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Máte zájem o realizaci projektu s podporou
fondů EU? Hledáte financování rozvojových
plánů? Plánujete expanzi do zahraničí?
Chcete získat více informací? Prosím,
obraťte se na nás.
Obsahovými partnery Měsíčníku EU aktualit jsou
Zastoupení Evropské komise v ČR a portál EurActiv.cz

do rukou se vám dostalo už 150. číslo Měsíčníku EU aktualit. Již více jak 12
let vám Měsíčník přináší novinky a nejzajímavější události týkající se nejen
Evropské unie. A toto „výroční“ číslo nebude výjimkou. Aktuálně je jednou
z nejsledovanějších chystaných událostí referendum o setrvání Spojeného
království v EU. O britských požadavcích na reformu Unie se jednalo v Bruselu,
kde EU vyšla Británii vstříc. O čem se jednalo a kdy se toto referendum
uskuteční, se dočtete na straně 2. Zde si také připomeneme Investiční plán (tzv.
Junckerův balíček), který má za sebou půl roku působení.
Bezesporu dobrou zprávou je potvrzení pozitivního vývoje makroekonomických
ukazatelů České republiky, jak vyplývá ze zimní prognózy Evropské komise
z počátku letošního února. I když se pro rok 2016 počítá s nižším hospodářským
růstem než v roce 2015 (který byl ovlivněn dočerpáváním evropských prostředků
z předchozího programovacího období), stále jde o nadprůměrný výsledek mezi
státy Evropské unie. Dobré výsledky českého hospodářství se projevují i na trhu
práce, kde Česká republika obsadila druhou příčku v Evropské unii s nejnižší
mírou nezaměstnanosti hned za Německem. Další čísla a přehledy přináší
Drobnohled, který naleznete na straně 8.
Přinášíme vám i jednu úplnou novinku v podobě dalšího přehledu statistik
v našem Statistickém okénku na straně 16. Vedle stávajících, pravidelně se
opakujících dvou přehledů s makro a mikro ekonomickými ukazateli, přidáváme
ještě další, které vycházejí ze Strategie Evropa 2020. Vybrali jsme ukazatele z pěti
nadefinovaných cílů Evropské unie pro rok 2020: Zaměstnanost osob ve věkové
kategorii od 20 do 64 let; Investice do výzkumu a vývoje; Emise skleníkových
plynů ve srovnání se stavem v roce 1990; Podíl energie z obnovitelných
zdrojů; Vysokoškolsky vzdělané obyvatelstvo ve věkové kategorii od 30 do 34
let a Změna počtu lidí, kteří žijí v chudobě a sociálním vyloučení nebo jsou na
pokraji chudoby a hrozí jim sociální vyloučení oproti roku 2008.
Hlavní téma tohoto vydání jsme věnovali problematice kvantitativního uvolňování.
I když se nejedná o žádnou novinku, neb o kvantitativním uvolňování se mluvilo
již v devadesátých letech minulého století v Japonsku, stále je to téma velmi
aktuální, zvláště v eurozóně. Evropská centrální banka bude mít totiž výročí
přistoupení ke kvantitativnímu uvolňování. Dne 9. března 2016 uplyne rok,
kdy ECB spustila program nákupů cenných papírů ve výši 60 mld. měsíčně.
Původní plán „tisknout peníze“ počítal s ukončením letos na podzim, v prosinci
2015 však ECB prodloužila svůj program o dalších šest měsíců. Další nastavení
měnové politiky se má přezkoumat na zasedání 10. března letošního roku. Více
o kvantitativním uvolňování vám přináší strany 9 až 12.
Sloupek Komise na straně 6 přibližuje velmi důležitý balíček konkrétních opatření
proti vyhýbání se daňovým povinnostem firem, který asi nebude příliš příznivě
vítán daňových rájů využívajícími společnostmi. Tento balíček je postaven na
třech hlavních pilířích, jež se týkají zajištění toho, aby firma platila daně tam, kde
probíhá jejich skutečná činnost a kde vytvářejí zisk. Dále je to snaha o zvýšení
transparentnosti korporátních daní a třetí pilíř je postaven na posílení spolupráce
na mezinárodní úrovni.
To, že Česká republika ještě narychlo dočerpávala evropské peníze
z programovacího období 2007-2013 ještě v minulém roce (což pomohlo mimo
jiné hospodářskému růstu) a že už tady je nové období na dalších sedm let, je
známé, ale je dobré si připomenout, jaké změny a zda k lepšímu proběhly při
srovnání těchto dvou období – více na straně 15.
Milí čtenáři, přeji příjemné počtení v našem „výročním“ Měsíčníku,
Tomáš Kozelský
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Události v EU

Summit lídrů EU: Zabránili Brexitu?; - Investiční plán pro
Evropu - cílem je znovu přilákat investice do evropské
ekonomiky; - Junckerův balíček zatím zmobilizoval 60
miliard eur a Evropská investiční banka otevřela v Praze
svou kancelář; - Balíček k bezpečnosti dodávek energie
- připomněl hlavně bezpečnostní rozměr energetické
politiky.

politika
Summit lídrů EU: Zabránili Brexitu?
Ve dnech 18. – 19. února se v Bruselu uskutečnil summit lídrů
EU, který je novináři i politiky považován za přelomový a sám
předseda Evropské rady Donald Tusk ho ještě před zahájením
označil za „make or break summit“.
Jednalo se totiž o britských požadavcích na reformu
Unie, která bude klíčová pro rozhodování britských voličů při
referendu o setrvaní země v EU. Britský premiér oznámil, že
se lidové hlasování uskuteční 23. června.
Jednání o britských požadavcích nebyla vůbec jednoduchá,
největší zádrhel se týkal vyplácení sociálních dávek pro cizince
a otázek souvisejících s migrací.
Země se nakonec dohodly, že Londýn bude moci vyplácet
pracovníkům z jiných zemí, jejichž děti žijí v rodné zemi,
dětské přídavky pouze v takové výši, jaké vyplácí stát, kde
dítě žije, a ne podle britského systému. Takové opatření
bude platit až pro nově příchozí pracovníky a od roku 2020
i pro ty, kteří tam pracují už dnes. Cameron přitom původně
požadoval, aby tyto dávky nebyly vypláceny vůbec, což
odmítala například Česká republika.
Změny se týkají také pracovních benefitů, jejichž vyplácení
bude moci Londýn nově příchozím omezit na dobu čtyř
let. Takové opatření bude platné v rámci takzvané záchranné
brzdy, kterou budou moci státy využít, pokud se vlivem migrace
dostane jejich sociální systém pod velký tlak.
Londýn původně chtěl, aby bylo možné záchrannou brzdu
využívat po dobu až 13 let. S tím ale nesouhlasily hlavně země
východní a střední Evropy, kompromis byl proto ustanoven na
dobu sedmi let.
Podle dohody se Londýn dále nebude moci podílet na
prohlubování integrace, a je tak vyvázán ze „stále těsnější
unie“. Lídři dojednali také to, že pokud se sejde dostatečný
počet národních parlamentů, které budou odmítat navrhovanou
evropskou legislativu, členské země se jí budou muset přestat
zabývat.
Další změny se budou týkat vztahu zemí eurozóny s těmi,
které eurem neplatí. Státy neplatící eurem, tedy i Česko, tak
budou mít možnost prozkoumat legislativní návrhy eurozóny
na úrovni Evropské rady, pokud je budou považovat za
diskriminační. Spory se naopak vůbec nevedly ohledně snahy
posílit konkurenceschopnost EU a vnitřní trh či zmírnění
administrativní zátěže EU. David Cameron představil dohodu
členům britské vlády a doporučil, aby hlasovali o setrvání
země v EU. To si přejí například i dvě třetiny britských firem.
Kvůli obavám z toho, že by Spojené království mohlo vystoupit
z EU se britská libra dostala na svou nejnižší hladinu
od roku 2009 a od 19. února ztratila proti dolaru téměř 3 %
(k 26. únoru 2016).
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http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/5-udalostiminuleho-tydne-ktere-byste-nemeli-prehlednout-013167
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/europeancouncil/2016/02/18-19/

ekonomika a euro
K čemu slouží Investiční plán pro Evropu?
Investiční plán Evropské komise zvaný Junckerův balíček má
za sebou první půlrok. Za jakým účelem vlastně vznikl? Jeho
cílem je znovu přilákat investice do evropské ekonomiky či
efektivněji využít stávající investice, a tak podpořit hospodářský
růst. Díky plánu by měly být aktivovány nové zdroje ve výši až
315 miliard eur k využití během tří let, které podpoří investice
formou garancí.
Plán stojí na třech pilířích:
1) Finanční nástroje - mají pomoci přilákat investice a skrze
multiplikační efekt znásobit jejich dopad (integrální součástí
investičního plánu je proto Evropský fond pro strategické
investice);
2) Technické nástroje - Evropský portál investičních projektů
(EIPP), který má za cíl propojovat investory s navrhovateli
projektů, a zvyšovat tak transparentnost a informovanost
o investičních příležitostech v EU. Dalším nástrojem je pak
Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH), které
poskytuje odbornou podporu investorům, předkladatelům
projektů i řídícím orgánům;
3) Zlepšování investičního prostředí a hlubší integrace
jednotného vnitřního trhu v této oblasti - důraz je kladen na
odstranění administrativních a regulatorních překážek.
Jádro investičního plánu tvoří Evropský fond pro strategické
investice (EFSI) jehož hlavním úkolem je mobilizovat dodatečné
investice a přilákat především finance ze soukromých zdrojů
do oblastí, jako je dopravní infrastruktura, rozvoj výzkumu
a inovací, vzdělávání, telekomunikace či energetika.

