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Priority EU na summitu zemí G20
Počátkem září se uskuteční summit zemí G20 v Číně. 1 Při této příležitosti představili předseda
Evropské rady Donald Tusk a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker společné
stanovisko týkající se hlavních otázek, jež by měly být na summitu diskutovány. Hlavní agendou
EU zůstává především celosvětová reakce a sdílení odpovědnosti v rámci tzv. migrační krize. Co
se týče ekonomických otázek, prioritou zemí G20 by měla být podpora ekonomického růstu,
tvorby pracovních míst a podpora investic. Výsledkem jednání by tak měl být akční plán
implementace Agendy 2030 OSN pro udržitelný rozvoj (United Nation's 2030 Agenda for
Sustainable Development) 2 a aktualizované prorůstové strategie. Zástupci EU budou také
prosazovat urychlení prací na opatřeních pro posílení daňové transparentnosti a boji proti
financování terorismu. Dalším z prosazovaných bodů jednání by měla být reforma
mezinárodního finančního systému, především jeho regulace. Jednání by se mělo věnovat také
problematice zpomalení růstu mezinárodního obchodu a zahraničních investic. 3
Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
Koncem srpna zveřejnil Eurostat údaje o vývoji nezaměstnanosti v červenci 2016. Oproti červnu
2016 zůstala nezaměstnanost v EU28 stabilní na úrovni 8,6 %, v eurozóně zůstala míra
nezaměstnanosti stabilní na 10,1 % (nejnižší od července 2011). Oproti červenci 2015 klesla
míra nezaměstnanosti výrazněji, a to o 0,8 p.b. (z 9,4 %) v EU28 a o 0,7 p.b. (z 10,8 %)
v eurozóně.

1

G20 vzniklo v roce 199 jako setkávání ministrů financí a guvernérů centrálních bank 19 zemí (největších
ekonomik) a zástupců EU (jednotného evropského trhu). První summite nejvyšších představitelů se uskutečnil
v roce 2008. Za EU se jednání nejvyšších představitelů účastní prezident Donald Tusk a předseda Evropské komise
Jean-Claude Juncker.
2
UN, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. ZDE
3
European Council, Joint letter of Presidents Donald Tusk and Jean-Claude Juncker on the upcoming G20 summit,
30. 8. 2016. ZDE
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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 červenci 2016 byly zaznamenány na Maltě (3,9 %),
v České republice (4,2 %) a Německu (4,2 %). Nejvyšší byla naopak opět v Řecku (23,5 % v květnu
2016) a ve Španělsku (19,6 %). V České republice míra nezaměstnanosti v porovnání s červnem
2016 mírně narostla. Z okolních zemí se míra nezaměstnanosti oproti předchozímu měsíci
nezměnila v Německu (4,2 %), poklesla v Rakousku (6,0 %), na Slovensku (9,7 %) a v Polsku
(6,1 %).
Vysoká stále zůstává nezaměstnanost mladých (pod 25 let). V červenci 2016 dosahovala
hodnoty 18,8 % v EU28 a 21,1 % v eurozóně, přičemž nejvyšší zůstává v Řecku (50,3 % v květnu
2016), Španělsku (43,9 %) a v Itálii (39,2 %).4
Podle údajů eurostatu míra inflace v červenci 2016 oproti červnu 2016 mírně vzrostla EU28 i
v eurozóně na úroveň 0,2 %. Podle nejnovějšího odhadu by měla být na úrovni 0,2 % také
v srpnu 2016. 5

4
5

Eurostat, Euro area unemployment at 10,1 %, 31. 8. 2016. ZDE
Eurostat, Euro area annual inflation stable at 2,0 %, 31. 8. 2016. ZDE
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Vývoj inflace v Evropské unii od roku 2005 (měsíčně, v %)
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Deflaci v červenci 2016 zaznamenalo 12 zemí. Nejnižší míru inflace vykázalo Bulharsko (-1,1 %),
Chorvatsko (-1,1 %), Slovensko (-0,9 %) a Španělsko (-0,7 %). Naopak nejvyšší míra inflace byla
zaznamenána v Belgii (+2,0 %), Švédsku (+1,1 %), na Maltě (+0,9%) a v Estonsku (+0,8 %).
V České republice byla inflace v červenci 2016 na úrovni 0,5 %. K nízké míře inflace nejvíce
přispěly opět ceny pohonných hmot (-0,46 p.b.) a topných olejů (- 0,15 p.b.), naopak největší
pozitivní efekt měly ceny občerstvení (+0,11 p.b.), zeleniny (+0,09 p.b.) a ovoce (+0,08 p.b.). 6

6

Eurostat, Annual inflation up to 0,2 % in the euro area and the EU, 18. 8. 2016. ZDE
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