaměřily
především na technickou práci na konsolidaci textů, jež by měla přispět k nalezení politické
shody na společném textu. Hlavní vyjednavač EU Ignacio García Bercero zdůraznil především
dosažený pokrok v oblastech regulatorní spolupráce a správní regulatorní praxe (Good
regulatory practices), kde došlo ke sjednocení textů a také v oblasti malých a středních podniků
(SMEs), cel a usnadnění obchodu a tarifů. 10 Podobně jako v předešlých kolech se rovněž
uskutečnilo setkání zainteresovaných stran (Stakeholders) – asociací spotřebitelů, odborů či
podnikatelů. 11
V dubnu 2016 byla představena národní studie, jejíž vypracování zadalo Ministerstvo průmyslu
a obchodu a Ministerstvo zahraničních věcí ČR 12, týkající se dopadů TTIP na Českou republiku.
Studie byla vypracována ve spolupráci Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) a Asociace pro
mezinárodní otázky (AMO). 13 Studie ukazuje, že v závislosti na konečné míře uvolnění
vzájemného obchodu, by se mělo HDP ČR díky dohodě navýšit o 0,05 (kompletní eliminace cel)
do 0,71 % (kompletní eliminace cel a 20% snížení nákladů díky odstranění netarifních překážek).
Podle výsledků studie je rovněž velice nepravděpodobné, že by TTIP měla na ČR negativní
makroekonomické dopady. 14
5

Více k pravidlům viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 4. do 15. 4. 2016. ZDE
Více k Pařížské dohodě viz Balounová, E., Průběh a výsledky pařížského jednání o klimatu 2015 (COP21) –
komentář k Pařížské dohodě, leden 2016, Parlamentní institut. ZDE
7
Text zprávy k dispozici: European Commission, Tha Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) – State
of Play, 27. 4. 2016. ZDE
8
European Commission, European Commission publishes report on state of play of TTIP negotiations, 27. 4. 2016.
ZDE
9
Cecilia Malmström, TTIP-the State of Play, 27. 4. 2016. ZDE
10
European Commission, Conclusion of the 13th TTIP Negotiation Round 29 April 2016, Statement by Ignacio
García Bercero EU Chief Negotiator for TTIP, 29. 4. 2016. ZDE
11
Cecilia Malmström, TTIP-the State of Play, 27. 4. 2016. ZDE
12
MPO, Dohoda TTIP znamená přínos pročeské hospodářství, potvrzuje národní dopadová studie, 25. 4. 2016. ZDE
13
Studie je k dispozici: Rezková, A., Kruliš, K., Antal, J., a kol. Studie dopadů uzavření Transatlantické dohody o
obchodu a investicích mezi EU a USA (TTIP) na ČR a její hospodářství. ZDE
14
E15, Česko na obchodní dohodě mezi EU a USA neprodělá, ukazuje studie, 25. 4. 2016. ZDE
6

4

Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 4. do 30. 4. 2016
Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
Koncem dubna zveřejnil Eurostat údaje o vývoji nezaměstnanosti v březnu 2016. Oproti únoru
2016 poklesla nezaměstnanost v EU28 o 0,1 p.b., na úroveň 8,8 %, v eurozóně míra
nezaměstnanosti poklesla o 0,2 p.b. na 10,2 % (nejnižší od srpna 2011). Meziročně klesla míra
nezaměstnanosti výrazněji, a to o 0,9 p.b. (z 9,7 %) v EU28 a o 10,0 p.b. (z 11,2 %) v eurozóně.
Vývoj nezaměstnanosti v eurozóně a Evropské unii od roku 2005
(měsíčně, v %)
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Zdroj: Eurostat

Nejnižší míra nezaměstnanosti v EU28 byla zaznamenána v České republice (4,1 %) 15 a
v Německu (4,2 %). Nejvyšší byla naopak opět v Řecku (24,4 % v lednu 2016) a ve Španělsku
(20,4 %). V České republice klesla míra nezaměstnanosti v porovnání s únorem 2016 o 0,4 p.b.,
a dosáhla tak nejnižší míry nezaměstnanosti ze všech zemí EU. Z okolních zemí míra
nezaměstnanosti oproti předchozímu měsíci poklesla také v Německu (4,2 5), Rakousku (5,8 %)
a na Slovensku (10,2 %). Stabilní zůstala v Polsku (6,8 %). 16
Podle předběžných odhadů Eurostatu poklesla míra inflace v eurozóně v dubnu 2016 opět
do deflace, a to na úroveň -0,2 %, oproti březnovým 0,0 %. K deflaci přispívají především nízké
ceny energií. 17
V polovině dubna byly zveřejněny také údaje o podílu vládního deficitu k HDP za 4. čtvrtletí roku
2015. Sezónně očištěný vládní deficit v EU28 i v eurozóně oproti předchozímu čtvrtletí vzrostl,
v EU28 z 2,2 % na 2,4 %, v eurozóně z 1,8 % na 2,3 %.18

15

Eurostat používá pro výpočet míry nezaměstnanosti odlišnou metodiku, než jaká je používána v České republice
Statistickým úřadem.
16
Eurostat, March 2016. Euro area unemployment down to 10.2%, 29. 4. 2016. ZDE
17
Eurostat, Flash estimate - April 2016. Euro area annual inflation down to -0.2%, 29. 4. 2016. ZDE
18
Eurostat, Seasonally adjusted government deficit up to 2.3% of GDP in the euro area, 22. 4. 2016. ZDE
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Zdroj: Eurostat

Podle ročních údajů Eurostatu poklesl deficit v EU28 i v eurozóně v roce 2015 na 2,4 % v EU28
(resp. 2,1 % v eurozóně), a to ve srovnání s rokem 2014 (3,0 v EU28 a 2,6 % v eurozóně). Poklesl
tak rovněž ukazatel podílu vládního dluhu na HDP ke konci roku 2015, a to na 85,2 % (z 85,8 %
ke konci roku 2014) v EU28, resp. 90,7 % (z 92,0 % ke konci roku 2014) v eurozóně.
Přebytky vykázaly vlády Lucemburska (+1,2 %), Německa (+0,7 %) a Estonska (+0,4 %) a Švédsko
mělo rozpočet vyrovnaný (0,0 %). Nejnižší vládní deficit k HDP vykázaly vlády v Litvě (-0,2 %),
České republice (-0,4 %). Naopak deficit vyšší než nebo roven 3 % zaznamenalo Řecko (-7,2 %),
Španělsko (-5,1 %), Portugalsko a Velká Británie (oba -4,4 %), Francie (-3,5 %), Chorvatsko (-3,2
% a Slovensko (-3,0 %).
Nejvyšší ukazatel poměru vládního dluhu k HDP tak vykazuje nadále Řecko (176,9 %), Itálie
(132,7 %) a Portugalsko (129,0 %), naopak nejnižší Estonsko (9,7 %), Lucembursko (21,4 %) a
Bulharsko (29,7 %). 19

19

Eurostat, Provision of deficit and debt data for 2015 - first notification Euro area and EU28 government deficit
at 2.1% and 2.4% of GDP respectively, 21. 4. 2016. ZDE
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