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jaká byla podle Vás nejdůležitější událost v Evropské unii v měsíci září?
Schválně, jestli se naše pohledy shodují nebo liší. Přehled těch zářijových
informací z EU, které nás nejvíce zaujaly, naleznete níže.
Všechny zprávy se však do tohoto úvodu nevejdou, takže můj výčet TOP zpráva
z Evropy je následující. Určitě uprchlická vlna valící se starým kontinentem.
Jedno z možných řešení nabídli ministři vnitra na Radě EU, když rozhodli
o zavedení kvót na přerozdělování 120 tisíc uprchlíků mezi jednotlivé členské
státy. Z mého pohledu nejde o to, kolik těchto lidí má přijmout Česko a kolik jiná
země. Dle mého je zásadní, že tento systém přeci nemůže fungovat. Dosud
nikdo přesvědčivě neodpověděl na následující otázky: Jak přinutíme migranty
určené do Česka, aby neodjeli za svou rodinou do Německa? Zavřeme vnitřní
hranice a zrušíme Schengen? Budeme migranty násilně vracet? Co když
uprchlíků nebude kvótami stanovených 120 tisíc osob? Každopádně lídrům
Evropské unie v jejich rozhodovací roli, jak řešit tuto největší výzvu současné
dekády, vůbec nezávidím.
Důležitou událostí byly rozhodně i předčasné parlamentní volby v krizí zmítaném
Řecku. Syriza expremiéra Alexise Tsiprase opět přesvědčivě opanuje řeckou
politickou scénu. Zisk 35,5 % hlasů se přetavil ve 145 poslaneckých křesel
z 300. Syrize stejně jako v lednu jen těsně unikla majorita, takže bude muset
uzavřít koaliční smlouvu se staronovým partnerem stranou Nezávislých Řeků.
O obsazení nové vlády tak již víme, ale jaký bude její program a zejména
jakou tvář nastaví budoucí premiér Tsipras? Bude to neústupný Tsipras verze I.
letošního pololetí, nebo konstruktivní Tsipras à la letošní léto? Během podzimu
se to dozvíme.
Událostí hodnou okomentování je i spuštění Evropského fondu pro strategické
investice, jak si můžete přečíst na straně 6 ve Sloupku Komise. Z tzv. Junckerova
investičního plánu, jak je iniciativa podle svého duchovního otce také nazývána,
již nepřímo benefitují i tuzemští podnikatelé. Pod hlavičku plánu jsou zahrnuty
i záruky ČMZRB za úvěry malým a středním podnikům, které jsou čerpány na
základě komunitárního programu COSME.
Hlubší pohled si zaslouží evropský, respektive globální trend, který se sice
netýká pouze měsíce září, ale prosazuje se se sílící intenzitou od konce
loňského roku. Už jste slyšeli o rozšiřující se digitalizaci průmyslu, která dostala
nálepku Industry 4.0 nebo také čtvrtá (někdo tvrdí, že třetí) průmyslová revoluce?
O průmyslových vizích budoucnosti spojených s pojmy jako je 3D neboli aditivní
tisk, robotizace, internet věcí, big data, sdílení místo vlastnění apod. si přečtěte
v komentáři kolegy Radka Nováka z našeho Knowledge centra.
Hlavní téma jsme tentokrát věnovali vývojům a trendům, o kterých určitě čas
od času přemýšlela většina z vás. Jaké je aktuální postavení Evropské unie
v celosvětové ekonomice a společnosti a jak se toto postavení vyvíjí? Jak jsme
na tom z hlediska velikosti populace, HDP, zdanění, konkurenceschopnosti…
Naleznete na stranách 9 až 12.
Co nejdelší babí léto a co nejméně evropských a podobných krizí přeje
Jan Jedlička
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Události v EU

Výsledky předčasných parlamentních voleb v Řecku:
vítezství Syrizy s celkem 35,5 % hlasů. - Transatlantické
obchodní a investiční partnerství: Evropská komisařka
pro obchod Cecilia Malmströmová navrhla nový systém
investičních soudů. - Evropská ombudsmanka řeší, zda
Komise cenzurovala tabákové dokumenty kvůli TTIP. Trh s elektřinou v Evropské unii se změní.

politika
Výsledky předčasných parlamentních voleb
v Řecku
Kdo provede Řecko reformami, ke kterým se výměnou
za poskytnutí třetího záchranného balíčku zavázala vláda
bývalého premiéra Alexise Tsiprase, který rezignoval poté, co
se část jeho strany Syriza proti úsporným opatřením postavila?
Řekové o tom rozhodovali v předčasných parlamentních
volbách, které se konaly 20. září.
Předvolební odhady dávaly podobné šance levicové Syrize
a středopravé Nové demokracii. Bylo tak jasné, že nakonec
nebude nejdůležitější, kdo volby formálně vyhraje, ale kdo
dokáže sestavit životaschopnou koalici, schopnou potřebné
reformy zrealizovat.
Třetí místo se předem přisuzovalo neonacistickému Zlatému
úsvitu. Do parlamentu se počítalo i se socialistickým Pasokem
a středovou stranou Potami, ale také krajně levicovou Lidovou
jednotou, která se odštěpila od Syrizy, a Nezávislými Řeky,
kteří byli součástí koalice v Tsiprasově vládě.

zůstala pod tříprocentní hranicí pro vstup do parlamentu.
O samotné volby nebyl příliš velký zájem. Zúčastnilo se
jich pouze 56,57 % oprávněných voličů, což je méně než
v lednu, kdy volební účast dosáhla 63,6 %.
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/5-udalostiminuleho-tydne-ktere-byste-nemeli-prehlednout-012896
http://ekloges.ypes.gr/current/v/public/index.html?lang=en#

zahraniční obchod
TTIP: Nový systém investičních soudů
Evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová
16. září navrhla systém investičních soudů, který by
nahradil dosavadní mechanismus pro urovnávání sporů mezi
investory a státy (ISDS).
Nový systém by se měl v první řadě použít při dojednávání
Transatlantického obchodního a investičního partnerství
(TTIP) mezi EU a Spojenými státy.

A výsledky? Následující ráno potvrdilo vítězství Syrizy. Alexis
Tsipras zvítězil s poměrně velkým náskokem téměř sedmi
procent - po sečtení se ukázalo, že získal 35,46 % hlasů,
zatímco konzervativní Nová demokracie jen 28,10 %.
Na třetím místě skončil neonacistický Zlatý úsvit se ziskem
6,99 % odevzdaných hlasů. Socialistická strana Pasok dostala
6,28 % a řečtí komunisté mají 5,55 %.
Do Parlamentu se s 3,69 % hlasů dostala i pravicová strana
Nezávislí Řekové, se kterou Syriza pravděpodobně znovu
vytvoří koalici. Spolu budou mít většinu ze tří set poslaneckých
křesel (145 + 75).
Postoupila i centristická strana Potami a Centristická unie.
Lidová jednota, která se před volbami odštěpila od Syrizy,

Výsledek parlamentních voleb v Řecku (v %)
SYRIZA
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Podle představ Komise by o případných sporech místo
soukromých arbitrů rozhodovali soudci společně nominovaní
Evropskou unií a Spojenými státy.
Systém má být dvoustupňový, v první instanci má být soudců
15, pět z Evropy, pět z USA a pět ze třetích zemí. Odvolací
soud má mít šest soudců, po dvou z EU, USA a třetích států.
O návrhu bude Komise jednat nejprve se členskými státy
EU a europoslanci. Pak jej předloží také americké straně.
Ta ovšem zatím na přítomnosti klauzule o ISDS v obchodní
smlouvě trvala.
Plán se příliš nezamlouvá ani zeleným v Evropském parlamentu
a neziskovým organizacím, podle kterých jde Komise stále
na ruku nadnárodním korporacím, proti čemuž protestují.
Arbitráže jsou dlouhodobě jedním z nejspornějších témat,
která se s dohodou TTIP pojí.
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/5-udalostiminuleho-tydne-ktere-byste-nemeli-prehlednout-012896
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5651_en.htm
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Cenzurovala Komise tabákové dokumenty kvůli TTIP? Věc
řeší evropská ombudsmanka
Bruselská nevládní organizace Corporate Europe
Observatory obviňuje Evropskou komisi, že cenzurovala
dokumenty o schůzkách úředníků s tabákovými firmami.
Údajně to udělala kvůli jednáním o Transatlantickém
obchodním a investičním partnerství (TTIP). Komise takové
tvrzení odmítá.
Záznamy o jednání s tabákovými lobbisty si organizace
vyžádala na základě pravidel o svobodném přístupu
k informacím. Odvolávala se přitom i na pravidla Světové
zdravotnické organizace, podle kterých musí úřady zaručit
plnou transparentnost ve vztazích s tabákovým průmyslem.
Generální tajemnice Komise Catherine Dayová však
povolila jen částečný přístup, čímž umožnila většinu textů
zcenzurovat.
Například ve 14stránkovém dokumentu od společnosti
British American Tobacco z loňského května je začerněná
téměř každá stránka. V zápise o schůzce zástupců Komise
s firmou Philip Morris je odstraněno dokonce i datum.
Podle evropské ombudsmanky Emily O´Reillyové takový
druh cenzury vyvolává otázky o povaze jednání Komise
s tabákovým průmyslem. Omezení přístupu k informacím
podle ní nebylo dostatečně odůvodnitelné.
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/cenzurovalakomise-tabakove-dokumenty-kvuli-ttip-vec-resi-evropskaombudsmanka-012862#sthash.J3GZQhrg.dpuf
http://www.asktheeu.org/en/request/contacts_with_the_
tobacco_indust

energetika a doprava
Trh s elektřinou v EU se změní
Česko chce, aby se EU vydala směrem k jednotnému trhu
s elektřinou, který nebude poskytovat speciální podmínky
obnovitelným zdrojům a nebude pracovat s takzvanými
kapacitními mechanismy. Na mezinárodní konferenci
International Energy Club, která se konala 16. - 17. září
v Ostravě, to řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
Takzvaný energy-only market zahrnuje vedle samotného
obchodu s elektřinou pouze regulační a podpůrné služby.
Integrace obnovitelných zdrojů energie (OZE) - to je pozice,
kterou chce Česko prosazovat během začínajících debat
o budoucí podobě trhu s elektřinou v EU. V polovině července
představila Evropská unie konzultační materiál, na základě
kterého příští rok vytvoří legislativní návrh.
Lepší integrace OZE do trhu je dle ministra možná zejména
s malými a decentralizovanými zdroji, jejichž rozvoj chce
vláda podporovat.