Události v EU

Podpora z EFSI je vhodná pro subjekty všech velikostí.
O financování mohou žádat jak malé a střední podniky, tak
velké firmy, ale i subjekty veřejného sektoru nebo například
banky. Žadatel o „velký“ úvěr se může s návrhem projektu
obracet přímo na EIB (prostřednictvím EIAH). Pro malé
a střední podniky je přitom vhodné využít úvěrů od „běžných“
bankovních institucí, které využívají garanční programy
posílené o podporu ze strany EFSI. Příkladem může být
spolupráce EFSI s Českomoravskou záruční a rozvojovou
bankou (ČMZRB) v programu pro konkurenceschopnost
podniků a malých a středních podniků COSME. Ten ČMZRB
umožňuje poskytovat záruky, díky kterým mohou podniky
snadněji získávat úvěry od komerčních bank.

energetika a doprava
Balíček k bezpečnosti dodávek energie
Evropská komise představila 16. února další balíček návrhů,
které mají členské státy posunout blíže k energetické unii. Ten
připomněl hlavně bezpečnostní rozměr energetické politiky.
Takzvaný zimní balíček zahrnuje:
• nařízení o bezpečnosti dodávek zemního plynu;
• rozhodnutí o mezivládních dohodách v oblasti energetiky;
• strategii pro zkapalněný zemní plyn (LNG) a skladování
plynu;
• strategii pro vytápění a chlazení.
Jak uvedl komisař pro klima a energetiku Miguel Arias Cañete,
zátěžové testy v roce 2014 ukázaly, že je EU vůči vážným
přerušením dodávek zemního plynu stále příliš zranitelná.

Závislost zemí EU na dovozu zemního plynu (2014, %)
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http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/otazky-aodpovedi-k-cemu-slouzi-investicni-plan-pro-evropu-a-fondefsi-013166
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http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/
investment-plan_en
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Junckerův balíček zatím zmobilizoval 60 miliard eur a EIB
otevřela v Praze svou kancelář

-60

Z takzvaného Junckerova balíčku mají v současné chvíli
odsouhlasenou podporu ve výši 9 miliard eur projekty ve 22
zemích evropské osmadvacítky. Česká republika je mezi
nimi. Dohromady by se mělo v těchto projektech mobilizovat
více než 60 miliard eur.
V pondělí 22. února 2016 otevřela v Praze svou kancelář
Evropská investiční banka (EIB), která chce posilovat svou
přítomnost ve všech členských zemích EU. Očekává díky
tomu lepší komunikaci s národními orgány a efektivnější práci
s financovanými projekty. EIB a Evropská komise věří, že
otevření kanceláře usnadní také zprostředkovávání informací
a častější využívání Evropského fondu pro strategické
investice (EFSI).
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/z-junckerovabalicku-se-nejvic-investuje-do-energetiky-zatim-zmobilizoval60-miliard-eur-013161
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2016/2016050-eib-opens-office-in-czech-republic-and-signs-loan-foryouth-employment.htm
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Obecně je financování z EFSI vhodné zejména pro
rizikovější projekty, jejichž navrhovatelé obtížně hledají
investory. EFSI tak přebírá některá rizika spojená s činnostmi
EIB a již dříve fungujícího Evropského investičního fondu
(EIF). Při výběru projektů se zohledňuje zejména jejich
přidaná hodnota, která by měla být v souladu se současnými
prioritami EU, mezi něž patří tvorba pracovních míst, posilování
konkurenceschopnosti či zajištění udržitelného hospodářského
růstu. Nejsou stanoveny žádné kvóty pro jednotlivé členské
státy či konkrétní sektory, do kterých by měly finance plynout.

-80
Zdroj: Eurostat; *Malta a Kypr zemní plyn nespotřebovávají

„Zimní balíček“ je tedy především plynovým balíčkem. Za to
sklízela Komise kritiku ekologických organizací a zastánců
ambiciózní klimatické politiky, kterým se nelíbí, že se po
pařížské konferenci zaměřuje právě na zemní plyn.
Ten sice vytváří výrazně menší znečištění než uhlí, ale je stále
fosilním palivem. Návrhy týkající se energetické účinnosti nebo
obnovitelných zdrojů (OZE) zatím Komise připravuje a na
veřejnost by se měly dostat v průběhu roku 2016.
Jenže v přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku se bez
plynu stejně neobejdeme, dalo by se opsat vysvětlení
Evropské komise. Zemní plyn je totiž považován za palivo,
které lze dobře kombinovat s hůře předvídatelnou výrobou
energie z obnovitelných zdrojů, a proto by prý měl hrát
v evropské energetice významnou roli.
Balíček se nezaměřuje jen na hledání nových zdrojů plynu
a dopravních tras, ale také na efektivní využití těch stávajících.
Ve strategii pro vytápění a chlazení se navíc zaměřuje i na
využití obnovitelné energie.
EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Události v EU

Co obsahuje takzvaný zimní energetický balíček?;
- Dodržování schengenských pravidel na hranicích
Řecka; - 5G internet: ČR čekají změny - kmitočtové
pásmo 700 MHz by mělo být částečně uvolněno pro
mobilní služby; - ČR je v oblasti digitální agendy na
17. místě - negativně byla hodnocena především za
špatnou úroveň digitalizace veřejných služeb.

Nařízení o bezpečnosti dodávek zemního plynu
EU by měla podle Komise posílit odolnost svých trhů pro
případ, že by musela čelit přerušení dodávek zemního plynu.
Ideálně by měly být národní a regionální trhy propojené,
likvidní a konkurenční. Proto je prý třeba zlepšit na
evropském trhu se zemním plynem transparentnost. Komise
navrhuje, aby se při přípravě opatření v oblasti bezpečnosti
dodávek zemního plynu přešlo od vnitrostátního přístupu
k přístupu regionálnímu. Chce také mezi členskými zeměmi
zavést zásadu solidarity, podle které by měli mít chránění
zákazníci v případě nouze zajištěny dodávky z okolních
států. Mezi tyto spotřebitele patří domácnosti, nemocnice,
malé a střední podniky nebo složky záchranného systému.

http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/prehled-co-je-vzimnim-balicku-navrhu-k-energeticke-unii-013159#sthash.
YzYjIsoC.dpuf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-308_en.htm

justice a záležitosti vnitra

Rozhodnutí o mezivládních dohodách v oblasti
energetiky

Dodržování schengenských pravidel na
hranicích Řecka

Pokud dnes členská země EU uzavře mezivládní dohodu
týkající se dodávek zemního plynu, dostane se k ní Komise
až zpětně. Nově se ale navrhuje, aby měla exekutiva
možnost podoby kontraktů ovlivňovat ještě před jejich
podpisem. Chce tak zajistit, že dohody se třetími zeměmi
budou transparentní a v souladu s právními předpisy
EU. Mělo by se tak zabránit vytváření dominantního
postavení, jaké má například ruský Gazprom ve střední
Evropě. Pokud jde o komerční kontrakty, na základě výše
zmíněného nařízení by měly být smlouvy uzavírané na
období delší než jeden rok a pokrývající více než 40 % trhu
dané země automaticky předkládány k notifikaci u Komise.

Dle předsedy Komise Jean-Claude Junckera nemá hodnotící
zpráva, která ukázala nedostatky v ochraně schengenské
hranice na území Řecka, za úkol izolovat zemi od zbytku
Schengenu. Cílem je správné dodržování všech předpisů.
Namísto úvah o izolaci země je prý potřeba prosazovat
dohodnutá pravidla a pomoci Řecku, aby mohlo plnit své
povinnost a zlepšit ochranu hranic podle doporučení Komise.

Strategie pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu
Díky možnosti přepravy v tankerech po moři by se mohl
zemní plyn podle Komise stát globální komoditou
a obchod s ním by byl daleko otevřenější. Toho by
prý měla EU využít. Její celková kapacita pro dovoz
zkapalněného zemního plynu v současností dostačuje
k pokrytí asi 43 % současné celkové poptávky po plynu
(údaje za rok 2015). Mezi jednotlivými regiony ale panují
velké rozdíly. Komise proto připravila strategii pro LNG,
která má zlepšit přístup všech členských států k tomuto
palivu jako alternativnímu zdroji. Ústředním bodem této
strategie je budování strategické infrastruktury, a to
především propojení mezi členskými zeměmi, které umožní,
že ke zkapalněném plynu budou mít přístup všechny státy,
ať už přímo nebo prostřednictvím sousedů.
Strategie pro vytápění a chlazení
Na vytápění a chlazení budov a průmyslu se spotřebovává
polovina energie v EU. To je slušný potenciál k úsporám,
které mají být podle Komise základem energetické unie. Tím
spíš, že ze 75 % je vytápění a chlazení závislé na fosilních
palivech. Strategie se tak zaměřuje na odstraňování
překážek pro snižování emisí uhlíku v budovách a průmyslu.
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Klade také důraz na to, že zvýšení energetické účinnosti
a využívání obnovitelných zdrojů energie bude mít dopad
na bezpečnost dodávek energie. Vzhledem k tomu, že EU
chce snížit svou závislost na externích dodavatelích, má
strategičtější přístup k tomuto sektoru podle Komise zásadní
význam.
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Finální podobu zprávy schválila Komise 2. února 2016. Již při
projednávání návrhu zprávy se však hovořilo o tom, že Řecko
má co zlepšovat.
Neoznámené kontroly, které v listopadu 2015 proběhly
na řecko-tureckých hranicích, ukázaly nedostatky při
registraci přicházejících migrantů a uprchlíků. Schází
potřebný personál i zařízení pro snímání otisků prstů. Podle
Komise je dále potřeba zajistit, že migranti, kteří nepotřebují
azyl, budou z Řecka vráceni zpět do svých zemí. Brusel
doporučuje také posílení pohraničních hlídek.
Schengenské hodnocení vzniká podle Junckera kvůli tomu,
aby bylo možné identifikovat problémy a zajistit nápravu.

Události v EU

Řecko je jednou z klíčových zemí současné migrační krize,
protože většina migrantů a uprchlíků přichází do EU právě přes
jeho území.

V tomto období by se lidé měli na změny připravit a nakoupit
nové televize a set-top boxy, bez kterých si už v roce 2021
oblíbené, neplacené televizní programy nepustí.

Řečtí představitelé však mají pocit, že schengenské hodnocení
je zpolitizované a že snaha zemi izolovat existuje.

