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1 Úvod 

Evropská unie byla v roce 2008 zasažena ekonomickou krizí, která způsobila 

hospodářský pokles téměř všech států. Samotný vznik této krize má počátek ve Spojených 

státech amerických1, kde nejprve došlo k hypoteční krizi a poté k finanční krizi. Následně se 

finanční krize přesunula do Evropy, kde se nejdříve projevila například v Irsku nebo na Islandu 

a následovaly i další státy. Mnoho evropských bank bylo zachráněno jen díky zásahům států a 

rovněž některé státy byly zachráněny pouze díky zásahu jiných. Důsledků ekonomické krize je 

sice více, ovšem pro tuto práci bude mít stěžejní význam její dopad na ekonomickou integraci 

v Evropě, potažmo vliv na vývoj v eurozóně. Opravdu diskutovaným tématem je nyní 

ekonomická krize eurozóny, kde lze nalézt státy nejvíce postižené dopady krize, a to sice 

Portugalsko, Itálie, Irsko, Řecko a Španělsko, jež souhrnně nazýváme státy PIIGS.2 

Ekonomická krize však pouze posílila diskuze o tom, kam bude směřovat eurozóna v 

budoucnosti a jaké jsou její perspektivy. Stále dochází k utvrzování tezí, že monetární unie 

nemůže úspěšně existovat a tedy ani fungovat bez odpovídající fiskální pravomoci na straně 

nadřazené autority. V současnosti se tedy hovoří o neúplné hospodářské a měnové unii. Další 

stádium by pak zahrnovalo převedení fiskální moci od jednotlivých států eurozóny směrem 

k Evropské unii. 

Tato bakalářská práce se pak zabývá výše popisovanou situací, kdy se eurozóna potýká 

s následky ekonomické krize a dochází k postupnému zavádění fiskálních disciplín, jež mají 

napomoci ke zdárnému zotavení. Je zcela zřejmé, že s důsledky krize se bude Evropská unie a 

potažmo eurozóna nadále potýkat ještě několik let a také je jasné, že v počátcích krize došlo 

k velkému zpomalení integračního procesu v rámci Evropské unie. Nepochybně došlo ke krizi 

ekonomické integrace a bude trvat ještě několik let, než se podaří vymanit z poklesu 

způsobeného krizí. Důležité je říci, že již nyní lze spatřovat opatření, která by měla zabránit 

dalším problémům a měla by také napomoci k lepšímu fungování měnové politiky Evropské 

unie a celá tato oblast by nakonec měla směřovat ke vzniku úplné hospodářské a měnové unie. 

                                                 
1 Spojené státy americké (United States of America), dále jen USA. 
2 PIIGS (Portugal, Italy, Ireland, Greece, Spain). Jedná se o problémové země Evropské unie, které narušují 

stabilitu eurozóny. 
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Cílem této práce je zhodnotit perspektivy budoucí hospodářské spolupráce v rámci 

HMU3. Dílčím cílem práce je pak posoudit probíhající krizi evropské ekonomické integrace a 

také pokusit se nastínit způsobené důsledky a rovněž vhodná řešení na úrovni Evropské unie. 

K podpoře hlavního cíle byla stanovena hypotéza, zda do 10 let dosáhne Evropská unie 

vyššího integračního stupně, který je označován jako úplná hospodářská a měnová unie. 

V současné situaci se jedná o velmi diskutované téma a průběh a následky krize to jen potvrzují. 

Pro zpracování bakalářské práce jsou využity obecné vědní metody, mezi které patří 

například metoda dedukce pro zhodnocení použitých opatření v konfrontaci s probíhající krizí. 

Dále pak metody speciální, tedy metoda historická k popisu vývoje evropské ekonomické 

integrace a vývoje eurozóny a následně při nastínění nejvýznamnějších hospodářských krizí. 

Mezi použité speciální metody patří také metoda statistická. 

První část práce zahrnuje teoretická východiska ekonomické integrace. Nejprve bude 

stručně vymezena terminologie integračních procesů a stanovení integračních stupňů, přičemž 

bude nastíněno, na jakém stupni se nyní Evropská unie nachází. Podstatné bude snažit se 

zachytit aspekty evropské ekonomické integrace od jejího počátku až po současnost. Dále pak 

bude stručně popsána geneze eurozóny a zmíněny budou také země neparticipující v eurozóně 

a jejich postoj k ní. V této části bude také zařazena teorie, z níž se bude vycházet v poslední 

části práce, kdy bude zmíněno, že se Evropská unie nachází ve fázi neúplné hospodářské a 

měnové unie a poslouží tedy jako základ pro zodpovězení otázek, kam se bude ubírat směřování 

ekonomické integrace. 

V další části práce je hlavním úkolem zabývat se ekonomickou krizí eurozóny, kde bude 

v úvodu teoreticky vymezen pojem krize a následně rozebrány nejvýznamnější ekonomické 

krize. Následovat bude analýza současné krize se zaměřením na její dopady v eurozóně. 

Zmíněna bude také situace v nejvíce postižených zemích eurozóny, které bývají označovány 

zkratkou PIIGS. 

V poslední části práce bude nastíněno řešení krize a možné perspektivy budoucího 

hospodářského a měnového vývoje Evropské unie. Důležitým prvkem je nepochybně postoj 

Evropské unie k tomu, jak se vypořádat s krizí. Podstatný bude rovněž náhled institucí, zejména 

tedy Evropské centrální banky. Následovat bude osobní zhodnocení probíhající krize a stručný 

                                                 
3 Hospodářská a měnová unie je podstatným stupněm v rámci evropské ekonomické integrace, přičemž se jedná o 

koordinaci hospodářských politik včetně měnové.  
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přehled možných scénářů vývoje evropské ekonomické spolupráce. V závěru práce pak bude 

zodpovězena otázka: „Kam bude směřovat eurozóna?“ Bude opět odkázáno na první kapitolu, 

kde se hovoří o neúplné hospodářské a měnové unii a proběhne posouzení možností, za jakých 

by mohlo v budoucnu dojít k dosažení úplné hospodářské a měnové unie. 
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2 Teoretická východiska ekonomické integrace 

 Tato kapitola je zaměřena na oblast ekonomické integrace a potažmo evropské 

ekonomické integrace. V úvodu je nezbytné vymezit teorii ekonomické integrace obecně a 

následně nastínit její vývoj na evropském kontinentu. Budou tedy objasněny základní pojmy 

související s evropskou ekonomickou integrací, dále pak základní myšlenky a historické 

souvislosti, jež byly klíčovým impulsem k formování evropské ekonomické integrace. Součástí 

kapitoly je také přehled forem integračních uskupení a jejich následná aplikace na Evropskou 

unii, aby bylo zřejmé, v jakém stádiu se nyní evropská ekonomická integrace nachází a jakým 

směrem by se případně mohla ubírat. Veškerá problematika evropské ekonomické integrace je 

blíže rozpracována v následujících podkapitolách. 

Podrobněji pak bude věnována pozornost vývoji měnové politiky Evropské unie, 

protože se jedná o ne zcela běžným způsobem fungující oblast činností. Důkazem toho je 

současná krize, která velmi tvrdě zasáhla státy eurozóny, a tím pádem je nezbytné uvést si také 

momenty, jež provázely samotnou genezi eurozóny. Již delší dobu se pak objevují myšlenky, 

že budoucnost měnové spolupráce by měla být podpořena rovněž další spoluprací, a to v oblasti 

fiskální. Nyní hovoříme o neúplné hospodářské a měnové unii.  

2.1 Teoretické vymezení ekonomické integrace 

 Výchozím bodem pro tuto práci je teoretické vymezení ekonomické integrace v Evropě, 

protože teoretický základ, který bude v této kapitole předložen, pak bude v následujících 

kapitolách vztahován na praktické fungování Evropské unie. 

 Problematika ekonomické integrace však v dnešní podobě nepředstavuje ucelený obraz. 

Jak uvádí Zlý (2009), jedná se o jednu z průběžných etap získávání zkušeností a praxe 

z uskutečněných kroků, jež provázejí působení mnoha integračních uskupení, a to nejen 

v Evropě. V našem měřítku se pak budeme zabývat Evropou, proto je důležité zmínit, že 

soudobá evropská ekonomická integrace měla svůj počátek v 50. letech 20. století, kdy došlo 

k založení tří evropských společenství. Nejedná se o první tendence a uskutečněné pokusy ke 

vzniku užší hospodářské spolupráce v Evropě, proto jsou v následující podkapitole uvedeny 

hlavní motivy integrací.  

2.1.1 Motivy ekonomických integrací 

 Je zcela zřejmé, že motivy k vytváření užší spolupráce mezi více státy nejsou pouze v 

posílení ekonomické síly země. Vzhledem k historii Evropy se může jednat o důvody politické, 
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protože z důsledků světových válek lze vyvodit to, že k zabezpečení bezpečnosti je zapotřebí 

takových podmínek, jež uchrání Evropu před dalšími válkami.  

 Zlý (2009) ve své publikaci uvádí, že se jedná například o motivy ekonomické, politické 

či ideologické. Politické motivy se však mohou ukázat také jako negativní faktor. Mezi státy, 

které dlouho vedly boje, jako například Francie a Německo, mohou přetrvávat ne zcela 

pozitivní vztahy. Příkladem mohou být i problémy Kypru se vstupem do Evropské unie, kdy se 

členem Evropské unie stala pouze řecká část ostrova. Nevyřešené územní spory týkající se 

turecké části Kypru pak mohou v budoucnosti zapříčinit zamítavé stanovisko Kypru v případě 

přistoupení Turecka do Evropské unie. Jak je známo, každý člen Evropské unie musí dát 

souhlas zemi, která má zájem přistoupit, a to by v případě Kypru bylo nejasné.  

 Politická motivace za účelem ekonomické integrace je faktorem subjektivního 

charakteru. Je výsledkem shodných politických zájmů států, jež jsou společně zainteresované. 

Ne vždy však tyto politické zájmy budou splývat s ekonomickými. Pokud tomu tak není, lze 

říci, že integrace mezi danými státy není vhodná. Očekávané ekonomické přínosy totiž mohou 

být sporné a mohou také znemožnit integraci (Zlý, 2009). 

 Motivace ekonomického charakteru je silným lákadlem států pro uzavírání dohod 

za účelem bližší ekonomické spolupráce. Namátkou se jedná například o silnější společný trh, 

odbourávání celních poplatků mezi státy, úspěšnější zahraniční politiku vůči třetím zemím a 

v neposlední řadě ochranu před konkurenční třetí stranou. 

 Důvodů a motivů k ekonomické integraci je mnoho. Lze říci, že i výše uvedené motivy 

byly jedním z impulsů k evropské ekonomické integraci. Neméně důležité je však vymezení 

základních metod a světových trendů, které mají vliv na sbližování ekonomik národních států. 

V následující podkapitole proto bude definována povaha ekonomické integrace a uvedeny 

základní metody, které přispívají ke vzniku integračních uskupení ve světové ekonomice. 

2.1.2 Charakter ekonomické integrace 

 Jak uvádí Fojtíková (2014), pojetí integračních procesů ve světové ekonomice je 

problematické již od svého základního vymezení. Je tomu tak proto, že se integrační procesy 

ve světové ekonomice dělí na dvě linie. Jedním pojetím je linie regionální, což je také 

rozhodující oblast pro tuto bakalářskou práci. Celý evropský kontinent lze tedy chápat jako 
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region. Z tohoto pohledu se tedy nenahlíží na region jako na územní statistické jednotky 

(NUTS).4 

 Globální integrace disponuje širším rozměrem, ve kterém se pak vyvíjejí různé integrace 

a to v různých formách a stupních. Globální proces integrace působí v celosvětovém na rozdíl 

od regionálního, jež se vztahuje na určitý kontinent, respektive region. Z pohledu perspektivy 

je globální integrace velmi dlouhodobým procesem (Zlý, 2008).    

 Zlý (2008, str. 12) definuje regionální ekonomickou integraci jako: „Proces postupného 

propojování a spojování existujících ekonomických celků, tj. národních ekonomik, ve větší 

zmezinárodnělé celky v jednotlivých regionech světové ekonomiky. Realizuje se prostřednictvím 

mnoha politických a hospodářských rozhodnutí a opatření jednotlivých států, resp. společných 

integračních orgánů ve vzniklých integračních organizacích. “ 

 Již dříve bylo zmíněno, že pro tuto práci je výchozí teorií teorie regionální ekonomické 

integrace. Jak vyplývá i z výše uvedené definice, Evropská unie není ojedinělým uskupením 

takového charakteru. O regionální ekonomické integraci lze hovořit také v rámci amerického 

kontinentu, ať už severního, tak i v kontextu Jižní Ameriky, kde působí například MERCOSUR 

(Společný jižní trh).5 V celosvětovém měřítku existuje mnoho regionálních integrací, byť 

nejsou rozvinuty na tak vysokém stupni jako Evropská unie a operují například pouze v rámci 

zón volného obchodu. 

 Jak uvádí Fojtíková (2014), globální integraci nelze v současnosti pojmout jako 

skutečně dosažený stav. Jedná se spíše o dlouhodobější proces, což je také ten podstatný rozdíl 

oproti mnoha integracím regionálním, kde již bylo dosaženo určitých stupňů integrace. Autorka 

publikace pak ztotožňuje integraci s procesem internacionalizace a interdependence, což jsou 

probíhající procesy globalizované světové ekonomiky. Proces internacionalizace ekonomik 

definuje jako trvalé prorůstání národních ekonomik ve světové ekonomice, přičemž tento 

proces podporuje prohlubování interdependence. Interdependenci pak charakterizuje jako 

„vzájemnou závislost národních ekonomik na sobě“ Fojtíková (2014, str. 46). 