Samotné Česko udělalo výrazný krok k funkčnímu trhu
s elektřinou, když vloni upravilo systém podpory OZE s cílem
minimalizovat negativní dopady na trh.
EU na vývoj reaguje i tím, že na neformální setkání ministrů
pro energetiku, které se konalo 23. září, byl pozván Elon Musk
generální ředitel společnosti Tesla. Jeho firma letos v květnu
způsobila rozruch, když představila baterie pro skladování
energie v domácnostech.
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/evropsky-trhs-elektrinou-se-zmeni-cesko-v-nem-chce-misto-projadro-012902
http://www.mpo.cz/dokument162342.html

azyl a migrace
Azylové systémy se v Evropě stále liší
Proč některé země uprchlíky lákají, zatímco jiným by se
raději vyhnuli? Důvodem jsou značné rozdíly v azylových
systémech mezi jednotlivými členskými zeměmi. Státy EU si
nad svými národními azylovými systémy stále ponechávají
kontrolu. I když se EU snaží již od roku 2000 o jejich propojení,
v přístupu k žadatelům se jednotlivé země značně liší.
Navzdory společnému závazku na ochranu azylantů existují
velké rozdíly například ve výši poskytované finanční
pomoci, podpoře bydlení, přiznání práva na sloučení
rodiny, ale i v tom, jak snadno lze v dané zemi dosáhnout
statusu uprchlíka.
Zatímco šance na jeho získání je v některých státech velmi
nízká, jiné poskytují azyl až ve 100 % případů. Čísla se liší
podle přijímající země či podle země, ze které uprchlík pochází.
Například v roce 2014 byl ve Švédsku udělen azyl všem
eritrejským žadatelům, zatímco ve Francii jich uspělo jen
26 %. Podobně rozdílné úspěchy vykazují například žadatelé
z Iráku, kteří mají větší šanci právě ve Francii, zatímco Řecko
udělilo azyl jen 14 % z nich. Dokládá to výroční zpráva
Evropské rady pro uprchlíky a exulanty z roku 2014/2015.
Za celý rok 2014 bylo v Evropě podáno 626 710 žádostí
o azyl. Za první polovinu roku 2015 se počet žádostí vyšplhal
téměř k 370 000 – z toho 210 000 lidí podalo žádost ve druhé
čtvrtině tohoto roku, což představuje až 85% meziroční nárůst.
Nejvíce žadatelů pocházelo ze Sýrie, Afghánistánu a Eritreje.
EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Proč některé země uprchlíky lákají, zatímco jiným by se
raději vyhnuli? Důvodem jsou značné rozdíly v azylových
systémech mezi členskými zeměmi. - Rada EU rozhodla
o přerozdělení 120 tisíc uprchlíků. - Vlaková jízdenka
na jméno? Kvůli teroristům může EU zavést kontroly na
železnici. - Česko možná nebude moci čerpat dotace na
rozvoj vysokorychlostního internetu.

Podle údajů Francouzského úřadu pro ochranu
uprchlíků a osob bez státní příslušnosti nebyla
Francie v roce 2014 v udělování azylu příliš
štědrá – uspělo jen 16 % žadatelů. Nejvíce
žadatelů v roce 2014 pocházelo z Demokratické
republiky Kongo, Ruska, Bangladéše a Sýrie.
Žadatelům v prvním roce vyřizování žádosti není dovoleno
pracovat. Pobírají dočasnou finanční podporu, která činí
11,35 eura na den, mají zaručenou bezplatnou zdravotní péči
a ubytování v azylových domech.
Německo je pro uprchlíky tradičně populární
konečnou destinací a jeho atraktivita sílí. Jen za
uplynulé měsíce tohoto roku udělil Spolkový úřad
pro migraci a uprchlíky azyl 250 tis. žadatelů,
což je dvakrát více než za celý rok 2014.
V prvních měsících dostávají žadatelé o azyl v Německu
zdarma jídlo a měsíční příspěvek ve výši 143 eur, který se
následně může zvýšit až na 216 eur. Zároveň jim však po dobu
prvních třech měsíců není umožněno pracovat a ani pak se
jejich šance na získání práce příliš nelepší – během prvních 15
měsíců pobytu mají při žádosti o práci před azylanty přednost
němečtí občané a občané EU.
Přestože Polsko nebývalo oblíbenou destinací
pro uprchlíky, od počátku migrační krize
zaznamenalo podstatný nárůst žádostí.
V roce 2014 zde bylo podáno 8 000 žádostí,
z nichž 262 bylo vyřízeno kladně. Jen během
prvních 6 měsíců roku 2015 obdrželo Polsko 4 199 žádostí,
což meziročně znamená 11% nárůst. Status uprchlíka byl však
přiznán pouze v 273 případech, nejvíce žadatelům ze Sýrie,
Egypta, Iráku.
Během doby vyřízení žádosti (v průměru 5 měsíců a 8 dní)
má žadatel nárok na bezplatné stravování a ubytování
v azylovém centru, nebo může obdržet příspěvek na bydlení
a jídlo mimo azylové centrum. Má také nárok na bezplatnou
zdravotní péči a děti jsou umístěny do škol. Pro ně dostávají
rodiče navíc příspěvek na školní oběd.
Stejně jako Německo, i Švédsko je dlouhodobě
jednou z nejvyhledávanějších destinací.
Důvody jsou jasné – vysoká míra kladně
vyřízených žádostí a štědře poskytované
sociální výhody. Podle Švédské agentury pro
migraci (Migrationsverket) udělilo Švédsko roce 2014 azyl
33 671 žadatelům. Vyřízení žádosti zabralo v průměru 131 dní.
Pokud je v době procesu zpracování žádosti azylant schopen
prokázat svou totožnost, je mu umožněno pracovat i bez
pracovního povolení. Pokud však uprchlík není schopen
pracovat, nebo nemá dost svých vlastních prostředků, může
obdržet finanční podporu, která by měla stačit na základní
jídlo, oblečení a vlastní výdaje.
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Italský azylový systém kolabuje. Země má
14 zařízení pro uprchlíky a 5 uprchlických
táborů. Většina z 116 000 uprchlíků, kteří
dorazili k břehům Itálie během minulých měsíců,
je ale umístěna v provizorních prostorách. Podle
zákona by zpracování žádosti o azyl nemělo trvat déle než
35 dní, realita je však jiná. Průměrně zabere vyřízení azylu až
jeden rok.
Když uprchlíci do Itálie přijdou, nejprve jsou v záchytných
centrech identifikováni. Ti, kteří by mohli získat mezinárodní
ochranu, jsou poté přesunuti do zvláštních center pro
žadatele o azyl, zatímco nelegální imigranti jsou zastaveni
a následně vyhoštěni.
http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/clanek/
data-azylove-systemy-se-v-eu-stale-lisi-012909#sthash.
PgKSAdQk.dpuf
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/aida_annualreport_2014-2015_0.pdf
Rada EU rozhodla o přerozdělení 120 tisíc uprchlíků
Ministři vnitra členských států dali zelenou tzv. kvótám.
Země EU si tak přerozdělí dalších 120 tisíc uprchlíků
(relokace 40 tisíc běženců byla schválena již v červnu)
z Itálie a Řecka. Původní návrh Komise počítal i s relokací
54 tisíc uprchlíků z Maďarska, které s tímto plánem však
nesouhlasilo. Ze 120 tisíc míst si země proto zatím přerozdělí
jen 66 z Itálie a Řecka a 54 tisíc bude vyčleněno jako rezerva
pro členské státy, které budou s přílivem běženců potřebovat
pomoc v budoucnu. Pro Českou republiku přijetí kvót
znamená, že bude muset během dvou let přijmout 1 591
osob (376 z Itálie a 1 215 z Řecka).
Proti kvótám hlasovalo Česko, Maďarsko, Slovensko
a Rumunsko. Finsko se hlasování zdrželo. Polsko, které
se stejně jako ostatní státy Visegrádské skupiny kvótám
dlouhodobě bránilo, nakonec svůj postoj přehodnotilo
a hlasovalo pro.
Slovenský premiér k rozhodnutí Rady uvedl, že ho
respektovat nebude a oznámil, že jeho země podá žalobu
k Soudnímu dvoru EU v Lucemburku.