Samotný návrh Komise by měl být Radou a Parlamentem
přijat do léta. Očekává se, že v Radě budou návrh Komise
nejvíce tlačit velké země, jako Německo a Francie, které už
využití pásma 700 MHz pro mobilní služby povolily.

http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/clanek/
grexit-z-schengenu-by-nedaval-smysl-recku-je-treba-pomocitvrdi-juncker-013135#sthash.tBnITb92.dpuf
h t t p : / / w w w. c o n s i l i u m . e u r o p a . e u / e n / p r e s s / p r e s s releases/2016/02/12-schengen-evaluation-of-greece/

informační společnost

Například Německo hodlá přechod spustit už v roce 2017
a dokud Česko část pásma 700 MHz pro mobilní datové
služby také neuvolní, bude německou datovou síť svým
televizním signálem rušit. Proto Komise navrhuje, aby byl
přechod koordinovaný a probíhal ve všech zemích v ideálním
případě ve stejnou dobu.

5G internet: Českou republiku čekají změny
Návrh Komise, podle kterého by mělo být kmitočtové pásmo
700 MHz (dnes využívané hlavně pro digitální televizní vysílání)
částečně uvolněno pro mobilní služby, bude pro Českou
republiku znamenat řadu změn. Tu pocítí nejen spotřebitelé,
kteří se tak v budoucnu dočkají vysokorychlostního mobilního
internetu 5G, ale i české firmy.
Z uvolnění spektra se radují především čeští mobilní operátoři,
kteří jej vzhledem k nárůstu objemu mobilních dat na chytrých
telefonech a tabletech považují za nezbytný krok kupředu.
Mnohem zdrženlivější postoj vůči návrhu zaujímají televizní
služby, které svým divákům umožňují sledovat oblíbené pořady
prostřednictvím pozemního neboli terestrického vysílání.
Ty totiž využívají kmitočty, jejichž část by měla být využívána
právě operátory, a to nejpozději do 30. června 2020. Licence,
díky kterým mohou dnes televize na tomto pásmu vysílat, však
končí až v rozmezí let 2021 až 2024. Dá se proto očekávat,
že pokud jim budou kmitočty odebrány dřív, budou za to
požadovat kompenzace.
Přechod na nový způsob vysílání tak nebude v Česku
snadný. České televizní programy jsou navíc z 50 až 60 %
vysílány právě prostřednictvím pozemního vysílání, a ne přes
kabelové či satelitní, jako tomu je ve většině případů například
v Německu.
České televizní společnosti navíc mají nemilé zprávy i pro své
diváky, kteří si kvůli změnám budou muset obstarat nový settop box či rovnou novou televizi.
Podle návrhu Komise by měl každý stát EU do poloviny
roku 2017 vytvořit plán, podle kterého se bude uvolnění pásma
řídit. V případě Česka se jedná o Strategii rozvoje zemského
digitálního televizního vysílání z dílny ministerstva průmyslu
a obchodu (MPO). Ta je od konce ledna projednávána v rámci
mezirezortního připomínkového řízení.
Strategie předpokládá, že od druhé poloviny roku 2016 do roku
2020 bude vysílání probíhat souběžně ve dvou standardech
DVB-T a DVB-T2, čímž by měl být plynulý přechod zajištěn.

http://www.euractiv.cz/podnikani-a-zamestnanost/clanek/
za-rychly-5g-internet-spotrebitele-zaplati-novou-televizi013149#sthash.mQAucLGx.dpuf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/towards-5g
Česko je v oblasti digitální agendy na 17. místě
Evropská komise představila výsledky indexu DESI (digitální
ekonomika a společnost), který vydává každý rok, aby
mohla poměřit síly jednotlivých zemí EU v jejich pokroku
na cestě k digitální ekonomice. Podle něj je Česko spolu
se Slovenskem, Polskem, Maďarskem, Řeckem, Francií či
Kyprem ve skupině „zaostávajících“ států, které zůstaly za
průměrem EU.
Česko bylo podobně jako loni negativně hodnoceno
především za špatnou úroveň digitalizace veřejných
služeb (e-Government), dobré výsledky naopak zaznamenává
například v oblasti přístupu lidí k rychlému širokopásmového
připojení či v úrovni digitálních dovedností obyvatel.
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/5-udalostiminuleho-tydne-ktere-byste-nemeli-prehlednout-013178
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/czechrepublic
EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Sloupek
Komise

Zastoupení Evropské komise v ČR naplňuje Měsíčník
EU aktualit příspěvky do rubriky „Sloupek Komise“.
V březnovém vydání Měsíčníku EU aktualit se příspěvek
věnuje oblasti daní. Konkrétně balíčku opatření, který
Evropská komise navrhla, aby zabránila vyhýbáni se
daňovým povinnostem. Na jakých pilířích je balíček
postaven se dočtete na následujících řádcích.

Aby se firmy nevyhýbaly placení daní
V moderním světě již dávno neplatí přímá vazba mezi
ekonomickou aktivitou a velikostí zaplacené daně. S tím, jak
se ekonomická aktivita a obchod globalizuje a stále více se
obchoduje s nehmotným zbožím a službami, je pro firmy stále
jednodušší vyhýbat se placení daní.
Zejména velké nadnárodní společnosti pomocí nejrůznějších
praktik využívají rozdílů mezi daňovými systémy jednotlivých
států, aby minimalizovaly odvedenou daň.
Je zjevné, že proti těmto globalizovaným neřestem těžko může
bojovat každý stát jednotlivě. Proto se státy snaží dohodnout
na koordinovaném postupu, a to jak v celosvětovém měřítku,
tak i v rámci EU.
V říjnu minulého roku se země OECD dohodly na opatřeních
proti erozi základu daně a přesouvání zisku (BEPS). Evropská
komise představila balíček konkrétních opatření proti vyhýbání
se daňovým povinnostem koncem ledna.
Balíček je postaven na třech hlavních pilířích. Za prvé je
třeba zajistit, aby firmy platily daně tam, kde probíhá jejich
skutečná hospodářská činnost a kde vytvářejí zisk.
Komise za tímto účelem navrhuje směrnici, na základě které
mají členské státy blokovat nejběžnější metody, jež společnosti
používají, aby se vyhnuly placení daní.
Směrnice pokrývá případy, kdy:
• firmy přesouvají zisk na své pobočky s velmi nízkou či
nulovou sazbou daně;
• dochází k dvojímu nezdanění zisků (firma sídlící v EU
investuje do založení společnosti v daňovém ráji mimo EU
a poté inkasuje dividendy, které jako „již zdaněné“ nedaní,
ačkoli většinou v daňovém ráji žádná daň odvedená není,
nebo je zanedbatelná);
• firmy přesouvají do daňových rájů inovace krátce před
patentováním, čímž potom sníží daň ze zisku z této inovace
plynoucí;
• firmy vytvářejí umělý vnitropodnikový dluh za účelem
minimalizace daní (firma si od své pobočky v zemi s nízkou
daní půjčí na velmi vysoký úrok; vysoké úrokové splátky
potom umenšují zdanitelný zisk firmy, navíc firma si v
některých zemích může výraznou měrou odpočítat splátky
úroků z daní);

Druhým cílem balíčku je
zvýšit transparentnost v
oblasti korporátních daní.
Transparentnost má zásadní
význam pro identifikování
praktik
agresivního
daňového plánování ze
strany velkých společností
a pro zajištění spravedlivé
soutěže v daňové oblasti.
Komise proto předložila revizi směrnice o správní spolupráci,
na základě které si budou vnitrostátní orgány členských
zemí vyměňovat daňové informace o činnosti nadnárodních
společností. Všechny členské státy tak budou mít nezbytné
informace, jež jim umožní identifikovat rizika vyhýbání se
daňovým povinnostem a lépe zacílit své daňové kontroly.
Třetím pilířem balíčku je posílení spolupráce na mezinárodní
úrovni. Koordinovaný postup je nezbytný pro zajištění rovnější
hospodářské soutěže mezi firmami sídlícími v různých zemích
– ať již v EU či mimo ni – ale i větší spravedlnosti mezi velkými
nadnárodními firmami a malými domácími firmami, které platí
daně zpravidla řádně do národních rozpočtů.
Součástí balíčku je proto i sdělení o vnější strategii pro účinné
zdanění. Jeho cílem je posílit spolupráci s mezinárodními
partnery v boji proti daňovým únikům a zajistit mezinárodní síť
pro řádnou správu daní. Komise zároveň navrhla nový postup
EU pro vytváření seznamu třetích zemí, které odmítají hrát
férovou hru.
Ve své snaze omezovat daňové uniky hodlá Evropská
komise pokračovat i v budoucnu. Komise se zejména chystá
předložit v průběhu letošního roku znovu návrh společného
konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob.
Podobný návrh již v minulosti neuspěl kvůli nejednotnosti
členských států, od kterých se při rozhodování v daňové
oblasti požaduje jednomyslnost. Pokud se podaří společný
konsolidovaný základ daně prosadit, měl by být komplexním
řešením těchto nekalých praktik daňového plánování.

• firmy vytvářejí hybridní pobočky, které jsou v daňových
systémech různých zemí řešeny různě, což umožňuje daňové
odpočty úrokových splátek ve více zemích, kde firma působí.
Komise zároveň zveřejnila studii, která tyto hlavní metody
agresivního daňového plánování analyzuje. Směrnici
doprovázejí doporučení členským státům, jak nejlépe mohou
chránit své daňové úmluvy proti zneužívání, a přitom být v
souladu s právními předpisy EU.
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Další informace o lednovém balíčku Evropské komise proti
vyhýbání se daním naleznete zde:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/
anti_tax_avoidance/index_en.htm

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://
english.eu2016.nl/.