 Pro správné teoretické vymezení integrace je nezbytné uvést způsoby její realizace. 

Fojtíková (2014) uvádí funkcionální metodu integrace a institucionální metodu integrace. Již 

                                                 
4 NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) je klasifikace územních statistických jednotek pro 

jednotný systém členění území Evropské unie (Fojtíková, 2014). 
5 MERCOSUR představuje integrační uskupení v Jižní Americe mezi Brazílií, Argentinou, Paraguayí a Uruguayí 

(Zlý, 2008). 
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podle názvů je zřejmé, že institucionální metoda integrace se bude opírat o aktivní úlohu státu. 

Zastáncem této metody byl například italský politik Altiero Spinelli, jenž se ztotožňoval 

s myšlenkami federalistického uspořádání státu. Naproti tomu funkcionalistická metoda 

integrace: „představuje přístup, který odráží rozvoj a prohlubování tržních vztahů“ Fojtíková 

(2014, str. 46). Jak uvádí tato autorka, jedním ze zastánců tohoto přístupu byl David Mitrany, 

jenž preferoval spíše omezenou úlohu státu. Zlý (2009) pak zmiňuje ještě třetí metodu 

integrace, kterou označuje jako metodu direktivistickou neboli příkazovou. 6 V zásadě se jedná 

o metodu uplatňovanou na principech netržního prostředí, jelikož opomíjí tržní vztahy jak 

uvnitř národních států, tak i v mezinárodním měřítku. Direktivistická metoda integrace je tedy 

založena na centrálním plánování, přičemž v kontextu integračních uskupení je tento centrální 

systém přenášen na integrující se státy. Obchod mezi jednotlivými národními státy je pak 

redukován pomocí koordinace národních plánů, která je založena na vzájemné spolupráci 

monopolních podniků v konkrétních národních státech.  

2.1.3 Typy regionální integrace 

 V textu výše byly zmíněny rozdíly mezi regionální a globální ekonomickou integrací. 

Je však nutno zmínit, že existují i určité konkrétní typy regionální integrace, které jsou pak 

charakteristické svými odlišnostmi v závislosti na tom, o jaký typ regionální integrace se jedná. 

Jak uvádí Zlý (2009, str. 53), atypickým projevem regionální integrace je intraregionální 

integrace, kterou charakterizuje jako: „Vytváření subregionálních integračních seskupení uvnitř 

existující (širší) regionální integrační organizace.“ Intraregionální spolupráce jednotlivých 

zemí by se ve svých zásadních otázkách neměla odlišovat od širšího integračního uskupení, 

jehož jsou tyto země členy. Svou činností v dílčích otázkách se však do jisté míry může 

rozcházet od programu širší integrační organizace. Jako příklad lze uvést celní unii a později 

hospodářskou unii zemí Beneluxu po jejich vstupu do Evropských společenství. Spolupráce 

mezi zeměmi Beneluxu na úrovni celní unie a posléze hospodářské unie byla zachována a 

zároveň se tyto země účastnily západoevropského integračního procesu v rámci Evropských 

společenství. Dalším příkladem může být členství jednotlivých států v integračních uskupeních 

regionální a nadregionální formy, čehož důkazem je členství zemí jak v mezikontinentálním 

                                                 
6 Direktivistická metoda integrace byla prosazována v rámci integračního uskupení RVHP v letech 1949 – 1991. 
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integračním uskupení APEC7 (Asijsko-tichomořská hospodářská spolupráce), tak i v regionální 

integraci ASEAN-FTA8 (Sdružení národů jihovýchodní Asie-Oblast volného obchodu).  

 Zlý (2009) rovněž uvádí další zvláštní typ regionální integrace - interregionální 

integraci, přičemž zárodečným příkladem takovéto formy integrační spolupráce je chystaná 

dohoda o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství9 mezi EU a USA. Teoreticky 

lze interregionální integraci vymezit tak, že pokud již existuje v určité oblasti regionální 

integrační uskupení, pak se dříve či později toto uskupení bude účastnit ekonomických vztahů 

s jinými státy či dokonce vztahů vyšší úrovně, které mohou nabýt až integračního charakteru. 

Takového vztahu vyšší úrovně mezi regionálním integračním uskupením a dalším obdobným 

uskupením z jiného regionu lze dosáhnout na základě meziregionálních dohod mezi dvěma či 

více integračními uskupeními. V kontextu tohoto teoretického základu pak nelze přímo říci, že 

výše zmíněná dohoda mezi EU a USA by byla čistým příkladem interregionální integrace, 

protože USA nemají formu regionálního integračního uskupení. Proto lze určit přesnější 

příklad, kterým může být jednání o Asociační dohodě EU se sdružením Mercosur, přičemž 

jednání probíhá i s přerušením již od roku 2000. 

 Další netypický typ regionální integrace je označován jako megaregionální nebo také 

kontinentální. Již z názvu je patrné, že se jedná o integrační spolupráci na úrovni určitého 

kontinentu, avšak je potřeba dodat, že ne vždy se jedná o zcela jasné vymezení. Důvodem je 

skutečnost, že do evropského megaregionu jsou zahrnovány i státy, které lze z geografického 

hlediska zařadit i k jiným kontinentům.10 Dalším aspektem integrační spolupráce na úrovni 

celého kontinentu je skutečnost, že tento prostor je mnohdy tvořen různorodými státy, které 

jsou ve své podstatě často odlišné s ohledem na ekonomické možnosti a mají i jiné zájmy (Zlý, 

2009). 

 Zlý (2009) pak ještě uvádí zvláštní typ regionální integrace, který označuje jako 

nadregionální nebo také tzv. otevřenou regionalizaci. Jedná se o novější formu regionální 

integrace, která přesahuje výše uvedené typy tím, že k ní dochází integrací států z různých 

                                                 
7 Označení pro mezikontinentální integrační uskupení sdružující 21 zemí, mezi které patří Austrálie, Brunej, 

Kanada, Chile, Čínská lidová republika, Filipíny, Hongkong, Indonésie, Japonsko, Jižní Korea, Malajsie, Mexiko, 

Nový Zéland, Nová Guinea, Peru, Rusko, Singapur, Thajsko, Tchaj-wan, USA a Vietnam (APEC, 2015). 
8 Jedná se o regionální integrační uskupení založené v roce 1967. Mezi členské státy patří: Brunej, Filipíny, 

Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam (ASEAN, 2015). 
9 Jedná se o novou dohodu mezi EU a USA, jejímž cílem je dosažení plně liberalizovaného vzájemného obchodu 

a investic. Vyjednávání o této spolupráci započala v červenci 2013, a nyní není zcela jisté, zda bude dokončena do 

konce roku 2015, jelikož se původně očekávalo, že bude hotova již v roce 2014. 
10 Jak uvádí Zlý (2009), jedná se například o Kypr či Turecko. 
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kontinentů. Za příklad takovéto integrace lze pak považovat například IORA11 (Sdružení pro 

okruh Indického oceánu). 

2.1.4 Vymezení stupňů integrace 

K ekonomické integraci v Evropě by zřejmě nedošlo bez výše uvedených tendencí a 

procesů. Jak už bylo výše zmíněno, evropská ekonomická integrace je procesem regionální 

integrace. Ve světové ekonomice existuje mnoho ekonomických integračních uskupení, které 

se nachází na různých stupních integrace. Teoretické vymezení stupňů ekonomické integrace 

má pro tuto práci zásadní význam, jelikož je potřeba stanovit úroveň spolupráce v rámci 

Evropské unie a možnosti dalšího prohlubování. Následující podkapitola se proto zaměří na 

problematiku různých úrovní a stupňů ekonomické integrace. Rovněž bude vymezeno, na 

jakém integračním stupni se nyní Evropská unie nachází.  

Zachycení šíře a hloubky integračních procesů spolu s hodnocením opatření je jednou 

z klíčových otázek integrační teorie. Prostřednictvím těchto problematických oblastí se pak 

dosahuje různé intenzity sbližujících se národních ekonomik a následně i politik. Teoretické 

vymezení stupňů integrace tedy plní funkci stanovení kritérií, přičemž určité stupně integrace 

lze aplikovat na reálnou praxi integrace. V porovnání s teoretickým modelem je však tato reálná 

praxe poněkud odlišná v tom, že v rámci různých smluv a dohod mezi státy na stejných či 

různých úrovních integrace dochází k přijímání opatření, která velmi často překračují teoretický 

rámec vymezeného stupně. Daná situace tedy znamená, že žádná z reálně dosažených úrovní 

ekonomické integrace prakticky neexistuje v čisté podobě, ve které jsou stupně integrace 

definovány. Při stanovování stupňů integrace se jednotliví autoři prakticky v ničem neshodují. 

Obsahové vymezení stupňů integrace je velmi obtížné, zejména pokud se jedná o vyšší stupně. 

Pro vymezení stupňů integrace lze použít poněkud zastaralé schéma, jež má svůj počátek a 

inspiraci v 50. a 60. letech 20. století, a tudíž vychází z tehdejší podoby integračních procesů a 

vyznačuje se jejich dobovou nevyvinutostí. Je však zřejmé, že pro reálné zachycení 

integračního stupně je vhodnější vycházet z takového schématu, jež bere v potaz reálný 

integrační vývoj, zejména pak vývoj Evropských společenství, respektive Evropské unie (Zlý, 

2009). 

 Pro tuto bakalářskou práci je tedy vhodné brát zřetel na takový výčet stupňů integrace, 

který nejlépe postihuje současný integrační vývoj v Evropě. Zlý (2009, str. 82) uvádí mnohem 

                                                 
11 Jedná se o organizaci sdružující státy v blízkosti Indického oceánu. Má celkem 20 členů, mezi které patří 

například Austrálie, Indie, Indonésie či Jihoafrická republika (IORA, 2015). 
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realističtější a aktuálnější model, který umožňuje lépe reagovat na změny v integračním procesu 

a zároveň respektuje jeho vnitřní vývojovou logiku: 

a) Zóna (pásmo) volného obchodu 

Zóna volného obchodu (někdy však bývají používány termíny pásmo či oblast volného 

obchodu) je nejméně rozvinutý stupeň ekonomické integrace, přičemž cílem je odstranění 

kvantitativních omezení, které brání volnému pohybu zboží. Tento stupeň ekonomické 

integrace provází autonomní celní a obchodní politika vůči třetím zemím, což s sebou přináší 

nutnost prokazovat původ zboží. V této souvislosti je také nutno dodat, že pohyb zboží je na 

integrovaném trhu plně liberalizován. V praxi se jedná zejména o odstranění překážek obchodu. 

Mezi takové případy patří například omezení či úplné odstranění cel, přičemž dochází ke 

zlepšení obchodního partnerství zúčastněných zemí. V současnosti ve světě existuje několik 

uskupení operujících na úrovni zóny volného obchodu. Jedná se například o integrační uskupení 

zvané NAFTA.12 

b) Celní unie 

Jedná se o vyšší stupeň ekonomické integrace, který je založen na odstranění cel a 

dalších překážek za účelem dosažení volného pohybu zboží mezi integrujícími se státy. Dochází 

k vytvoření jednotného celního území a nastolení společné celní politiky vůči třetím zemím. Na 

základě společné celní politiky pak dochází k uplatňování společného celního tarifu vůči výše 

zmíněným třetím zemím, což jsou jinými slovy nečlenské země. Za podstatný rozdíl oproti 

pásmu volného obchodu lze považovat skutečnost, že není zapotřebí potvrzování původu zboží, 

a pokud jednou dojde k proclení dovážených produktů na vnější hranici celní unie, pak se v ní 

poté pohybují již v podobě „domácího“ produktu. Existenci integračního uskupení na úrovni 

celní unie lze uvést na příkladu zemí tvořících BENELUX13, kde byla nastolena celní unie 

v roce 1948. Rovněž v rámci EHS (Evropské hospodářské společenství)14 došlo k zavedení 

celní unie, jež se postupně vytvářela v letech 1958-1970. Dále pak celní unie existovala také 

mezi Českou republikou a Slovenskou republikou od jejich osamostatnění do roku vstupu do 

Evropské unie. Ve světě i v Evropě existuje celá řada dalších příkladů celní unie  

 

                                                 
12 Severoamerická dohoda o volném obchodu mezi USA, Kanadou a Mexikem. 
13 BENELUX je označení pro integrační uskupení Belgie, Nizozemska a Lucemburska. 
14 EHS označuje integrační uskupení mezi Belgií, Francií, Itálií, Nizozemskem, Lucemburskem a Spolkovou 

republikou Německo na základě Římské smlouvy z roku 1957. 
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c) Primární hospodářská unie 

V předešlých stupních ekonomické integrace bylo dosaženo volného pohybu zboží, 

který je na této úrovni doplňován eliminací či alespoň částečným omezováním překážek 

bránících volnému pohybu kapitálu a pracovních sil. Z tohoto důvodu pak dochází ke 

koordinaci některých dílčích hospodářských politik zúčastněných států. Dochází k nastolení 

společných politik, přičemž v rámci ES (Evropská společenství)15 se jednalo o společnou 

zemědělskou a dopravní politiku. Tento stupeň ekonomické integrace je označován za 

hospodářskou unii, ve které dochází i k internacionalizaci hospodářské politiky. Jelikož je velmi 

složité integrovat uvedené oblasti ekonomik, nelze zavést úroveň hospodářské unie jedním 

způsobem. Existují tedy dvě podúrovně hospodářské unie, které se označují jako primární a 

rozvinutá hospodářská unie. Primární hospodářská unie je termín pro výchozí nebo také 

nerozvinutou fázi kvůli počáteční omezené rozvinutosti integračních aspektů. V této úvodní 

fázi pak dochází k postupnému odbourávání tzv. viditelných překážek volného pohybu zboží, 

služeb a výrobních faktorů a také ke koordinaci některých hospodářských politik. Jako příklad 

tohoto stupně ekonomické integrace lze uvést Evropská společenství, kde byla tato úroveň 

rozvíjena od 60. let 20. století, až do zavedení jednotného vnitřního trhu.16 

d) Rozvinutá hospodářská unie 

Tato vyšší fáze ekonomické integrace je provázena odstraňováním překážek obchodu 

tzv. neviditelného charakteru, což jsou například technické a fiskální překážky, které zamezují 

skutečnému pohybu čtyř základních svobod (volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob). Díky 

odstranění takovýchto překážek pak už nic nestojí v cestě k dalšímu rozšíření integrace do 

nových oblastí a začíná se formovat jednotný vnitřní trh.  

e) Formativní hospodářská a měnová unie 

Tato úroveň ekonomické integrace zahrnuje také měnovou unii. Hospodářská a měnová 

unie představuje nejvyšší úroveň ekonomické integrace i z toho důvodu, že rozvinutá 

hospodářská unie vytvořila veškeré předpoklady ke svému dokončení a umožnila tak 

konstituování měnové unie, jinými slovy došlo k doplnění hospodářské unie o unii měnovou. 