Události v EU

Den po setkání Rady EU, se také uskutečnil mimořádný
summit Evropské rady. Zde už ale hlavy států EU o kvótách
nejednaly. Lídři se věnovali konkrétním opatřením, které
by EU při řešení uprchlické krize měla v co nejbližší době
podniknout.
Mezi schválená opatření patří finanční pomoc ve výši
1 miliardy eur uprchlíkům přímo na Blízkém východě
prostřednictvím Světového potravinového programu a Úřadu
vysokého komisaře pro uprchlíky OSN, spuštění hotspotů
v Řecku a Itálii do konce listopadu, posílení pomoci Libanonu,
Jordánsku, Turecku a dalším zemím v blízkovýchodním
regionu či lepší ochrana vnějších hranic.
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/5-udalostiminuleho-tydne-ktere-byste-nemeli-prehlednout-012910
http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_16886_en.htm

justice a záležitosti vnitra
Vlaková jízdenka na jméno? Kvůli teroristům
může EU zavést kontroly na železnici
Vlakové jízdenky by v EU mohly
nést povinně údaje o cestujících,
kteří na ně cestují. Průvodčí by mohli
mít přístup k Schengenskému
informačnímu systému, aby tak
snadněji zjistili, zda se ve vlacích
nepohybují osoby podezřelé
z terorismu. Zapracovat by se také
mělo na bezpečnostním výzkumu. To jsou jen některé nápady,
které budou unijní ministři dopravy probírat na svém setkání
8. října v Lucemburku, uvedl evropský protiteroristický
koordinátor Gilles de Kerchove.
Ve stejný den se v hlavním městě Lucemburska sejdou
i ministři vnitra. EU tak reaguje na srpnový útok v rychlovlaku
Thalys na trase Amsterdam-Paříž, který si vyžádal tři zraněné.
Zatím nelze přesně říci, jaká konkrétní opatření EU pro posílení
bezpečnosti ve vlacích zavede. Teprve z debaty ministrů
vyplyne, jestli bude Unie přijímat nové legislativní předpisy.

obtížné zavádět ve vlacích podobná bezpečnostní pravidla,
jaká platí v letadlech. Přesto v oblasti vlakové dopravy zůstává
velký prostor pro vylepšení bezpečnosti.
Lepší kontrolu v letadlové dopravě EU řeší už dlouho. Do
trojstranných jednání mezi Evropskou komisí, členskými
zeměmi a europoslanci míří směrnice o jmenné evidenci
cestujících (Passanger name records – PNR).
Předpis se dosud zdržoval v Evropském parlamentu, který
má obavy o bezpečnost osobních dat. Na základě směrnice
by totiž měly letecké společnosti shromažďovat údaje
o cestujících, kteří v letadlech směřují do nebo z EU. K nim
by měly přístup bezpečnostní úřady. Směrnice by se měla
týkat například jmen cestujících, údajů o zarezervovaných
sedadlech, zavazadlech nebo způsobu platby.
http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/clanek/
vlakem-jen-po-zadani-osobnich-udaju-kvuli-teroristum-muzeeu-zavest-kontroly-na-zeleznici-012873#sthash.bq6Bgugi.dpuf
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-againstterrorism/counter-terrorism-coordinator/

kohezní politika
Česko možná nebude moci čerpat dotace na
rozvoj vysokorychlostního internetu
Česku hrozí, že nebude moci čerpat dotace z fondů EU
na rozvoj vysokorychlostního internetu z důvodu neplnění
podmínek pro čerpání. Jedná se o částku ve výši 14 mld. korun.
Záměr pokrýt do roku 2018 obyvatelstvo připojením internetu
o rychlosti nejméně 30 Mbit/s, definovala ČR již dříve. Dotace,
která by byla poskytnuta prostřednictví OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost však vyžaduje investiční spoluúčast
telekomunikačních firem. Jak ale uvedli jejich zástupci spolu
s hospodářskou komorou na tiskové konferenci, Národní plán
pro rozvoj sítí nevyhovuje evropským pravidlům.
Dle členky představenstva hospodářské komory chybí tomuto
vládnímu plánu některé náležitosti, které EU pro čerpání
dotací vyžaduje. Jedná se zejména o analýzu současného
stavu internetového pokrytí. Firmy proto vládu vyzvaly ke
zpracování analýzy – navržen byl Český telekomunikační úřad.

Pomoci by politikům měly i podklady od expertní skupiny
Evropské komise pro bezpečnost pozemní dopravy,
kterou komisařka pro dopravu Violeta Bulcová požádala, aby
představila nejlepší opatření fungující v jednotlivých zemích.
O vlakové bezpečnosti také na konci srpna jednali ministři
vnitra a dopravy z osmi členských zemí společně se zástupci
Švýcarska, evropským komisařem pro migraci, vnitřní věci
a občanství Dimitrisem Avramopulosem, komisařkou Bulcovou
a právě de Kerchovem.
Podle protiteroristického koordinátora by bylo jen velmi

http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/tiskovezpravy/tiskove-zpravy-2015/cr-hrozi-ze-prijde-o-dotace-navysokorychlostni-internet.aspx
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Sloupek
Komise

Zastoupení Evropské komise v ČR naplňuje Měsíčník EU
aktualit příspěvky do rubriky „Sloupek Komise“. V říjnovém
čísle se článek věnuje Investičnímu plánu pro Evropu,
který se nyní dostal do fáze své plné funkčnosti a i v ČR už
mohou malé a střední podniky dosáhnout na první finanční
nástroje garantované fondem EFSI. Více informací se
dočtete na dalších řádcích.

České podniky již těží z evropského investičního
plánu
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v posledním
listopadovém týdnu loňského roku představil dlouho očekávaný
„Investiční plán pro Evropu“. Až 315 miliard eur nových investic
má v Evropské unii pomoci nastartovat růst a nabídnout lidem
více pracovních míst.
Návrh reagoval na hluboký
investiční propad v EU, ke
kterému dochází od počátku
hospodářské krize v roce
2009. Podle odhadů Komise
se roční objem hrubých
investic v EU nachází
zhruba 300 miliard eur pod
„dlouhodobým“ normálem. Nízká úroveň investic přitom
negativně ovlivňuje hospodářský růst několika „kanály“.
Zaprvé, investice jsou významnou součástí agregátní poptávky.
V delším časovém horizontu má investiční deficit negativní
vliv na produktivitu práce, což snižuje tempo růstu životní
úrovně. Záměrem investičního plánu Komise je tedy „rozhýbat“
investice s využitím dostupných veřejných i soukromých
finančních prostředků - prostřednictvím přímých kapitálových
investic a dodatečných záruk za úvěry.
Institucím Evropské unie se podařilo, ve spolupráci s členskými
státy, uvést „investiční balíček“ v život v rekordně krátkém
čase. Již 4. července 2015 vstoupilo v platnost nařízení
o Evropském fondu pro strategické investice (EFSI).
Ten vznikl v partnerství s Evropskou investiční bankou (EIB)
a jeho základ tvoří záruka ve výši 16 miliard eur z rozpočtu
EU v kombinaci s 5 miliardami eur, které vyčlenila EIB. Podle
odhadů na základě historických dat je očekáván multiplikační
efekt fondu 1:15. Každé euro z veřejných prostředků, které
bude fondem mobilizováno spolu se soukromými zdroji, by tedy
mělo vytvořit 15 eur celkových investic, k nimž by jinak nedošlo.
Další potřebné legislativní kroky potřebné pro rozjezd fondu
EFSI – zejména legislativa ustanovující operace fondu a záruky
Evropské unie – byly dokončeny v průběhu léta. V této době
již Evropská investiční banka zahájila čerpání fondu s devíti
transakcemi.
Jako příklad lze uvést Francii, kde fond podporuje projekt
směřující ke zlepšení energetické účinnosti domácností. Ve
Španělsku, EFSI financuje dlouhodobý úvěr na projekt plynové
rozvodové sítě. V Irsku, fond poskytuje zdroje na výstavbu
nových čtrnácti zdravotních center. Fond rovněž umožnil
Evropskému investičnímu fondu (EIF) pokračování financování
malých a středních podniků v rámci programu COSME.
České podniky již také těží z Investičního plánu pro Evropu.
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V srpnu Evropský investiční fond a Českomoravská záruční
a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB) podepsali první transakci
COSME v České republice, která využívá podporu Evropského
fondu pro strategické investice (EFSI).
Na základě uzavřené smlouvy získá ČMZRB protizáruku
umožňující podpořit úvěry pro malé a střední podnikatele
v České republice ve výši 4,4 mld. Kč, a to až do konce roku
2017.
Investiční plán pro Evropu však není pouze o nových
finančních zdrojích. Nedílnou součástí iniciativy je odstranění
nebo úprava odvětvových předpisů, které brzdí investice.
Komise se v současnosti zaměřuje zejména na odstranění
regulačních i jiných překážek v oblastech energetiky,
telekomunikací, digitálních technologií a dopravy, jakož
i překážek na trzích se službami a zbožím.
Od září 2015 je k dispozici tzv. Evropské investiční poradní
místo (European Advisory Investment Hub), které pomáhá
zejména investorům a finančním zprostředkovatelům. Žádost
o technickou pomoc lze podávat zejména v oblasti přípravy
investic a jejich finančního strukturování.
Podle odhadů Evropské komise by navrhovaná opatření jako
celek mohla během následujících tří let zvýšit HDP EU o 330–
410 miliard eur a dát vzniknout až 1,3 milionu nových
pracovních míst. V polovině roku 2016 posoudí Evropská
komise a hlavy států a předsedové vlád dosažený pokrok
a v případě potřeby zváží další možnosti.

Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci
s Evropskou investiční bankou dne 17. září 2015 uspořádalo
seminář s názvem „Financování investic v České republice:
Investiční plán pro Evropu“. Hlavním cílem bylo představit
českým podnikům možnosti financování z nově ustanoveného
Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) v rámci
Evropské investiční banky (EIB).
Výstupy ze semináře naleznete na adrese: http://www.cebre.
cz/cz/docs/investicni-plan-pro-evropu/
Další informace k fondu EFSI naleznete na stránkách
Investičního plánu či tzv. Evropského investičního poradního
místa (European Advisory Investment Hub):
http://ec.europa.eu/invest-eu I http://www.eib.org/eiah/

V rubrice InfoServis zobrazujeme nadcházející zasedání
klíčových rozhodovacích orgánů EU, která jsou doplňována
dalšími významnými událostmi. Agenda jednání těchto
klíčových orgánů je připravována často jen několik dní
před vlastním jednáním a je možno ji vyhledat na těchto
odkazech: http://europa.eu/newsroom/calendar/; http://
www.eu2015lu.eu/en/index.html

InfoServis

Zasedání klíčových institucí EU
8. 10. 2015			

Brusel, Belgie

22. 10. 2015		

Lucemburk, Lucembursko

- Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku

- Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov

8. 10. 2015			

26. - 29. 10. 2015

Lucemburk, Lucembursko

Štrasburk, Francie

- Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní záležitosti

- Zasedání výboru Evropského parlamentu

12. 10. 2015			

26. 10. 2015		

Lucemburk, Lucembursko

Lucemburk, Lucembursko

- Zasedání Rady pro zahraniční záležitosti

- Zasedání Rady pro zahraniční záležitosti

13. 10. 2015			

26. 10. 2015		

Lucemburk, Lucembursko

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro všeobecné záležitosti

- Zasedání Rady pro životní prostředí

14. 10. 2015			

26. - 29. 10. 2015

Brusel, Belgie

Štrasburk, Francie

- Plenární zasedání Evropského parlamentu

- Plenární zasedání Evropského parlamentu

19. 10. 2015			

9. 11. 2015		

Brusel, Belgie

- Zasedání výboru Evropského parlamentu

Brusel, Belgie

- Zasedání Euroskupiny

Zdroj: www.europa.eu, http://www.eu2015lu.eu, přístup ke dni 30. 9. 2015

EUROkvíz
otázka pro tento měsíc
Ekonomická výkonnost Číny roste. V roce 2000 byl čínský
hrubý domácí produkt na obyvatele ve standardu kupní síly
(PPS) na úrovni 13 % unijního průměru.
V roce 2014 už tento podíl (v HDP/obyv v PPS) činil téměř
37 %. Evropská ekonomika se už dostala z recese a roste.
Zachová se rychlost čínské konvergence? Naše otázka zní:

Jaká bude výkonnost čínské ekonomiky vůči EU
(jestliže nyní činí téměř 37 %) v roce 2030?

Odpověď na minulou otázku
V minulém čísle Měsíčníku jsme položili otázku na téma,
jaký bude dominantní pohon automobilů v roce 2030. Vox
populi našich čtenářů říká, že téměř polovina automobilů
bude vybavena benzínovou či naftovou pohonnou jednotkou.
Třetina aut – a to by znamenalo výrazný nárůst oproti
současným zanedbatelným číslům – budou elektromobily.
Stlačený (CNG) či tekutý (LNG) zemní plyn bude pohánět
13 % automobilů. Jak by asi průzkum dopadl, kdyby byl
zveřejněn nyní, po šokující zprávě o systematickém falšování
emisních údajů v dieselových motorech značky VW?
Co bude dominantním pohonem automobilů v roce 2035?
3,3%
13,3%

• nižší
• stejná
• do 50 %

nafta/benzín
elektřina

46,7%
36,7%

CNG/LNG

• nad 50 %
Vaše odpovědi na tuto otázku nám můžete zasílat
prostřednictvím formuláře, který naleznete na: bit.do/eurokviz6

jiné

Zdroj: EUROkvíz EU Office Česká spořitelna
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Drobnohled

Digitalizace a nástup internetu zasahující do všech činností
lidského života přichází rychlým tempem i do průmyslu.
Toto téma se stalo v poslední době velmi diskutované i na
půdě jednotlivých členských států a Evropské komise,
která nedávno přišla s novou strategií pro jednotný digitální
trh. V Německu je tento trend pod pojmem Průmysl 4.0
dokonce označován za 4. průmyslovou revoluci.

Digitální revoluce je výzvou pro evropský
průmysl
To, že digitální revoluce není jen „marketingovou bublinou“,
dosvědčuje fakt, že jí velkou váhu přikládá německá vláda
a tamní obří podniky jako Bosch, Siemens či Volkswagen.
Také EU bude muset na tento trend reagovat, ať už v oblastech
jako jsou kybernetická bezpečnost či nové technologické
standardy a harmonizace. Ani Česká republika nezůstává
pozadu. V polovině září ministr průmyslu a obchodu Jan
Mládek představil Národní iniciativu Průmysl 4.0.
Tento dokument se zabývá nejen samotným pojmem Průmysl
4.0, ale řeší i oblasti, kterým se bude chtít vláda věnovat, ať
už se jedná o technologické předpoklady a vize, požadavky
na standardizaci, bezpečnost, dopady na trh práce, kvalifikaci
pracovní síly, vzdělávací systém a jiné. Průmyslová výroba
je pro ČR velmi významná, proto zachycení posledních
trendů a realizace Průmyslu 4.0 bude důležitým základem
pro budoucí vývoj české ekonomiky a příležitostí pro zvýšení
konkurenceschopnosti a inovativnosti tuzemských podniků.

Po dokončení bude výrobek bez lidské pomoci naskladněn či
přímo odeslán zákazníkovi. Tyto na první pohled především
technologické změny mají velký potenciál ovlivnit i stávající
dodavatelsko-odběratelské procesy a obchodní model. Jak?

Pronájem místo nákupu
Jednou z největších změn plynoucí z digitalizace a z rychle se
měnícího prostředí, bude rostoucí význam služeb v průmyslu.
Lidé ani firmy už nebudou chtít vlastnit výrobky a stroje a raději
si je pronajmou. A to ať již na 20 let, na 3 měsíce nebo jen na
jednu zakázku. Digitalizace průmyslu, kyberneticko-fyzikální
systémy, roboti či 3D tiskárny také přinesou mnohem více
svobody a volnosti do výrobního procesu, díky čemuž bude
možné vyrábět zakázky na míru za relativně nízké náklady, a to
i v malých objemech. Rovněž výrobní model se změní: Putovat
budou hlavně data, zatímco fyzickou produkci bude možné
provádět lokálně. A to i malými a středními společnostmi.
Velcí výrobci pak mohou reagovat zřízením malých, výrobních
autonomních jednotek, které budou posílat na místa, kde
budou potřeba, aniž by budovali velké továrny.
Díky senzorům, IT, softwaru, 3D tisku či robotům rovněž
přijdou do odvětví noví hráči. Příkladem je již dnes Facebook
investující do bezpilotních letounů nebo Google vstupující do
biotechnologií či automobilového průmyslu.

Roboti útočí
Dominantními technologiemi průmyslu budou IT, elektrotechnika
a robotika, což bude klást velké nároky na zaměstnance. Za
pár let tak už dělník nebude pracovat se soustruhem, ale
s tabletem a na něj napojeným chytrým robotem. Změní se
tím struktura zaměstnanců v průmyslu, kdy poroste poptávka
po vysoce kvalifikované pracovní síle schopné roboty ovládat.
Některá místa zaniknou, jiná ale vzniknou.
Čtvrtá průmyslová revoluce totiž v praxi znamená propojení
všech chytrých přístrojů, výrobních linek a výrobků, produkčních
systémů, skladů, logistiky i servisu do jedné inteligentní
informační sítě, v jejímž rámci budou chytré přístroje
zákazníků, výrobců i dodavatelů navzájem a bez lidské pomoci
komunikovat. Výrobní proces se díky tomu podstatně změní: Vše
začne daty, která budou od zákazníků, dodavatelů i samotné
továrny sebrána a vyhodnocena ještě před samotnou výrobou.
Tu pak automaticky zajistí technologie, roboti, 3D tiskárny,
mikročipy, senzory či čtečky kódů. Celý systém bude přitom
digitálně propojen a vše spolu bude komunikovat; jakmile jeden
stroj dokončí výrobek, okamžitě informuje dopravník, který
přijede a odveze produkt k dalšímu, již naprogramovanému
stroji. Navzájem spolu budou komunikovat i výrobní systémy
dodavatelů.
8
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Digitální revoluce přináší samozřejmě i rizika. Vedle toho, že
některé společnosti nezachytí změny, spočívají hlavní hrozby
v otázkách jako bezpečnost podnikových dat, nedostatek
kvalitních zaměstnanců či harmonizace standardů, pomocí
nichž mají jednotlivé součásti internetu věcí a služeb
komunikovat. Na druhou stranu je digitální revoluce pro české
podniky i vzhledem k jejich napojení na inovující německý
průmysl velkou příležitostí.
A jaké výhody mohou průmyslové společnosti získat? Kromě
toho, že se připraví na nastupující generaci Z (generaci
internetu), že díky digitalizaci výrazně zvýší produktivitu (až
o čtvrtinu), kvalitu a sníží náklady na materiály i energie, tak se
především vydají na cestu, jak v budoucnosti uspět na rychle
se měnícím světovém trhu.
Radek Novák, Knowledge Centre Erste Corporate Banking

Srovnání ostatních států Evropské unie vůči ČR je
docela obvyklé. Jak si však vede samotná EU oproti
dalším světovým ekonomikám? Jaké rozdíly mezi
těmito ekonomikami panují, co se v posledních letech
měnilo na poli makroekonomických, demografických
či socioekonomických ukazatelů? Pohled „tvrdých“ dat
a mezinárodních institucí přinášíme na dalších řádcích.

Hlavní téma

evropská unie: hráč na světovém poli
Úvod
partnery EU: Brazílie, Čína, Indie, Indonésie, Japonsko, Rusko,
Jihoafrická republika (JAR), Spojené státy americké (USA)
a pro srovnání jsme zařadili i Německo a Českou republiku.

Vývoj a trendy v jednotlivých státech Evropské unie jsme Vám
v minulých číslech Měsíčníku EU aktualit nabídli podle různých
témat a ukazatelů již několikrát. V detailech a úzkém zaměření
se ale může snadno vytratit celkový kontext. Jak si vede
Evropská unie mezi ostatními velkými ekonomikami?

Tyto ekonomiky jsme sledovali podle ukazatelů týkajících se jak
populace, makroekonomických veličin, tak i z pohledu světových
institucí vytvářejících indexy sledující konkurenceschopnost
a podnikání.