InfoServis

Zasedání klíčových institucí EU
3. 3. 2016			

Brusel, Belgie

10. – 11. 3. 2016		

Lucemburk, Lucembursko

- Zasedání výboru Evropského parlamentu

- Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní záležitosti

4. 3. 2016			

14. 3. 2016			

Brusel, Belgie

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro životní prostředí

- Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov

7. 3. 2016			

14. 3. 2016			

Brusel, Belgie

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku,
zdraví a spotřebitelské záležitosti

- Zasedání Rady pro zahraniční záležitosti

7. – 10. 3. 2016			

14. – 17. 3. 2016		

Štrasburk, Francie

Brusel, Belgie

- Zasedání výboru Evropského parlamentu

- Zasedání výboru Evropského parlamentu

7. – 10. 3. 2016			

15. 3. 2016			

Štrasburk, Francie

Brusel, Belgie

- Plenární zasedání Evropského parlamentu

- Zasedání Rady pro všeobecné záležitosti

8. 3. 2016			

17. – 18. 3. 2016		

Brusel, Belgie

- Zasedání Rady pro ekonomiku a finanční záležitosti

Brusel, Belgie

- Evropská rada

Zdroj: www.europa.eu, english.eu2016.nl, přístup ke dni 29. 2. 2016

Dotační kalendář aneb přehled vybraných výzev
Název výzvy

Příjem žádostí

Číslo výzvy

Od

Do

Operační program Životní prostředí
Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

34.

1. 3. 2016

31. 5. 2016

Podpořit preventivní protipovodňová opatření

35.

1. 3. 2016

31. 5. 2016

Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně
významných chráněných území

27.

30. 3. 2016

31. 5. 2016

Posílit biodiverzitu

28.

30. 3. 2016

31. 5. 2016

Posílit přirozené funkce krajiny

29.

30. 3. 2016

31. 5. 2016

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

30.

30. 3. 2016

31. 5. 2016

Integrovaný regionální operační program
Výstavba a modernizace přestupních terminálů

25.

1. 3. 2016

1. 9. 2016

Sociální bydlení

28.

03/2016

07/2016

Sociální bydlení (SVL)

29.

1. 3. 2016

1. 7. 2016

Zdroj: www.edotace.cz/kalendar; pozn.: názvy výzev vždy obsahují odkaz na podrobnější informace o výzvě

EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Pozitivní vývoj makroekonomických ukazatelů České
republiky byl potvrzen, jak vyplývá ze zimní prognózy
Evropské komise z počátku letošního února. I když se
pro rok 2016 počítá s nižším hospodářským růstem než
v roce 2015 (který byl ovlivněn dočerpáváním evropských
prostředků z předchozího programovacího období), stále
jde o nadprůměrný výsledek mezi státy Evropské unie.

Drobnohled

zimní prognóza: pozitivní vývoj čr potvrzen
Pozitivní čísla hospodářského vývoje České republiky
i Evropské unie byla potvrzena nejnovější zimní prognózou
Evropské komise z letošního února. Evropská unie roste už
několik období za sebou mírně zvyšujícím se tempem. Toto
hospodářské oživení je taženo hlavně spotřebou a dalšími
faktory jako jsou nízké úrokové sazby, cena ropy, která nedávno
atakovala své dvanáctileté minimum, a vývoj kurzu eura.
Hospodářský růst se tak za rok 2015 projevil prakticky ve všech
členských státech, i když v případě Řecka a Finska šlo spíše
o kladnou nulu. Pro rok 2017 však už Komise predikuje kladný
růst ve všech státech Unie, kdy by nejvyššího hospodářského
růstu mělo dosáhnout Lucembursko (4,4 % HDP) a nejnižšího
Finsko (0,9 % HDP).
Pozitivní vývoj se odráží i na trhu práce, kde (i přes stálé
vysoké hodnoty v některých státech) dochází k postupnému
zlepšování situace a snižování míry nezaměstnanosti v případě Evropské unie v roce 2017 na 8,7 % z 9,5 % v roce
2015. Ve státech eurozóny se snížení míry nezaměstnanosti
mezi roky 2015 a 2017 odhaduje o 0,8 procentního bodu na
10,2 %. Toto snížení míry nezaměstnanosti proběhne prakticky
ve všech státech platících eurem, zvláště těch státech, které
budou těžit z provedených reforem trhu práce (například
Španělsko, u kterého se má míra nezaměstnanosti snížit
z 22,3 % v roce 2015 na 18,9 % v roce 2017). I v problémy
zmítaném Řecku se odhaduje snížení míry nezaměstnanosti
na 22,8 % v roce 2017 a mělo by tak zůstat jediným členským
státem s nezaměstnaností vyšší než 20 %.

Výhled ekonomického růstu ve státech EU (% HDP)
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Zdroj: Winter Forecast 2016 - Evropská komise

K dalšímu úspěchu lze bezesporu přičíst i redukce schodků
veřejných financí u členských států, které se má snížit do
roku 2017 v Evropské unii 1,8 % HDP z loňských 2,5 % HDP.
Veřejný dluh vztažený k HDP je také ne sestupné trajektorii.
Hospodářský růst České republiky odhaduje Evropská komise
za rok 2015 ve výši 4,5 % HDP, což řadí ČR na přední příčky
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Pro rok 2016 jak domácí poptávka, tak i pozitivní příspěvek
čistého exportu a z menší části i zásoby přispějí k odhadovanému
růstu ve výši 2,3 % HDP. V roce 2017 je hospodářský růst ČR
odhadován na 2,7 % HDP, což převyšuje očekávaný růst
průměru EU o 0,7 procentního bodu. Vliv hospodářského růstu
lze vysledovat, jak ve zlepšující se situaci na trhu práce, vždyť
nízkou mírou nezaměstnaností se Česká republika řadí k unijní
špičce, tak i na snižujícím se veřejném dluhu – respektive jeho
relaci k HDP ze 40,9 % v roce 2015 na 40,1 % HDP v roce
2017. Díky zvyšující se spotřebě a vzhledem ke zvyšování
zaměstnanosti a tedy i k sílícímu tlaku na růst mezd se bude
míra inflace mírně přibližovat k inflačnímu cíli ČNB a v roce
2017 by měla podle prognózy EK dosáhnout 1,4 %.
Výhled klíčových makroekonomických veličin (v %)
ČR

EU

2015 2016 2017 2015 2016 2017
Růst HDP

4,5

2,3

2,7

1,9

1,9

2,0

Míra
nezaměstnanosti

5,1

4,8

4,7

9,5

9,0

8,7

Inflace

0,3

0,4

1,4

0,0

0,5

1,6

Saldo veřejných
rozpočtů na HDP

-1,6

-1,1

-1,0

-2,5

-2,2

-1,8

Veřejný dluh k
HDP

40,9

40,7

40,1

87,2

86,9

85,7

Zdroj: Evropská komise - ekonomická prognóza zima 2016
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členských států, za „probuzeného irského tygra“, Maltu
a Lucembursko. Oproti podzimní prognóze došlo dokonce
k pozitivní korekci, neboť Komise odhadovala v tuzemsku růst
o 0,2 procentního bodu nižší. Na přívětivém čísle vývoje HDP
se velkou měrou podílela jak domácí poptávka, tak i z velké
míry dočerpávání prostředků z evropských fondů. Příspěvek
čistých exportů byl pro rok 2015 ještě záporný i z důvodů
zmiňované silné domácí poptávky, která měla vliv na příliv
importů, který převyšoval export.
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Proti odhadovanému hospodářskému vývoji v Evropské
unii mohou negativně působit některé vnější faktory, ať už
jde o geopolitickou situaci na východě či vývoj světových
a rozvíjejících se ekonomik, jejichž oslabení se může přímo
projevit jak v zahraničním obchodě, tak i dalším vývojem
v členských státech.
Určitou neznámou však stále zůstává řešení migrační krize
a výsledek naplánovaného britského referenda ohledně
setrvání Spojeného království v Evropské unii. Oba tyto
aspekty budou bezesporu plnit nejen média, ale nedají spát ani
vrcholným představitelům Unie.
Tomáš Kozelský, EU Office / Knowledge Centre ČS

Monetární expanze v současnosti probíhá po celém
světě a mnohdy nenese název kvantitativní uvolňování.
Masivní tištění peněz probíhá či donedávna probíhalo
napříč vyspělým světem – od Japonska, kde se poprvé
kvantitativní uvolňování vyzkoušelo na přelomu tisíciletí
protože se země potýkala s deflací, přes eurozónu až po
Anglosaský svět.

Hlavní téma

kvantitativní uvolŇování aneb tisknout je
snadné
Úvod
Je téměř jisté, že současná doba vejde do učebnic
makroekonomie jako doba velkých monetárních experimentů.
Je ale otázkou, jak tyto experimenty budou hodnoceny.
Centrální banky po celém světě se snaží bojovat s důsledky
krize mnoha různými prostředky. Nejmodernější termín pro
tištění peněz elektronickou formou je kvantitativní uvolňování
(QE). Masivní tištění peněz probíhá či donedávna probíhalo
napříč vyspělým světem – od Japonska, přes eurozónu až po
Anglosaský svět.
Kvantitativní uvolňování je velmi nestandardní politikou, která
se používá pouze v situaci nízkých či dokonce záporných
úrokových sazeb – tedy v situaci, kdy standardní nástroje

monetární politiky již není možné použít. V praxi se jedná
o masivní nákup dluhopisů od komerčních bank, které
výměnou dostanou nové peníze.
Poprvé se kvantitativní uvolňování vyzkoušelo na přelomu
tisíciletí v Japonsku, které se potýkalo s deflací a tamní
centrální banka (Bank of Japan) již vyčerpala stadnardní
možnosti monetární politiky. Po propuknutí hospodářské krize
a pádu úroků na nulu se vrátilo s mnohem větší intenzitou
v Anglosaském světě, kde centrální banky „vytiskly“ peníze
v hodnotě až desítek procent svého HDP. Se zpožděním
se podobně rozsáhlé kvantitativní uvolňování objevuje
i v Eurozóně a v Japonsku.