Mezi hlavní znaky formativní hospodářské a měnové unie patří zavedení jednotné měny, vznik 

nadnárodního orgánu za účelem regulace měnové oblasti a v neposlední řadě společná měnová 

                                                 
15 Jedná se o souhrnný název pro ESUO, EHS a Euratom po realizaci Slučovací smlouvy v roce 1967. 
16 Jedná se o vnitřní trh bez hranic, který umožňuje volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob mezi účastnickými 

státy. V rámci evropské ekonomické integrace bylo vnitřního trhu dosaženo v roce 1993. 
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politika. Zlý (2009, str. 91) ve své publikaci poté dělí hospodářskou a měnovou unii na 

asymetrickou a symetrickou, přičemž autorem daného rozdělení je Raymond (1995). Podoba 

asymetrická představuje uchování měn jednotlivých států a zároveň však tyto státy musí 

shodnout na centrální bance, jež bude dominující a bude vést měnovou politiku všech zemí 

unie. Symetrická forma pak představuje situaci, kdy jsou národní měny nahrazeny měnou 

jednotnou. V kontextu evropské ekonomické integrace se pak hovoří o eurozóně jako o 

symetrické formě měnové unie, jelikož je založena na zrušení národních měn a zavedení 

společné měny euro. Dále pak došlo ke změně v pojetí měnových politik jednotlivých států 

eurozóny a v oblasti nadnárodní regulace došlo ke vzniku Evropské centrální banky, která 

rozhoduje o emisi jednotné měny a o principech a cílech měnové politiky. Evropská centrální 

banka pak tedy přejímá nástroje, jež do té doby zastávaly banky jednotlivých států. 

f) Úplná hospodářská a měnová unie 

Pro úplné rozvinutí hospodářské a měnové unie je potřeba další prohlubování integrace. 

Úplná nebo někdy také nazývána komplexní hospodářská a měnová unie s sebou přináší změny, 

jež mají vliv na samostatnost provádění národních hospodářských politik jednotlivých států. 

Státy budou nuceny zavádět další koordinované politiky v zájmu správného fungování 

hospodářské a měnové unie, přičemž se jedná zejména o rozpočtové politiky. Je však zcela 

jisté, že není dostačující pouze taková koordinace národních fiskálních politik, která zabraňuje 

nadměrným schodkům rozpočtů, ale časem se projeví i tendence k harmonizaci daňové politiky 

a celá tato oblast se bude přelévat i do oblastí dalších společných politik. V souvislosti 

s dokončením úplné hospodářské a měnové unie se poté vytvářejí předpoklady pro přechod 

k politické integraci.  

g) Hospodářská a politická unie 

Jedná se o nejrozvinutější stupeň integrace a de facto její vrchol. Tento stupeň integrace 

je důsledkem dlouhodobého vývoje, který se netýká pouze ekonomické stránky, nýbrž i té 

politické. Spolupráce politického charakteru má různé cíle a podoby, přičemž prostřednictvím 

svých opatření může mít doprovodný charakter k již probíhající ekonomické integraci, a to 

například v kontextu Evropské unie zavedením občanství Unie na základě Maastrichtské 

smlouvy. Politické cíle však mohou výrazně převyšovat průběh ekonomické integrace. Toto 

tvrzení je pak možné objasnit na příkladu Evropské unie, v souvislosti se zavedením tzv. 

druhého a třetího pilíře, což vedlo ke společné zahraniční a bezpečnostní politice v rámci 
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druhého pilíře a v rámci třetího pilíře se jednalo o spolupráci v oblasti vnitra a justice.17 Lze 

vypozorovat, že čím více dochází k prohlubování ekonomické integrace, tím častěji sílí názory, 

že dochází k politickým vlivům sledujícím určité ne čistě ekonomické cíle. Na vyšším stupni 

ekonomické integrace, kde rovněž působí politické tendence, se pak vytváří určitá součinnost 

zúčastněných zemí, což svým způsobem představuje zárodek politické integrace. Dochází tedy 

k vytvoření „neformalizované politické unie“. Jinými slovy se jedná o takovou politickou 

spolupráci, která zatím nenabyla institucionální podoby. Formálním vymezením politické 

integrace by pak byly čtyři základní formy: politická unie států, konfederace států, federace a 

unitární stát. Tato práce však není zaměřena na téma politické integrace, proto daný stupeň již 

nebude dále rozvíjen. 

2.1.5 Protiintegrační síly působící na integrační procesy 

 Ekonomickou integraci lze také chápat jako proces překonávání překážek mezi 

jednotlivými státy, respektive jako odstraňování obchodních bariér. V souvislosti 

s odstraňováním celních bariér apod. se hovoří o překážkách technicko - ekonomického 

charakteru. Jedná se totiž o ty problémy, které nastávají při uzavírání různých integračních 

dohod mezi státy, jež však mají jiné normy upravující cla v tomto zmíněném případě. Dále však 

existují další, poněkud specifické překážky, které aktivně působí a brání integračním procesům. 

Tyto překážky tedy mají desintegrační charakter a jsou také označovány jako protiintegrační 

síly. V zásadě pak existují dva základní typy těchto protiintegračních sil, přičemž tím prvním 

jsou síly objektivní. O silách objektivního charakteru se hovoří v případě značné rozdílnosti 

ekonomické úrovně zemí, politického systému či zásadními náboženskými rozdíly. Tím 

druhým typem jsou protiintegrační síly subjektivního charakteru, které se projevují například 

v nacionalismu, v separatistických sklonech národnostních menšin, v rámci územních sporů, 

v uplatňování politiky agrese a anexe nebo v xenofobii apod. (Zlý, 2009). 

 Jako příklad subjektivní protiintegrační síly lze označit separatistické snahy několika 

evropských zemí. Konkrétně se tedy jedná o Baskicko18, což je autonomní uskupení ve 

Španělsku usilující o nezávislost. Dalším obdobným příkladem může být situace v Severním 

Irsku, kde převážně v minulosti docházelo ke konfliktům z náboženských a ideologických 

                                                 
17 Pilířová struktura Evropské unie zavedena Maastrichtskou smlouvou od roku 1993. První pilíř zahrnoval ESUO, 

EHS a EURATOM. Druhý pilíř představoval společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Třetí pilíř byl 

založen na spolupráci v policejní a justiční oblasti. Tato pilířová struktura pak byla zrušena Lisabonskou smlouvou 

v roce 2009. 
18 Velmi známým problémem byla činnost baskické organizace ETA, která v duchu svého nacionalistického 

smýšlení provedla mnoho ozbrojených teroristických útoků.  
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důvodů. Dalším, poměrně čerstvým příkladem může být snaha Skotska o nezávislost, která však 

byla občany zamítnuta v referendu na podzim 2014. V praxi se však vyskytuje mnoho dalších 

problémů, které působí jako desintegrační síla na průběh evropské integrace. 

Daná oblast práce byla zaměřena na teoretická východiska ekonomické integrace, a 

proto byly v úvodu vymezeny základní pojmy a trendy, jež mají vliv na integrační procesy. 

Zejména pak vymezení stupňů ekonomické integrace a jejích souvislostí je pro tuto práci 

klíčové, jelikož budou uvedená teoretická východiska vztažena do kontextu evropské integrace. 

V následující části tedy budou nastíněny jak historické, tak politické, či ekonomické souvislosti 

vedoucí k evropské integraci. Dále pak samotný průběh integrace a aplikace jednotlivých 

stupňů ekonomické integrace do souvislostí v integrující se Evropě. 

2.2 Evropská ekonomická integrace 

 Evropská ekonomická integrace, která dnes existuje v podobě Evropské unie má své 

počátky až po druhé světové válce a její vznik je spojován s ustanovením tří společenství v 50. 

letech 20. století. Je však obecně známým faktem, že myšlenky sjednocení Evropy a 

ekonomické spolupráce jsou mnohem starší a v minulosti se objevily mnohé tendence 

prosazující užší spolupráci národních států v Evropě. O některých osobnostech a jejich přínosu 

k realizaci myšlenky spolupráce v Evropě bude pojednáno v následující části, která se zaměřuje 

na historické osobnosti a souvislosti spolupráce evropských národních států. 

2.2.1 Souvislosti vedoucí k evropské integraci 

 Pátrání v minulosti má vždy význam, jelikož si díky tomu lze udělat určitou představu 

o tom, co se předtím povedlo a naopak vyvarovat se tomu, co se nepovedlo. Popřípadě lze na 

základě špatných rozhodnutí danou problematiku přehodnotit a v budoucnu se vyvarovat 

podobných chyb. Z pohledu evropské historie byly vždy největším bodem sváru války mezi 

jednotlivými státy, proto také původní myšlenky většiny integračních tendencí směřovaly 

k tomu, aby se zabránilo dalším agresím na evropském kontinentu. Osobností, které 

prosazovaly myšlenky evropské integrace, bylo mnoho, přičemž v této práci budou zmíněny 

zejména ty nejznámější. Jednou z takových osobností byl český panovník Jiří z Poděbrad, který 

měl v plánu dosáhnout mírové unie západoevropských států diplomatickou cestou. Jeho návrh 

na nastolení mírové koalice ve sporu proti nekřesťanským zemím se však u ostatních 

evropských panovníků nesetkal s pochopením. Zastáncem myšlenky o jednotnější Evropě byl 

rovněž francouzský básník Victor Hugo, jemuž je přisuzováno autorství termínu „ Spojené státy 

Evropy“. Snažil se rozvíjet myšlenku ke spolupráci všech evropských zemí a tato idea byla 
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založena na odzbrojení armád, bezcelních obchodních zónách či odstranění hranic v Evropě. 

V průběhu dějin se objevilo mnoho dalších významných osobností, které rovněž zmiňovaly 

ideu evropské spolupráce a jednalo se například o Immanuela Canta či Jana Amose 

Komenského. Z pohledu novodobé evropské integrace je potřeba zmínit osobnosti, které stály 

za zrodem této spolupráce. Patří mezi ně „otcové Evropy“ Jean Monnet, Robert Schuman a 

Altiero Spinelli, jejichž přínos pro formování evropské integrace bude nastíněn v následující 

části práce (Navrátil et al., 2012). 

 Důležitým mezníkem ve vývoji evropské integrace pak byla první světová válka v letech 

1914-1918, která výrazně pozměnila chod Evropy. Její konec znamenal změny politické, 

ekonomické i ideologické, jež vyplývají z Versailleské smlouvy. Došlo ke změně v politickém 

uspořádání Evropy rozpadem Rakouska-Uherska a ke vzniku nových státních útvarů, mezi 

které patřilo také Československo. Právě v tomto období po první světové válce se již objevilo 

první hnutí za sjednocení Evropy. Jak uvádí Navrátil et al. (2012), zakladatelem hnutí byl 

Richard Nicolaus von Coudenhove-Kalergi, který založil „Panevropskou unii.“ Uvedený 

rakouský politik byl rovněž autorem díla Panevropa a propagoval vznik federálního uspořádání 

Evropy formou Spojených států evropských. Právě toto panevropské hnutí mělo vliv na celou 

řadu evropských osobností, včetně Winstona Churchilla, kterému Richard Nicolaus von 

Coudenhove-Kalergi v budoucnu pomáhal s jeho slavným projevem. Přestože ideje o 

sjednocení Evropy sílily, došlo posléze k mnohem horšímu konfliktu známému jako druhá 

světová válka. Jednou z mnoha příčin mohla být také Versailleská smlouva, která představovala 

tvrdý ekonomický dopad na Německo v podobě válečných reparací a vojenský dopad, který 

znamenal odzbrojení armády a do určité míry zákaz obnovení vojska. Dopady na Německo 

byly značné a to také s přispěním Velké hospodářské krize z roku 1929. Velkým nebezpečím 

pak byly nacionalistické myšlenky formované v období ekonomické nestability a chudoby, 

způsobené radikalizací jednotlivých částí Evropy. Díky tomu, že probíhala doposud nejhorší 

hospodářská deprese v dějinách lidstva, mnozí lidé se kvůli tomu obrátili k příliš radikálním 

politickým stranám. Státy jako Itálie, Německo a Španělsko se poté staly charakteristické svými 

nedemokratickými režimy, které v případě Německa a Itálie vyústily ve vyvolání válečného 

konfliktu v letech 1939-1945. Důsledky válečného konfliktu byly katastrofické zejména 

z pohledu ztrát na lidských životech. Pro tuto práci jsou však význačným ukazatelem 

ekonomické a politické faktory, jelikož právě ty stály na počátku formování těsnější 

ekonomické spolupráce v Evropě.  
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Tíživým problémem bylo zejména poválečné rozdělení Evropy, jelikož Rakousko a 

Německo bylo rozděleno na několik částí v závislosti na tom, který spojenecký stát „osvobodil“ 

danou část země. Za hlavního viníka celého konfliktu však bylo označeno Německo, které bylo 

později dokonce rozděleno podle vlivu Západu a Východu na Německou demokratickou 

republiku pod záštitou Sovětského svazu a Spolkovou republiku Německo pod západním 

vlivem. Evropa se v té době potýkala s rozsáhlými ekonomickými problémy, protože 

nastartovat ekonomický růst bylo velmi obtížné. Hospodářský propad byl znatelný téměř ve 

všech evropských zemích, přičemž k celkové nestabilitě přispívaly i politické a ideologické 

problémy (Baldwin a Wyplosz, 2013). 

