Doporučení pro hospodářskou politiku
ČR v rámci evropského semestru:
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Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR
15. června 2016

Proč evropský semestr a doporučení EU?
1. HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA PŘEDMĚTEM "SPOLEČNÉHO ZÁJMU"
• (právní základ): článek 121 SFEU
• hospodářská krize – zkušenosti
2. ROLE DOPORUČENÍ
• politický proces (Rada/Evropská rada)
• evropská dimenze  hospodářská politika
• výměna zkušeností mezi členskými zeměmi/
"benchmarking"/expertíza
• "Zjednodušení" procesu od roku 2015 (pokles počtu doporučení..)
3. EVROPSKÁ KOMISE
• Instituce EU
• Článek 2 Smlouvy (cíle Unie): " (…) posilovat hospodářskou a
sociální soudržnost"
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Ekonomické zotavení od roku 2014 vedlo k obnovení procesu ekonomického
sbližování (s průměrem EU-28).
Ale: Potenciální růst HDP je očekáván nižší než v období před krizí, což
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omezuje rychlost ekonomického sbližování.

Konkurenceschopnost
• Zlepšená cenová a nákladová
konkurenceschopnost (dopad vývoje
kurzu CZK a vývoje cenové
hladiny/mezd)

Zpráva Světové banky
"Doing Business"
(2015/16)

• ALE! Necenové faktory s dopadem
na konkurenceschopnost:
• Nedostatky v podnikatelském
prostředí.
• Důkazy o vysoké úrovni regulační
restriktivnosti v některých
odborných činnostech.
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Návrh doporučení:
•

1. Zdravé veřejné finance Podniknout opatření, jež zajistí
dlouhodobou udržitelnost veřejných financí, ve světle budoucích rizik v
oblasti zdravotní péče. Přijmout právní předpisy k posílení fiskálního
rámce.

•

Zlepšení investičního prostředí Omezit regulační a
2.
administrativní překážky, jež brání investicím (zejména v dopravě a
energetice), a zvýšit dostupnost služeb elektronické veřejné správy.
Přijmout rozpracované protikorupční reformy a zlepšit postupy zadávání
veřejných zakázek.

•

3. Podpora vzdělávání a výzkumu Posílit řízení systému výzkumu a
vývoje a usnadnit propojení akademické sféry se sférou podnikatelskou.
Zvýšit atraktivnost učitelského povolání a přijmout opatření zvyšující
začlenění znevýhodněných dětí (včetně romských) do vzdělávání v rámci
běžných škol a předškolního vzdělávání. Odstranit překážky, jež brání
větší účasti nedostatečně zastoupených skupin (zejména žen) na trhu
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práce.

CSR1: Rozpočtový rámec
CSR 1: Přijmout právní předpisy k
posílení fiskálního rámce.
• ČR má jeden z nejslabších
fiskálních rámců v EU
• ČR dosud neimplementovala
směrnici o národních fiskálních
rámcích.
• Doporučení je výzvou, aby
parlament schválil připravený balík
zákonů k rozpočtové odpovědnosti
(finanční ústava)
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CSR 1: Dlouhodobá udržitelnost
Podniknout opatření, jež zajistí dlouhodobou udržitelnost
veřejných financí, ve světle budoucích rizik v oblasti zdravotní
péče.
• Vlivem stárnutí obyvatelstva se mezi lety 2013 a 2060 zvýší výdaje na:


zdravotnictví o 1 pb HDP



dlouhodobou péči o 0,7 pb HDP



důchody 0,7 pb HDP

z 15,4 na 17,8% HDP

• Zdravotnictví: Prostor ke zlepšení řízení a nákladové efektivity
systému zdravotnictví.
• Důchody: Nedávné návrhy vztahující se k penzijnímu systému by v
případě schválení vedly ke zhoršení stavu veřejných financí.
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CSR2: Investice
Omezit regulační a administrativní překážky, jež brání
investicím (zejména v dopravě a energetice).
•Mezery v dopravní infrastruktuře a energetické efektivnosti vůči EU
zůstávají široké:
• Zejména silniční síť nedostačuje, ačkoli nedávné investice některé
nedostatky vylepšily..
• Energetická a uhlíková intensita ekonomiky je vysoká.
• R&D – prudký nárůst výdajů na úroveň EU-28, ale výsledky zaostávají

•Investicím překáží regulační bariéry a vysoká administrativní zátěž:
• Vleklé procedury pro vydání územních povolení.
• Vysoké náklady spojené s placením daní.

• Volatilní čerpání EU fondů.
• (Investiční plán EU)
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CSR 2: Veřejná správa
Zvýšit dostupnost služeb elektronické veřejné správy,
přijmout rozpracované protikorupční zákony a zlepšit
postupy zadávání veřejných zakázek
Veřejné zakázky:
-- zadávání bez soutěže
-- zakázky s jedním uchazečem
-- nedostatečný důraz na kvalitu
-- délka procesu
-- málo elektronického zadávání
-- málo sdíleného zadávání

Ukazatele výkonnosti ve
veřejných zakázkách

E-government
DESI: ČR na 24. místě v EU!
Boj proti korupci
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CSR 3: Výzkum & inovace
Posílit řízení systému výzkumu a vývoje a usnadnit
propojení akademické sféry se sférou podnikatelskou.
• Výsledky výzkumného a inovačního
systému zůstávají slabé.

Ukazatele výkonnosti systému
výzkumu a inovací

• Slabé vazby mezi výzkumnými
institucemi a podniky.
• Reformy systémů financování
hodnocení nepostoupily.
• Nedostatky v systému výzkumu a
inovací představují bariéru v
přechodu k více různorodé
ekonomice.
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CSR3: Vzdělávání
Zvýšit atraktivnost učitelského povolání a přijmout
opatření zvyšující začlenění znevýhodněných dětí
(včetně romských) do vzdělávání v rámci běžných škol a
předškolního vzdělávání.
Mzdové náklady na učitele v
přepočtu na studenta (2014)

• Nízká atraktivita učitelské
profese
• - nízká atraktivita učitelské profese
• Nerovnosti v systému vzdělávání
• - začlenění Romů do hlavního
proudu vzdělávání
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CSR3: Trh práce
Odstranit překážky jež brání větší
účasti nedostatečně zastoupených
skupin (zejména žen) na trh práce.

Trendy na trhu práce

• Pokračující růst zaměstnanosti bude
záviset na zvýšené účasti méně
zastoupených skupin.
• Matky s dětmi
• Nízkopříjmové skupiny
• Starší pracovníci
• Dlouhodobě nezaměstnaní
• Inkluzivní vzdělávání
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Míra aktivity žen (2013)

Podíl dětí mladších tří let ve formálních
zařízeních péče o děti (2014)

Vliv mateřství na zaměstnanost (2013)
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Další kroky:
-

červen - Rada EU (výbory…)
28-29/6 Evropská rada
červenec ECOFIN – formální schválení
následné kroky na národní úrovni…
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;

Otázky?
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