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Summit zemí G20
Počátkem září se uskutečnil summit zemí G20 1 v Číně. Hlavním tématem jednání bylo
„směřování k inovativní, oživené, propojené a inkluzivní světové ekonomice“. Za EU se setkání
účastnili předseda Evropské rady Donald Tusk a předseda Evropské komise Jean-Claude
Juncker. V závěrečném komuniké 2 podpořili nejvyšší představitelé zemí G20 posilování agendy
G20 pro růst, prosazování inovativních růstových koncepcí, otevírání světové ekonomiky a
podporu hospodářského růstu, jež bude prospívat všem. V rámci snahy o podporu silného,
udržitelného a solidárního růstu byl na setkání zahájen akční plán z Chang-čou. Potvrzen byl
také akční plán skupiny G20 pro inovativní růst. Jednání se zabývala rovněž oblastí daňové a
finanční spolupráce.
Zástupci jednotlivých zemí se také věnovali tématům, které Donald Tusk představil před
jednáním jako pro EU nejdůležitější. 3 Zástupci zemí G20 se shodli na tom, že řešení migrační a
uprchlické krizi vyžaduje globální úsilí. Podpořili také boj proti terorismu a především proti jeho
financování. Na setkání byl rovněž zdůrazněn význam Pařížské dohody o změně klimatu. Další
summit na nejvyšší úrovni se uskuteční v roce 2017 v Německu. 4
Zasedání Euroskupiny (Eurogroup)
Na zářijovém zasedání Euroskupiny se ministři financí zemí eurozóny věnovali opět několika
tématům týkajícím se především fiskální politiky a veřejných financí. 5 Nejdříve diskutovali
o plnění makroekonomického ozdravného programu Řecka, přičemž vyzvali řeckou vládu
k urychlení implementace jednotlivých opatření dohodnutých v květnu 2016. 6
Jednání o aktuálních fiskálních otázkách se týkalo především problematiky pozdního předložení
návrhů rozpočtových plánů (Draft Budgetary Plans, DBP), přičemž všichni ministři financí
potvrdili, že letos dodají své plány Komisi v termínu a to v období od 1. do 15. října. Ministři
financí diskutovali také o částečném zmrazení strukturálních fondů pro Španělsko a Portugalsko
v návaznosti na jejich neplnění procedury při nadměrném schodku (Excessive Deficit Procedure,
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.
2
Evropská rada, Komuniké vedoucích představitelů skupiny G20 ze summitu v Chang-čou, 4. a 5. září 2016,
v angličtině. ZDE
3
European Council, Remarks by President Donald Tusk before the G20 summit in Hangzhou, China, 4. 9. 2016. ZDE
4
Evropská rada, Summit G20, Chang-čou, Čína, 4. - 5. 9. 2016. ZDE
5
Eurogroup, 09/09/2016. ZDE
6
Více k opatřením dohodnutým na květnovém zasedání viz Přehled ekonomických událostí v EU za období
od 1. do 15. 5. 2016. ZDE
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EDP). 7 Obě vlády musí navíc k DBP předložit také zvláštní zprávu o opatřeních ke snižování
deficitů. Jednání se také věnovala pokroku v přípravách zjednodušeného a srozumitelnějšího
paktu stability a růstu (Stability and Growth Pact, SGP), přičemž první výsledky by mohly být
připraveny již koncem letošního roku. 8
Na jednání proběhla také tematická diskuse o kvalitě veřejných financí jednotlivých členských
zemí eurozóny, a to především, co se týče možností a opatření ke kontrole výdajů, tak aby byla
zajištěna jejich efektivita. Jedním z těchto opatření jsou tzv. přezkumy veřejných výdajů
(spending reviews), pomocí kterých jsou přezkoumávány priority veřejných výdajů. Aby tyto
zprávy byly účinné je podle ministrů financí potřeba pro ně získat silnou politickou podporu.
Jejich návrh a realizace by měly vycházet s osvědčených postupů, měly by být maximálně
transparentní a jejich cíle by měly být v souladu s víceletými rozpočtovými plány. 9
Rada pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN)
V návaznosti na zasedání Euroskupiny se sešli také ministři financí zemí EU na neformální
schůzce ECOFINu. Ministři diskutovali hlavně o politikách a opatřeních na podporu růstu,
zaměstnanosti a stability v Evropě a také o fiskální části Hospodářské a měnové unie (Economic
and Monetary Union, EMU). Dobudování EMU je jednou z možností jak posílit růst a zabezpečit
ekonomickou stabilitu EU. Podle viceprezidenta Evropské komise Valdise Dombrovskise je tak
potřeba znovu zahájit konvergenci zemí, obnovit jejich vzájemnou důvěru, zaměřit se
především na opatření pro pracovní trhy, posílení konkurenceschopnosti, zlepšení
podnikatelského prostředí a veřejné správy a oblast daní. 10
Projev o stavu Unie 2016
Předseda Evropské Komise Jean-Claude Juncker přednesl na plenárním zasedání Evropského
parlamentu ve Štrasburku pravidelnou roční zprávu o stavu Unie. 11 Ve svém projevu zhodnotil
úspěchy dosažené v předchozím roce a také odprezentoval nově stanovené priority pro
nadcházejících 12 měsíců. Nejdříve zkritizoval nejednotnost Evropy a vyzval ke společné akci.
Evropa podle něj musí chránit současný styl života, nesmí se vzdát vymožeností jako je např.
volný pohyb osob. S tím souvisí i povinnost bránit jakékoliv diskriminaci. Je potřeba podpořit
Evropu, která dává příležitosti pro lepší život svých občanů a také Evropu, která je ochrání.
V této souvislosti uvedl priority jako je boj proti terorizmu, nebo společnou posílenou ochranu
hranic. Juncker také vyzval zástupce jednotlivých zemí k převzetí odpovědnosti za budování
společné Evropy. Vyzval je k tomu, aby přemýšleli alespoň o třech důvodech, proč potřebujeme
EU, které jsou schopni bránit a zajistit. Odpovědnost musí přijmout také evropské orgány. 12
7