Jak uvádí Baldwin a Wyplosz (2013) Evropa se potýkala s poválečným uspořádáním a 

obnovováním státní správy, ovšem velkým problémem začínal být vliv Sovětského svazu. 

Mnoho sovětských jednotek bylo rozmístěno po celé Evropě a postupně byla komunistická 

ideologie vnucena jednotlivým nezávislým národům včetně Československa. Podle výše 

zmíněných autorů se rozrůstající vliv komunismu stal vážným nepřítelem Západu a opět se 

začalo schylovat k velkým problémům v podobě konfrontace „Východu“ a „Západu“. Mezi 

těmito ideologiemi se postupem času vytvořila tzv. „železná opona“, což byl termín pro 

oddělení hranic mezi sovětským východem a demokratickým západem. Pro tento ideologický 

spor se rovněž používá termín studená válka.  

Čím více se prohluboval rozdíl mezi Západem a Východem, tím zřejmější bylo, že bude 

zapotřebí reagovat. Poválečné uspořádání Německa bylo tou oblastí, kde mohl Západ reagovat 

na rozrůstající se komunistický vliv a tak došlo ke sloučení francouzské, americké a britské 

okupační zóny. Následně pak v roce 1948 vznikla Spolková republika Německo. Celý tento 

proces spojení okupačních oblastí je důležitým mezníkem pro evropskou integraci, jelikož 

svým způsobem pomohla k budoucímu rozvoji. Velká Británie a USA vnímaly evropskou 

integraci jako nejlepší způsob, jak se bránit komunistickému východu a Francie podporovala 

jednotnější Německo jako budoucího partnera. Itálie v integraci rovněž spatřovala protipól 

komunismu a rovněž tečku za svou fašistickou minulostí. Pro Německo bylo podstatné zbavit 

se nálepky nepřítele Evropy a prezentovat se jako normální silný stát. Státy Beneluxu pak ve 

společné integraci viděly příležitost, jak zabránit dalšímu francouzsko-německému konfliktu 

(Baldwin a Wyplosz, 2013).  
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Všechny tyto okolnosti jsou důležitým mezníkem počátku ekonomické integrace 

v Evropě. V následující podkapitole tedy budou uvedeny prvotní kroky ekonomické spolupráce 

v Evropě.  

2.2.2 Počátky evropské ekonomické spolupráce v poválečném období 

 Jak vyplývá z výše uvedených důvodů, politické sjednocení Evropy a obnovení 

ekonomik jednotlivých národních států nebylo v poválečném období jednoduché. Přesto se na 

povrch dostávají opět myšlenky o sjednocené Evropě. Samotné téma Spojených států 

evropských bylo opět zmíněno a to sice v projevu britského politika Winstona Churchilla v roce 

1946. V této době převládaly názory, že spíše než úplná politická integrace by byla vhodnější 

cesta pomalejší, která by k ní směřovala postupnými kroky skrze spolupráci v hospodářské 

oblasti (Fojtíková, 2014). 

 V západní Evropě byly významnou snahou o ekonomickou spolupráci dva významné 

aspekty: Marshallův plán a vznik Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC). 

V důsledku ekonomických potíží celé Evropy a rovněž z obav rychle rozpínajícího se 

komunismu nabídl americký ministr zahraničí George Marshall finanční pomoc všem 

evropským zemím „na západ od Uralu“. Podmínkou bylo připojit se k jeho plánu na obnovu, 

přičemž SSSR a země střední a východní Evropy se k plánu nepřipojily. Tím druhým důležitým 

mezníkem byl vznik Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci v roce 1948. Hlavním 

cílem této organizace bylo rozdělovat finanční pomoc USA mezi své členy, přičemž mezi lety 

1948-1952 poskytnul Marshallův plán finanční podporu ve výši 12 miliard dolarů. Sovětský 

blok však musel reagovat na tyto západní intervence, proto také došlo ke vzniku Rady vzájemné 

hospodářské pomoci, neboli zkráceně (RVHP). Přestože Organizace pro evropskou 

hospodářskou spolupráci poměrně úspěšně napomáhala zotavení ekonomik v Evropě, 

převládaly názory, že její možnosti jsou poněkud limitované a nepředstavuje perspektivu pro 

budoucí prohlubování integrace. Právě hlubší integrace měla ještě více napomoci navrátit 

Evropě ekonomickou sílu, respektive jejím státům v čele s Německem a prohloubení 

západoevropské spolupráce by rovněž znamenalo postavit se zvyšujícímu se vlivu SSSR 

v Evropě. Německo bylo jedním z nejdůležitějších hráčů, jež potřeboval obnovit ekonomickou 

sílu a podobného názoru byly i osobnosti rodící se evropské ekonomické integrace, jelikož si 

lze tuto záležitost jen těžko představit bez tradičně ekonomicky silného Německa. Významným 

německým politikem pak byl bezpochyby Konrad Adenauer, který se zasloužil zejména o 

francouzsko-německou spolupráci a zavedení sociálně-tržního hospodářství v Německu 

(Baldwin a Wyplosz, 2013).  



23 

 

 Další integrační vývoj byl ovlivněn freiburgskou školou tzv. ordoliberalismu, kde 

hlavním představitelem byl Walter Eucken. Své představy o základních principech hospodářské 

politiky definoval ve svém díle nazvaném Zásady hospodářského řádu. Euckenovy myšlenky 

se staly základem pro poválečnou hospodářskou politiku Německa a rovněž poskytovaly 

inspiraci pro formování evropské integrace. Správně vedená integrace by totiž měla být 

založena na základech soukromého vlastnictví a liberálního ekonomického prostředí, které staví 

na konkurenčních vztazích. Z výše uvedeného je tedy jasné, že Rada vzájemné hospodářské 

pomoci není pro západoevropské státy vhodné uskupení, ve kterém by se měly integrovat. Rada 

vzájemné hospodářské pomoci byla založena na centrálně řízeném plánování, a proto bylo 

nutné najít takovou formu integrační spolupráce, která by splňovala ordoliberalistické prvky. 

Tyto prvky pak spočívaly nejen na svobodném založení společnosti, ale také na souladu 

hospodářské politiky řádu a procesu. Podstatou tedy bylo vytvoření takového integračního 

uskupení nadstátního charakteru, ve kterém budou vytvořeny instituce přebírající část 

pravomocí hospodářských politik jednotlivých států. Jedná se o předání kompetencí 

jednotlivých států na úroveň nadstátního charakteru, přičemž vhodnou formou tohoto systému 

je aplikace principu subsidiarity.19 Právě tyto poznatky umožnily vznik evropských institucí a 

legislativy jakožto hlavních nástrojů pro realizaci integračních záměrů (Fojtíková, 2014). 

 V této podkapitole byly shrnuty důležité předpoklady vzniku a počátečního formování 

evropské ekonomické integrace. Následující část práce již plynule naváže na tuto problematiku 

a bude v ní rovněž popsán počátek novodobé ekonomické integrace, která vyústila až v dnešní 

podobu Evropské unie.   

2.2.3 Vznik a formování evropských společenství 

 První velké kroky směrem k novodobé evropské integraci se začaly formovat 

v prohlášení francouzské vlády z 9. května 1950, které je také známo jako Schumanova 

deklarace.20 Tento plán spočíval ve vytvoření organizace, která by na místo zúčastněných států 

koordinovala a dohlížela na jejich uhelný a ocelářský průmysl. Na základě tohoto návrhu došlo 

18. dubna 1951 k podpisu tzv. Pařížské smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a 

oceli (ESUO). Tato smlouva byla podepsána šesti evropskými státy: Francií, Itálií, Spolkovou 

republikou Německo, Belgií, Nizozemskem a Lucemburskem a vstoupila v platnost 27. 

                                                 
19 Princip subsidiarity představuje zásadu, která se řídí pravidlem rozhodovat na co nejnižší možné úrovni, přičemž 

pokud nelze rozhodování efektivně uplatnit na této úrovni, je přeneseno na úroveň vyšší.  
20 Schumanova deklarace inspirována Jeanem Monetem, přičemž hlavním iniciátorem této deklarace byl 

francouzský ministr zahraničí Robert Schuman (Baldwin a Wyplosz, 2013). 
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července 1952. Hlavním účelem vytvoření tohoto uskupení bylo pomáhat ekonomickému růstu, 

zaměstnanosti a životní úrovni zúčastněných států. Smyslem spolupráce byla také racionalizace 

výroby skrze společný trh bez vzájemných omezení. Pochopitelným důvodem pro vytvoření 

byla kontrola klíčového průmyslového odvětví v poválečné Evropě (Fojtíková, 2014). 

 K prohloubení spolupráce mezi zakládajícími státy mělo dojít v rámci Smlouvy o 

Evropském obranném společenství (EOS), která však byla odmítnuta francouzským 

parlamentem a nebyla tedy ratifikována. Již dříve však vznikla Západní unie21, která zastávala 

agendu obranné politiky. Následně, po neúspěchu o založení Evropského obranného 

společenství, byla Západní unie rozšířena o Itálii a Spolkovou republikou Německo a byla 

transformována do Západoevropské unie22, neboli zkráceně ZEU (Fojtíková, 2014).  

Objevily se však obavy o budoucím vývoji integrace, na které země Beneluxu reagovaly 

dne 20. května 1955 předložením návrhů na další směřování hospodářské spolupráce. Na 

základě těchto návrhů došlo k jednání všech šesti ministrů zahraničí členských států ESUO a 

výsledkem bylo vytvoření výboru vládních zástupců, kteří měli za úkol vypracovat návrhy 

budoucího vývoje společenství. Výbor tedy probíral různá stanoviska, která byla shrnuta do tzv. 

Spaakovy zprávy a ta byla následně schválena na benátské schůzi 29. května 1956. V rámci této 

schůze byla odsouhlasena mezivládní jednání, jejichž výsledkem bylo přijetí dvou nových 

smluv nazvaných Římské smlouvy, které založily Evropské hospodářské společenství (EHS) a 

Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). Následně byly obě smlouvy schváleny 

všemi zúčastněnými státy podepsány 25. března 1957, přičemž v platnost vstoupily k 1. lednu 

1958. Podstatou EHS bylo podporovat ekonomický rozvoj, hospodářský růst a také podporovat 

vytvoření společného trhu. Úkolem Euratomu je zajišťovat bezpečnou oblast jaderné energetiky 

či atomového výzkumu a kontrola využívání jaderné energie (Fojtíková, 2014). 

Řada západoevropských zemí však nesouhlasila s nadstátní podobou spolupráce 

prosazovanou členskými státy evropských společenství, a proto také založily nové uskupení 

založené na mezistátní formě při zachování plné suverenity účastnících se států. Došlo tedy 

k založení Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) na základě Stockholmské smlouvy 

ze 4. ledna 1960. Význam této mezistátní organizace byl obdobný jako u evropských 

                                                 
21 Západní unie založena na základě Bruselského paktu, který byl podepsán 17. března 1948 Velkou Británií, 

Francií, Nizozemskem, Belgií a Lucemburskem. Jednalo se o spolupráci v oblasti obranné politiky (Fojtíková, 

2014). 
22 Bruselský pakt byl rozšířen o Spolkovou republiku Německo a Itálii a Západní unie byla transformována do 

Západoevropské unie (Fojtíková, 2014). 
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společenství s tím, že státy ESVO se nemusejí vzdávat části své suverenity a přenášet 

kompetence na nadstátní úroveň (Fojtíková, 2014). 

Jelikož měly ESUO, EHS i Euratom stejné členy a v podstatě i obdobné cíle v podobě 

hospodářské spolupráce na nadnárodní úrovni a společného trhu, byla tato tři samostatné 

Společenství vnímána jako samostatný celek a začal se pro ně používat souhrnný termín 

Evropská společenství. Důležitým mezníkem ve vývoji Evropských společenství pak byla tzv. 

Slučovací smlouva, která vstoupila v platnost 1. července 1967. Na základě této smlouvy došlo 

k zavedení jednotných orgánů pro všechna Evropská společenství. Do té doby měla společné 

pouze Parlamentní shromáždění a Soudní dvůr, ale ostatní orgány fungovaly samostatně pro 

každé společenství23 (Fojtíková, 2014). 

