EUROZÓNA +
03/2021

PŘEHLED
EKONOMICKÝCH UDÁLOSTÍ V EU
ZA OBDOBÍ OD 1. 2. DO 15. 2. 2021

OBSAH
ŘÍZENÍ PROTI 24 ČLENSKÝM STÁTŮM
DOHODA O HOSPODÁŘSKÉM PARTNERSTVÍ S JAPONSKEM
EKONOMICKÝ BULLETIN ECB
ZIMNÍ HOSPODÁŘSKÁ PROGNÓZA 2021
ZIMNÍ HOSPODÁŘSKÁ PROGNÓZA: ČESKÁ REPUBLIKA
EP A FACILITA NA PODPORU OŽIVENÍ A ODOLNOSTI
ZDROJE
Přehled ekonomických událostí v EU

1

2
2
3
4
5
6
7

EUROZÓNA +

ŘÍZENÍ PROTI 24 ČLENSKÝM STÁTŮM
Komise zahájila řízení z důvodu nesplnění povinnosti proti 24 členským státům, jelikož nezavedly nová pravidla EU v oblasti telekomunikací.

Evropský kodex pro elektronické komunikace
Evropský předpisový rámec pro elektronické
komunikace modernizuje Evropský kodex
pro elektronické komunikace, který si klade
za cíl posilovat práva spotřebitelů.
Kodex má zajistit srozumitelnější smlouvy,
kvalitní služby a konkurenční trhy, vyšší standardy komunikačních služeb, přístupnější
tísňovou komunikaci.
Lhůta, v níž bylo potřeba kodex provést
do vnitrostátních právních předpisů, uplynula
dne 21. prosince 2020. Veškerá opatření přijalo Řecko, Maďarsko a Finsko. Komise poslala
výzvy Belgii, Bulharsku, Česku, Dánsku, Ně-
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mecku, Estonsku, Irsku, Španělsku, Francii,
Chorvatsku, Itálii, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, Maltě, Nizozemsku, Rakousku,
Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku,
Slovensku a Švédsku. Vyzvala země, aby příslušná opatření přijaly a následně oznámily.
Členské státy na výzvu musí do dvou měsíců
odpovědět.

Aktualizace regulačního rámce
Evropský kodex pro elektronické komunikace
aktualizuje regulační rámec, který upravuje
evropské odvětví telekomunikací. Kodex
vstoupil v platnost v prosinci 2018. Na provedení jeho pravidel měly členské státy dva
roky. Cílem tohoto ústředního právního předpisu je dosažení evropské gigabitové společnosti a zajištění účasti všech občanů EU
na digitální ekonomice a společnosti. (EC 1)

DOHODA O HOSPODÁŘSKÉM PARTNERSTVÍ S JAPONSKEM
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Dne 1.února oslavila druhé výročí Dohoda
o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem.

170 miliard eur ročně. (EC 2)

Zlepšení Dohody

Seznam bude dále rozšířen o 55 zeměpisných
označení za obě strany. EU i Japonsko se dohodly na rozšíření seznamu bezpečnostních
požadavků, které nebudou vyžadovat dvojí
schválení. Pokud EU vydá osvědčení, že automobil vyrobený v EU a vyvážený do Japonska
splní bezpečnostní požadavky, Japonsko toto
akceptuje, a naopak. Nově se také na japonský trh dostane více vín z EU. Nakonec se
zjednodušil postup pro žádosti o celní preference a pro jejich získání. Společnosti z EU
mají nyní usnadněn vývoz do Japonska. (EC 3)

Při této příležitosti bylo schváleno smíšeným
výborem, jemuž spolupředsedají výkonný
místopředseda a komisař pro obchod Valdis
Dombrovskis a japonský ministr zahraničních
věcí Tošimicu Motegi, další opatření usnadňující vzájemný obchod. EU i Japonsko mají
nově dalších 28 chráněných zeměpisných
označení, usnadní se vzájemný obchod s vínem a automobily. Společně na EU a Japonsko připadá jedna čtvrtina světového HDP a
tento dvoustranný obchod dosahuje přibližně
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EKONOMICKÝ BULLETIN ECB
Evropská centrální banka vydala ekonomický
bulletin, ve kterém hodnotí ekonomickou situaci uplynulého roku.