Více k fiskální situaci ve Španělsku a Portugalsku viz Přehled ekonomických událostí za období od 13. do 31. 7.
2016 ZDE a Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. do 15. 8. 2016. ZDE
8
Eurogroup. Remarks by J. Dijsselbloem following the Eurogroup meeting of 9 September 2016, 9. 9. 2016. ZDE
9
Eurogroup, Eurogroup statement – thematic discussions on growth and jobs: common principles for improving
expenditures allocation, 9. 9. 2016. ZDE
10
European Commission, Remarks by VP Dombrovskis at the informal ECOFIN press conference: fiscal stabilisation
function, 9. 9. 2016. ZDE
11
Evropská komise, Projev o stavu Unie 2016: Směřování k lepší Evropě – Evropě, která ochraňuje, dává příležitosti
a brání, 14. 9. 2016. ZDE
12
European Commission, The State of the Union 2016: Towards a Better Europe – A Europe that Protects,
Empowers and Defends, 14. 9. 2016. ZDE
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Projev o stavu Unie 2016 byl doplněn konkrétními opatřeními např. pro investice, a také dalšími
návrhy Komise.
Investiční plán
V návaznosti na projev o stavu Unie představila Komise plán na rozšíření stávajícího Investičního
fondu EFSI (prodloužit dobu jeho fungování do roku 2020 a rozšířit cílový objem investic z 315
mld. eur na minimálně 500 mld. eur) a také nový evropský plán vnějších investic (European
External Investment Plan, EIP). EIP má umožnit posílení investic v Africe a v sousedství EU.
Investice mají být zaměřeny především na podporu sociální a hospodářské infrastruktury a malé
a střední podniky. 13
Rozpočet EU
Komise také zveřejnila svůj přezkum víceletého rozpočtu na období 2014-2020. Balíček
obsahuje návrh na dodatečné uvolnění finančních prostředků ve výši 6,3 mld. a to bez navýšení
schválených stropů. Tyto prostředky budou využity na posílení růstu a zaměstnanosti, migraci,
bezpečnost a také na implementaci nového plánu vnějších investic. Komise také navrhla
zjednodušení pravidel na získávání finančních prostředků EU a také zvýšení flexibility rozpočtu
EU a vytvoření nové krizové rezervy. 14
Unie kapitálových trhů
Komise rovněž představila další kroky při budování unie kapitálových trhů (Capital Market
Union, CMU). Cílem CMU je usnadnění přístup podniků k alternativním zdrojům financování.
V současnosti je podle Komise potřeba urychleně dokončit implementaci prvních opatření,
které se týkají především sekuritizace, modernizace pravidel pro vydávání prospektů cenných
papírů a posílení pravidel pro vydávání prospektů cenných papírů a navázat na ně s další fází.
Ta by se měla týkat sjednocení a restrukturalizace insolvenčních řízení a zrušení překážek, jež
brání rozvoji kapitálových trhů. 15
Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
Začátkem září zveřejnil Eurostat další aktualizovaný odhad růstu HDP za 2. čtvrtletí 2016
doplněný o údaje z České republiky, Dánska, Chorvatska a Slovinska. Podle údajů Eurostatu
vzrostl HDP ve 2. čtvrtletí ve srovnání s předchozím kvartálem o 0,4 % v EU28 a v eurozóně
o 0,3 %.
Nejvyšší ekonomický růst byl zaznamenán v Rumunsku (1,5 %), Maďarsku (1,1 %) na Slovensku,
v Polsku a v České republice (obě 0,9 %), nejvyšší meziroční růst zase v Rumunsku (5,9 %),
na Slovensku (3,7 %) a ve Španělsku (3,2 %). Meziročně poklesla pouze ekonomika Řecka (-0,9
%), která však mezičtvrtletně zaznamenala mírný růst 0,2 %. 16