Zaměřili jsme se na světové ekonomiky, které jsou důležité
svou velikostí, významem nebo jsou důležitými konkurenty či

populační exploze
Vývoj a projekce populace ve světových ekonomikách

1960 1960

EU

EU

13%

Brazílie
Brazílie
Čína Čína

2014
2014
2014
13%

2%

JAR
USA

Ostatní státy

Ostatní státy

41%

41% 41% 41%

22%

Japonsko
Japonsko

USA

6%
1%

2060
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7%

4%

1%

3%

3%

3%

19% 19%

22%

52% 52%

6%
4%

2%

2%
5%

5%

13% 13%

Indonésie
Indonésie

JAR

3% 3%
7% 7%

31%

31%

Indie Indie

RuskoRusko

7%

2%

2014

17% 17%

18% 18%

15%

3%

15%

4%
1%

4% 4%
4% 4% 4% 4%
1% 1% 2%
2% 2% 2% 2%

1%

Zdroj: The World Bank, Eurostat
Světová populace v posledních desetiletích velmi výrazně
rostla. Ještě v šedesátých letech minulého století žilo na zemi
něco kolem 3 miliard obyvatel. Tento počet se už podle údajů
OSN v roce 1999 zdvojnásobil a hranice sedmi miliard byla
překonána v roce 2011. Pro rok 2060 se předpokládá, že počet
populace dosáhne 10 miliard.
Podíl obyvatelstva u sledovaných světových ekonomik
dosahoval ještě v roce 1960 zhruba 2/3 světové populace.
Tento podíl se však v průběhu let velmi významně snižoval
ve prospěch ostatních států hlavně z Afriky, Asie a Latinské
Ameriky. Tento trend by měl pokračovat podle demografických
projekcí i v následujících letech. V roce 2014 žilo na Zemi více
jak 7,2 miliard obyvatel. Nejlidnatější zemí byla Čína, u které
se však předpokládá klesající trend. Indie, která se umístila
na druhém místě, Čínu velmi rychle dohání. Námi sledované
ekonomiky v daném roce představovaly téměř 60 % světové
populace. Vývoj počtu obyvatel je úzce spojen i s její strukturou.

3% 3%
4%
1% 1%
1% 1%
1% 1%

4%

4%
2%

2%

Věková struktura obyvatel v roce 2014 (%)
Věk 0-14

Věk 15-64

Věk 65+

Čína

17

74

9

Rusko

16

71

13

Brazílie

24

68

8

ČR

15

67

18

Indonésie

28

67

5

USA

19

67

14

Německo

13

66

21

EU

15

66

19

Indie

29

66

5

JAR

30

65

5

Japonsko

13

61

26

Zdroj: The World Bank
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Pro rozvojové země je charakteristické, že mladá populace
má významný podíl, kdežto u vyspělých států věková složka
mladých bývá nižší a klesá, čímž dochází ke stárnutí populace.
U námi sledovaných ekonomik je to dobře patrné u Japonska,
kde podíl osob starších 65 let představuje více než čtvrtinu
obyvatelstva, což s sebou přináší i velký tlak na produktivní
obyvatelstvo. Největší zastoupení osob v produktivním
věku mají ze sledovaných ekonomik v Číně a Rusku. Méně
vyspělé státy mají zastoupení dětí na populaci vyšší, jak je
tomu u JAR, Indie a Indonésie. Významný posun lze sledovat
i ve zvyšující se střední délce života (naděje na dožití nově
narozených), která byla ve vyspělých zemích významně vyšší
než v rozvojových.
Tento rozdíl se pomalu vytrácí, hlavně díky zlepšující se
zdravotnické péči a snižující se kojenecké úmrtnosti. Dobře
patrné je to u srovnávaných ekonomik, kdy došlo k výraznému
zlepšení v daném ukazateli za posledních 50 let.

Například v Číně se střední délka života zvýšila od roku 1961
o více jak 30 let a u Indie a Indonésie o zhruba 25 let.

Naděje dožití při narození (v letech)
1961

1990

2013

80
70
60
50
40

Zdroj: The World Bank

Vyspělé státy stále jádrem světové ekonomiky
Zhodnocení ekonomické výkonnosti zpravidla začíná (a často
bohužel i končí) u ukazatele hospodářské výkonnosti měřené
HDP – především díky široké dostupnosti dat i snadné
interpretaci.
Ze sledovaných ekonomik se nejvíce „bohatství“ vytváří v EU –
necelých 24 %. Za námi těsně následují Spojené státy (22 %),
které s náskokem vedou i v HDP per capita. Celkem 13 %
světové produkce bylo v roce 2014 vytvořeno v Číně.
Nicméně dynamika vývoje zas tolik příznivě nevypadá –
zatímco těsně po rozpadu Sovětského bloku se na území
současné EU vyráběla třetina světového produktu, dnes je to
méně než čtvrtina. Spojené státy dokázaly výborně využít vznik
nových tržních ekonomik a svůj podíl navýšily, aby o něj později
zase přišly.
Na tento vývoj se však nelze dívat jako na „selhání“, protože
tento pokles je jen relativní, neboť ekonomika těchto států
i nadále rostla – Evropská unie, Spojené státy i Japonsko
(které je v podobné situaci) celou dobu zvyšovaly HDP, po roce
2000 dokonce ještě rychlejším tempem. Snižující se podíl na
světovém HDP je výsledkem rozvoje úplně nových trhů, které
předtím měly na světovou ekonomiku zanedbatelný vliv.
Celkové světové HDP se za posledních 25 let více než
zdvojnásobilo. Na nově vytvořeném HDP se za posledních 25
let ze 75 % podílely státy zařazené do tohoto reportu – nejvíce
USA, EU (shodně po 20 %) a Čína (18%). Dále až s velkým
odstupem následují Indie, Brazílie, Japonsko a Rusko, z nichž
každý světu přidal okolo 3 % nově vytvořeného HDP.
Naprostým rekordmanem ekonomického růstu je jednoznačně
Čína, která se za posledních 30 let z téměř ničeho vyhoupla na
jednu z nejvýznamnějších světových ekonomik.
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Zatímco v roce 1990 vytvářela 1,6 % HDP, v roce 2014 vytváří
přes 13 % světové produkce, protože objem HDP zvětšila 28x!
Podobně fenomenální úspěch se nikomu jinému nepodařilo
ani napodobit – druhé nejúspěšnější zemi ze sledovaných
ekonomik, Indonésii, se svou produkci podařilo zvýšit „pouze“
téměř 8x. Mezi další úspěšné ekonomiky můžeme zařadit Indii
(nárůst o 533 %), Brazílii (o 408 %). Nutno podotknout, že
ČR zaznamenala za posledních 25 let naprosto srovnatelný
hospodářský růst jako Indie či Brazílie.
V dynamice ekonomického růstu logicky zaostávají vyspělé
země – růst bývá výrazně rychlejší u chudších zemí. Je to
způsobeno růstem z nižší základny, ale také tím, že vyspělé
země vytvářejí nové technologie, což je činnost mnohem
náročnější než importování již existujících technologií.
Důležitým poznatkem také je, že svět rostl mnohem rychleji až
po roce 2000.
Produktivita práce (měřená jako HDP na pracovní sílu) je s EU
porovnatelná pouze s japonskou ekonomikou. Ve Spojených
státech je přibližně o 40 % vyšší.
V žádné z rozvojových zemí se produktivita práce ani
nepřibližuje té v rozvinutém světě – v „nejúspěšnějším“ Rusku
se přibližuje ke 40 % úrovně Evropské unie, v Číně je to
dokonce pouze 16 %.
Nicméně i v produktivitě je dobře vidět efekt konvergence –
zatímco v bohatých státech roste produktivita poměrně pomalu,
v těch rozvíjejících roste v některých případech až raketovým
tempem – například v Číně o 14 % ročně. Za zmínku stojí
ČR, které se podařilo v minulých letech zvyšovat produktivitu
srovnatelným tempem jako Indii či Indonésii i přes výrazně
vyšší základnu.

Hlavní téma

Hrubý domácí produkt – vývoj a růst
Podíl na světovém HDP
EU
ČR
Německo

Růst od 1990

HDP per capita

1990

2000

2014

2000

2014

2014

33,6 %

26,5 %

23,7 %

16 %

143 %

22 565

0,18 %

0,18 %

0,26 %

52 %

410 %

16 287

7,8 %

5,9 %

4,9 %

10 %

118 %

26 600

USA

26,5 %

30,9 %

22,4 %

72 %

191 %

36 450

Čína

1,6 %

3,6 %

13,3 %

236 %

2 786 %

2 915

Japonsko

13,8 %

14,2 %

5,9 %

52 %

48 %

25 938

Brazílie

2,0 %

2,0 %

3,0 %

42 %

408 %

9 018

Indie

1,4 %

1,4 %

2,7 %

46 %

533 %

1 998

Rusko

2,3 %

0,8 %

2,4 %

-50 %

260 %

6 825

Indonésie

0,51 %

0,50 %

1,14 %

44 %

677 %

4 602

JAR

0,50 %

0,41 %

0,45 %

22 %

212 %

7 868

Svět

-

-

-

48 %

245 %

7 864

Zdroj: Světová banka; HDP per capita je vyjádřeno v PPS, jinak v nominálních číslech
Podobně i Inflační prostředí se dá rozdělit dobu před a po
roce 2000 – 90. léta se obecně vyznačovaly vyšší inflací.
Brazílie a Rusko v těchto letech utržily těžkou ránu v podobě
hyperinflace, která opakovaně dosáhla řádově stovek

procent ročně (v případě Brazílie dokonce tisícovek). Ovšem
prakticky ve všech státech byla inflace vyšší v 90. letech než
v současnosti. V rozvinutých státech je inflace obecně nižší,
než v rozvíjejících.