Zhodnocení pandemie a jejího dopadu
Zahájení očkování v eurozóně je důležitým
mezníkem pro řešení zdravotní krize. Pandemie nadále představuje vážná rizika pro veřejné zdraví, eurozónu a globální ekonomiky.
Činnost v sektoru služeb je omezována, i když
v menší míře než během první vlny pandemie
na počátku roku 2020. Předpokládá se, že
produkce se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020
sníží. Zesílení pandemie představuje rizika
zpomalení krátkodobého ekonomického výhledu. Inflace zůstává nízká v souvislosti se
slabou poptávkou a výrazným poklesem
na trhu práce.

Hospodářská aktivita a jistota
Aby byly zachovány příznivé podmínky financování po celou dobu pandemie, je nezbytný
dostatečný měnový stimul. Díky němu se sníží nejistota a posílí se důvěra, která podporuje spotřebitelské výdaje, investice, hospodářskou činnost a zajistí střednědobou cenovou
stabilitu. Na nejistotu bude mít vliv také rychlost proočkování populace.
Hospodářská aktivita v odvětví výroby i služeb zůstala silná i ve čtvrtém čtvrtletí 2020,
ačkoli lockdown v některých zemích představuje rizika zpomalení. Oživení globálního obchodu pokračuje navzdory určitým známkám
ztráty tempa ke konci roku 2020. Globální
finanční podmínky zůstávají velmi vstřícné,
přičemž akciové trhy jsou podporovány vývojem vakcín proti covid-19, expanzivní fiskální
politikou a nižší nejistotou ohledně budoucích obchodních vztahů mezi Evropskou unií
a Spojeným královstvím.

VÍCE ZDE
Pokles produkce
Po bezprecedentním poklesu produkce eurozóny v první polovině roku 2020 došlo
ve třetím čtvrtletí roku k výraznému oživení
hospodářského růstu. Lockdown, omezení a
uzavírání vedly k poklesu aktivity ve čtvrtém
čtvrtletí roku 2020 a očekává se, že budou
mít dopad i na aktivitu v prvním čtvrtletí tohoto roku.
Zatímco činnost v sektoru služeb je intenzivně omezována (i když v menší míře než v první vlně pandemie na jaře 2020), výrobní činnost se nadále drží dobře. Růst ve čtvrtém
čtvrtletí bude slabý a velmi pravděpodobně
záporný. Očekává se, že růst, respektive pokles v eurozóně bude různý pro jednotlivé
státy a také napříč.

Vakcinace
Pokud jde o budoucnost, zavedení vakcín,
které začalo koncem prosince, umožňuje větší důvěru v řešení zdravotní krize. Bude však
trvat určitý čas, než bude dosaženo kolektivní
imunity, a nelze vyloučit další nepříznivý vývoj související s pandemií, který má výzvy
pro veřejné zdraví a ekonomické vyhlídky.
Jakmile se zruší omezující opatření a ustoupí
nejistota, mělo by nastat ve střednědobém
horizontu hospodářské oživení, které by mělo být v eurozóně podpořeno příznivými podmínkami financování, expanzivní fiskální politikou a oživením poptávky. (ECB)

Ursula von der Leyen a Christine Lagarde,
prezidentka ECB
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ZIMNÍ HOSPODÁŘSKÁ PROGNÓZA 2021
Zimní hospodářská prognóza 2021 je aktualizací podzimní hospodářské prognózy 2020.
Zaměřuje se na vývoj HDP a inflace ve všech
členských státech EU.
V důsledku opětovného rozšíření počtu případů covid-19 členské státy EU opět zpřísnily
opatření proti šíření nákazy. Malou dávku
optimismu je možné vidět v zahájení očkovacích programů.

