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Konvergenční zpráva 2016 (The 2016 Convergence Report)
V první polovině června zveřejnila Komise konvergenční zprávu 1 hodnotící pokrok zemí, které
zatím nejsou členy měnové unie, ale k tomuto kroku se zavázaly, v plnění podmínek pro vstup
do měnové unie. 2 Konvergenční zpráva se tak týká České republiky, Bulharska, Chorvatska,
Maďarska, Polska, Rumunska a Švédska. 3 Česká republika, podobně jako většina zemí, kromě
Švédska, plní tři z pěti kritérií. Jedná se o kritéria týkající se cenové stability, veřejných financí a
dlouhodobých úrokových sazeb. Pouze Chorvatsko plní místo kritéria týkajícího se veřejných
financí, kritérium právní kompatibility. Švédsko v současnosti podle Komise plní pouze dvě
kritéria, a to kritérium týkající se veřejných financí a dlouhodobých úrokových sazeb. Na rozdíl
od zbývajících zemí tak neplní kritérium cenové stability. 4
Evropský fond pro strategické investice (European Fund for Strategic Investments, EFSI)
Zhruba před rokem a půl byl přestaven investiční plán pro Evropu a následně před rokem zřízen
Evropský fond pro strategické investice (EFSI). 5 Při této příležitosti zhodnotila Komise jeho
fungování a zároveň dále prodloužila období jeho činnosti, a to nad původně plánované tříleté
období. Podle Komise EFSI plní svůj úkol, zaměřuje se především na malé a střední podniky a
přinese do ekonomiky investice ve výší slíbených 315 mld. eur.
Současně byl v červnu oficiálně spuštěn Evropský portál investičních projektů (European
Investment Project Portal, EIPP), jenž má sloužit k zviditelnění projektů a také jako platforma
pro setkání investorů s předkladateli projektů. Kromě toho úspěšně již nějakou dobu funguje
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Konvergenční zpráva je hlavním podkladem pro Radu při rozhodování, jestli země plní, nebo neplní Maastrichtská
kritéria a může se tak stát členem měnové unie. European Commission, The 2016 Convergence Report:
Assessment of Member States regarding the conditions for euro adoption, 7. 6. 2016. ZDE
2
Pro vstup do měnové unie musí země plnit tzv. Maastrichtská konvergenční kritéria:
⋅
Cenová stabilita – průměrná míra inflace nepřekračuje o více než 1,5 p.b. průměrnou míru inflace tří zemí
s nejlepším výsledkem
⋅
Udržitelnost veřejných financí – kritérium veřejného dluhu (60 % HDP) a kritérium veřejného deficitu (3
% HDP)
⋅
Dlouhodobé úrokové sazby ⋅
Stabilita měnového kurzu a účast v systému mechanismu směnných kurzů (ERM II)
Země musí také implementovat příslušné právní předpisy, tedy splňovat institucionálně právní podmínky. Pro více
ke konvergenčním kritériím viz např. ČNB, Kritéria konvergence. ZDE
3
Ostatních 19 zemí EU je již členy měnové unie. Dánsko a Spojené království si vyjednaly trvalou výjimku na vstup
do eurozóny.
4
Evropská komise, Komise zveřejnila konvergenční zprávu za rok 2016, 7. 6. 2016. ZDE
5
Více k zřízení fondu viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. do 31. 5. 2015. ZDE
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Evropské centrum pro investiční poradenství (European Investment Advisory Hub, EIAH), jehož
úkolem je poskytovat odbornou pomoc a poradenství v souvislosti s využíváním EFSI.
Do budoucna plánuje Komise přezkoumat také využití podobného fondu pro investice
do třetích zemí, dále zjednodušit kombinování evropských strukturálních fondů a EFSI,
poradenství EIAH více zpřístupnit i na lokální úrovni apod. 6
Dohoda o ekonomickém partnerství se zeměmi jižní Afriky (Economic Partnership Agreement,
EPA)
Počátkem června byla podepsána dohoda o ekonomickém partnerství (EPA) mezi EU a
Společenstvím pro rozvoj jihoafrického regionu (Southern African Development Community,
SADC). 7 Dohody EPA mají za cíl posílit regionální integraci a hospodářský rozvoj zemí Afriky,
Karibiku a Tichomoří. Jedná se v podstatě o rozvojově orientované dohody o zónách volného
obchodu, které berou v úvahu rozdílnou úroveň rozvinutosti jednotlivých partnerských zemí.
Jejich jádrem je asymetrický princip otevírání trhů pro jednotlivé země, a to jak evropského tak
trhy afrických zemí. 8 V tomto případě se jedná o první dohodu EPA, jež byla uzavřená mezi EU
a africkými zeměmi. 9
Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
V červnu zveřejnil Eurostat další odhad růstu HDP za 1. čtvrtletí roku 2016. Podle něj sezónně
očištěný HDP v EU28 i v eurozóně vzrostl o 0,6 % v eurozóně 10 a o 0,5 % v EU28 v porovnání se
4. čtvrtletím 2015. Meziročně vzrostl HDP eurozóny o 1,7 % a EU28 o 1,8 %.
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Evropská komise, Investiční plán pro Evropu: po úspěšném prvním roce bude prodloužena doba činnosti
Evropského fondu pro strategické investice, 1. 6. 2016. ZDE
7
Členy SADC jsou Botswana, Lesotho, Mosambik, Namibie, Jihoafrická republika a Svazijsko.
8
Council of the EU, EU to sign Economic Partnership Agreement with the South African Development
Community EPA Group, 1. 6. 2016. ZDE
9
European Commission, EU signs Economic Partnership Agreement with Southern African countries, 10. 6. 2016.
ZDE
10
Což je o 0,1 p.b. vyšší hodnota než v podle prvního předběžného odhadu zveřejněného v květnu 2015. Viz
Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. do 15. 5. 2016. ZDE
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Růst HDP v eurozóně a Evropské unii od roku 2005 (čtvrtletně, v %)
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Nejvyšší mezičtvrtletní růst HDP byl v daném období zaznamenán v Rumunsku (1,6 %), na Kypru
(0,9 %), na Slovensku, v Rakousku, ve Španělsku a Litvě (0,8 %). V České republice byl
zaznamenán růst HDP ve výši 0,4 %. Pokles byl naopak zaznamenán v Maďarsku (-0,8 %),
v Řecku (-0,5 %) a v Polsku (-0,1 %).
Meziročně vzrostl nejvíce HDP Švédska a Rumunska (4,2 %), Slovenska (3,7 %), Španělska (3,4
%) a České republiky (3,0 %). Naopak poklesl HDP Řecka (-1,4 %).
Růst HDP v zemích Evropské unie (4. čtvrtletí 2015, v %)
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