2.2.4 Směřování evropské ekonomické integrace k celní unii 

 V 60. letech 20. století docházelo ke konfliktům při rozhodování o závažných otázkách, 

nakonec byl urovnán tzv. lucemburský kompromis, který znamenal uplatňování rozhodování 

na principu jednomyslnosti na rozdíl od rozhodování většinového. V tomto období rovněž 

zaujal negativní postoj francouzský prezident de Gaulle, proto v tomto období nedošlo 

k rozšíření o další členský stát, ani k prohloubení ekonomické spolupráce (Fojtíková, 2014).  

 Ve druhé polovině 60. let 20. století však došlo k dalšímu prohlubování ekonomické 

spolupráce a naplňování cílů integrace. Tím důležitým faktorem bylo dobudování celní unie 

k 1. červenci 1968. Díky tomu došlo ke zrušení všech cel na dovoz průmyslových výrobků a 

do roka a půl byla rovněž odstraněna všechna cla na zemědělské produkty. Dalším znakem 

dokončené celní unie byl jednotný celní sazebník vůči třetím zemím, ale nejednalo se o zdaleka 

jediné posuny k hlubší ekonomické spolupráci. Mezi další změny pak patřila také nová podoba 

financování aktivit Společenství, které byly doposud financovány prostřednictvím příspěvků 

jednotlivých členských států. Nyní však Společenství disponovala samostatnými příjmy, které 

směřovaly do rozpočtu automaticky od každého členského státu, nebylo tedy zapotřebí tyto 

příjmy odvádět. Mezi hlavní zdroje těchto příjmů pak patřily zejména cla a část daně z přidané 

hodnoty (Fojtíková, 2014).  

2.2.5 První rozšíření Společenství 

 Jak už bylo výše zmíněno, již dříve se objevily pokusy o vstup do Společenství Velké 

Británie, kdy však francouzský prezident de Gaulle svým jednáním znemožnil rozšíření o další 

                                                 
23 Rada ministrů a Komise (v rámci ESUO funkci zastával Vysoký úřad) byly samostatné orgány pro každé ze tří 

společenství (Fojtíková, 2014). 
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stát. Později, po dokončení celní unie a výše uvedených rozpočtových a dalších změnách, došlo 

k zahájení přístupových jednání s Dánskem, Irskem, Norskem a Velkou Británií. Po průběhu 

samotného jednání došlo k podpisu Smlouvy o přístupu 22. ledna 1972, přičemž v tomto roce 

byla rovněž přijata tzv. Davignonova zpráva, která byla hlavním podkladem pro zahraniční 

spolupráci členských států. K prvnímu rozšíření Evropských společenství následně došlo 1. 

ledna 1973, kdy se novými členy staly Dánsko, Irsko a Velká Británie.24 V průběhu 

přístupového procesu byly přijaty dvě podstatné zásady, které se od té doby uplatňují pro 

všechna rozšíření, přičemž jednou zásadou byla povinnost nových členů přijmout acquis 

communautaire25 a druhou byly bezprostřední změny v institucích Evropských společenství. 

V následujícím roce tedy došlo k institucionálním reformám, které spočívaly například ve 

zřízení Evropské rady jakožto orgánu pro rozhodování v nejpodstatnějších politických otázkách 

Evropských společenství. Další institucionální změnou bylo zavedení přímého volebního 

systému do Parlamentu, kdy první přímé volby do Evropského parlamentu proběhly v červnu 

1979. Byla také podepsána smlouva zřizující společný Účetní dvůr a posilující pravomoci 

Evropského parlamentu v rozpočtové oblasti (Fojtíková, 2014). 

 Dané období se tedy vyznačovalo formováním Evropských společenství po přístupu 

nových států, přičemž bylo zapotřebí reformovat instituce po rozšíření počtu členských států. 

Význačným faktorem bylo zejména zavedení přímého volebního práva při volbách do 

Evropského parlamentu, který měl za úkol reprezentovat demokracii a samotné občany. 

 Druhá polovina sedmdesátých let byla tedy ve znamení důsledků přístupu nových států 

a rovněž se nesla ve znamení ropných šoků a s tím souvisejících hospodářských opatřeních. 

Jelikož došlo ke zhroucení světového finančního systému, bylo zapotřebí reagovat, proto došlo 

k vytvoření Evropského měnového systému (EMS)26 a společné Evropské měnové jednotky 

(ECU).27 Evropský měnový systém byl založen na Mechanismu směnných kursů (ERM)28 a na 

základě jednání Evropské rady došlo k realizaci k 13. březnu 1979 (Fojtíková, 2014). 

                                                 
24 Norsko nepřistoupilo z důvodu zamítnutí v referendu (Fojtíková, 2014). 
25Přijetí acquis communautaire je jednou ze základních podmínek pro přijetí do Evropské unie. Acquis 

communautaire představuje souhrn všech politických a právních norem Evropské unie. 
26 EMS fungoval až do vytvoření měnové unie v roce 1999. Jedná se o systém uspořádání měnových vztahů mezi 

státy ES, díky kterému by mělo být usnadněno prohlubování ekonomické spolupráce (Navrátil et al., 2012). 
27 ECU je základem pro EMS, přičemž se jedná o koš složený z jednotlivých měn zúčastněných států (Navrátil et 

al., 2012) 
28 ERM představoval závazek zúčastněných stran pro dodržování směnného kurzu svých měn navzájem a vůči 

ECU. Po vzniku eurozóny došlo k modifikaci na ERM II, v němž úlohu ECU plní euro, na které tedy musí 

účastnické země vázat své kurzy (Navrátil et al., 2012). 
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 Následující vývoj Evropských společenství mohl vzbuzovat obavy, jelikož se dalším 

členem stalo v roce 1981 Řecko, v té době nejméně rozvinutý stát ve formujícím se integračním 

uskupení. Na druhou stranu však toto jednání mělo spíše politické důvody, protože Řecko, 

zmítané politickými a vojenskými problémy, bylo pro Evropu bezpečnější v případě podpory a 

vedení demokratickým a hospodářsky stabilnějším směrem. Vstup Španělska i Portugalska 

v roce 1986 měl podobné důvody, protože jak je známo, ve Španělsku i Portugalsku byly dlouho 

u moci nedemokratické režimy Francesca Franca a v Portugalsku Antoina Salazara (Fojtíková, 

2014). 

 Jak uvádí Fojtíková (2014), v 70. letech 20. století došlo ke stagnaci integračního 

procesu a to zejména z důvodu ropných šoků a dalších aspektů objevujících se ve světové 

ekonomice. Tyto potíže se však následně staly motivačním impulsem pro další prohlubování 

ekonomické spolupráce, o které bude pojednáno v následující části práce. 

2.2.6 Směřování evropské ekonomické integrace k vnitřnímu trhu 

 V roce 1986 byly přijaty dva klíčové dokumenty za účelem dokončení jednotného 

vnitřního trhu. Prvním tímto dokumentem byla Bílá kniha o opatřeních k dokončení vnitřního 

trhu do roku 1992, jež po analýze této problematiky představila tři překážky, které stojí v cestě 

k jednotnému vnitřnímu trhu. Jednalo se o překážky fyzické (hraniční překážky, které zabraňují 

skutečně volnému pohybu zboží a osob), technické (existence různých technických bariér 

v členských státech neumožňují sjednocení trhu) a daňové (rozdílné daňové systémy a daňové 

sazby týkající se nepřímého zdaňování). Napomoci odstranit tyto překážky měl podrobný 

program, nazývaný také Program 1992, který obsahoval téměř 300 legislativních opatření 

(Fojtíková, 2014). 

 Jednotný evropský akt29 byl tím klíčovým aspektem, který umožnil upravit právní rámec 

pro realizaci Programu 1992, čímž byl umožněn volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu bez 

jakýchkoli překážek. Díky tomu byl položen základ pro vznik vnitřního ekonomického prostoru 

bez hranic, který byl již stanoven jako cíl v Římských smlouvách. Celá tato změna spočívala 

ve významné reformě rozhodovacího procesu Evropských společenství, protože Rada získala 

pravomoc přijímat rozhodnutí zabývající se zavedením jednotného vnitřního trhu na základě 

principu kvalifikované většiny namísto jednomyslnosti. Tento jev umožnil mnohem rychlejší 

proces rozhodování o uskutečnění jednotného vnitřního trhu. Jednotný evropský akt s sebou 

přinesl mnoho dalších změn, které měly vliv na budoucí směřování integrace. Byl kladen důraz 

                                                 
29 Jednotný evropský akt z roku 1987 představoval první významnou revizi Římských smluv (Fojtíková, 2014). 
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na sbližování hospodářských a měnových politik členských zemí a rovněž zde byl pohled na 

novou podobu zahraniční politiky Evropských společenství, který směřoval k úplné přeměně 

do podoby Evropské unie (Fojtíková, 2014). 

 Dalším důležitým datem byl říjen 1991, kdy bylo dohodnuto vytvoření Evropského 

hospodářského prostoru (EHP). Následně došlo k podpisu členskými státy 2. května 1992 a 

jednotný vnitřní trh tedy mohl být dobudován, jehož termín byl stanoven na prosinec 1992. Nic 

už tedy nebránilo tomu, aby mohlo dojít k realizaci jednotného vnitřního trhu ve všech 

zúčastněných ekonomikách. Od 1. ledna 1993 již došlo k naplnění všech čtyř základních svobod 

(Fojtíková, 2014): 

 volný pohyb zboží mezi členskými státy bez jakýchkoliv překážek, 

 volný pohyb osob mezi členskými státy, jehož efektem bylo právo usadit se, pracovat a 

žít v kterékoliv členské zemi, 

 volný pohyb kapitálu mezi členskými státy bez omezení a překážek, 

 volný prostor pro poskytování služeb. 

Jednotný vnitřní trh byl tedy úspěšně dokončen a celý průběh integrace se posunul na 

úroveň rozvinuté hospodářské unie. V následující části práce budou zmíněny politické změny, 

jež daly směřování evropské integrace opět další rozměr.  

2.2.7 Politické změny v Evropě a vznik Evropské unie 

 Na přelomu 80. a 90. let 20. století došlo k mnoha politickým změnám ve střední a 

východní Evropě, přičemž tím nejpodstatnějším faktem byl rozpad „východního bloku.“30 

Proto bylo nutné změnit i vztahy Evropských společenství k těmto státům, čehož důkazem jsou 

jednání o hospodářské spolupráci s Maďarskem, Polskem nebo také s SSSR. Mnohé země 

bývalého východního bloku si stanovily cíl-vstup do Evropských společenství, čímž by se 

značně usnadnila jejich přeměna z centrálně řízených ekonomik na tržní. V Paříži byla rovněž 

podepsána smlouva o zřízení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), jejímž cílem bylo 

poskytnout finanční podporu zemím střední a východní Evropy. Zcela výjimečnou událostí pak 

bylo sjednocení Německa, což jinými slovy znamenalo rozšíření Evropských společenství o 

další zemi, které je třeba pomoci s reformou hospodářství, do té doby založeném na centrálním 

plánování (Fojtíková, 2014). 

                                                 
30 Označení pro Sovětský svaz a státy, které se po 2. Světové válce dostaly pod jeho vliv a byly rovněž součástí 

tohoto socialistického uskupení. 
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 Právě tento výše uvedený vývoj výrazně posílil evropské integrační tendence. V Římě 

došlo ke dvěma mezivládním konferencím, jejichž cílem bylo revidovat zakládající smlouvy. 

Na první konferenci se jednalo zejména o podmínkách pro vytvoření hospodářské a měnové 

unie, zatímco druhá konference se zabývala zejména užší politickou a zahraniční spoluprací a 

spoluprací v oblasti justice a vnitřní bezpečnosti. Dané jednání vyvrcholilo až v návrh 

Maastrichtské smlouvy o Evropské unii, která byla podepsána 7. února 1992 v Maastrichtu. 

Ratifikace smlouvy členskými zeměmi však byla provázena mnoha problémy, přesto byla 

následně úspěšně ratifikována a 1. listopadu 1993 vstoupila v platnost (Fojtíková, 2014).  

Jednotný vnitřní trh byl již dokončen, proto se Evropská unie začala soustředit na další 

cíl a tím bylo vytvoření hospodářské a měnové unie.  

2.2.8 Formování hospodářské a měnové unie  

 Realizace hospodářské a měnové unie byla stanovena v Maastrichtské smlouvě. V rámci 

Maastrichtské smlouvy byla rovněž stanovena Maastrichtská kritéria, což jsou podmínky, které 

musí členský stát splnit, aby se mohl účastnit měnové spolupráce v měnové unii respektive 

eurozóně. Jak uvádí Navrátil et al. (2012), mezi tyto podmínky patří: 

 míra inflace se nesmí odchylovat o více než 1,5 p.b od úrovní inflací tří členských zemí 

s nejnižšími hodnotami, 

 úrokové sazby nesmí být vyšší o více než 2 p.b oproti průměru tří zemí s nejnižší mírou 

inflace, 

 měnový kurz se musí minimálně 2 roky před přijetím pohybovat v rámci povolené 

fluktuace ERM II,31 

 rozpočtový deficit nesmí přesáhnout 3% HDP, 

 veřejný dluh nesmí překročit 60% HDP. 

Přechod k hospodářské a měnové unii byl zahájen již dříve, k 1. červenci 1990, kdy 

došlo k odstranění všech překážek pohybu kapitálu mezi členskými státy. Další průběh vzniku 

hospodářské a měnové unie proběhl na počátku roku 1994, kdy byl vytvořen Evropský měnový 

institut (EMI), který soustředil svou činnost na posílení spolupráce centrálních bank 

zúčastněných států, na koordinaci měnových politik a na přípravu Evropského systému 

centrálních bank (Fojtíková, 2014). 

