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Fiskální situace ve Španělsku a Portugalsku a postup při nadměrném schodku
Po tom, co Evropská Komise nedoporučila udělit španělské a portugalské vládě pokutu1
v souvislosti s nedodržením postupu při nadměrném schodku (Excessive Deficit Procedure,
EDP), rozhodla o neudělení pokuty také Rada. Rozhodnutí tak plně odpovídá doporučení
Komise. Rada zároveň také stanovila nové termíny a navrhla nová opatření, která by měla vést
k dosažení snížení schodku pod 3 % HDP.
Portugalsko se nachází v EDP od roku 2009, kdy bylo rozhodnuto o snížení deficitu do roku
2013. V roce 2015 vykázala portugalská vláda deficit ve výši 4,4 % HDP. Podle nejnovějšího
rozhodnutí Rady musí snížit deficit pod 2,5 % v roce 2016. Konsolidační opatření přijatá letos
mají odpovídat 0,25 % HDP. Všechny neočekávané finanční rezervy mají být použity
na urychlení snížení deficit a následně také dluhu.
Španělské vládě stanovila Rada termín snížení deficitu pod 3 % HDP do roku 2018, a to tak, že
v roce 2016 bude schodek veřejných financí 4,6 % HDP, v roce 2017 3,1 % HDP a v roce 2018
2,2 % HDP. Kromě již přijatých má španělská vláda přijmout dodatečná opatření ve výši 0,5 %
HDP. Podobně jako Portugalsko se Španělsko nachází v EDP od roku 2009, přičemž původním
cílem bylo snížení deficitu pod 3 % HDP již do roku 2012, tato lhůta byla následně prodloužena
do roku 2015.2
Obchodní politika EU
Evropská komise uvalila antidumpingová cla na za studena válcovanou ocel (cold rolled steel)
z Ruska a Číny, 3 jako výsledek šetření, které začalo na podnět Sdružení evropských výrobců oceli
v květnu. Již v únoru 2016 přitom byla přijata prozatímní antidumpingová cla na dovoz
některých výrobků ze železa nebo oceli. Cla by měly zůstat v platnosti po dobu pěti let a budou
prvně platné i retroaktivně, a to na dovoz evidovaný 2 měsíce před přijetím prozatímních
opatření. Cla se pohybují od 19,7 % do 22,1 % v případě dovozu z Číny a od 18,7 % do 36,1 %
v případě dovozu z Ruska. V současnosti je implementovaných 37 ochranných opatření
na dovoz oceli, přičemž 15 z nich na dovoz oceli z Číny. 4

1

Více k doporučení Komise viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 7. do 31. 7. 2016. ZDE
Coouncil of the EU, Excessive deficit procedure: Council agrese to zero fines and new deadlines for Portugal and
Spain, 8. 8. 2016. ZDE
3
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1328 ze dne 29. července 2016 o uložení konečného antidumpingového
cla na dovoz některých plochých za studena válcovaných výrobků z oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a
Ruské federace a o konečném výběru prozatímního cla
4
EUbusiness, EU slaps anti-dumping on Chinese, Russian steel, 9. 8. 2016. ZDE
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Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
V srpnu zveřejnil Eurostat druhý předběžný odhad růstu HDP za 2. čtvrtletí roku 2016, který
potvrdil očekáváné výsledky. Sezónně očištěný HDP v EU28 vzrostl o 0,4 % a HDP v eurozóně
o 0,3 % v porovnání s I. čtvrtletím 2016. Meziročně vzrostl HDP eurozóny o 1,6 % a EU28 o 1,8 %.
Hodnoty pro Českou republiku zatím nejsou k dispozici. 5
Růst HDP v eurozóně a Evropské unii od roku 2005 (čtvrtletně, v %)
EU28

Eurozóna

Česká republika

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Zdroj: Eurostat

Nejvyšší ekonomický růst byl zaznamenán V Rumunsku (1,5 %), Maďarsku (1,1 %) 6 na Slovensku
a v Polsku (0,9 %), nejvyšší meziroční růst zase v Rumunsku (5,7 %), na Slovensku (3,7 %) a
ve Španělsku (3,2 %). Meziročně poklesla pouze ekonomika Řecka (-0,7 %), která však
mezičtvrtletně zaznamenala mírný růst 0,3 %. 7
Růst HDP v zemích Evropské unie (2. čtvrtletí 2016, v %)
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5
Eurostat zatím nemá k dispozici data pro Českou republiku, Dánsko, Irsko, Chorvatsko, Lucembursko, Maltu a
Slovinsko.
6
V prvním čtvrtletí 2016 byl v Maďarsku zaznamenán pokles -0,7 %.
7
Eurostat, Flash estimate for the second quarter of 2016, GDP up by 0.3 % in the euro area and by 0.4 %
in the EU28. 12. 8. 2016. ZDE
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