Míra zdanění – rozvíjející země lákají nižšími daněmi
V kontextu rozvinutého světa jsou daně jednou z nejdůležitějších
nákladových položek. Nízké daně jsou proto velmi efektivním
způsobem jak se nabízet zahraničním firmám.
Ze sledovaných zemí je nejnižší zdanění v Indii a Indonésii.
V Indii daňová zátěž tvoří pouhých 7 % HDP. Důvodem je
velké množství lidí pod hranicí chudoby, velká část produktu se
vytváří v drobném podnikání a země trpí nedostatky ve státní
infrastruktuře. V Indonésii se na daních vybírá 12 % HDP.
Také v Číně je daňový výběr významně nižší, než je zvykem
na západě (19 % HDP) – ta si ale nedostatky v příjmech
kompenzuje přímou státní účastí v mnoha strategických
firmách. Ve zbytku světa se zdaní 24 % produkce a více.
Nejvíce se dlouhodobě daní v Evropské unii, kde se míra
daňového přerozdělování blíží ke 40 % HDP.

Míra zdanění - podíl daňové zátěže na HDP (2014)
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Zdroj: Heritage Foundation; Evropská komise

Konkurenceschopnost – rozvinutý svět stále na špici
Vedle statistických dat, je dobré se podívat i na další “měkčí“
aspekty ekonomik. Do reportu proto zařazujeme 3 žebříčky
konkurenceschopnosti od renomovaných organizací.

nejrůznější ukazatele kvality byrokratického prostředí – od
náročnosti zakládání firem, přes exportování až po stavební
povolení.

Prvním z nich je Doing Business Index od Světové banky,
který se na konkurenceschopnost dívá z pohledu státní
byrokracie. Vychází z předpokladu, že na to aby země mohla
být úspěšná v zahraničním obchodě, nesmí být firmám kladeny
zbytečné byrokratické překážky. Do indexu jsou proto zařazeny

Index ekonomické komplexity, vzniklý na MIT, se naopak
zaměřuje na produkty – co se konkrétně v dané zemi exportuje?
Vychází z teze, že země, které vyvážejí málo poměrně
specifických produktů, budou méně konkurenceschopné, než
ty země, které své exportní portfolio dobře diverzifikují.
EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Posledním ukazatelem je Index konkurenceschopnosti vydaný
World Economic Forum – ten se snaží konkurenceschopnost
ekonomiky zachytit z mnoha různých úhlů – od vybavenosti
infrastrukturou, přes inovační prostředí až po monetární
stabilitu, vzdělávání či kvalitu institucí.

Všechny tři indexy jednoznačně ukazují náskok vyspělého
světa - vyspělé země se tradičně pohybují v nejvyšší třetině
žebříčku. Na prvních 30 místech je ve všech žebříčcích
přibližně polovina států z EU, v případě ekonomické komplexity
je to dokonce 21.

Pořadí v indexech konkurenceschopnosti

Ze sledovaných zemí je na úplné špičce Německo a Spojené
státy, těsně následovány Japonskem. Naopak nejhorších
výsledků dosahuje Indie a Brazílie – jsou to země, které sice
v poslední době rostou, ale z velmi nízké základny. K dosažení
ekonomického prostředí srovnatelného s rozvinutým světem je
čeká ještě velmi dlouhá cesta.

Doing
Business

Economic
Complexity

World
Economic
Forum

EU

26.

14.

22.

Brazílie

120.

56.

57.

Čína

90.

22.

28.

Indie

142.

54.

71.

Indonésie

114.

69.

34.

Japonsko

29.

1.

6.

Rusko

62.

45.

53.

JAR

43.

59.

56.

USA

7.

12.

3.

ČR

44.

6.

37.

Německo

14.

3.

5.

Zařazeno zemí

189

144

144

Zdroj: World Bank, MIT, World Economic Forum; pozice EU je
vypočítána jako vážený průměr pořadí členských států. Jako
váha je použito HDP

Čína doplácí na komplikovanost svého byrokratického
prostředí, nicméně v ostatních indexech se umístila velmi
dobře. To může částečně vysvětlit raketový vzestup Číny
v posledních letech.
Někoho může překvapit dobré umístění České republiky.
Zejména díky své velmi silné průmyslové základně a silné
vazbě na Německou ekonomiku se v ekonomické komplexitě
umístila na skvělém 6. místě na světě. Ve srovnání se zbytkem
EU máme rozhodně co dohánět v žebříčku Doing Business –
18 zemí z EU se umístilo lépe než Česká republika.
Také v indexu konkurenceschopnosti od World Economic
Forum bychom měli mířit výše - slabých výsledků dosahujeme
zejména v institucích, infrastruktuře i v inovačním prostředí,
což vytváří prostor pro zlepšení nejen evropských, ale hlavně
domácích politik.

závěr
Data přesvědčivě ukazují, že raketový vzestup Číny
v posledních dvou desetiletích radikálně změnil strukturu
světového obchodu a posunul těžiště směrem na východ.
Rozvíjející ekonomiky ale nerostou jen ekonomicky – rostou
také populačně. Zatímco rozvinuté ekonomiky si zadělávají
na problém v podobě stárnutí populace, v méně rozvinutých
částech svět nebude o pracovníky nouze (s výjimkou Číny,
kde se může situace v důsledku politiky jednoho dítěte hodině
zkomplikovat).
Ekonomická data na druhou stranu nepotvrzují nástup nových
dynamických tygrů ze zemí BRICS – Brazílie a Indie sice
v poslední době rostou poměrně svižně, ale s intenzitou
růstu v Číně se to nedá srovnat. Rusko je v současné době
ve výrazných potížích a ekonomika Jižní Afriky dlouhodobě
nevykazuje nijak impozantní výsledky.
Naopak žebříčky konkurenceschopnosti ukazují, že přechod
na tržní hospodářství sice mnoha státům umožňuje poměrně
rychle zbohatnout a pomoci mnoha lidem z chudoby,
nicméně ze srovnání s vyspělým světem stále vycházejí jako
jednoznační poražení – produktivita práce je velmi nízká,
12
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administrativní prostředí je stále
velice komplikované a v těchto
státech se nevytváří dostatek
přidané hodnoty.
Evropská unie sice za posledních 20
let snížila svůj podíl na vytvořeném
HDP, ale stále ještě je klíčovým
hráčem (a ještě dlouho bude).
Vzniká zde 24 % světové produkce a produktivita práce je
více než 6x vyšší než například v Číně.
Podstatnou část své ekonomické produkce EU investuje do
budování státní infrastruktury – míra zdanění v EU se blíží
40 % HDP. V indexech konkurenceschopnosti se umísťuje na
špičce všech žebříčků.
Musíme ale znát svou konkurenční výhodu – v ekonomice
21. století jen těžko můžeme konkurovat levnou prací. Tato
doba i ve světě už dávno pominula. Naopak, konkurovat světu
musíme díky skvělým technologiím, které převrátí svět naruby,
jako se nám to společně se Spojenými státy a Japonskem
v minulém století podařilo již několikrát.

Rubrika Průvodce podnikáním je součástí poradenského
programu „Průvodce podnikáním v zahraničí“, který nabízí
EU Office České spořitelny. V rámci programu poskytujeme
zdarma našim klientům z řad malých a středních podniků
informace, jak úspěšně expandovat do zahraničí a jaké je
zde čeká podnikatelské prostředí. V říjnovém vydání se
zaměříme na podnikatelské prostředí Polska.

Makroekonomický výhled

polsko
Základní údaje
Oficiální název

Republika Polsko

Počet obyvatel

38 200 037 (2011)

Rozloha

312 685 km2

Měna

Złoty (PLN)

Etnické složení Poláci 96,9 %; Slezané 1,1 %
Zdroj: The World Factbook
Polsko znovuobnovilo svou nezávislost po první světové válce.
Po druhé světové válce však bylo součástí Východního bloku,
ze kterého se vymanilo až v září 1989 po jednáních u „kulatého
stolu“, kdy byla sestavena první nekomunistická vláda ve
střední a východní Evropě. Od roku 1999 je země členem
NATO a od roku 2004 členem EU.
Hlavou státu je prezident volený přímo lidem na 5 let.
Zákonodárná moc je svěřena do rukou dvoukomorového
parlamentu – Sejmu a Senátu. Sejm se skládá ze 460 poslanců
volených poměrným volebním systémem na 4 roky, Senát
tvoří 100 senátorů volených většinovým systémem na stejné
období. Poslední prezidentské volby vyhrál Andrzej Duda, který
se ujal úřadu 6. srpna 2015 na dalších 5 let. Na premiérském
postu je od září 2014 Ewa Kopacz.

Struktura hospodářství a zahraniční obchod
Více než třetinu polského exportu tvoří stroje a dopravní
prostředky, přibližně čtvrtinu zpracovatelský průmysl a necelou
pětinu pak tržní výrobky. Zboží se vyváží především do
Německa (26 %), Spojeného království (6,8 %) a České
republiky (6,4 %). Nejvíce se dováží stroje a dopravní
prostředky (38 %), meziprodukty zpracovatelského průmyslu
(21 %) a chemikálie (15 %). Největšími dovozci do Polska jsou
Německo (27,5 %), Rusko (10,6 %) a Nizozemsko (6 %).