                                                 
31 Země působící v ERM II musí kurzy svých měn držet v maximálně povoleném fluktuačním pásmu  ± 15 % 
(Baldwin a Wyplosz, 2013). 
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V kontextu dalších příprav na zavedení jednotné měny byl Evropský měnový institut 

nahrazen Evropským systémem centrálních bank, v jehož čele stojí Evropská centrální banka 

se sídlem ve Frankfurtu (Cihelková, 2011). 

Následně pak bylo na zasedání v Madridu rozhodnuto o zavedení společné měny euro 

od 1. ledna 1999.  Jednotná měna euro tedy byla uvedena na světové trhy 1. ledna 1999 a 

sloužila jako hlavní měna hospodářské a měnové unie pro 11 členských států.32 Řecko do nově 

fungující eurozóny33 vstoupilo k 1. lednu 2001. Došlo tedy ke vzniku nové měny, která se 

posléze stala jedním z rozhodujících světových platidel. Od 1. ledna 1999 však euro fungovalo 

pouze v bezhotovostní podobě, přičemž v hotovostní podobě se dostalo do oběhu od 1. ledna 

2002 s tím, že do poloviny tohoto roku zcela nahradilo stávající měny členských států eurozóny 

(Fojtíková, 2014). 

Pro význam této práce je rovněž důležité uvést jednotlivé státy eurozóny, případně státy 

neparticipující v eurozóně a jejich postoj k ní. Rozdílnou pozici oproti ostatním členským 

státům Evropské unie zastávají směrem k eurozóně Velká Británie a Dánsko a to díky tomu, že 

se jim povedlo získat výjimku opt-out.34 Naproti tomu ve Švédsku vstup odmítl parlament a 

také došlo k nesplnění podmínky účasti v ERM. Řecko sice také zprvu nesplnilo kritéria vstupu, 

ovšem na následném zasedání Evropské rady bylo odsouhlaseno, že Řecko splňuje požadavky 

pro zavedení jednotné měny. Po přístupu Řecka tedy eurozónu tvořilo 12 zemí, přičemž 

následovalo v lednu 2007 začlenění Slovinska, první postkomunistické země, která zavedla 

euro (Cihelková, 2014). Dále pak se svým vstupem do eurozóny následoval Kypr a Malta 

v lednu 2008 a následující rok k euru přistoupilo Slovensko. Od ledna 2011 je členem eurozóny 

Estonsko, které bylo následováno další pobaltskou zemí Lotyšskem v lednu 2014. 

V současnosti je tedy eurozóna tvořena 19 státy s tím, že od ledna 2015 nově přistoupila Litva. 

Pro shrnutí teoretické části je nutno uvést, že přechod k neúplné hospodářské a měnové 

unii byl tedy dokonán po doplnění hospodářské unie o unii měnovou. Zavedení jednotné měny 

a společná měnová politika jsou podstatné znaky k dovršení integračního stupně neúplné 

hospodářské a měnové unii. Na této úrovni Evropská unie působí až do současnosti, přičemž 

stále více se objevují otázky, jakým směrem se bude ubírat, co bude nyní následovat a jakým 

                                                 
32 Mezi země, které k 1.lednu 1999 začaly používat euro patří: Spolková republika Německo, Francie, Belgie, 

Nizozemsko, Lucemburkso, Itálie, Irsko, Španělsko, Portugalsko, Finsko, Rakousko (Fojtíková, 2014). 
33 Eurozóna je termín označující členské státy, které se vzdaly svých národních měn a začaly používat jednotnou 

měnu euro. Tím se také vzdaly suverenity v oblasti měnové politiky (Navrátil et al., 2012).  
34 Opt out pro Velkou Británii a Dánsko je výjimka, která jim umožňuje nepodílet se na zavedení eura (Cihelková, 

2011). 
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způsobem se bude spolupráce prohlubovat. Následující část se pak zabývá shrnutím evropských 

integračních tendencí od přelomu tisíciletí až po současnost. 

2.2.9 Další směřování evropské ekonomické integrace až do současnosti 

Další průběh integrace se nesl ve znamení mnoha změn. Jednalo se například o další 

rozšíření Evropské unie o Finsko, Rakousko a Švédsko již v roce 1995. Bylo nadmíru zřejmé, 

že evropská spolupráce je nyní na správné cestě, a proto bylo potřeba provést změny, které by 

umožnily efektivnější přizpůsobení se novým jevům ve světové ekonomice a dalšímu 

rozšiřování. Tyto a mnoho dalších otázek následně vyústily v Amsterodamskou smlouvu, jež 

revidovala Maastrichtskou smlouvu i zakládající Římské smlouvy, a která vstoupila v platnost 

1. května 1999. Mimo podstatné institucionální změny umožnila tato smlouva členským státům 

přistupovat ke společnému cíli hospodářské a měnové unii různou rychlostí, což byl zásadní 

rozdíl oproti Maastrichtské smlouvě (Fojtíková, 2014). 

Následující období se neslo ve znamení příprav na další rozšiřování Evropské unie, 

jelikož mnoho zemí střední a východní Evropy podalo oficiální žádost o vstup. Komise 

zveřejnila soubor dokumentů nazvaný Agenda 2000, ve kterém byly popsány perspektivy 

rozšiřování Evropské unie a později také posudky jednotlivých žadatelských států. Pro tyto 

posudky byla významná zejména Kodaňská kritéria35 přijatá na zasedání Evropské rady 

v Kodani v červnu 1993. V prosinci 1997 pak započala jednání o členství s Českou republikou, 

Polskem, Maďarskem, Slovinskem, Estonskem a Kyprem a začalo se schylovat k největšímu 

rozšíření v dějinách Evropské unie. Tento rozšiřovací proces byl také doprovázen důsledky 

Smlouvy z Nice, která již s výše zmíněnou Agendou 2000 vytvořila předpoklad pro budoucí 

rozšíření. K 1. květnu 2004 tedy došlo k doposud největšímu rozšíření Evropské unie o 10 zemí, 

mezi které patří: Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, 

Slovenská republika a Slovinsko. Právě přijetí těchto zemí se pro Evropskou unii stalo velkým 

přínosem a to nejen zejména v oblasti politické, ale taky s ohledem na zajištění politické 

stability a bezpečnosti v jihovýchodní Evropě. Je zcela zřejmé, že nové členské země se 

v období svého vstupu do Evropské unie projevily vyšší dynamikou ekonomické výkonnosti 

v porovnání s předešlými léty (Fojtíková, 2014). V souvislosti se vstupem do Evropské unie lze 

pozorovat meziroční nárůst HDP v mnoha zemích, jež přistoupily v roce 2004. Jak uvádí 

tabulka 2.1 roční růst HDP, téměř všechny země vykazovaly podobný výsledek v podobě 

zvýšené ekonomické výkonnosti země.  Mezi výjimky patří například Kypr, Lotyšsko, 

                                                 
35 Stát žádající o vstup do Evropské unie musí splnit 3 podmínky: politické, ekonomické a schopnost převzít acquis 

communautaire (Navrátil et al., 2012). 
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Maďarsko, Polsko a Slovinsko. U těchto států lze v následujícím roce po vstupu zaznamenat 

mírný pokles, který však v dalším roce nahradil nárůst HDP s výjimkou Maďarska. Lze tedy 

vypozorovat pozitivní efekt na jednotlivé ekonomiky nově přistupujících států.  

Tabulka 2.1 Roční růst HDP (v %) 

Země/rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Česko 4.3 3.1 1.6 3.6 4.9 6.4 6.9 5.5 

Estonsko 9.7 6.2 6.1 7.5 6.5 9.5 10.4 7.9 

Kypr 5.0 4.0 2.1 1.9 4.2 3.9 4.1 5.1 

Litva 3.3 6.7 6.9 10.2 7.4 7.8 7.8 9.8 

Lotyšsko 6.9 8.0 6.5 7.2 8.7 10.6 12.2 10.0 

Maďarsko 4.2 3.7 4.5 3.8 4.8 4.3 4.0 0.5 

Malta 6.8 -1.5 2.8 0.1 -0.5 3.7 2.2 4.3 

Polsko 4.3 1.2 1.4 3.6 5.1 3.5 6.2 7.2 

Slovensko 1.2 3.3 4.7 5.4 5.2 6.5 8.3 10.7 

Slovinsko 4.2 2.9 3.8 2.8 4.4 4.0 5.7 6.9 

Zdroj: The World Bank (2015a), vlastní úprava 

  

V Tabulce 2.2 lze pozorovat rostoucí trend ve vývoji HDP na obyvatele. HDP na 

obyvatele jako jeden ze základních ukazatelů výkonnosti domácí ekonomiky ukazuje, že 

všechny tyto státy v období kolem vstupu do Evropské unie posilovaly ekonomickou úroveň. 

Tabulka 2.2 HDP na obyvatele (USD) 

Země/rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Česko 5,995 6,595 8,012 9,741 11,668 13,318 15,159 18,334 

Estonsko 4,07 4,491 5,299 7,166 8,849 10,336 12,591 16,58 

Kypr 13,422 13,797 14,862 18,429 21,381 22,431 23,864 27,86 

Litva 3,267 3,503 4,114 5,449 6,71 7,851 9,25 12,17 

Lotyšsko 3,309 3,557 4,032 4,889 6,081 7,165 8,986 13,073 

Maďarsko 4,614 5,255 6,631 8,365 10,206 11,092 11,343 13,781 

Malta 10,377 9,968 10,85 12,845 14,064 14,81 15,766 18,474 

Polsko 4,488 4,991 5,197 5,693 6,64 7,976 9,002 11,252 

Slovensko 5,402 5,708 6,536 8,712 10,671 11,666 13,112 16,007 

Slovinsko 10,227 10,48 11,814 14,881 17,261 18,168 19,725 23,841 

Zdroj: The World Bank (2015b), vlastní úprava 
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V delším časovém úseku lze počítat, že přistoupí i další země a budou následovat také 

přistoupení Rumunska a Bulharska z roku 2007 či Chorvatska, které přistoupilo v červenci 

2013. O členství projevily zájem další státy, které se člení na kandidátské země36 a potenciální 

kandidátské země.37 Nelze však předpokládat, že dojde k úplnému završení integrace v rámci 

celého evropského kontinentu a zcela určitě nedojde v budoucnu k tak rapidnímu rozšíření, jako 

tomu bylo v roce 2004. Důležitým mezníkem ve vývoji Evropské unie pak byla nepochybně 

Lisabonská smlouva38, jež po počátečních problémech vstoupila v platnost 1. prosince 2009. 

Na základě Lisabonské smlouvy nabývá Evropská unie právní subjektivitu (Fojtíková, 2014). 

Přestože bylo v mnohých ohledech směřování evropské integrace správné, objevují se 

a také v minulosti se objevily různé nedostatky. Lisabonská smlouva zcela jistě pozměnila 

postavení Evropské unie ve světové ekonomice, ať už se jedná o zrušení pilířové struktury či 

získání právní subjektivity Evropské unie. Lisabonská smlouva s sebou přináší mnoho dalších 

změn jako například přesné vymezení kompetencí mezi Evropskou unií a členskými státy, kde 

definuje výlučné, sdílené a podpůrné kompetence. Zavádí rovněž funkci stálého předsedy 

Evropské rady a úřad Vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku (Navrátil 

et al., 2012). 

Již několikrát bylo zmíněno, že současná krize svými důsledky ohrožuje nejen 

eurozónu, ale rovněž samotný průběh evropské ekonomické integrace jako takové. Tím, že 

svými důsledky ohrožuje stabilitu eurozóny, se jen utvrzují názory o hlubší integraci, která by 

zahrnovala přechod k úplné hospodářské a měnové unii. Obsahem tohoto stupně ekonomické 

integrace by bylo zavedení společné fiskální politiky, jež by v budoucnu mohla lépe čelit dalším 

krizím. Je však nepopiratelné, že již současná evropská ekonomická integrace představuje 

hlubokou spolupráci mezi zúčastněnými státy. Jak uvádí Cihelková (2011), ne vždy je tato 

spolupráce efektivně zvládána. Ovšem na druhou stranu uvádí, že je zcela přirozené, že nově 

objevující se problémy otevírají nové otázky a záležitosti, které je třeba vyřešit. Cihelková 

(2011) také upozorňuje, že nebude důležité hledět pouze na struktury integračních vztahů, ale 

                                                 
36 Kandidátské země jsou členství blíže, jelikož již započaly proces začleňování právních předpisů Evropské unie 

do svých národních systémů práva. Mezi tyto země patří Černá Hora, Island, Makedonie, Srbsko a Turecko. 
37 Potenciální kandidátské země jsou země ve stádiu plnění podmínek členství pro vstup do Evropské unie. Patří 

sem: Albánie, Bosna a Hercegovina a Kosovo. 
38 Lisabonská smlouva se skládá ze Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie a součástí je 

rovněž Smlouva o Euratomu. Jedná se o novelizaci dosavadních smluv, což znamená, že je nenahrazuje (Navrátil 

et al., 2012). 
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je potřeba se zaměřit na to, jak budou členské země Evropské unie reálně konvergovat. Další 

směřování evropské ekonomické integrace je tedy značně nejasné. 