Co je to kvantitativní uvolňování?
Pro širokou veřejnost, ale také pro mnohé ekonomy, je
monetární politika symbolem abstraktní „magie“, kde se
„čaruje“ s obrovskými částkami a nikdo vlastně moc netuší, co
se s nimi děje. Pokusme se proto termín QE osvětlit - zvlášť
v situaci, kdy se stává běžnou součástí monetární politiky.
Ve většině případů je primárním úkolem monetární politiky
udržování stabilní cenové hladiny. K tomu používá tzv. nástroje
měnové politiky – tedy nástroje, kterými kontroluje měnovou
zásobu – počet peněz v ekonomice. Pokud se jí to daří a zbývá
jí ještě prostor k dalším operacím, tak se snaží řídit měnovou
zásobu ku prospěchu ekonomického růstu.
Centrální banky mají na řízení měnové zásoby nejrůznější
páky – od jemných kalibračních nepřímých nástrojů (například
úrokové sazby, za kterých si u centrální banky mohou ukládat
peníze a tím určují výnosnost „bezrizikového“ vkladu) až po
silné přímé nástroje – například bankovní regulace. Obecně
platí, že čím silnější nástroje monetární politiky jsou, tím
větší mají vedlejší dopady, a proto je centrální banky nerady
používají.
Jenomže v situaci kdy se krátkodobé úrokové míry dostanou
k nule, jako je tomu v současnosti, zůstane operační prostor
bank velmi omezený. A v tuto chvíli se centrální banky uchylují
k nestandardním nástrojům, jako je například právě QE. Rozdíl
mezi klasickými operacemi na volném trhu a nejrůznějšími
formami QE je zejména v aktivech, která centrální banka
nakupuje. Zatímco ve standardních operacích na měnovém
trhu se zaměřuje na aktiva s krátkodobější maturitou, při režimu
QE se centrální banka snaží skrze nákup dlouhodobějších
dluhopisů ovlivnit konec výnosové křivky. Tím tlačí na pokles
nejen krátkodobých, ale také dlouhodobých úrokových měr.
Díky tomu může QE sloužit několika cílům monetární politiky

– nízké úrokové míry můžou zvyšovat inflaci a tedy pomoci
naplnit primární cíl moderních centrálních bank – dosáhnout
svého inflačního cíle. Dalším efektem, který se v případě QE
často uvádí na prvním místě, je stimulace reálné ekonomiky
– k intenzivnějšímu financování investic by mohly vést jak
dostatek likvidity komerčních bank, které díky kvantitativnímu
uvolňování dostaly „zdarma“ nové peníze, tak nižší úrok na
dlouhodobějších aktivech a tedy vyšší poptávka po úvěrech
ze strany podniků. V praxi kvantitativní uvolňování může vést
k oživení akciových, dluhopisových a realitních trhů a tím
povzbudit poptávku po kapitálu a investicích.
Monetární politiku do vysoké míry ovlivňují také očekávání
– úspěch každé politiky závisí také na tom, do jaké míry
ekonomické subjekty centrálním bankéřům věří, že zvolenou
politiku skutečně budou dodržovat a že prostředky monetární
politiky skutečně povedou k proklamovaným cílům.
Díky tomu, že kvantitativní uvolňování je velmi netradičním
nástrojem může centrálním bankéřům velmi pomoci se
získáváním kredibility a „důvěryhodnosti“. K naplnění cílů QE
navíc mnohdy stačí důvěra tržních subjektů, že to centrální
banka v dohledné době udělá a myslí to vážně, nikoliv akt
samotný.
Nabízí se otázka, proč je tedy kvantitativní uvolňování
nestandardním nástrojem – pokud pomáhá ekonomickému
výkonu, proč prostě neuvolňovat pořád a nepovzbuzovat tím
ekonomický výkon?
Důvodů je více, ale tím zdaleka nejdůležitějším je hrozba
inflace – zkušenosti s tištěním peněz, kterým kvantitativní
uvolňování bezpochyby je, ukazují, že pokud se to přežene,
následkem může být hyperinflační spirála a naprostý rozklad
celého ekonomického systému.
EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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S tím souvisí i další nepříjemná stránka kvantitativního
uvolňování – začít tisknout peníze je jednoduché, pro centrální
banku to znamená připsání čísel na účty komerčních bank
výměnou za obdržení dluhopisů. Od té chvíle se ale nově
vytvořené peníze stávají součástí finančního systému.
Pokud by se centrální banka rozhodla nově vytvořené
peníze z ekonomiky stáhnout je tento krok možný jen za
výrazných nákladů, které můžou zvrátit veškeré úspěchy, které
z kvantitativního uvolňování vzešly. V praxi se sice často velká
část nových peněz obloukem vrací zpět do centrální banky,
kam si banky tyto prostředky uloží jako rezervy. Nicméně
jen tak snadno je bankám zase odebrat není právně úplně
jednoduché.

Centrální banka
vytvoří nové peníze

Banky mohou
půjčovat více peněz

Peníze
Dluhopisy

Vymění je s komerční
bankou za dluhopisy

Přebytek peněz
sníží úrokové míry

Vyšší inflační tlaky

kvantitativní uvolňování ve světě
Při hodnocení jakýchkoliv makroekonomických politik je obecně
nutná jistá opatrnost – nalézt kauzální vztah mezi dvěma
veličinami je úkol, který je mimo záběr této analýzy - následující
data je proto potřeba interpretovat s rezervou. Je třeba také mít
na paměti, že „vytištění peněz“ ještě nutně neznamená, že by
prostředky měly jít rovnou do reálné ekonomiky.

Japonsko
Poprvé v historii bylo kvantitativní uvolňování použito
v Japonsku na přelomu tisíciletí. Japonsko od počátku 90. let
trápily problémy s deflací a zoufalá centrální banka již vyčerpala
standardní možnosti monetární politiky. Proto v březnu 2001
spustila do té doby nevídaný experiment a začala komerčním
bankám výměnou za dluhopisy poskytovat likviditu.
V průběhu roku 2005 se inflace dokonce dostala nad nulu.
Nutno podotknout, že ve srovnání s dnešním rozsahem
kvantitativního uvolňování nebyl tehdejší experiment příliš
výrazný – v porovnání s japonským HDP bilance narostla
o pouhých 10 p. b. (vládní dluhopisy z toho tvořily 8). Problémy
s deflací a pomalým růstem v Japonsku ale zůstaly.

Bilance BoJ a vybrané indikátory v Japonsku
80%

Celková aktiva / HDP (levá osa)
Vládní dluhopisy v rozvaze BOJ / HDP (levá osa)
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V roce 2010 byl premiérem znovuzvolen Shinzo Abe,
s ekonomickou politkou tzv. Abenomics. Jednou z jejích
klíčových pilířů je kvantitativní uvolňování – které má spolu
s fiskální expanzí a strukturálními reformami vrátit Japonsko
k růstu. V roce 2013 japonská centrální banka oficiálně
oznámila nový program kvantitativního uvolňování. Bilance
Bank of Japan se od roku 2010 ztrojnásobila a dnes obsahuje
peníze v hodnotě tří čtvrtin Japonského HDP. Prozatím nic
nenasvědčuje tomu, že by program nákupu dluhopisů, který
byl na podzim 2014 ještě rozšířen, měl skončit. Japonská
ekonomika sice v současnosti velmi mírně roste a i inflace je
na kladné nule, avšak s drakonickým růstem do 90. let se to
vůbec nedá srovnat.

USA
Díky intervencím amerického FEDu se kvantitativní uvolňování
dostalo z akademických úvah centrálních bankéřů do centra
pozornosti ekonomů z celého světa. V USA proběhly 3 vlny
kvantitativního uvolňování a ta poslední pokračuje dodnes.
FED začal zvyšovat svou bilanci již před oficiálním oznámením
kvantitativního uvolňování – již od září 2008. Navyšování
bilance FEDu se projevilo poskytnutím přechodné likvidity
americkým bankám, aby se finanční systém vyhnul tzv.
„credit crunch“ a překonal vzájemnou nedůvěru bank. První
kolo kvantitativního uvolňování nazvané QE1 začalo záhy
po propuknutí finanční krize v prosinci roku 2008 a skončilo
v březnu 2010. Ben Bernanke, tehdejší šéf FEDu, aktivity které
tehdy prováděli, popsal jako „credit easing“ – tedy úvěrové
uvolňování. Vedle státních dluhopisů a pokladničních poukázek
FED nakupoval i tzv. mortgage-based securities (cenné papíry
z hypoték) a dobře hodnocené korporátní dluhopisy.
Vzhledem ke stále slabým výsledkům americké ekonomiky,
zejména pracovního trhu (na rozdíl od evropských centrálních
bank má FED jako jeden ze svých hlavních cílů plnou
zaměstnanost) bylo spuštěno druhé kolo kvantitativního
uvolňování.

Hlavní téma

Na konci roku 2010 FED oznámil, že v průběhu následujících
12 měsíců bude odkupovat vládní dluhopisy v hodnotě 600
miliard dolarů.

Bilance FEDu a makroekonomický výkon USA
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Třetímu kolu kvantitativního uvolňování se v ekonomickém
světě přezdívá QE-Infinity – tedy nekonečné uvolňování.
Zatímco v předchozích verzích FED vždy oznámil přesný
rozsah i dobu trvání intervencí, v září 2012 oznámil, že bude
nakupovat mortgage-based securities za 40 miliard dolarů
„dokud se podstatně nezlepší trh práce“. Masivní nákupy
začaly hned po oznámení v roce 2012 a během následujících
necelých 2 let objem cenných papírů v bilanci FEDu vzrostl
o více než 60 %. Od podzimu 2014 nákupy přestaly a bilance
FEDu i držené cenné papíry zůstávají stabilní.
V současnosti je celková bilance FEDu (z níž 95 % tvoří
nakoupené cenné papíry - z více než poloviny státní dluhopisy)
nominálně více než 5x větší, než byla před propuknutím krize.
Zatímco před propuknutím hospodářské krize bilance FEDu
odpovídala cca 6 % HDP, díky intenzivnímu nákupu cenných
papírů se již na konci roku 2008 (tedy v době začínajícího
prvního kola) dostala na 15 %. Do konce druhého kola se
vyšplhala na 18 % HDP. Masivní nákup opět přišel až se třetím
kolem QE, kdy do sebe bilance FEDu nasála dalších 8 %
HDP. V době vrcholu QE byl ekvivalent čtvrtiny americké roční
produkce v aktivech americké centrální banky. Podíl na HDP
od té doby klesá, to je ale dáno spíše růstem HDP, který se od
roku 2010 pohybuje okolo 2 %.
Proklamovaným cílem americké monetární politiky byl hlavně
slabý výkon amerického hospodářství, zejména trhu práce.