Hospodářský růst
Jakmile budou opatření proti šíření nákazy
uvolněna, mělo by dojít k hospodářskému
růstu. Dle zimní hospodářské prognózy poroste hospodářství eurozóny v roce 2021 i
2022 o 3,8 %, EU poroste v roce 2021 o 3,7 %
a v roce 2022 o 3,9 %. Prognóza očekává, že
ekonomiky EU i eurozóny dosáhnou předkrizových úrovní produkce dříve, než se očekávalo na podzim 2020. Očekávaná dynamika
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růstu bude ve druhé polovině roku 2021 a
v roce 2022 silnější. Ekonomická aktivita,
po silném růstu ve třetím čtvrtletí 2020,
ve čtvrtém čtvrtletí poklesla z důvodu restriktivních opatření, která vedou k omezení nákazy. Prognóza očekává, že v prvním čtvrtletí
2021 zaznamenají ekonomiky pokles. Obnovení hospodářského růstu by mělo nastat
na jaře. V létě hospodářský růst posílí ruku
v ruce s postupující proočkovaností populace.
Hospodářský dopad pandemie je v jednotlivých členských státech nerovnoměrný, stejně
jako se bude lišit tempo oživení.

Inflace
Očekává se, že inflace v eurozóně vzroste z
0,3 % (2020) na 1,4 % v roce 2021 a následně
v roce 2022 poklesne na 1,3 %. Prognóza se
ve srovnání s podzimem mírně zvýšila, přesto
se předpokládá, že inflace zůstane utlumená.

Předpokládaný růst HDP pro rok 2021 dle zimní prognózy Komise
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Vyšší tempo růstu cen v roce 2021 bude způsobeno srovnáváním cen v oblasti energie,
daňovými úpravami (Německo), a dopadem
potlačení poptávky. (EC 4)

později by nastalo oživení. Je zde také riziko,
že by krize mohla ponechat hlubší problémy
v hospodářské a sociální struktuře EU, poškodila by finanční sektor a zvýšila dlouhodobou
nezaměstnanost.

Nejistota
Prognóza je nejistá, jelikož úzce souvisí
s nejistým úspěchem očkování a vývojem pandemie. Pozitivní rizika prognózy souvisí
s procesem očkování, díky němuž je možné,
že se rychleji uvolní opatření proti šíření nákazy, a tedy dojde k dřívějšímu a silnějšímu
zotavení. Je možné, že nástroj oživení Next
Generation EU (NGEU) a jeho Facilita na podporu oživení a odolnosti podpoří silnější růst,
než se předpokládalo. Negativní rizika jsou
spojena s tím, že pandemie by se mohla ukázat jako trvalejší nebo závažnější. Mohlo by
také dojít ke zpoždění očkování, opatření
proti šíření nákazy by se uvolnila později a

Závěr
Prognóza předpokládá, že po zpřísnění
ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 zůstanou opatření přísná i v prvním čtvrtletí roku 2021.
Očekává, že ke zmírnění opatření dojde
na konci druhého čtvrtletí. Dále předpokládá,
že na konci roku 2021 zůstanou opatření proti
šíření nákazy okrajová. V roce 2022 budou
existovat cílená odvětvová opatření. Začlenění
nástroje NGEU je v souladu s obvyklým předpokladem nezměněné politiky a je stejný jako
v podzimní prognóze. Příští prognózou bude
jarní hospodářská prognóza v květnu 2021.
(EC 5)

ZIMNÍ HOSPODÁŘSKÁ PROGNÓZA: ČESKÁ REPUBLIKA
Ekonomický růst se v roce 2020 prudce obrátil, zejména z důvodu pandemie. Dle nejnovějších údajů poklesl v roce 2020 reálný HDP
o 5,6%. Očekává se, že oživení nastane na jaře
2021 a dle prognózy dosáhne HDP předkrizové úrovně do konce tohoto roku.

Třetí a čtvrté čtvrtletí 2020
Česká republika byla druhou vlnou pandemie
těžce zasažena. Omezení zavedená v říjnu
2020 pravděpodobně ovlivnila domácí poptávku a investice, ale kvůli silné zahraniční
poptávce se ekonomická aktivita ve čtvrtém
čtvrtletí 2020 zvýšila o 0,3 % ve srovnání
s předchozím čtvrtletím. S výjimkou krátkého
období před Vánoci a o vánočních svátcích
byla dodržována přísná opatření.

