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Euroskupina (Eurogroup)
Na zasedání ministrů financí zemí eurozóny v listopadu přivítali ministři financí předsedkyni
Rady Jednotného mechanismu dohledu Danièle Nouy (Single Supervisory Mechanism, SSM) a
také předsedkyni Jednotné rezoluční rady Elke König (Single Resolution Board). Na úvod se tak
jednání věnovalo bankovnímu sektoru a především nejnovějšímu vývoji, postupu a prioritám
na nejbližší období při budování bankovní unie. Další ekonomickým tématem byla také
problematika národních insolvenčních rámců. 1
Ministři financí se zabývali také ekonomickou situací na Kypru, ve Španělsku (obě hodnocení
po ukončení makroekonomického ozdravného programu) a v Řecku (makroekonomický
ozdravný program). Ministři uvítali pozitivní zprávy o ekonomickém růstu na Kypru, jež se nyní
pohybuje v rozmezí 2,5-3 % a také opatření přijata ve finančním sektoru. Podobně ministři
financí přivítali také pozitivní zprávy ze Španělska, které se týkaly nejen postupně se zlepšující
ekonomické situace ale také vytvoření nové stabilní vlády. Co se týče Řecka, diskuse se vedla
kolem druhého kola hodnocení plnění programu, přičemž snahou všech je jeho nejrychlejší
ukončení. 2
Rada EU pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN)
Na zasedání Euroskupiny již tradičně navázalo zasedání ministrů financí všech zemí EU. Ministři
financí jednali o balíčku návrhů na reformu zdanění podniků v EU, jenž obsahuje také návrh
společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob. 3 Rada také odsouhlasila
návrh směrnice umožňující daňovým orgánům přístup k informacím orgánů odpovědných
za oblast předcházení praní špinavých peněz. 4
Seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňových záležitostech
Jak již bylo uvedeno ve zprávě stálé zástupkyně PS při PS EP 5 ministři se dohodli na kritériích a
postupu při výběru a prověřování pro vytvoření seznamu jurisdikcí nespolupracujících
v daňových záležitostech. Prověřování jednotlivých jurisdikcí by mělo být dokončeno do září
1