13

Evropská komise, Stav Unie v roce 2016: posílení evropských investic pro růst a zaměstnanost, 14. 9. 2016. ZDE
Evropská komise, Stav Unie v roce 2016: Přezkum rozpočtu EU se dále zaměřuje na priority rozpočtu a zajišťuje
větší pružnost a méně byrokracie, 14. 9 2016. ZDE
15
Evropská komise, Stav Unie v roce 2016: Dokončení unie kapitálových trhů – Komise urychluje reformy, 14. 9.
2016. ZDE
16
Eurostat, GDP up by 0.3% in the euro area and by 0.4% in the EU28, 6. 9. 2016. ZDE
14
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Růst HDP v zemích Evropské unie (2. čtvrtletí 2016, v %)
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Zdroj: Eurostat

Eurostat také zveřejnil aktuální data týkající se vývoje míry inflace v srpnu 2016. Ta vzrostla
v EU28 v srpnu oproti červenci o 0,1 p.b. na 0,3 %, v eurozóně zůstala stabilní na úrovni 0,2 %.
Vývoj inflace v Evropské unii od roku 2005 (měsíčně, v %)
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Zdroj: Eurostat

Deflaci v srpnu 2016 zaznamenalo 12 zemí. Nejnižší míru inflace vykázalo Chorvatsko (-1,5 %),
Bulharsko (-1,1 %), Slovensko (-0,8 %) a Kypr (-0,6 %). Naopak nejvyšší míra inflace byla
zaznamenána v Belgii (+2,0 %), Švédsku (+1,2 %), v Estonsku (+1,1 %) a na Maltě (+1,0%).
V České republice byla inflace v srpnui 2016 na úrovni 0,6 %. K nízké míře inflace nejvíce přispěly
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opět ceny pohonných hmot (-0,35 p.b.) a topných olejů (- 0,12 p.b.), naopak největší pozitivní
efekt měly ceny občerstvení (+0,10 p.b.), zeleniny a ovoce (+0,07 p.b.). 17

17

Eurostat, Annual inflation stable at 0.2% in the euro area, 15. 9. 2016. ZDE
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