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VZTAHY EU S UK PO BREXITU

VÍCE ZDE

Evropská komise vydala Radě doporučení

vystoupila 31. ledna 2020 z EU a z Evropského

k zahájení jednání o novém partnerství se Spoje-

společenství pro atomovou energii (Euratom).

ným královstvím. Doporučení tvoří návrh směrnic

Dohoda o vystoupení vstoupila v platnost 1. února

vyjednávání, v nichž je definován rozsah

2020. Dohoda formuje přechodné období, v němž

a podmínky partnerství. Doporučení pokrývá ob-

se na Spojené království uplatňuje právo EU, ale-

lasti obchodu, hospodářské spolupráce, vymáhání

spoň do 31. prosince 2020. (EC 2)

práva, justiční spolupráce v trestních věcech, za-

Návrh směrnic bude muset přijmout Rada. Tím

hraniční politiky, bezpečnosti a obrany, a další te-

bude Komise zmocněna k tomu, aby začala vyjed-

matické oblasti spolupráce. (EC 1) Velká Británie

návání se Spojeným královstvím. (EC 3)

Michel Barnier, vedoucí pracovní skupiny pro vztahy se Spojeným královstvím

PROCES ROZŠÍŘENÍ EU

VÍCE ZDE

Evropská komise předkládá návrh na posílení pří-

sena větší dynamika. Komise navrhuje sdružit

stupového procesu k EU. To by mohlo posunout

kapitoly přístupových jednání do šesti okruhů:

proces přistoupení pro země západního Balkánu.

základní zásady, vnitřní trh, konkurenceschopnost

Komise dále trvá na doporoučení zahájení přístu-

a inkluzivní růst, zelená agenda a udržitelná konek-

pových jednání se Severní Makedonií a Albánií.

tivita, zemědělství a soudržnost, a vnější vztahy.

Proces přistoupení má být založen na důvěře a

Doba mezi zahájením jednání a uzavřením kapitol

jasných závazcích ze strany EU i západního Balká-

bude omezena na méně než jeden rok, dle pokra-

nu. (EC 4) Důraz je kladen na reformy v oblasti

čujících reforem. (EC 5) Komise zprostředkuje

právního státu, fungování demokratických institu-

jasnější informace ohledně toho, co od zemí

cí, veřejné správy a hospodářství. Splní-li země

v procesu rozšíření očekává. Jasnější bude také to,

objektivní kritéria, udělí členské státy souhlas k

jaké důsledky pokrok přinese. Komise přesněji

postupu do další fáze procesu. Proces vyžaduje

definuje podmínky, které musí kandidátské země

zapojení nejvyšších politických představitelů zemí,

splnit. Komise doufá, že tento návrh země EU

proto Komise navrhuje zintenzivnit politický dia-

schválí společně s přístupovými jednáními se Se-

log prostřednictvím pravidelných summitů EU a

verní Makedonií a Albánií ještě před Summitem

zemí západního Balkánu. Do procesu má být vne-

EU—Západní Balkán v květnu 2020. (EC 6)
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PŘEZKUM SPRÁVY EKONOMICKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

VÍCE ZDE

Komise předložila výsledky přezkumu účinnosti
rámce pro ekonomický dohled. Zahájila veřej-

a hospodářského růstu. Stejně jako je podstatné
předcházet makroekonomickým nerovnová-

nou diskusi o jeho budoucnosti.

hám.

Tento rámec poskytuje státům informace o tom,

2. Dále je hlavní zajistit užší koordinaci hospodář-

jak dosahují svých cílů v oblasti hospodářské a

ských politik.

fiskální politiky. Díky němu se dosáhlo užší ko-

3. V neposlední řadě je důležité podpořit konver-

ordinace hospodářských politik. (EC 7) Řeší mak-

genci v hospodářské výkonnosti členských států.

roekonomickou nerovnováhu, snižování schodku veřejných financí i míru zadlužení. Zformoval

Výsledky přezkumu

podmínky pro udržitelný růst a plnění strategie
Unie pro růst a zaměstnanost. Nicméně se fiskál-