Predikce 2021 a 2022
Očekává se, že se ekonomika začne zotavovat
od druhého čtvrtletí 2021, což by vedlo k roční míře růstu kolem 3,2 %. Očekávaný růst
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ve výši 0,2 % HDP v rámci nástroje pro obnovu a odolnost je v prognóze zohledněn.
Stěžejním prvkem hospodářského oživení
bude pravděpodobně soukromá spotřeba
(díky stabilní situaci na trhu práce a poklesu
vysoké míry úspor domácností). Soukromou
spotřebu také podpoří snížení daní z příjmu,
které nastalo na počátku roku 2021.
Obchodní bilance bude pravděpodobně v letech 2021 i 2022 mírně pozitivní. Negativní
dopad pandemie může déle přetrvávat
ve službách (cestovní ruch, pohostinství).
Předpokládá se, že HDP v roce 2022 vzroste
o 5 %. Inflace zpomalí na 2,5 % v roce 2021 a
na 2,2 % v roce 2022. Zpomalení růstu inflace
bude způsobeno poklesem jádrové inflace a
zpomalením růstu cen potravin. Očekává se
pomalejší růst cen elektřiny a pokles cen plynu. Celkově se předpokládá zpomalení inflace, které bude směřovat ke 2% cíli ČNB.
(EC 5)
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EP A FACILITA NA PODPORU OŽIVENÍ A ODOLNOSTI
Evropský parlament schválil facilitu na podporu oživení a odolnosti, jejímž cílem je pomoci
zemím EU vypořádat se s dopady pandemie
covid-19. Nástroj je největším stavebním kamenem nástroje na podporu oživení Next Generation EU ve výši 750 miliard eur.
Na financování vnitrostátních opatření, která
povedou ke zmírnění pandemie, bude v rámci facility poskytnuto celkem 672,5 miliardy
eur ve formě grantů a půjček. Finance budou
k dispozici tři roky a lze je využít na projekty
zahájené od 1. února 2020. Členské státy
mohou žádat o předběžné financování svých
plánů na podporu oživení a odolnosti až
do výše 13 %.
Podmínky pro získání podpory
Aby národní plány na podporu oživení a odolnosti získaly podporu EU, musí se soustředit
na hlavní oblasti politiky EU. Mezi ty patří ekologická transformace (stejně jako ochrana
biologické rozmanitosti), digitální transformace, hospodářská soudržnost a konkurenceschopnost, sociální a územní soudržnost. Finanční prostředky budou k dispozici také
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na projekty, které pomohou státním institucím čelit budoucím krizím a připravovat se
na ně, na projekty zaměřené na vzdělávání a
rozvoj dovedností.
Minimálně 37 % rozpočtu každého projektu
musí být určeno na opatření v oblasti klimatu,
minimálně 20 % na digitalizaci. Plány musí mít
trvalý socioekonomický dopad, součástí by
měly být reformy a investice.

Kontrola a dohled EP
Za dohled nad prováděním nástroje odpovídá
Evropská komise. Evropský parlament může
každé dva měsíce Komisi vyzvat, aby odpovědnému parlamentnímu výboru podala
zprávu o tom, jak se Evropská unie s krizí vypořádává. Komise je povinna zavést jednotný
informační a monitorovací systém, který poskytne informace o tom, jak státy finanční
prostředky využívají a také výsledky vzájemně
porovná.
Jakmile Rada schválí nařízení, vstoupí v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku EU. (EP)

António Costa, David Sassoli, Ursula von der Leyen
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EC 4: Zimní hospodářská prognóza 2021: Náročná zima, ale světlo na konci tunelu, 11.2.2021, https://
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ECB: Update on economic and monetary developments, https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/
html/eb202101.en.html
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ZDROJ FOTO: European Commission Audiovisual Service, Dostupné z https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
photo
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orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu. Naše činnosti
a produkty uvádíme níže.
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