2.3 Dílčí shrnutí kapitoly 

 Současná Evropská unie prošla dlouhým vývojem, různými integračními stupni a nyní 

představuje důležitého hráče na poli světové ekonomiky. Celní unie byla v rámci evropské 

ekonomické integrace realizována v letech 1958-1970, přičemž již od 60. let 20. století byla 

rozvíjena primární hospodářská unie v Evropských společenstvích. Tento stupeň zastávala 

Evropská společenství až do zavedení jednotného vnitřního trhu, kdy v polovině 80. let 20. 

století Evropská společenství působila v rámci rozvinuté hospodářské unie až do poloviny 90. 

let 20. století.  Po doplnění měnové politiky mezi další již zavedené hospodářské politiky, se 

již v nynější podobě realizovala Evropská unie na úroveň neúplné hospodářské a měnové unie. 

Na základě tohoto vymezení je tedy jasné, jakým směrem by mohla budoucí evropská 

ekonomická integrace pokračovat. Je tedy otázkou, kdy dojde k dalšímu prohloubení 

spolupráce na úroveň úplné hospodářské a měnové unie a za jakých okolností či podmínek? 

Horizont dosažení vyššího integračního stupně do 10 let je s ohledem na probíhající krizi 

diskutabilní. Je tedy nezbytné vymezit, jakým způsobem krize zapříčinila současné problémy a 

pokusit se nastínit řešení i s ohledem na budoucnost evropské ekonomické integrace.          V 

následující kapitole proto bude řešena problematika krizí se zaměřením na probíhající 

ekonomickou krizi.39 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Ekonomickou krizí se rozumí období hospodářského propadu, které se projevuje zejména poklesem výkonnosti 

ekonomik, růstem nezaměstnanosti či zvyšování veřejného zadlužení zemí atd. 
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3 Ekonomická krize v zemích eurozóny 

 Současná ekonomická krize svým dopadem ovlivnila vývoj v mnoha zemích, včetně 

zemí Evropské unie. Svými důsledky nepochybně ovlivnila směřování světové ekonomiky, 

rovněž způsobila pozastavení růstu ekonomik jednotlivých národních států. To vše se pak 

promítlo do téměř všech zemí Evropské unie, kde jedním z nejzávažnějších problémů je situace 

v eurozóně. Právě touto problematikou se bude zabývat následující kapitola, přičemž bude 

kromě probíhající krize nastíněno několik závažných krizí z minulosti. V této kapitole bude 

rozebrána problematika krizí i proto, že se nejedná o irelevantní záležitost s ohledem na 

ekonomickou integraci v Evropě.  

Celý svět, a tedy i Evropu, zasáhlo již během 20. století mnoho krizí, které budou rovněž 

blíže popsány v následující části práce. Úvodem je však zapotřebí zmínit doposud největší krizi, 

která je nazývaná jako Velká hospodářská krize či Velká deprese. Stejně jako současná krize 

měla i Velká hospodářská krize svůj původ v USA. Obě tudíž měly svůj počátek ve stejné zemi. 

Našlo by se však i více podobností, které hrály svou roli při rozvoji těchto dvou krizí. Je nutné 

vymezit příčiny těchto krizí, přestože lze předpokládat, že z pohledu Evropy se nedá zabránit 

dalším ekonomickým problémům v budoucnosti, a to vzhledem k provázanosti jednotlivých 

protagonistů světové ekonomiky.  

3.1 Teoretická východiska ekonomické krize 

 Samotný pojem krize je poměrně obtížné definovat. Jedná se totiž o termín, který se 

v ekonomické literatuře hojně používá, ovšem obsahově není vymezen jednotným způsobem. 

Také souvislosti týkající se krizí nemají ustálený obraz a není tedy jednoduché rozlišit a určit 

přesnou definici. Ve starší literatuře je pojem krize často označován za sestupnou fázi 

hospodářského cyklu, lze jej označit jako proces kolísání ekonomické aktivity. V novější 

literatuře je krize definována jako kontrakce, recese nebo deprese podle toho, do jaké míry 

dochází k narušení ekonomické aktivity (Helísek, 2004).  

3.1.1 Definice krize jako fáze hospodářského cyklu 

 Jak už bylo výše zmíněno, krize je mnohdy označována za jednu z fází hospodářského 

cyklu. Czesaný (2006, str. 20) definuje hospodářský cyklus jako: „ Soubor výkyvů agregátní 

ekonomické aktivity, aproximované hrubým domácím produktem v reálném vyjádření.“ Dodává 

také, že: „ Pojem cyklus zahrnuje existenci vzestupné a sestupné fáze ekonomické aktivity a 

vyjadřuje také opakovatelnost sekvencí jeho fází, které však nemají periodickou povahu.“ 
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Hospodářský cyklus tedy představuje posloupnost čtyř fází, mezi které patří: dno, expanze, 

vrchol a kontrakce. Czesaný (2006) pak tyto čtyři fáze definuje následovně: 

a) Dno neboli sedlo je fáze hospodářského cyklu, při které dochází ke zpomalení a poklesu 

hospodářské aktivity na svou nejnižší úroveň. Tato fáze obvykle přináší zvýšenou míru 

nezaměstnanosti, nevyužité kapacity a nízkou úroveň poptávky. 

 

b) Expanze nebo také konjunktura či oživení je fáze hospodářského cyklu, která následuje 

poté, co nastalo jeho dno. Jedná se v podstatě o hospodářský rozmach, který je provázen 

snižováním míry nezaměstnanosti, růstem poptávky apod. 

 

c) Vrchol je označení pro fázi, kdy ekonomická aktivita dosáhla svých maximálních možností. 

V tomto případě se může jednat až o nadměrné využívání výrobních kapacit, nedostatek 

pracovní síly či vysokou poptávku, která způsobuje růst cen. Na konci této fáze se 

ekonomika nachází na nejvyšším bodě hospodářského cyklu, a poté následuje sestupná fáze. 

 

d) Kontrakce, někdy označována jako pokles, zpomalení, propad nebo recese je fáze 

charakteristická zpomalením růstu či poklesem hrubého domácího produktu. V podstatě se 

jedná o útlum ekonomické aktivity, který je provázen snižující se zaměstnaností, poklesem 

důchodů domácností, poklesem poptávky po úvěrech apod. Dochází také k nadměrným 

tlakům na růst deficitů veřejných rozpočtů. Poté, co ekonomika dosáhne svého dna, 

následuje nový cyklus. 

Na základě teorie hospodářského cyklu lze tedy označit pojem krize jako kontrakci, 

pokles růstu ekonomické aktivity nebo také hospodářskou recesi. Jedná se v podstatě o 

zpomalení růstu ekonomické výkonnosti země, jež je doprovázeno také rostoucí 

nezaměstnaností, nadměrným růstem deficitů veřejných rozpočtů a mnoha dalšími negativními 

efekty. 

3.1.2 Definice ekonomické krize 

Pro následující část práce je však nezbytné rozlišit označení pro jednotlivé typy krizí. 

Pokud se hovoří o ekonomické krizi, je zřejmé, že se jedná o negativní aspekt vývoje. 

Businessdictionary.com (2015) definuje ekonomickou krizi jako situaci, kdy v ekonomice země 

dochází k náhlému poklesu způsobenému finanční krizí. Země, která se potýká s ekonomickou 
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krizí, se často setkává s poklesem HDP, problémy s likviditou, inflací či deflací. Ekonomickou 

krizi lze rovněž označit za projev recese či deprese. 

Obecně je možné konstatovat, že pojem ekonomická krize s sebou přináší celkové 

zhoršení ekonomické situace, ať už se jedná o pokles růstu ekonomiky, zvyšující se 

nezaměstnanost nebo jiné negativní důsledky. Svým rozsahem je rovněž mnohem širší, což 

v praxi znamená, že se dotýká nejen hospodářského života společnosti, ale zasahuje také do 

politických a sociálních aspektů lidského života. Jedná se také o dlouhodobější jev, nikoliv 

krátkodobou nerovnováhu či pokles výkonnosti jednotlivých zemí.  

3.1.3 Finanční krize a její typologie 

Finanční krize svým působením představují jednu z hlavních příčin ekonomických krizí. 

Jedná se totiž o závažný ekonomický problém, který narušuje správné fungování ekonomických 

systémů. Jak uvádí Dvořák (2006), mezi hlavní příčiny vzniku finančních krizí patří přehnaně 

expanzivní měnová a fiskální politika, nesprávné fungování bankovního sektoru bez řádného 

ohledu na riziko či deficit běžného účtu platební bilance. Důsledky finanční krize pak s ohledem 

na ekonomiku představují pokles HDP a životní úrovně, růst nezaměstnanosti, v bankovním 

sektoru se jedná o ztrátu devizových rezerv centrálních bank nebo krachy jednotlivých 

komerčních bank. 

S ohledem na teoretické vymezení finančních krizí je nutné přiblížit jejich typologii, 

protože se jedná o souvislosti nezbytné pro správné pochopení významu pojmu finanční krize. 

V rámci typologie je tedy finanční krize rozčleněna na další typy krizí, a to krizi měnovou, 

bankovní a dluhovou. Dvořák (2008) pak tyto krize vymezuje následovně: 

a) Měnová krize je situace, kdy neočekávaně dochází k prudkému oslabení domácího kurzu.  

Měnová krize se může projevit různými způsoby, přičemž se nejedná pouze o depreciaci40 

či devalvaci41. Může také dojít ke ztrátě devizových rezerv nebo ke značnému zvýšení 

úrokových sazeb. Měnové krize se téměř nevyskytují bez vzájemného působení s bankovní 

a dluhovou krizí. Mezi klasický případ měnové krize patří například okolnosti krize 

evropského měnového systému v letech 1992-1993.42 

                                                 
40 Depreciace je označení pro znehodnocení domácí měny vůči zahraniční. 
41 Devalvace představuje znehodnocení domácího kurzu vůči zahraničím měnám v systému fixních kurzů. 

Iniciátorem takovýchto změn je vykonavatel měnové politiky státu. 
42 Mezi hlavní příčiny měnových krizí a neschopnosti udržet fixní kurzy patřily zejména vysoká inflace a vysoké 

úrokové sazby v postižených zemích (Velká Británie, Itálie, Španělsko, Portugalsko). Tyto evropské fixní kurzy 

odrážely značnou nerovnováhu v ekonomickém vývoji a strukturální problémy zemí (Helísek, 2004). 
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b) Bankovní krize zahrnuje problémy týkající se nedostatečné likvidity a především 

neschopnosti bank splácet dluhy. Bankovní krize se může projevit jak úpadkem konkrétních 

bank, tak i situací, kdy banky zachrání zásah státu respektive vlády. Mezi hlavní příčiny 

bankovní krize patří například náhlá ztráta důvěry vkladatelů. Dále se jedná o prudký pokles 

hodnoty bankovních aktiv (nemovitostí, akcií, apod.), což je taky jeden z hlavních důvodů 

bankovních krizí v rozvinutých zemích. Bankovní krize však mohou mít svůj počátek 

v dluhové krizi, kdy se jedná o neschopnost dlužníka splácet úvěry nebo v měnové krizi, 

pokud jsou domácí banky zadluženy vůči zahraničním. Mezi známé případy bankovních 

krizí patří například bankovní krize v USA ke konci 80. let 20. století, nebo také bankovní 

krize v severských zemích a ve Španělsku z počátku 90. let 20. století. Velmi tíživým 

efektem bankovních krizí jsou fiskální náklady, které bývají mnohdy vysoké a vedou ke 

zvyšování veřejného zadlužení. 

 

c) Dluhová krize je pojem, který se nejčastěji používá pro neschopnost splácet zahraniční dluh. 

Mezi takové dluhové krize patří například krize v Mexiku v roce 1982 a 1995, nebo také 

v Rusku v roce 1998. Známějším případem jsou tedy tyto externí krize, kdy vlády či 

jednotlivé firmy v zemi nejsou schopny splácet zahraniční dluh. Mezi ukázkový příklad 

krize tohoto typu patří jihoamerická dlužnická krize, která proběhla v 80. letech 20. století. 

Pokud není vláda schopná splácet své zahraniční závazky, používá se termín „sovereign 

default“. Dané případy jsou ukázány v následující tabulce 3.1, přičemž zeměmi, 

potýkajícími se nejčastěji s externí dluhovou krizí, jsou převážně rozvojové země. Nutno 

dodat, že neschopností splácet své zahraniční závazky trpí také problémové země eurozóny, 

a to Irsko, Portugalsko a Řecko. Dluhová krize má ovšem i interní charakter, kdy dochází 

k předluženosti ekonomik, platební neschopnosti firem a k nárůstu úvěrů. Tato vnitřní 

dluhová krize může vést až k celkovému zablokování úvěrového trhu (tzv. credit crunch), 

což se negativně projeví v reálném ekonomickém vývoji. Příkladem interní krize pak je 

například dluhová krize Japonska v 90. letech 20. století.  
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Tabulka 3.1 Příklady zemí, u nichž se objevil „sovereign default“ na počátku 21. století 

Země Celkový počet let v krizi Časové vyjádření krize 

Argentina 3 2001-2004 

Ekvádor 4 1998-2000, 2009 

Irsko 1 2011 

Indonésie 4 1998-2000, 2002 

Portugalsko 2 2011-2012 

Rusko 3 1998-2000 

Řecko 2 2011-2012 

Zdroj: International Monetary Fund (2014), vlastní zpracování 

Dvořák (2006) také uvádí čtvrtý typ finanční krize, systematickou finanční krizi. Jedná 

se v podstatě o krizi, která se projevuje prostřednictvím všech nebo alespoň většiny krizí, jež 

byly uvedeny výše.  