Zemědělství

Průmysl a stavebnictví

Služby

80%
60%

64,1%

59,4%

74,1%

58,3%

60,1%

73,1%

40%
20%
0%

32,6%

38,0%

3,4%

2,7%

Polsko

ČR
HDP

Zdroj: Eurostat, data za rok 2014

30,2%
24,3%
1,6%
EU

V roce 2014 rostla polská ekonomika
o 3,4 % HDP. Tahounem byly investice,
které rostly o 9,2 % hlavně díky
korporátnímu sektoru. Pozitivní roli hrála
i soukromá spotřeba povzbuzená vyššími
disponibilními příjmy pod vlivem rostoucí zaměstnanosti
i reálných mezd. Růstové tempo zůstane podle Evropské
komise na podobných hodnotách i v následujících dvou
letech, na svých bedrech jej ponese domácí poptávka.
Situace reálných disponibilních příjmů se bude zlepšovat
spolu s vývojem na trhu práce a potlačenou inflací, což vyústí
v posílení soukromé spotřeby. Levné financování a různé
vládní opatření na podporu investic do bydlení povedou
k celkově vyšším investicím do ekonomiky. Poslední data
z června 2015 pak ukazují pokles cen o 0,6 %.
Veřejný dluh země je na 50% hladině vůči HDP. Roční deficity
veřejných financí dokonce klesají z 8% hodnot z konce
minulého desetiletí pod „maastrichtská“ 3 % HDP.
Základní makro ukazatele

2015e 2016e

2013

2014

1,7

3,4

3,3

3,4

10,3

9,0

8,4

7,9

0,8

0,1

-0,4

1,1

Deficit veřejných rozpočtů
(% HDP)

-4,0

-3,2

-2,8

-2,6

Veřejný dluh (% HDP)

55,7

50,1

50,9

50,8

Růst HDP (%)
Míra nezaměstnanosti (%)
Inflace (%)

Zdroj: Evropská komise; e - odhad

Trh práce
Míra nezaměstnanosti, která v Polsku dosahovala i 20% hodnot
je již dávno minulostí a nyní se pohybuje pod 9 % (v polovině
roku dokonce na 7% hodnotách).
Základní ukazatele trhu práce

Sektory národního hospodářství
100%

Průvodce
podnikáním

36,7%

21,9%

11,5%

3,2%

5,0%

Polsko

ČR

EU

Zaměstnanost

Míra nezaměstnanosti (červenec 2015)

7,6 %

Produktivita práce k Ø EU (2013)

59,7 %

Minimální měsíční mzda (2H/2015)

418 €

Ø měsíční náklady práce
v odvětvích (2014)

Polsko

ČR

Zpracovatelský průmysl

1 092 €

1 475 €

975 €

1 434 €

1 117 €

1 389 €

766 €

916 €

1 966 €

2 895 €

Velkoobchod a maloobchod
Doprava a skladování
Ubytování, stravování, pohostinství
Informační a komunikační činnosti

Zdroj: Central Statistical Office of Poland, Eurostat
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Průvodce
podnikáním
Produktivita práce jen o pár procentních bodů překonává
polovinu průměru EU a zaujímá 22. příčku v celé EU. Minimální
mzda je v eurovém vyjádření o 80 eur vyšší než v ČR. Oproti
tomu měsíční náklady práce jsou zde o 22 % nižší než
v tuzemsku.

Daň/odvod

Sazba

Korporátní daň

19 %

Daň z dividend nerezidentům

19 %

Základy pracovního práva

DPH (základní / snížená sazba)

V Polsku je možné uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou
i neurčitou, na dobu vykonání určité činnosti či na zástup.
Všem těmto druhům pracovních smluv může předcházet
pracovní smlouva na zkušební období, která však může
být uzavřena pouze jednou a v maximální délce 3 měsíců.
Výpovědní lhůta činí od 2 týdnů po 3 měsíce podle délky trvání
pracovního poměru. Pracovní doba činí standardně 8 hodin
denně a průměrně 40 hodin týdně. Práce přesčas nesmí
přesáhnout 150 hodin v kalendářním roce a týdenní pracovní
doba nesmí překročit průměrně 48 hodin týdně. V případě
méně než 10 opracovaných let přísluší zaměstnanci 20 dnů
dovolené, nad 10 let pak má nárok na 26 dní dovolené ročně.

Základy obchodního práva
Společnost s ručením omezeným (sp. z o. o.) je pro zahraniční
investory nejatraktivnější právní formou podnikání. Založit ji
mohou jeden či více společníků a minimální základní kapitál
zde na společníka činí 50 PLN (cca 325 CZK), za celou
společnost pak stonásobek této částky. U akciové společnosti
je minimální základní kapitál 100 tisíc PLN (650 tisíc CZK)
a může ji založit také jedna či více osob.
Právní forma

Minimální kapitál

13,71 %

Sociální zabezpečení
- zaměstnavatel

19,21 – 26,93 %

Zdroj: Ministerstwo Finansów

Energetika
Polská orientace na těžbu uhlí se projevuje i ve složení jeho
energetického mixu – více než 80 % elektrické energie se
vyrobí z tuhých paliv (v ČR více než polovina), na druhém
místě jsou s téměř 11 % obnovitelné zdroje. Polsko je ze 70 %
energeticky soběstačné, zbytek energie dováží ze zahraničí.
Ceny elektrické energie pro polské velkoodběratele od poloviny
roku 2012 vytrvale klesají a v polovině roku 2015 byly na 8,3
eurocentech za kilowatthodinu. Cena plynu je o 20 % vyšší
než v ČR.
Vývoj cen energií
0,115
€/kWh
0,110

11,5

0,105

10,2

0,100

9,6
8,9

není stanoveno

Komanditní společnost (sp.k.)

není stanoveno

0,095

5 000 PLN
(32 500 CZK)

0,090

Akciová společnost (sp.a.)

100 000 PLN
(650 000 CZK)

Evropská společnost (SE)

120 000 EUR
(780 000 CZK)

Zdroj: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Hlavní daně a vedlejší náklady práce
Sazba daně z příjmů právnických osob je plošná ve výši 19 %.
Sazba srážkové daně z dividend představuje rovněž 19 %.
U daně z příjmů jednotlivců zachovává Polsko stále progresi:
na roční příjmy do 3091 PLN se aplikuje 0% sazba, do 85 528
PLN je to 18% sazba a nad tuto částku činí 32 %.
Základní sazba DPH je 23 % a od ledna 2016 má být snížena
na 22 %. Vedle ní jsou stanoveny ještě dvě snížené sazby:
8 % (např. farmaceutika, veřejná doprava, noviny, hotely,
restaurace) a 5 % (potraviny).
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18 / 32 %
23 / 8 / 5 %

Sociální zabezpečení
- zaměstnanec

Veřejná obchodní společnost (sp.j.)
Společnost s ručením omezeným
(sp. z o.o.)
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Daň z příjmu jednotlivců

8,3

Elektřina (levá osa) - Polsko
Elektřina (levá osa) - ČR
Plyn (pravá osa) - Polsko
Plyn (pravá osa) - ČR

0,085
0,080

€/GJ

10,9

1H/2011

1H/2012

1H/2013

7,6
1H/2014

7,0

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH

Investiční pobídky
Polsko se účastní středoevropských závodů v lákání
zahraničních investorů. Nabízené investiční pobídky lze
rozdělit na tři oblasti:
1) podpora v nosných sektorech ekonomiky (např. automotive,
letectví, biotechnologie, R&D), kde nabízí granty na vytvoření
pracovních míst a investiční granty;
2) speciální ekonomické zóny se speciálními podmínkami pro
zde působící investory bez ohledu na sektor působnosti (např.
daňové úlevy);
3) místní podpora ze strany obcí.
Regionální podpora se pohybuje od 10 % do 50 %.

V říjnovém vydání se rubrika EU Seriál věnuje Programu
rozvoje venkova, který Evropská komise schválila 18.
května jako v pořadí šestý operační program České
republiky. Program je zaměřen na rozvoj venkova,
zlepšení stavu životního prostředí prostřednictvím obnovy,
zachováním a zlepšením ekosystémů souvisejících se
zemědělstvím a lesnictvím.

EU Seriál

program rozvoje venkova
Evropská politika rozvoje venkova je v rámci jednotlivých
členských států EU realizována prostřednictvím sedmiletých
celostátních či regionálních programů rozvoje venkova (PRV).
Cílem programu je „obnova, zachování a zlepšení
ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím
zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro
konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků,
podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná
infrastruktura“.
Řídícím orgánem PRV je Ministerstvo zemědělství. Funkci
platebního a certifikačního orgánu plní Státní zemědělský
intervenční fond.
Při tvorbě svého Programu rozvoje venkova musela Česká
republika stejně jako ostatní členské státy vycházet alespoň ze
čtyř z celkem šesti priorit EU.
Každá z priorit pak určuje podrobnější oblasti zájmu. Česká
republika si stanovila v rámci svého PRV jednotlivé cíle, které
z oblastí zájmu vycházejí a konkrétní opatření k dosažení
stanovených cílů. V rámci českého PRV bylo stanoveno
celkem 14 opatření:
M01: Předávání znalostí a informační akce
M02: Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství
M04: Investice do hmotného majetku
M06: Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti
M08: Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování
životaschopnosti lesů
M10: Agroenvironmentálně-klimatické opatření
M11: Ekologické zemědělství
M12: Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové
směrnice o vodě
M13: Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními
omezeními
M14: Dobré životní podmínky zvířat
M15: Lesnicko-environmentální a klimatické služby
a ochrana lesů
M16: Spolupráce
M19: Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER
M20: Technická pomoc z iniciativy členských států
Zdroj: Program rozvoje venkova
Celková alokace pro PRV ze zdrojů unie činí 2 305,7 mil.
eur, které budou alokovány prostřednictvím Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
Jednou ze změn programového období 2014-2020 je zařazení
EZFRV mezi Evropské strukturální a investiční fondy (řídí se
tak jedním souborem předpisů).