European Council, Remarks by J.Dijsselbloem following the Eurogroup meeting of 7 November 2016, 7. 11, 2016.
ZDE
2
EUbusiness, Eurogroup reports progress on Greece, Cyprus, 8. 11. 2016. ZDE
3
K návrhu reformy korporátních daní viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 10. do 31. 10. 2016.
ZDE
4
Rada EU, Rada pro hospodářské a finanční věci, 8. 11. 2016, 8. 11. 2016. ZDE
5
Zpráva stálé zástupkyně PS při PS EP (v týdnu od 7. do 13. listopadu 2016), ZDE
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roku 2017 tak, aby Rada mohla schválit seznam nespolupracujících jurisdikcí do konce roku
2017.6 Toto opatření navazuje na balíček opatření, jenž byl předložen v lednu 2016, a jeho cílem
je bojovat proti vyhýbání se daňovým povinnostem. 7
Podzimní ekonomická předpověď Evropské komise (Autumn 2016 Economic Forecast) 8
Počátkem listopadu zveřejnila Evropská komise pravidelnou podzimní ekonomickou prognózu
vývoje evropské ekonomiky. Pro rok 2016 očekává EK růst v eurozóně na úrovni 1,7 % a
v zemích EU 1,8 % a pro rok 2017 v eurozóně 1,5 % a v EU 1,6 %. Jedná se o nižší hodnoty než
EK předpokládala pro rok 2017 ve své jarní předpovědi. 9 Pro rok 2018 se již odhaduje růst vyšší,
a to na úrovni 1,7 % v eurozóně a 1,8 % pro EU jako celek. Alespoň mírné oživení ekonomiky by
se podle EK mělo týkat všech zemí EU.
Ekonomický růst by měl být v příštích letech poháněn především soukromou spotřebou. Růst
by měla také zaměstnanost, a to již letos, a mírně by se měly zvýšit rovněž mzdy. EK odhaduje
míru nezaměstnanosti v eurozóně v roce 2016 na úrovni 10,1 %, v roce 2017 9,7 % a v roce
2018 9,2 %, v EU by měla míra nezaměstnanosti klesnout z 8,6 % v roce 2016 na 8,3 % v roce
2017 a dále na 7,9 % v roce 2018. Naopak růst by měla míra inflace, a to v eurozóně z 0,3 %
v roce 2016 na 1,4 % v letech 2017 a 2018, a v EU z 0,3 % v roce 2019 na 1,6 % v roce 2017 a
1,7 % v roce 2018.
Klesat by měl také rozpočtový schodek eurozóny (ze 1,8 % HDP letos na 1,5 % HDP v letech
2017 a 2018), přičemž fiskální politiky budou pravděpodobně pořád restriktivní. Investice by
měly od roku 2018 začít růst, a to především díky projektům financovaným z fondů EU a také
projektům v rámci evropského investičního plánu. Rizika ekonomického růstu představuje
především slabý růst ekonomiky na globální úrovni (odhad pouze 3,2 % v roce 2016) a také
politická nestabilita jak v EU (Brexit), tak také v dalších regionech (Čína, možné zhoršení
geopolitických konfliktů, prezidentské volby v USA ad.). 10
Pro českou ekonomiku odhaduje EK ekonomický růst nad průměrem EU, v roce 2016 by měl
být na úrovni 2,2 %, přičemž v roce 2017 a 2018 by měl být ještě vyšší, a to 2,6 % resp. 2,7 %.
Vysoký růst na úrovni 4,5 % v roce 2015 byl pozitivně ovlivněn mimořádnou podporou ve formě
veřejných investic (především z evropských fondů). Pro rok 2016 se tak očekává jejich pokles,
zrychlení růstu na další roky souvisí opět s předpokládaným navýšením investičních aktivit. Míra
nezaměstnanosti by měla také v následujících letech zůstat na velmi nízké úrovni kolem 4 %.
Růst by měla inflace, přičemž koncem roku 2018 by se mohla vrátit na úroveň inflačního cíle
ČNB, tedy 2 %. Vládní deficit na rok 2016 odhaduje komise na úrovni 0,2 % HDP, a to nejen díky
zvýšenému výběru daní ale také kvůli nižším investicím. Ty by se měly v následujících letech
zvýšit a i proto je pro roky 2017 a 2018 odhadován vládní deficit vyšší na úrovni 0,6 % resp.