Přezkum ukázal, že rámec přispěl k opravě makroekonomických nerovnováh a ke snižování

ní rámec více komplikuje. Ekonomické podmínky

veřejného dluhu. Pomohl vytvořit podmínky pro

v Evropské unii se od začátku zavedení pravidel

udržitelný růst a snížil zranitelnost proti hospo-

změnily. Proto je vhodné posoudit účinnost stá-

dářským otřesům. Podpořil konvergenci hospo-

vajícího rámce pro hospodářský a fiskální dohled.

dářské efektivity členských států. Veřejný dluh je

(EC 8) Například v roce 2011 se postup při nad-

ve vybraných členských zemích velmi vysoký a

měrném schodku podle Paktu stability a růstu,

orientace fiskální politiky v členských státech

vztahoval na 24 členských států, v současné době

bývá procyklická. Dále je zřejmé, že členské stá-

se netýká ani jednoho. Růstový potenciál řady

ty raději volí navýšení výdajů než ochranu inves-

států se nevrátil na předkrizovou úroveň, a tak

tic. Fiskální rámec je příliš složitý, méně trans-

státy nadále vykazují vysoký veřejný dluh. Pokrok

parentní a předvídatelný.

je v různých zemích a oblastech politik nerovnoměrný. Nově Evropa usiluje o to, aby se stala

Výzva Komise

klimaticky neutrálním světadílem a využila příležitosti digitálního věku.

Komise vyzvala ostatní evropské instituce, vnitrostátní orgány, sociální partnery a akademické

Hlavní je posoudit, jak je účinný rámec pro eko-

obce, aby prezentovaly své názory na to, jak rá-

nomický dohled při dosahování tří cílů.

mec pro správu ekonomických záležitostí fungoval až doposud, a jak je možné jeho účinnost

1. Klíčové je zajistit udržitelnost veřejných financí

zlepšit. (EC 9)

Paolo Gentiloni a Valdis Dombrovskis
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ZRUŠENÍ CELNÍCH VÝHOD PRO KAMBODŽU

VÍCE ZDE

Komise se rozhodla částečně zrušit celní výhody,

výrobky, cestovní komodity a cukr (jedná se o

udělené Kambodže v rámci obchodního systému

jednu pětinu vývozu Kambodže). Jestliže Evrop-

Evropské unie „Vše kromě zbraní“ (EBA), z důvo-

ský parlament a Rada nevznesou námitky,

du závažného a systematického porušování zá-

vstoupí omezení v platnost 12. srpna 2020.

sad lidských práv zakotvených v Mezinárodním

Omezení se nevztahuje na všechna odvětví. Bez-

paktu o občanských a politických právech.

celní a bezkvótový systém budou nadále využívat

Zrušení celních preferencí a jejich nahrazení stan-

rozvíjející se průmyslová odvětví, vybrané oblasti

dardními tarify EU ovlivní oděvní a obuvnické

textilního a obuvnického průmyslu. (EC 10)

INVESTIČNÍ DOHODA MEZI EU A VIETNAMEM

VÍCE ZDE

Evropský parlament schválil obchodní a investič-

je budu od vstupu v platnost osvobozená od cla.

ní dohody mezi EU a Vietnamem. Obchodní do-

Obchodní dohoda rovněž obsahuje zvláštní usta-

hoda mezi EU a Vietnamem má vstoupit v plat-

novení pro řešení netarifních překážek v auto-

nost v roce 2020. Dohoda odstraní všechny tari-

mobilovém odvětví a poskytne ochranu 169

fy za zboží obchodované mezi oběma stranami

tradičním evropským potravinářským a nápojo-

a prostřednictvím právně závazných a vymahatel-

vým výrobkům a výrobkům se zeměpisným

ných závazků v oblasti udržitelného rozvoje zaru-

označením. Firmy z EU se budou moci rovno-

čí dodržování pracovních práv, ochranu životního

právně podílet na vypsaných veřejných nabíd-

prostředí a Pařížskou dohodu o klimatu. Jedná se

kách ve Vietnamu. Obchodní dohoda vstoupí

o nejkomplexnější obchodní dohodu mezi EU

v platnost po ratifikaci Vietnamským národním

a rozvojovou zemí. Léčiva, chemikálie nebo stro-

shromážděním. (EC 11)

Dohoda mezi EU a Vietnamem se připravuje několik let.
Přehled ekonomických událostí v EU
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ZIMNÍ HOSPODÁŘSKÁ PROGNÓZA

VÍCE ZDE

Zimní hospodářská prognóza Evropské komise

Inflační výhled

i nadále předpokládá ekonomický růst v eurozóně.