Akolace dle jednotlivých opatření PRV (v % z celkové
alokace)
3,6

2,5 2,2

1,6

3,9
5,0

29,4

10,8

18,3

M10

M13

M04

M11

M19

M06

M16

M08

M14

Ostatní

22,0

Zdroj: Program rozvoje venkova; pozn.: pod položkou "Ostatní" je
uvedena suma alokace na opatření M20, M15, M02, M12 a M01

Největší objem prostředků bude alokován v rámci opatření M10
(29,4 %), tedy na posílení prevence degradace půdy či posílení
schopnosti zemědělství a lesnictví v adaptaci na změny klimatu.
Dále pak na opatření M13 (22 %), v jehož rámci bude řešeno
např. zachování a obnovení stanovišť jak na zemědělské, tak
na lesní půdě cenných zejména svou druhovou rozmanitostí či
zvýšení ekologické stability a estetické hodnoty krajiny.
V závěru července vyhlásilo Ministerstvo zemědělství první kolo
příjmu žádostí na projektová opatření v rámci PRV. Jako první
vyhlásilo příjem žádostí pro operace v rámci opatření M04,
M08 a M16. Jejich přehled uvádíme v tabulce níže. Žádosti
budou přijímány pouze prostřednictvím Portálu Farmáře od 29.
září 2015 (od 8 hodin) do 12. října 2015 (do 13 hodin).
1.kolo příjmu žádostí na projektová opatření
Alokace
(mld. Kč)

Operace
4.1.1 Investice do zemědělských podniků

3,280

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

0,973

4.3.2 Lesnická infrastruktura

0,345

8.6.1 Technika a technologie pro lesní
hospodářství
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů,
postupů a technologií při zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

0,190
0,603

Zdroj: Ministerstvo zemědělství
Více informací o Programu rozvoje venkova a jednotlivých
výzvách naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství,
Státního zemědělského intervenčního fondu či Ministerstva pro
místní rozvoj.
www.eagri.cz | www.szif.cz | www.mmr.cz
EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Statistické
okénko

Statistické okénko zobrazuje vybrané ekonomické
ukazatele všech 28 členských zemí Evropské unie.
Zahrnují srovnatelná data z oblasti trhu práce, či cenové
charakteristiky (ceny elektřiny uvedeny pro 1000-2500
kWh). Pro srovnání jsou v tabulce i stejné ukazatele za
celou EU. Zdrojem dat je Eurostat a Evropská centrální
banka.

Klíčové ekonomické ukazatele

16

v%
Belgie
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Bulharsko
ČR
Dánsko
Chorvatsko
Maďarsko
Polsko
Rumunsko
Švédsko
UK
EU

V-15
0,8
0,7
0,5
0,2
-1,4
-0,3
0,3
0,2
-1,7
1,2
-0,1
0,4
1,3
0,7
1,0
1,0
-0,8
-0,1
0,1
-0,3
0,7
0,4
0,0
0,6
-0,6
1,3
0,9
0,1
0,3

v%
Belgie
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Bulharsko
ČR
Dánsko
Chorvatsko
Maďarsko
Polsko
Rumunsko
Švédsko
UK
EU

2010
259,6
204,8
83,5
279,5
156,9
184,1
237,2
211,2
147,2
70,4
73,9
599,0
130,8
229,6
n/a
115,6
122,4
94,6
239,6
33,3
100,0
286,5
97,1
84,7
76,3
43,6
259,0
198,6
n/a

Meziroční inflace
VI-15
VII-15 VIII-15
0,9
0,9
0,8
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,2
0,4
0,2
0,2
-1,1
-1,3
-0,4
0,0
0,0
-0,5
0,3
0,2
0,1
0,2
0,3
0,4
-2,1
-2,4
-1,9
0,7
-0,2
0,2
-0,2
-0,2
-1,0
0,5
0,2
0,1
1,1
1,2
1,4
0,5
0,8
0,4
1,0
1,1
0,9
0,8
0,7
0,7
-0,9
-0,7
-0,6
-0,1
-0,2
-0,2
0,1
-0,1
-0,2
-0,6
-1,0
-0,8
0,9
0,4
0,2
0,4
0,5
0,3
0,1
-0,2
-0,1
0,7
0,5
0,1
-0,6
-0,5
-0,4
-0,9
-1,4
-1,7
0,4
0,8
0,6
0,0
0,1
0,0
0,1
0,2
0,0
Produktivita k Ø ČR
2011
2012
2013
257,1
266,6 282,3
204,5
211,0 224,3
85,4
91,1
98,8
283,2
293,2
n/a
151,0
156,0 159,4
181,7
190,4
n/a
235,3
244,0 258,5
207,5
210,5 222,6
145,7
153,9 157,6
75,4
83,3
89,2
79,5
84,9
91,6
599,5
614,3
n/a
128,2
131,3 138,4
225,4
230,6
n/a
n/a
n/a
n/a
112,9
116,0 124,6
122,4
122,7
n/a
95,9
100,4 106,0
241,7
251,3 266,6
35,2
38,2
40,0
100,0
100,0 100,0
283,0
295,4 313,5
95,7
100,5 104,8
83,6
82,2
85,2
76,8
80,4
85,5
45,2
45,6
51,8
270,3
289,8 307,7
195,6
215,2
n/a
n/a
n/a
n/a
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Míra nezaměstnanosti
Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15
8,6
8,6
8,6
8,6
5,0
4,9
4,8
4,7
7,7
6,6
6,1
n/a
11,1
10,4
10,0
9,6
26,2
26,0
25,9
25,2
24,2
23,7
23,1
22,6
10,4
10,5
10,3
10,3
12,8
12,8
12,3
n/a
16,3
16,5
16,3
16,1
10,8
10,4
9,8
9,8
10,5
10,1
9,3
9,5
6,0
5,9
5,8
5,7
5,8
5,9
5,7
5,4
7,2
7,2
7,1
6,9
5,6
5,6
5,6
5,9
13,6
13,5
13,5
12,4
9,6
9,4
9,2
9,2
13,1
12,6
12,1
11,9
8,8
9,0
9,2
9,4
11,4
10,5
9,9
9,7
5,9
5,8
5,8
5,1
6,5
6,4
6,2
6,2
16,9
17,7
17,0
15,8
7,5
7,3
7,4
7,0
8,6
8,3
8,0
7,8
6,7
6,6
6,9
6,8
7,9
7,8
7,7
7,6
5,9
5,6
5,5
n/a
10,1
10,0
9,7
9,6

2011
148,6
121,8
35,3
115,8
72,6
89,4
134,1
112,3
71,7
26,6
23,7
147,3
58,9
133,6
124,8
53,0
60,9
35,2
122,6
14,2
44,6
152,5
38,2
37,3
35,7
23,5
152,6
114,8
100,0

Náklady práce k Ø EU
2012
2013
2014
149,5
150,4 149,6
122,9
123,1 123,3
36,8
39,2
41,0
115,8
115,0 113,9
66,9
61,5
60,2
88,3
87,5
86,3
134,0
132,7 132,0
112,0
113,0 112,1
70,3
67,4
64,4
27,1
28,0
29,2
24,1
25,6
26,4
147,7
150,5 152,3
60,6
61,7
61,2
133,5
136,0 135,9
127,5
129,3 131,4
48,8
47,9
46,7
59,9
58,5
59,1
35,2
35,8
37,1
125,0
125,6 125,6
14,4
15,4
15,6
44,7
44,9
45,2
151,5
151,6 151,8
38,4
38,5
n/a
38,6
38,9
39,7
36,0
36,7
37,7
24,4
25,0
26,4
155,1
155,9 158,4
113,7
113,3 113,7
100,0
100,0 100,0

Průměrné úročení hypoték
2011
2012
2013
2014
n/a
n/a
n/a
n/a
4,1
3,2
2,9
2,6
3,7
3,1
3,0
2,9
3,5
3,3
3,5
3,4
4,7
3,6
3,1
3,4
3,5
3,4
3,2
3,2
4,4
4,5
3,9
3,6
3,6
4,3
3,9
3,5
5,3
5,5
5,4
5,0
4,7
3,9
4,1
n/a
4,3
3,3
2,7
2,7
2,5
2,4
2,2
2,2
3,6
3,6
3,4
3,6
4,6
4,3
3,9
3,4
3,4
3,3
2,8
2,7
4,8
4,8
4,3
4,0
4,1
3,6
3,5
3,5
5,2
5,3
4,4
3,7
2,6
2,2
2,2
2,0
8,8
8,3
7,8
7,4
4,6
4,2
3,6
3,3
4,0
3,5
3,7
3,2
n/a
n/a
n/a
n/a
10,6
12,0
9,6
7,3
7,1
7,4
5,9
5,5
9,5
8,1
7,6
5,5
4,0
3,6
2,8
2,3
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2011
122,0
143,0
53,0
125,1
56,4
116,3
81,6
86,7
114,7
61,0
65,1
95,6
99,0
54,9
113,7
102,4
87,0
98,0
100,6
43,5
118,8
167,4
60,7
87,3
78,1
56,7
116,1
84,0
100,0

Ceny elektřiny k Ø EU
2012
2013
2014
116,1
110,6
99,4
140,7
147,9 145,9
55,2
64,9
61,0
131,8
134,8 140,2
61,2
71,6
77,9
120,5
116,4 120,8
78,4
81,4
84,1
94,3
92,4
95,1
138,5
121,5 104,7
61,6
58,8
55,3
62,9
65,4
60,8
92,2
85,1
85,5
94,4
89,8
69,9
56,1
53,1
36,5
109,1
109,3 105,1
110,2
108,4 108,3
85,8
90,0
87,7
95,1
89,2
77,2
95,7
93,4
90,8
43,9
42,1
39,3
113,2
108,5
89,5
160,6
152,0 150,0
68,8
69,0
64,6
80,8
66,5
55,1
75,1
70,9
67,0
53,4
61,8
59,1
109,2
106,0
98,2
92,4
89,8
98,4
100,0
100,0 100,0

17

Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací našim klientům i nejširší veřejnosti. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by šlo o údaje
nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době tisku. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované
za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci neručí za správnost a úplnost informací. Autoři považují za slušnost, že při použití jakékoliv
části tohoto dokumentu, bude uživatelem tento zdroj uveden.
Některé obrázky použité v této publikaci pochází z audiovizuální knihovny Evropské komise, www.nordicfactory.com a www.thinkstockphotos.com.
Vydáváno pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 16338, ISSN on-line: 1801-5042, ISSN tisk: 1801-5034.

www.csas.cz