6

Council of the EU, Taxation: Council agrees criteria for the screening of third country jurisdictions, 8. 11. 2016.
ZDE
7
Více k návrhu opatření EK proti vyhýbání se daňovým povinnostem z ledna 2016 viz Přehled ekonomických
událostí za období od 16. 1. do 31. 1. 2016. ZDE
8
Celý dokument je v angličtině dostupný ZDE
9
Ve své jarní předpovědi odhadovala Komise ekonomický růst na úrovni 1,8 % v eurozóně a 1,9 % v rámci celé EU.
Více k Jarní ekonomické předpovědi EK 2016 viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 5. do 15. 5.
2016. ZDE
10
Evropská komise, Hospodářská prognóza z podzimu 2016: mírný růst v náročném období, 9. 11. 2016. ZDE
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0,8 % HDP. Strukturální deficit by v roce 2016 měl být 0,25 % HDP, v roce 2017 ve výši 0,75 % a
v roce 2018 dokonce 1,0 % HDP.11
Obchodní politika EU
Transatlantické obchodní a investiční partnerství (Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP)
V listopadu se sešla Rada pro zahraniční věci (Foreign Affairs Council, FAC) ve formátu ministrů
obchodu, která se kromě jiných obchodních otázek zabývala také stavem právě probíhajícího
vyjednávání smlouvy TTIP, především také s ohledem na výsledek prezidentských voleb v USA.
Další postup tak bude potřeba posoudit, po nástupu nové americké administrativy. 12
Obchodní dohoda o volném obchodu mezi EU a Ekvádorem
Ekvádor přistoupil k dohodě o volném obchodu existující mezi EU a Kolumbií a Peru. Dohoda je
asymetrická a bere tak v úvahu rozvojové potřeby Ekvádoru. EU odstraní při vstupu dohody
v platnost téměř 95 % cel, přičemž Ekvádor pouze zhruba 60 % a k jejich dalšímu odstraňování
bude docházet postupně. Smlouva také zlepší přístup k veřejným zakázkám a službám. Dohoda
rovněž obsahuje závazky týkající se provádění mezinárodních úmluv o pracovních právech a
ochraně životního prostředí. 13
Návrh nových antidumpingových právních předpisů
Komise představila návrhy nové metody pro výpočet dumpingu pro import ze zemí, kde existuje
výrazné narušování trhu nebo tam, kde stát má výrazný vliv na trh. Cílem návrhu je vyrovnat se
s nadměrnou kapacitou v některých oblastech mezinárodního obchodu při současném
dodržování právních závazků vyplývajících z členství ve WTO. Tento návrh mění
antidumpingovou a antisubvenční legislativu EU. V současnosti se dumping počítá na základě
srovnání vývozní ceny výrobku s domácími cenami v EU nebo s náklady v zemi vývozu. Tento
postup zůstane zachován, Komise však navrhuje jeho doplnění o další kritéria jako je např. vliv
státu na trh, diskriminace zahraničních firem apod. 14
Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
Začátkem listopadu zveřejnil Eurostat údaje o vývoji nezaměstnanosti v září 2016. Oproti srpnu
2016 poklesla nezaměstnanost v EU28 o 1 p.b. na úroveň 8,5 %, v eurozóně zůstala míra
nezaměstnanosti stabilní na 10,0 % (nejnižší od června 2011). Oproti září 2015 klesla míra
nezaměstnanosti výrazněji, a to o 0,7 p.b. (z 9,2 %) v EU28 a o 0,6 p.b. (z 10,0 %) v eurozóně.

11

European Commission, The Czech Republic, Growth expected to gather speed but downside risks dominate. ZDE
Council of the EU, Foreign Affairs Council, 11/11/2016, 11. 11. 2016. ZDE
13
Evropská Komise, Ekvádor přistupuje k obchodní dohodě mezi EU a Kolumbií a Peru, 11. 11. 2016. ZDE
14
European Commission, Commission proposes changes to the EU’s anti-dumping and anti-subsidy legislation, 9.
11. 2016. ZDE
12
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Vývoj nezaměstnanosti v eurozóně a Evropské unii od roku 2005
(měsíčně, v %)
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Nejnižší hodnoty míry nezaměstnanosti v září 2016 byly zaznamenány v České republice (4,0 %),
Německu (4,1 %) a na Maltě (4,7 %). Nejvyšší byla naopak opět v Řecku (23,2 % v červenci 2016)
a ve Španělsku (19,3 %). V České republice míra nezaměstnanosti v porovnání se srpnem 2016
mírně narostla. Z okolních zemí se míra nezaměstnanosti oproti předchozímu měsíci snížila
v Německu (4,1 %), v Polsku (5,7 %) a na Slovensku (9,4 %), a vzrostla v Rakousku (6,3 %).
Vysoká stále zůstává nezaměstnanost mladých (pod 25 let). V září 2016 dosahovala hodnoty
18,2 % v EU28 a 20,3 % v eurozóně, přičemž nejvyšší zůstává v Řecku (42,7 % v červenci 2016),
Španělsku (42,6 %) a v Itálii (37,1 %). 15

15

Eurostat, Euro area unemployment at 10,0 %, 3. 11. 2016. ZDE
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