Americká míra nezaměstnanosti setrvale klesá a na začátku
roku 2016 se blíží 5 % - tedy předkrizovým hodnotám. Také
proto začal FED opouštět od dalšího QE – je ovšem otázka
nakolik je tento vývoj daný QE a nakolik jde o přirozený vývoj
americké ekonomiky. I přes QE se inflace v USA díky nízkým
cenám komodit dostává k nule.

Spojené království
Experimenty s QE provádělo i finanční centrum Evropy
– Spojené království. Podobně jako v USA neprobíhalo
jednorázově – QE zde bylo několikrát rozšířeno a prodlouženo.
K tomu účelu Bank of England založila speciální fond – tzv.
Asset Purchase Facility, který při svém založení v roce 2009
dostal k hospodaření 200 miliard liber – zejména v britských
státních dluhopisech. Postupem času do něj bankovní rada
přidávala další až na celkových 375 miliard liber, se kterými
hospodaří od léta 2012.

Bilance BoE a makroekonomický výkon v UK
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Do roku 2011 Bank of England nakupovala i některé kvalitní
korporátní dluhopisy. Od té doby ale tuto snahu vzdala
a soustředí se na státní dluhopisy nejrůznější délky splatnosti.
Od posledního navýšení v roce 2012 je objem držených
dluhopisů stabilní.
Rozsahem je QE ve Spojeném království velmi podobné tomu
americkému – zatímco v předkrizových dobách činila bilance
anglické centrální banky okolo 6 % HDP, od roku 2012 již
překonává 20% hranici. Díky poměrně solidnímu růstu HDP ale
tento podíl v posledních letech klesá. Ani v případě anglického
QE není příliš zřejmé spojení mezi vývojem inflace a QE.

ECB a kvantitativní uvolňování
Pokud mluvíme o kvantitativním uvolňování, je nutné
zmínit i Evropskou centrální banku. ECB ke kvantitativnímu
uvolňování přistoupila 9. března minulého roku poté, co
se 22. ledna 2015 rozhodla rozšířit program nákupu aktiv
o dluhopisy vydané vládami států a agenturami v eurozóně

a evropskými institucemi na sekundárním trhu. Výše nákupu
těchto aktiv byly stanoveny na objemu 60 mld. eur měsíčně,
což představuje zhruba 1,6 biliónu Kč.
Původní záměr byl tyto nákupy uskutečňovat od března 2015
do konce září 2016, tedy v objemu až 1,1 bilionu eur.
EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Hlavní téma

ECB v prosinci 2015 snížila svou depozitní sazbu o deset
bazických bodů na -0,3 % a prodloužila o šest měsíců svůj
program nákupu aktiv. Celkem by tak do ekonomiky měla ECB
napumpovat 1,5 bilionu eur – tedy přibližně 15 % ročního HDP
eurozóny. Prezident Evropské centrální banky Mario Draghi
prohlásil, že vedle státních dluhopisů bude ECB nakupovat
též obligace komunálních a regionálních subjektů. Dalším
opatřením bude, že příjmy ze splácených dluhopisů budou dále
použity na uskutečnění dalších nákupů.

Celková bilance ECB a její depozitní sazba
3

2,5

Celková bilance ECB (levá osa)
Depozitní sazba (pravá osa)

5
%
4

Kvantitativní uvolňování za rok existence zvýšilo bilanci ECB
o 700 miliard eur, tedy přibližně o třetinu. Ve srovnání s USA
či Japonskem se tedy prozatím nejedná o dramatické zvýšení.
I přesto je ale třeba být opatrný – zejména proto, že v letech
předcházejících se bilance ECB navyšovala jinými způsoby,
například pomoci státům v problémech. Zatímco před
propuknutím krize činila bilance ECB méně než bilion eur,
v současnosti je to přes 2,5 bilionu.

2

3

1,5

2

Závěr

1

1

0,5

0

Monetární expanze v současnosti probíhá po celém světě
a mnohdy nenese název kvantitativní uvolňování. Například
bilance ČNB vzrostla díky měnovým intervencím.

0

-1

Zdroj: Evropská centrální banka; bilance je v bilionech eur

V prosinci minulého roku tak došlo nejen k prodloužení doby
„pumpování“ peněz do oběhu, ale i ke změně depozitní sazby.
A ani ne čtvrt roku na to a opět to vypadá na situaci z 9.
prosince 2015, kdy Evropská centrální banka sáhla na výši
depozitní sazby a sníží ji o další 0,1 procentní bod tedy už na
-0,4 %. Tato záporná depozitní sazba znamená pro finanční
ústavy náklad, neboť jejich prostředky u ECB jsou zpoplatněny.
Nastavení měnové politiky se bude probírat a přezkoumávat na
zasedání 10. března letošního roku. Snahou bude řešit situaci
eurozóny, která se potýká už dlouhou dobu s nízkou mírou
inflace. ECB se snaží o příznivou korekci výše míry inflace.
Dlouhodobý cíl Evropské centrální banky je totiž udržet míru
inflace ve střednědobém horizontu pod 2 %, ale blízko této
úrovně. Naplnění tohoto cíle brání vedle nízkých cen některých
komodit (hlavně ropa) taky nepříliš silný růst a nízká investiční
činnost. Míra inflace totiž podle údajů Evropské komise ze
zimní ekonomické prognózy klesla za rok 2015 až na nulu.
I přes silnou angažovanost ECB se míra inflace drží velmi
nízko. V letošním roce i pro rok 2017 se míra inflace mírně
zvýší na 0,5 % pro rok 2016 (respektive 1,5 % v roce 2017).
Z nejnovějších čísel eurostatu vyplývá, že se spotřebitelské
ceny ve státech eurozóny za měsíc únor 2016 propadly
o 0,5 procentního bodu oproti předchozímu měsíci na -0,2 %,
a státy platící eurem jsou tak poprvé od roku 2009 v deflaci.
Největší podíl na tom mají ceny energií, které klesly o 8 %.
12

Vedle snížení depozitní sazby je i možné, že ECB navýší
program nákupu cenných papírů o další desítky miliard
z nynějších 60 miliard měsíčně. Vzhledem k výši úrokových
sazeb, už ECB nemá krom kvantitativního uvolňování mnoho
nástrojů k využití.
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Překvapující ale může být, že v těch státech kde se o QE mluví
nejvíce –tedy v eurozóně a v USA – není zdaleka nejrozsáhlejší.
Japonsko má rozsáhlou monetární politiku tradičně – bilance
Bank of Japan obsahuje ekvivalent 20 % HDP přinejmenším
od roku 2000. Nicméně ve všech sledovaných ekonomikách
se bilance výrazně nafoukla – v některých zemích až 5x. To
neznamená, že by se množství peněz v oběhu zvedlo ve
stejném poměru – velká část peněz se obloukem vrátila zpět
do centrální banky v podobě bankovních rezerv.
Nicméně se vyspělý svět (možná i díky kvantitativnímu
uvolňování) v současnosti vrací k růstu a musí přemýšlet,
jak nejlépe vystoupit z největšího monetárního experimentu
v historii a zároveň tím nezranit svou ani žádnou jinou
ekonomiku.

Srovnání monetární expanze
120%
100%

Eurozóna

USA

Japonsko

Švýcarsko

Spojené království

80%
60%
40%
20%

0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Zdroj: FED, BoE,BoJ, ECB, SNB

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 březnovém vydání se
zaměříme na podnikatelské prostředí Rumunska.

Makroekonomický výhled

rumunsko

Ekonomický růst by měl za rok 2015
činit 3,5 % HDP. Tento trend by měl
pokračovat i v roce 2016, kdy je růst
odhadován na 4,1 % HDP – mimo
jiné i díky plánu rumunské vlády na
podporu domácí poptávky i za cenu zhoršení rozpočtového
deficitu.

Základní údaje
Oficiální název

Rumunsko (Romänia)

Počet obyvatel

19,861,408 (2015 – předběžný údaj)

Rozloha

238 391 km2

Měna

Nové leu (RON)

Etnické složení

Rumuni 83,4 %, Maďaři 6,1 %, Romové
3,1 %

Zdroj: The World Factbook
Rumunsko získalo nezávislost v roce 1878. Po 2. světové válce
se dostalo pod sovětský vliv a vymanilo se z něj až v roce
1989. Roku 2004 se Rumunsko připojilo k NATO a v roce 2007
k Evropské unii.
V rumunském poloprezidentském systému je prezident
volen přímou volbou na dobu pěti let a maximálně na dvě
prezidentská období.
Dvoukomorový parlament se skládá ze Senátu (137 členů
volených na 4 roky) a Sněmovny (334 členů volených na
4 roky).

Struktura hospodářství a zahraniční obchod
Mezi stěžejní exportní komodity patří stroje, kovové materiály
a rafinérské produkty. Hlavním rumunským exportním trhem
je Německo, kam směřuje 19,2 % vývozu, následně Itálie
(11,9 %), Francie (6,8 %) a Maďarsko (5,1 %).
Nejvíce se dováží strojírenské výrobky, paliva a textil.
Největšími dovozními partnery jsou Německo a Itálie (19,1 %
a 10,8 %).
Česká republika je v dovozech i vývozech na 13. pozici
s podílem okolo 2,5 %. Prim v obou kategoriích hrají automobily.