Prognóza inflace se zvýšila v eurozóně na 1,3 %

Období trvalého růstu je nejdelší od zavedení eura

(2020) a na 1,4 % v roce 2021. Oproti loňské hos-

v roce 1999.

podářské prognóze je patrný nárůst o 0,1 p.b.
Pro EU je inflační výhled na rok 2020 ve výši

Růst HDP

1,5 %, na rok 2021 je to 1,6 %.

Růst HDP v eurozóně bude v letech 2020 a 2021
na úrovni 1,2 %. V EU by měl zpomalit ze 1,5 % na

Rizika

1,4 %. Stabilní zůstane růst tažený poptávkou.

Stále setrvává vysoká míra nejistoty v souvislosti s

Nadále bude pokračovat tvorba pracovních míst,

obchodní politikou USA, ale objevují se i nová rizi-

mzdy by se měly zvyšovat. K hospodářskému

ka, která mohou nepříznivě ovlivnit vývoj. Hospo-

růstu přispěje soukromá spotřeba a investice,

dářské oživení v zemích Latinské Ameriky by moh-

klíčovou roli bude hrát stavebnictví.

ly ohrozit sociální nepokoje. Zesiluje riziko konflik-

Je pravděpodobné, že se v některých členských

tu na Blízkém východě z důvodu geopolitického

státech zvýší veřejné investice, zejména v oblasti

napětí. Budoucí vztahy s EU a Spojeným králov-

dopravy a digitální infrastruktury.

stvím prozatím nejsou jasné. (EC 12)

ČESKÁ REPUBLIKA

VÍCE ZDE

Česká ekonomika rostla v roce 2019 mírněji než v

čuje utlumený výhled pro soukromou spotřebu v

předchozích letech.

následujících čtvrtletích.

Odhaduje se, že reálný HDP vzrostl v roce 2019 o
2,5 %. Byl tažený zejména domácí poptávkou.

Vládní výdaje a dovoz

Stejně jako v roce 2018, se výrazně zvýšila soukro-

Očekává se, že vládní výdaje budou vyšší a ovliv-

má spotřeba, která byla podpořena vysokým růs-

něné blížícím se koncem současného programo-

tem mezd. Mzdy se zvyšovaly z důvodu nízké ne-

vého období fondů EU. Dovoz bude v roce 2020

zaměstnanosti. Průmyslová výroba poklesla,

slabý, v roce 2021 se očekává zlepšení.

zejména ve druhé polovině roku 2019. Zisky firem
proto poklesly a výhled na rok 2020 je nejistý.

Inflace

Investice v průmyslu se zpomalily, stejně jak po-

Inflace měřená HICP v posledních měsících roku

klesla průmyslová produkce. Vývoz rostl menším

2019 zrychlila a v listopadu i prosinci dosáhla více

tempem než v roce 2018.

než 3 %. Důvodem byly vyšší ceny služeb, energie a
potravin, které zvýšily roční míru inflace na 2,6 %.

Reálné HDP a soukromá spotřeba

Očekává se, že inflace zůstane na počátku roku

Předpokládá se, že růst reálného HDP v roce 2020

2020 zvýšená, a to v důsledku zvýšení regulova-

zpomalí na 2,1% a v roce 2021 dosáhne 2,2 %.

ných cen a také v důsledku dopadu změn nepří-

Růst soukromé spotřeby v roce 2020 mírně osla-

mých daní. Inflace se pravděpodobně bude po-

bí, stejně tak se předpokládá oslabení v roce

stupně přibližovat inflačnímu cíli České národní

2021. Oslabení bude způsobeno menším růstem

banky, domácí poptávka zpomalí a inflace se bude

mezd než v předcházejících letech. Důvěra spo-

pohybovat mezi 2 % a 2,4 %.

třebitelů je v posledních měsících slabší, to nazna-

(EC 13)
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