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Euroskupina o Řecku (Eurogroup on Greek programme)
V první polovině května se uskutečnilo zvláštní zasedání ministrů financí zemí eurozóny, jež bylo
věnováno pouze jednomu tématu: Řecku a plnění jeho současného makroekonomického
ozdravného programu (Macroeconomic Adjustment Programme). Jednání se týkala především
třech hlavních oblastí: balíček opatření vycházející z dohody o programu ze srpna 2015 1;
nouzový balík opatření (Contingency Package); řecký dluh a jeho udržitelnost. 2
Ministři financí přivítali reformní balík opatření 3 řecké vlády, jež má obsahovat reformy
penzijního systému, daně z příjmu a DPH, opatření týkajících se mezd ve veřejném sektoru,
strategie privatizace a také opatření pro řešení nesplácených úvěrů. Podle ministrů financí
k uvolnění peněz z finanční pomoci je nutné přijmout další tzv. nouzový balík opatření, neboli
pohotovostní mechanismus (Contingency Package), který by byl automaticky spuštěn pouze
v případě nutnosti, 4 a to na základě objektivního kritéria, kterým je nesplnění podmínky cíle
primárního přebytku. Pohotovostní mechanismus by měl obsahovat především opatření
na výdajové straně (expenditure measures), včetně nediskrečních opatření, jež mohou být
časem nahrazena strukturálními opatřeními. Diskuse se vedla také na téma případného
oddlužení Řecka (debt relief measures), jež musí být dle ministrů financí podmíněno plněním
programu. V této otázce nebylo dosaženo žádného rozhodnutí, pouze dohody na obecných
zásadách. 5 V příštích týdnech by mělo dojít k navržení měřítka pro hodnocení udržitelnosti
řeckého dluhu. Práce by měly probíhat také na přípravě návrhů variant možných krátkodobých,
střednědobých a dlouhodobých řešení. 6
Jarní ekonomická předpověď Evropské komise (Spring 2016 Economic Forecast) 7
Počátkem května vydala Evropská komise svoji jarní prognózu vývoje ekonomiky v roce 2016.
Komise očekává, že hospodářský růst zůstane v EU pouze mírný, a to především z důvodu
zpomalení výkonu klíčových obchodních partnerů. Pro EU je odhadovaný růst ve výši 1,8 %
v roce 2016 a 1,9 % v roce 2019. Růst HDP je odhadován ještě nižší, a to na úrovni 1,6 % v roce
2016 a 1,8 % v roce 2017. Do roku 2017 by podle prognózy mělo dojít k růstu HDP ve všech
zemích EU. Mírně zlepšovat by se měla také situace na trhu práce. Komise odhaduje pokles
nezaměstnanosti v EU z 9,4 % v roce 2015 na 8,9 % v roce 2016 a 8,5 % v roce 2017. V eurozóně
by měla nezaměstnanost také klesnout, a to na 10,3 % v roce 2016 a 9,9 % v roce 2016. Vlivem
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nízkých úrokových sazeb a růstu HDP by se mělo mírně snižovat zadlužení evropských zemí.
Nízkou inflaci budou nadále ovlivňovat především nízké ceny energií. 8
Podle viceprezidenta Komise Valdise Dombrovskise je vývoj světové ekonomiky v současnosti
méně příznivý a proto vývoj evropské ekonomiky více závisí na příležitostech vytvořených
v Evropě. Podle něj je proto potřeba zintenzivnit implementaci strukturálních reforem, a to
především v oblastech veřejných financí, finančním sektoru a podpory konkurenceschopnosti.
Podle komisaře Pierre Moscoviciho existují náznaky, že se reformní úsilí vyplácí a ekonomiky
zemí postupně vytváří více pracovních míst. 9
Pro rok 2016 odhaduje Komise v České republice snížení růstu HDP na 2,1 % a v roce 2017 růst
2,6 %, oproti růstu 4,2 % v roce 2015, jenž byl zapříčiněn především mimořádnou podporou
ve formě veřejných investic (především z evropských fondů). Komise tak pro rok 2016 očekává
jejich pokles, naopak růst má být tažen především domácí a vládní spotřebou. Mimořádný růst
HDP v roce 2015 měl vliv rovněž na výrazné snížení vládního deficitu v roce 2015 (0,4 %). Kvůli
očekávanému snížení růstu HDP v roce 2016, očekává Komise rovněž zvýšení vládního deficitu,
a to na úroveň 0,8 %. Podobných hodnot (pod 1 %) by měl vykazovat také strukturální deficit.
Jarní prognóza předpovídá další pokles nezaměstnanosti z 5,1 % v roce 2015, na 4,5 % v roce
2016 a dokonce 4,4 % v roce 2017. Nadále má přetrvávat nízká inflace. Její výši Komise odhaduje
na úrovni 0,5 % v roce 2016, tedy mírně vyšší než v roce 2015 (0,3 %). K výraznějšímu zvýšení
inflace by mohlo dojít v roce 2017, nedosáhne však cíle ČNB, který je na úrovni 2 %. 10
Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
V květnu zveřejnil Eurostat předběžný odhad růstu HDP za 1. čtvrtletí roku 2016. Podle něj
sezónně očištěný HDP v EU28 i v eurozóně vzrostl o 0,5 % v porovnání se 4. čtvrtletím 2015.
Meziročně vzrostl HDP eurozóny o 1,5 % a EU28 o 1,7 %. Hodnoty pro Českou republiku zatím
nejsou k dispozici. 11
Růst HDP v eurozóně a Evropské unii od roku 2005 (čtvrtletně, v %)
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