Sektory národního hospodářství
100%

Zemědělství

Průmysl a stavebnictví

80%
60,3%

59,4%

60%

42,4%
74,1%

20%
0%

60,1%

34,4%

38,0%

5,4%

2,7%

24,3%
1,6%

Rumunsko

ČR

EU

HDP
Zdroj: Eurostat, data za rok 2014

29,2%

Rumunsko

Míra inflace by měla zůstat v negativních číslech do poloviny
roku 2016, ale poté se očekává nárůst na 2,3 % v roce 2017.
Pozitivní trend růstu mezd by se měl udržet i v následujících
dvou letech spolu se zlepšováním podmínek na trhu práce.
Veřejný dluh rumunska patří k nejnižším v Unii, v budoucnu by
se však měl mírně zhoršit díky štědré politice vlády – v roce
2016 by měl překročit hranici 40 % HDP.
Základní makro ukazatele

2014

2015e 2016e 2017e

Růst HDP (%)

2,8

3,6

4,2

3,7

Míra nezaměstnanosti (%)

6,8

6,7

6,6

6,5

Inflace (%)

1,4

-0,4

-0,2

2,5

Saldo veř. financí (% HDP)

-1,4

-1,0

-2,1

-2,9

Veřejný dluh (% HDP)

39,9

39,0

40,5

42,6

Zdroj: Evropská komise; e - odhad

Trh práce
Míra nezaměstnanosti se již několik let drží pod hranicí 7 % a do
budoucna se měl tento trend udržet. Míra nezaměstnanosti je
v Rumunsku vyšší než v ČR, i když rozdíly nejsou výrazné.
V roce 2015 činil rozdíl 1,6 procentního bodu.
Naopak průměrná produktivita práce je zde o více než třetinu
nižší než v ČR. Minimální měsíční mzda v Rumunsku se
měla zvýšit k lednu 2016, ale nestalo se tak. Momentálně tak
představuje ekvivalent 233 EUR.
Základní ukazatele trhu práce

Služby

Míra nezaměstnanosti (leden 2016)

6,5 %

Produktivita práce k Ø EU (2013)

45,1 %

Minimální měsíční mzda
73,1%

28,3%

40%

Průvodce
podnikáním

36,7%
3,2%

21,9%
5,0%

ČR

EU

Zaměstnanost

233 EUR

Ø měsíční náklady práce
v odvětvích (2014)

Rumunsko

ČR

Zpracovatelský průmysl

648 €

1 475 €

Velkoobchod a maloobchod

650 €

1 434 €

Doprava a skladování

732 €

1 389 €

Ubytovací a stravovací služby
Informační služby a komunikace

432 €

916 €

1 364 €

2 895 €

Zdroj: Ministry of Labor, Family and Social Protection
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Průvodce
podnikáním
Ve vybraných rumunských podnikatelských sektorech
představují pracovní náklady přibližně polovinu toho, co v ČR.

Základy pracovního práva
Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně a registruje se
u místního Pracovního inspektorátu během 20 dnů od jejího
uzavření. Je možné ji uzavřít na dobu určitou i neurčitou.
Obvykle se sjednává zkušební období. Jeho maximální délka
je 30 dnů, u manažerských pozic 90 dnů. Čerstvé absolventy
vysokých škol lze zaměstnat se zkušebním obdobím v délce
6 měsíců.
Pracovní týden má ze zákona pět dnů a pracovní doba je
stanovena na 40 hodin týdně, celková pracovní doba však
nesmí přesáhnout 48 hodin týdně včetně přesčasů. Výjimka je
u pozic ve směnném provozu.

Základy obchodního práva
Společnost s ručením omezeným (SRL) je nejčastější formou
podnikání, a to zejména díky ručení společníků SRL jen do
výše jejich nesplaceného vkladu. Minimální požadovaný kapitál
jednoho společníka činí 10 RON, za celou společnost pak 200
RON (1 140 CZK). Pro větší podnikatelské projekty je více
využívána akciová společnost (SA), jejíž základní kapitál činí
minimálně 90 000 leu, tj. přibližně půl milionu korun.
Náklady na založení s. r. o. jsou pouze 72 RON, tolik totiž
stojí rezervace jména společnosti, ostatní kroky jsou zdarma.
Proces registrace spolenčnosti je hotový do osmi dní.
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
– Joint Stock Company
Akciová společnost – Public
Limited Company

Minimální kapitál

Daň/odvod

Sazba

korporátní daň

16 %

daň z dividend nerezidentům

16 %

daň z příjmu jednotlivců

16 %

DPH (základní / snížená)

20 / 9 / 5 %

sociální a zdravotní pojištění zaměstnanec

16,5 %

sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatel

22,75 %

Zdroj: Ministry of Public Finance

Energetika
Primárním zdrojem výroby elektrické energie jsou v Rumunsku
pevná paliva (uhlí) s podílem okolo 40 % na energetickém
mixu. Druhý nejvýznamnější zdroj tvoří OZE s podílem 26 %.
Ceny elektrické energie byly v Rumunsku obecně nižší než
v České republice. V období od roku 2011 do druhé poloviny
roku 2013 v průměru o téměř čtvrtinu. Od roku 2014 však
byla ta rumunská nepatrně dražší (kvůli pádu českých cen)
a v polovině roku 2015 se nůžky dále rozevírají ve prospěch
českých velkoodběratelů.

Vývoj cen energií
0,115
€/kW

10,5
Elektřina (vlevo) - ČR
Elektřina (vlevo) - Rumunsko €/G
Plyn (vpravo) - ČR
Plyn (vpravo) - Rumunsko

0,100

9,0

0,085

7,5

200 RON
90 000 RON

Zdroj: Ministry of Economy, Trade and the Business Environment

Hlavní daně a vedlejší náklady práce
Sazba daně z příjmů právnických osob je plošná ve výši 16 %,
což ji v evropském kontextu řadí mezi ty nižší. Ve stejné výši je
nastavena i sazba pro daň z příjmů jednotlivců či srážková daň
z dividend u nerezidentů. Ta může být u strategických investorů
z EU snížena na nulu. Každý jednotlivec musí podat své vlastní
přiznání, společné zdanění manželů neexistuje.
Základní sazba DPH je od ledna 2016 snížena o 4 procentní
body na 20 %, snížená sazba ve výši 9 % se vztahuje
např. na potraviny, zdravotní pomůcky, kulturu a cestovní
ruch. V Rumunsku mají i supersníženou sazbu (5 %), které
podléhají vybrané rezidenční nemovitosti. Odvody na sociální
zabezpečení zaměstnanců mají několik složek a skládají se na
něj zaměstnanci (16,5 % hrubé mzdy) a zaměstnavatelé (min.
22,75 % hrubé mzdy).
14
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Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH

Investiční pobídky
Rumunsko nabízí propracovaný systém investičních pobídek.
Pobídky mohou být poskytovány ve formě daňového
zvýhodnění či přímé dotace. Výše investiční pobídky je závislá
na regionálním umístění investice, výše investice a počtu
vytvářených pracovních míst. Minimální výše investice pro
nenávratné dotace je 10 milionů eur a vytvoření 10 pracovních
míst. Celková veřejná podpora může dosáhnout až 50 %
uznatelných nákladů u velkých firem s 20% navýšením pro
malé a 10% pro střední podniky. Kromě obecných investic do
nových výrobních kapacit se podporuje například i výstavba
obnovitelných zdrojů energie.

EU seriál si vzal za cíl zabývat se problematikou dotačních
programů rozdělujících mezi žadatele finance ze zdrojů
Evropské unie. V první části jsme uvedli minisérii o hlavních
OP určených pro programovací období 2014-2020,
navázali jsme statistikou čerpání v období 2007-2013.
Další minisérie si klade za cíl seznámit Vás s možnostmi
čerpání dotací z praktické stránky.

EU Seriál

Změny oproti předchozímu období – skutečně
poučení a přechod k lepšímu?
Že období příprav na programovací období 2014-2020 bylo
bouřlivé a trvalo dlouho, není žádným tajemstvím. Vždyť i první
programy byly spuštěny s opravdu rekordním zpožděním.
Prodleva byla způsobena nejen snahou vyjednávačů prosadit
do Operačních programů co nejvíce aktivit, přičemž u mnoha
se jim to i přes silný odpor Komise podařilo, ale rovněž snahou
zjednodušit celý proces předkládání a hodnocení žádostí, aby
nebyli žadatelé odrazováni hned v úvodu, ale také sjednotit
veškeré metodiky a postupy.
A zde, přiznejme si, je konečný výsledek přinejmenším
sporný.
Příkladem může být například systém plných mocí –
zatím co v Operačním programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OP PIK) je třeba vkládat písemnou
plnou moc, tedy plnou moc ověřenou, podepsanou pouze
zmocnitelem, kterou je nutné následně elektronicky konvertovat
a nahrát zpět do systému, kde ji podepíše zmocněnec, OP
Životní prostředí (OP ŽP) uznává pouze takové papírové plné
moci, které jsou podepsány jak zmocnitelem, tak zmocněncem.
Nutnost konverze pak v oficiálních dokumentech nebyla nikde
zmíněna, ačkoliv následně byla vyžadována. Obdobně je tomu
i v Integrovaném regionálním OP (IROP), který oproti OP ŽP
disponuje i vzorem plné moci.
Výhodou plné moci v OP PIK je její univerzálnost pro celý
program, nikoliv nutnost vytvářet samostatné plné moci pro
jednotlivé projekty.
Problémy se však netýkají jen žádostí, ale třeba i výběrových
řízení. Metodiky určující druh výběrových řízení se odvolávají
na paragrafy, namísto uvedení přesných formulací, a tak laikovi
nezbývá, než prohledávat internet a snažit se vše identifikovat
ze strachu, aby neudělal chybu.
Hlavními, nebo spíše nejčastěji proklamovanými,
dvěma změnami je redukce počtu Operačních programů
a jednotný systém pro podávání žádostí.
Stran redukce počtu operačních programů je otázkou, zda
nejde o změnu spíše kosmetickou a nelze ani jednoduše říct,
že došlo ke zlepšení.
Jako přínosné je zcela jistě možné ohodnotit sloučení dvou
pražských OP pod jedním – OP Praha – Pól růstu (OP PPR).
Obdobně jakožto kladné je možné spatřovat sloučení OP
VaVpI a OP VpK pod OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP
VVV). Tato redukce je tedy neoddiskutovatelná a přínosná.
V případě asi nejrazantnějšího snížení počtu operačních
programů, tedy nahrazení Integrovaného OP a sedmi
Regionálních OP jedním Integrovaným regionálním OP (IROP),
již kladný dopad není tak jednoznačný.

