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Nové partnerství se zeměmi Střední Asie
Evropská unie uzavře nové partnerství se zeměmi ze Střední Asie. Společné sdělení, které přijala
Evropská komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
stanoví novou vizi silnějšího partnerství s pěti zeměmi Střední Asie: Kazachstánem, Kyrgyzskou
republikou, Tádžikistánem, Turkmenistánem a Uzbekistánem. Evropská unie přináší vizi
obnoveného partnerství se Střední Asií a aktualizuje strategii pro vztahy s regionem z roku
2007. EU je hlavním partnerem pro oblast Střední Asie. V období 2014–2020 podpořila region
více než 1 miliardou EUR v oblasti právního státu či životního prostředí. V rámci obnoveného
partnerství si klade za cíl posílit spolupráci se středoasijskými partnery, udělat regiony pružnější
a prosperující. Partnerství se zaměří na posílení schopnosti středoasijských států překonat
vnitřní a vnější otřesy, podpořit ekonomickou modernizaci, udržitelnou konektivitu a investice
do mládeže. EU plánuje investovat do regionální spolupráce ve Střední Asii a pomáhat zemím
v tomto regionu. V návaznosti na Dohodu o posíleném partnerství a spolupráci, kterou
Evropská unie podepsala s Kazachstánem, chce uzavřít obdobné dohody s Uzbekistánem a
Kyrgyzskou republikou.1
Neformální zasedání hlav států a vlád EU-27 v Sibiu
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker se zúčastnil neformálního zasedání hlav států
a vlád EU-27 v rumunském městě Sibiu, kde lídři oslavili Den Evropy zaměřený na strategické
plány Unie v nadcházejících letech. Vedoucí představitelé EU přijali Deklaraci ze Sibiu a vyslali
poselství o jednotě a důvěře ve své společné akce.2 Potvrdili, že jednotná Evropa je, v tomto
stále více nestabilním a náročném světě, správným řešením. Jednomyslně se shodli
na 10 závazcích, mezi které patří jednotná Evropa, zůstat sjednocení i v době ekonomické krize,
hledat společná řešení, chránit stávající způsob života, dodržovat zásadu spravedlnosti,
poskytnou EU prostředky, aby mohla dosáhnout svých cílů, chránit Evropu pro příští generace,
být odpovědným globálním lídrem.3

1

The European Union and Central Asia: New opportunities for a stronger partnership, 15.5.2019, [cit. 16. 5. 2019]
Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2494_en.htm
2
President Juncker at the EU27 leaders’ Sibiu Summit, 9.5.2019, [cit. 15. 5. 2019] Dostupné z
https://ec.europa.eu/commission/news/president-juncker-eu27-leaders-sibiu-summit-2019-may-09_en
3
Strength in unity: EU leaders to look ahead to common future at Sibiu summit, 7.5.2019, [cit. 16. 5. 2019]
Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2392_en.htm
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Evropský semestr
Jarní ekonomická předpověď: Ohlédnutí se za rokem 2018
Každým rokem vydává Komise jarní ekonomickou předpověď, ve které hodnotí ekonomickou
situaci zemí z loňského roku a také predikuje základní makroekonomické veličiny pro stávající
rok u všech členských států EU. Prognóza obsahuje klíčové ekonomické údaje, jako je růst
hrubého domácího produktu (HDP), zaměstnanost, nezaměstnanost, hrubý veřejný dluh vládního
sektoru a inflace pro všech 28 členských států EU.4
V roce 2018 se zvyšovala zaměstnanost a byla dobrá situace na trhu práce. Růst mezd
v eurozóně tento rok a další rok by měl zůstat stabilní. To je také dobrá zpráva pro kupní sílu
domácností a spolu s tvorbou pracovních míst by měla i nadále podporovat soukromou
spotřebu. Překročení vyššího růstu mezd k inflaci zůstalo tlumené. Jádrová inflace v eurozóně
zůstala v roce 2018 stabilní a očekává se, že se bude zvyšovat pouze postupně. Inflace
v eurozóně byla v posledním čtvrtletí 2018 1,9 %. Schodek veřejných financí eurozóny
v loňském roce klesl na nejnižší úroveň od roku 2000 na 0,5 % HDP.5
Jarní ekonomická předpověď: Předpověď pro rok 2019
Evropská ekonomika bude v roce 2019 pokračovat v expanzi již sedmý rok v řadě, přičemž
reálný HDP by měl růst ve všech členských státech EU. Nedávné zpomalení globálního růstu
a světového obchodu spolu s vysokou nejistotou ohledně obchodních politik zhoršují vyhlídky
na růst hrubého domácího produktu (HDP) v letech 2019 a 2020. Svoji roli hraje i pokračující
slabost výrobního sektoru. Očekává se, že světový obchod a hospodářský růst letos zůstanou
slabší ve srovnání s rychlým tempem v roce 2017. Hospodářský růst v Evropě bude záviset
výhradně na domácí poptávce. Očekává se, že růst zaměstnanosti bude pokračovat, i když
pomalejším tempem. Spolu s rostoucími mzdami, sníženou inflací, příznivými podmínkami
financování a podpůrnými fiskálními opatřeními v některých členských státech by mělo
pokračovat oživení domácí poptávky. Komise odhaduje růst HDP v letošním roce na 1,4 % v EU
a v eurozóně na úrovni 1,2 %. V roce 2020 by měly nepříznivé domácí faktory ustupovat a
zároveň by mělo dojít k oživení hospodářské aktivity mimo EU, což by mělo podpořit uvolnění
globálních finančních podmínek a politické stimuly v některých rozvíjejících se ekonomikách.
Růst HDP v příštím roce mírně posílí na 1,6 % v EU a 1,5 % v eurozóně. Inflace v EU v letošním
roce by měla poklesnout na 1,6 % a v roce 2020 by inflace mohla být na úrovni 1,7 %. Celková
inflace v eurozóně se v letech 2019 a 2020 odhaduje na poměrně nízkou úroveň 1,4 %. Podle
prognóz Komise se předpokládá, že poměr dluhu k HDP ve většině členských států v letech 2019
a 2020 poklesne, neboť schodky zůstávají na nízké úrovni a růst nominálního HDP by měl zůstat
vyšší než průměrná úroková sazba z nesplacených dluhů. Rizika, která ohrožují výhled, zůstávají
výrazná.6
Očekává se, že ekonomika každého členského státu bude v letošním i příštím roce růst, i když
pomalejším tempem než tomu bylo v uplynulých letech konjunktury. V roce 2019 se největší
růst HDP (nad průměrem EU) očekává v Polsku (4,2 %), ve Španělsku (2,1 %) a v Nizozemsku
(1,6 %).
4