Z pohledu přehlednosti
a množství zdrojů
a sjednocení pravidel
se jistě jedná o více
než dobré řešení.
Problémem ovšem je,
že již není zachován
koncept, který byl
nastartován v předchozích letech, tj. cílené podpory regionů se
zaměřením na jejich specifické potřeby.
Tento koncept vznikl v rámci zkráceného programovacího
období 2004 – 2006 v rámci Společného regionálního OP, kde
byl koncipován tzv. grantovými schématy. Vzhledem k tomu,
že se koncept osvědčil, byl v letech 2007 – 2013 rozšířen
a jednotlivé regiony měly dokonce své vlastní OP.
Nicméně, zde se projevila specifika naší národní povahy
a někteří nesvědomití spoluobčané tohoto kroku zneužili
a pokusili se ve vlastní prospěch jej ovlivňovat, což vedlo
vládní představitele, k současnému stavu a řízení programu
pouze na státní úrovni.
Bohužel, tento krok zpět byl natolik hluboký, že nedošlo
k návratu metodice SROPu, ale v regionech zůstalo jen
hodnocení samotných projektů.
Stran objektivity je však třeba připustit, že z dotačních
příležitostí rovněž ubylo mnoho aktivit, které měly právě
výrazně regionální charakter a nejvíce se dle typů regionů
odlišovaly.
V tomto programovém období se žadatelé (vyjma těch, kdo
žádají pomocí Programu rozvoje venkova a OP Rybářství)
dočkali sjednocení systému pro podávání žádostí.
Veškeré žádosti se pak podávají pouze elektronicky, odpadá
tedy otravné papírování a chození s těžkými balíky na
podatelny čekat v dlouhé frontě na registraci projektu.
Srovnání dotačních období 2007+ a 2014+ s orientací na
vybraná kritéria
Kritérium

2007-13

2014-20

Zlepšení

Jednotné metodiky

Ne

Většinou
ano

Částečně

Počet OP

17

8

Ano

Systémy pro
podávání žádosti

4

2

Částečně

Pouze
OPPI

Všechny
programy

Ano

Žádosti se podávají
čistě elektronicky

Zdroj: Erste Grantika Advisory, a.s.
EU Office ČS ▪ http://www.csas.cz/eu
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Vybrané ukazatele strategie Evropa 2020: Zaměstnanost;
Investice do VaV; Emise skleníkových plynů (cílem EU
je 80 %); Podíl energie z OZE; Podíl vysokoškolsky
vzdělaných; Počet osob ohrožených chudobou a sociálním
vyloučením (kumulativně od roku 2008, cílem je snížit
jejich počet v EU o 20 mil.). Zdrojem dat je Eurostat.
Pro více informací navštivte goo.gl/dIxFqa

Statistické
okénko

Vybrané ukazatele strategie Evropa 2020
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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

Zaměstnanost
2012
2013
67,2
67,2
76,9
77,3
72,2
73,3
63,7
65,5
55,0
52,9
59,6
58,6
69,4
69,5
60,9
59,7
70,2
67,2
68,1
69,7
68,5
69,9
71,4
71,1
63,1
64,8
76,6
75,9
74,4
74,6
66,3
65,4
68,3
67,2
65,1
65,0
74,0
73,3
63,0
63,5
71,5
72,5
75,4
75,6
58,1
57,2
61,6
63,0
64,7
64,9
64,8
64,7
79,4
79,8
74,1
74,8
68,4
68,4

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

Podíl energie z OZE (%)
2012
2013
2014
Cíl
7,2
7,5
8,0
13,0
12,1
12,4
13,8
18,0
25,8
25,6
26,5
25,0
7,1
7,7
8,6
16,0
13,4
15,0
15,3
18,0
14,3
15,3
16,2
20,0
13,4
14,0
14,3
23,0
15,4
16,7
17,1
17,0
6,8
8,1
9,0
13,0
35,7
37,1
38,7
40,0
21,7
23,0
23,9
23,0
3,1
3,6
4,5
11,0
2,9
3,7
4,7
10,0
4,7
4,8
5,5
14,0
31,6
32,3
33,1
34,0
25,0
25,7
27,0
31,0
20,9
22,5
21,9
25,0
10,4
10,1
11,6
14,0
34,4
36,7
38,7
38,0
16,0
19,0
18,0
16,0
11,4
12,4
13,4
13,0
25,6
27,3
29,2
30,0
26,8
28,1
27,9
20,0
9,6
9,5
9,5
14,7
10,9
11,3
11,4
15,0
22,8
23,9
24,9
24,0
51,1
52,0
52,6
49,0
4,6
5,6
7,0
15,0
14,3
15,0
16,0
20,0

Měsíčník EU aktualit | březen 2016

(20-64 let; %)
2014
Cíl
67,3
73,2
77,7
77,0
74,3
76,0
67,0
69,0
53,3
70,0
59,9
74,0
69,9
75,0
59,9
67,0
67,6
75,0
70,7
73,0
71,8
72,8
72,1
73,0
66,4
70,0
75,4
80,0
74,2
77,0
67,6
75,0
67,7
75,0
65,9
72,0
73,1
78,0
65,1
76,0
73,5
75,0
75,9
80,0
59,2
62,9
66,7
75,0
66,5
71,0
65,7
70,0
80,0
80,0
76,2
n/a
69,2
75,0

Investice do VaV (% HDP)
2012
2013
2014
Cíl
2,36
2,42
2,46
3,00
2,87
2,83
2,84
3,00
2,16
1,74
1,46
3,00
1,58
1,58
1,55
2,00
0,69
0,80
0,83
1,21
1,27
1,24
1,20
2,00
2,23
2,24
2,26
3,00
1,27
1,30
1,29
1,53
0,43
0,46
0,47
0,50
0,66
0,60
0,68
1,50
0,90
0,95
1,02
1,90
1,29
1,31
1,24
2,30
0,86
0,85
0,85
2,00
1,94
1,96
1,97
2,50
2,89
2,96
2,99
3,76
1,38
1,33
1,29
2,70
2,58
2,60
2,39
3,00
0,81
0,83
0,89
1,20
3,42
3,30
3,17
4,00
0,62
0,65
0,80
1,50
1,79
1,91
2,00
1,00
3,03
3,08
3,08
3,00
0,75
0,81
0,79
1,40
1,27
1,41
1,38
1,80
0,89
0,87
0,94
1,70
0,48
0,39
0,38
2,00
3,28
3,30
3,16
4,00
1,63
1,69
1,72
n/a
2,01
2,03
2,03
3,00
Vysokoškolsky vzdělaní (30-34 let; %)
2013
2014
2015
Cíl
42,7
43,8
43,1
47,0
32,9
31,4
31,8
42,0
42,5
43,2
45,2
40,0
52,6
52,2
52,3
60,0
34,9
37,2
39,4
32,0
42,3
42,3
41,1
44,0
44,0
43,7
44,9
50,0
22,5
23,9
24,9
26,0
47,8
52,5
54,2
46,0
40,7
39,9
41,0
34,0
51,3
53,3
56,4
48,7
52,5
52,7
50,5
66,0
26,0
26,5
27,0
33,0
43,2
44,8
46,4
40,0
27,1
40,0
39,1
38,0
30,0
31,3
31,3
40,0
40,1
41,0
42,6
40,0
26,9
26,9
27,9
40,0
45,1
45,3
45,3
42,0
29,4
30,9
32,0
36,0
26,7
28,2
29,5
32,0
43,4
44,9
46,7
40,0
25,6
32,2
31,7
35,0
32,3
34,1
34,9
30,3
40,5
42,1
43,2
45,0
22,9
25,0
25,5
26,7
48,3
49,9
50,0
40,0
47,4
47,7
47,7
n/a
37,1
37,9
38,5
40,0

Emise skleníkových plynů (1990=100)
2010
2011
2012
2013
91,5
84,8
82,1
82,2
76,8
75,1
75,7
77,5
49,8
51,3
48,6
54,4
112,9
105,4
106,1 104,9
112,8
110,1
107,1 100,1
124,7
124,6
122,3 113,1
95,4
90,6
90,6
90,7
98,2
96,0
91,1
85,0
170,9
168,5
158,1 143,8
46,4
43,5
42,9
42,8
43,7
44,8
44,5
41,8
102,3
100,5
97,0
92,5
151,3
154,3
157,7 141,3
100,0
94,1
92,2
92,1
109,2
106,5
102,9 102,5
117,9
115,8
112,6 109,7
105,1
105,2
101,9
98,0
62,2
61,2
57,9
57,9
107,4
97,1
89,2
90,1
55,5
60,6
56,0
51,2
70,5
69,9
67,8
66,0
91,4
84,4
77,6
80,4
80,6
78,9
72,7
69,9
69,9
68,2
63,9
61,2
86,3
85,7
84,4
83,5
46,5
48,4
47,8
43,9
91,7
86,2
81,3
79,3
79,1
73,6
75,4
73,8
85,5
82,9
81,7
80,2
Chudoba (rozdíl od 2008; tis. os.)
2011
2012
2013
2014
77
162
92
146
-271
-435
-133
163
16
21
22
48
269
328
309
216
357
749
857
838
1 577
1 841
1 844 2 616
690
610
94
389
1 776
2 894
2 147 2 064
26
53
59
54
82
-9
-38
-94
101
65
7
-106
12
23
24
24
9
14
18
18
166
59
216
319
-105
-157
-127
-89
-157
-90
121
106
25
31
49
49
1
-2
-41
-151
39
5
-57
16
272
200
72
-512
32
14
-58
-35
152
170
138
120
63
63
-51
-78
298
478
594
302
-1 295 -1 364 -1 744 -2 155
-788
-511
-817
-869
171
152
234
269
-26
1 029
1 517 1 119
3 568
6 393
5 350 4 787
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