Commission publishes Spring 2019 Economic Forecast, 7.5.2019, [cit. 16. 5. 2019] Dostupné z
https://ec.europa.eu/commission/news/commission-publishes-spring-2019-economic-forecast-2019-may-07_en
5
Commissioner Moscovici's remarks presenting the Spring 2019 Economic Forecast, 7.5.2019, [cit. 16. 5. 2019]
Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-2431_en.htm
6
Commission publishes Spring 2019 Economic Forecast, 7.5.2019, [cit. 16. 5. 2019] Dostupné z
https://ec.europa.eu/commission/news/commission-publishes-spring-2019-economic-forecast-2019-may-07_en
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Růst HDP v Německu bude v letošním roce utlumen na 0,5 %, a to především díky slabé výrobě
v automobilovém průmyslu. Německá ekonomika, která je velmi závislá na vývozu, byla
zasažena zpomalením zahraniční poptávky. Predikce předpokládá, že růst se v příštím roce vrátí
na 1,5 % v souladu s průměrem eurozóny. Ve Španělsku se růst HDP očekává na úrovni 2,1 %
a v příštím roce 1,9 %. Klesající soukromá poptávka by měla být kompenzována postupným
růstem čistého vývozu. Itálie se ve druhé polovině loňského roku dostala do mírného poklesu,
protože zpomalení globálního obchodu a slabá výroba se promítly do domácí ekonomiky.
Očekává se, že v letošním roce vzroste HDP pouze o 0,1 % a v roce 2020 se zvýší na 0,7 %.
Ve Spojeném království jsou vyhlídky relativně utlumené. V letech 2019 a 2020 se očekává růst
okolo 1,3 %. Očekává se, že členské státy střední a východní Evropy budou do jisté míry
odděleny od slabší dynamiky ve větších ekonomikách EU.
Průměrná míra růstu v Řecku, Irsku, Portugalsku, Španělsku a na Kypru (země, které měly
v průběhu krize programy finanční pomoci) se v období 2018–2020 odhaduje na 2,8 %
ve srovnání s průměrem eurozóny ve výši 1,5 %. Schodek veřejných financí eurozóny se v roce
2019 zvýší na 0,9 % HDP a v roce 2020 se stabilizuje. Nárůst schodku v letošním roce bude
způsoben nižším růstem HDP, ale také expanzivními fiskálními politikami v některých členských
státech. Předpokládá se, že poměr dluhu k HDP bude i nadále klesat. Očekává se, že přibližně
polovina členských států dosáhne v letech 2019 a 2020 rozpočtového přebytku. 7
Předpověď pro Českou republiku
Jarní předpověď očekává, že HDP v České republice poklesne z 2,9 % v roce 2018 na 2,6 % v roce
2019 a dále se sníží v roce 2020 na 2,4 %. Investiční aktivita se oproti roku 2018 výrazně změní.
Zatímco v roce 2018 dosahovala výše hrubého fixního kapitálu 10,5 %, v roce 2019 to bude 3,9
%, v roce 2020 to bude 3,1 %. Růst zaměstnanosti se v roce 2019 očekává na 0,9 %, v roce 2020
na 0,7 %. V porovnání s rokem 2018, kdy činil růst zaměstnanosti 1,6 %. Míra nezaměstnanosti
byla v roce 2018 2,2 %. Pro rok 2019 se předpokládá, že míra nezaměstnanosti zůstane
konstantní. V roce 2020 se očekává zvýšení na 2,3 %. Index spotřebitelských cen (CPI) byl v roce
2018 ve výši 2 %, v roce 2019 se předpokládá, že CPI bude 2,4 %, v roce 2020 bude 2 %.8

7

Commissioner Moscovici's remarks presenting the Spring 2019 Economic Forecast, 7.5.2019, [cit. 16. 5. 2019]
Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-2431_en.htm
Spring 2019 Economic Forecast: Growth continues at a more moderate pace, 7.5.2019, [cit. 16. 5. 2019]
Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2388_en.htm
8
EC: Spring 2019 Economic Forecast – Czechia, 07 May 2019 [cit. 16. 5. 2019] Dostupné z
https://ec.europa.eu/info/files/spring-2019-economic-forecast-czech-republic_en
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