3.2 Významné krize minulosti 

 V průběhu dějin proběhlo mnoho krizí, které se lišily například tím, že postihly 

jednotlivé státy nebo vícero zemí zároveň. Závažnost a délka těchto krizí je vždy různá, přičemž 

se jako o nejhorší hospodářské krizi hovoří o Velké hospodářské krizi z počátku 30. let 20. 

století. Svým rozsahem a délkou totiž byla tak vážná, že ovlivnila světový vývoj, a to nejen 

z pohledu ekonomiky, ale také politického hlediska. Dala totiž impulsy ke 

vzniku  nedemokratických režimů 43, které se chopily moci hlavně díky tomu, že využily 

zoufalství lidí z jejich špatné ekonomické situace. Z pohledu vývoje je nutné zmínit rovněž 

okolnosti ropných šoků ze 70. let 20. století a finanční krize 90. let 20. století.  

 Problematika krizí není záležitostí čistě 20. století. Rozvoj burzovních trhů, riskantních 

finančních operací a s tím souvisejících spekulací a krizí, probíhal mnohem dříve. Dá se říci, 

že nejznámější krizí z historického hlediska byla tulipánová horečka, která proběhla 

v Holandsku v letech 1634-1637. „Tulipánová horečka byla jednou z nejpůsobivějších mánií 

rychlého zbohatnutí v historii“ Malkiel (2012, str. 39). Jedná se o nejstarší spekulační bublinu, 

která vyústila ve velmi rozsáhlou krizi. Ohniskem tohoto problému byl tulipán a touha po 

                                                 
43 Příkladem je vývoj nacistického Německa ve 30. letech 20. století, ke kterému došlo pomocí radikalizace 

obyvatelstva. Panovala totiž všeobecná nespokojenost s ekonomickou situací v zemi, proto bylo mnoho lidí 

ochotno přijmout nacistickou ideologii, která byla mimo jiné prezentována jako cesta ke ztracené ekonomické 

prosperitě. 
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vysokém zisku založeném na tržních spekulacích. Tulipánovou horečkou se pak zabývá také 

Mayer (1995). 

Další krizí, kterou je vhodné z historického hlediska okrajově zmínit, je hyperinflace v 

Německu v roce 1923. Německo bylo označeno za hlavního viníka první světové války, 

v souvislosti s tím pak muselo platit válečné reparace. Suma činila závratných 132 miliard 

marek (neboli 31 miliard dolarů) a bylo zřejmé, že nebude v silách Německa shromáždit takové 

množství peněz. Tím, že v podstatě nebyly žádné zlaté a devizové rezervy, musely být 

vydávány další bankovky do oběhu, aby se zabránilo státnímu bankrotu. To pak vedlo 

k znehodnocování měny, zvýšení inflace, prohloubení nestability a následně k celkovému 

hospodářskému úpadku Německa. V souvislosti s rostoucími finančními náklady docházelo 

k dalšímu vydávání bankovek, aby mohlo dojít k alespoň částečnému splacení dluhů. Míra 

inflace projevující se znehodnocováním německé marky byla vázána na tehdy nejsilnější 

světovou měnu, kterou byl americký dolar. V následující tabulce je pak zobrazen směnný kurz 

německé marky k americkému dolaru (Smiley, 2009).  

Tabulka 3.2 Hyperinflace v Německu   

Období Kurz německé marky k americkému dolaru 

  Leden 1913 4,2 marky za dolar 

  Leden 1919 8,9 marky za dolar 

 Leden1922 191,8 marky za dolar 

   Červen 1922 350 marky za dolar 

Říjen 1922 4500 marky za dolar 

 Leden 1923 18 000 marky za dolar 

     Listopad 1923 4200 miliard marky za dolar 

Zdroj: (Smiley, 2009) 

3.2.1 Velká hospodářská krize  

 Velká hospodářská krize je známa jako nejhorší hospodářská deprese nejen v průběhu 

20. století, ale v dosavadních dějinách vůbec. Důsledky, které způsobila, byly nepředstavitelné 

a postihly téměř všechny ekonomiky světa, ať už v menší, či větší míře. Jednalo se nejen o 

propad výkonu ekonomiky, ale také o zvýšení míry nezaměstnanosti a o zásadní změny 

výrobních či spotřebitelských cen a akciového trhu. Předkrizové období se však vyznačovalo 

velmi pozitivním ekonomickým růstem zejména s ohledem na rozvoj průmyslového odvětví. 

Mezi léty 1921 a 1928 rostla průmyslová výroba v průměru o 4% ročně a v roce 1929 vzrostla 
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dokonce o 15%. Mezi tehdejší klíčové produkty patřily zejména nové vynálezy a metody 

výroby aut. Dalším bodem ekonomického rozvoje bylo posílení role USA jako největšího 

světového vývozce, investora a věřitele. Velmi důležitou roli začínal zastávat kapitálový trh, 

přičemž operace na kapitálovém trhu ve 20. letech 20. století prudce rostly. V roce 1921 

působilo na kapitálovém trhu přibližně 40 investičních společností, o 6 let později jich bylo až 

300. Zásadním problémem byl nejen samotný růst, ale také spekulace provázející investiční 

rozhodování. Pro upřesnění je nutno dodat, že v té době bylo opravdu výhodné investovat, a 

tak se investicemi na akciovém trhu zabývali nejen profesionálové, ale i laická veřejnost. Tento 

urychlený růst kapitálového trhu byl umožněn zejména díky poskytování úvěrů, které však 

nebylo potřeba ihned splatit. Pro poskytnutí úvěru tedy postačilo při koupi akcií uhradit pouze 

25% jejich ceny. Zbytek částky mohl být poskytnut ve formě půjčky za předpokladu, že nově 

nakoupené akcie pak sloužily jako zástava pro nové nákupy. Postupně začínalo být jasné, že se 

jedná o spekulativní bublinu, která neodpovídá skutečnému stavu ekonomiky. Ceny na 

akciových trzích rozhodně neodpovídaly výnosům, které by měly akcie přinášet. Ke konci 20. 

let 20. století se začal projevovat snížený zájem o další investice, protože kapacity podniků byly 

již tak nadměrné. Investiční a spotřebitelská nabídka tedy začala přerůstat poptávku. Blížící se 

úpadek však nebyl jen důsledkem spekulačního chování na trhu s investicemi. Počátek 

začínající recese byl charakteristický zejména přehřátím ekonomiky, nadměrnými kapacitámi 

a klesající poptávkou spotřebitelů. Mezi další jevy, které se podílely na negativním směřování 

hospodářství, patřila nadměrná zadluženost, velké množství rizikových úvěrů poskytnutých 

americkými komerčními bankami a zmíněné nadhodnocení cen na akciových trzích (Czesaný, 

2006).   

 V roce 1929 se postupně střídaly propady s růsty na akciových trzích až do října, kdy 

došlo k prudkému poklesu cen akcií až na kritickou hodnotu. Vývoj cen akcií během roku 1929 

ilustruje tabulka 3.3, přičemž touto problematikou spekulací na burzovních trzích a jejími 

důsledky se pak podrobněji zabývá Malkiel (2012). 

Následoval zvýšený prodej akcií, což byl také počátek zhroucení burzy. Mohutný prodej 

akcií pokračoval a nic nenasvědčovalo tomu, že by se měla situace ustálit nebo dokonce zlepšit. 

Za počátek krize je tedy mnohdy označován krach na newyorské burze ve čtvrtek 24. října 

1929, kdy se za 30 minut prodalo téměř 1,6 milionu akcií a následkem toho došlo k finanční 

ztrátě přibližně 11 miliard amerických dolarů. Mnohem horší den však měl teprve následovat, 

a to když v úterý 29. října 1929 bylo prodáno skoro 16 milionů akcií a finanční ztráta byla 15 

miliard amerických dolarů. Negativní aspekty krachu na burze se však dotýkaly nejen poklesu 
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hodnot akcií, ale i jednotlivých bank, které vložily velké množství peněz do akcií. V době před 

krachem banky generovaly velké zisky a tak poskytovaly velké množství úvěrů bez ohledu na 

riziko a formu zástavy ze strany dlužníků. Banky nedisponovaly prakticky žádnými rezervami 

pro případný pokles cen akcií (Buřínská, 2008).   

Tabulka 3.3: Kurzy amerických průmyslových podniků v roce 1929 

Akcie 3.9.1929 29.10.1929 15.11.1929 

American and 

Foriegn Powers 
$167,75 $73,00 $67,86 

AT&T $304,00 $230,00 $222,00 

General Electric 

Co. 
$396,25 $210,00 $201,00 

Hershey Chocolate $128,00 $108,00 $68,00 

Zdroj: Redakce Penize.cz (2003a) 

 Hospodářský úpadek směřoval do všech sektorů ekonomiky. Podniky se dostávaly do 

potíží a postupně upadaly, zvyšovala se nezaměstnanost, jak je uvedeno v tabulce 3.4. Rostoucí 

nezaměstnanost byla patrná od roku 1930 a postupně narostla až do svého maxima v roce 1933, 

kdy činila 24,75 %.   

Tabulka 3.4: Nezaměstnanost USA v období Velké hospodářské krize 

Rok Populace Nezaměstnaní Nezaměstnaní (%) 

1929 88,010,000 1,550,000 3,14 

1930 89,550,000 4,340,000 8,67 

1931 90,710,000 8,020,000 15,82 

1932 91,810,000 12,060,000 23,53 

1933 92,950,000 12,830,000 24,75 

1934 94,190,000 11,340,000 21,60 

1935 95,460,000 10,610,000 19,97 

1936 96,700,000 9,030,000 16,80 

1937 97,870,000 7,700,000 14,18 

1938 99,120,000 10,390,000 18,91 

1939 100,360,000 9,480,000 17,50 

1940 101,560,000 8,120,000 14,45 

1941 102,700,000 5,560,000 9,66 

Zdroj: United States History (2015), vlastní zpracování  
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 Hospodářskou depresi postupně začala prohlubovat bankovní panika, která následně 

přerostla až do bankovní krize. Mnoho bankovních panik mělo svůj počátek v roce 1930 a jejich 

výsledkem byl krach mnoha bank. Hovoří se o úpadku až 9 tisíc bank, což byla asi třetina 

celkového počtu bankovních institucí. V souvislosti s bankovní krizí se začala naplno 

projevovat i finanční krize, která byla způsobena cenovým propadem na trhu s akciemi. Velkou 

roli v šíření krize sehrál zlatý standard, což byl měnový systém založený na zlatě. Zlatý standard 

působil negativně v tom smyslu, že docházelo k destabilizačnímu pohybu na cenu zlata, a to se 

projevilo zvýšeným tlakem na pokles ceny zlata. V důsledku toho pak došlo v průběhu let 1928 

až 1931 k poklesu ceny zlata téměř o třetinu. Samotný význam zlatého standardu v období krize 

byl značný, protože tyto tlaky na snižování cen zlata měly za následek snižování ziskovosti 

firem či redukci zahraničního obchodu (Czesaný, 2006).    

 Vyspělé země se však snažily o udržení zlatého standardu, protože jeho opuštění mělo 

mít za následek inflaci. Bylo však zřejmé, že zlatý standard není možné nadále udržet i přes 

monetární restrikce. Lze tedy konstatovat, že konec velké hospodářské krize je spojen 

s opuštěním zlatého standardu. Tento krok pak zajistil lepší stimulaci agregátní poptávky 

pomocí expanzivní měnové a fiskální politiky. Velká Británie opustila zlatý standard již v roce 

1931, a následně došlo k oživení ekonomické aktivity. USA opustily zlatý standard až v roce 

1933 (Czesaný, 2006). 

 USA trvalo mnohem déle, než se jim podařilo vymanit z hospodářské deprese a 

nastartovat ekonomický růst. Za vlády prezidenta Franklina D. Roosevelta byl vypracován 

podrobný plán na zotavení amerického hospodářství nazvaný New Deal, který obsahoval 

ekonomické a sociální reformy zavedené za účelem přebudování hospodářského systému pro 

překonání probíhající krize (Buřínská, 2008). 

 Smiley (2009) se pak podrobněji věnuje zmíněnému programu New Deal a procesu 

zotavení americké ekonomiky z důsledků Velké hospodářské krize.  

3.2.2 Ropné šoky 1973 a 1978 

 Ropa je důležitým zdrojem, který ovlivňuje ekonomiky v rámci celého světa. Mnohé 

ekonomiky fungují na základě zásob ropy a také díky tomu zaujímají významné postavení ve 

světové ekonomice. V praxi platí, že ten stát, který má přístup k ropě, může dosáhnout vysokého 

ekonomického výkonu. I zde však existují určitá úskalí, ať už se jedná o závislost na ropě nebo 

rostoucí ceny ropy. V dnešní době jsou rostoucí ceny ropy považovány za jeden 
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z nejzávažnějších globálních problémů. V 70. letech 20 století měly velmi negativní vliv na 

ceny ropy tzv. ropné šoky.44  

 Cenový vývoj ropy byl až do ropné krize v 70. letech 20. století poměrně stabilní. Tato 

stálost byla důsledkem cenové regulace, která byla prováděna od konce druhé světové války až 

do období ropné krize. Ke konci roku 1973 však došlo k prudkému nárůstu cen ropy. 

V důsledku izraelsko-arabského konfliktu vyhlásily členské státy OPEC45 embargo na vývoz 

ropy do některých zemí, které během konfliktu podporovaly Izrael. Jednalo se zejména o USA 

a Nizozemsko. Tato intervence zapříčinila snížení světové produkce ropy o 8% a také prudký 

cenový nárůst ropy o více než 120% (Czesaný, 2006). 

 V roce 1978 se odehrál druhý ropný šok, který byl důsledkem Íránské islámské revoluce. 

V rámci nového íránského režimu začalo být produkováno a vyváženo méně ropy ze země, což 

v konečném důsledku snížilo celosvětovou produkci ropy o 9%. Následkem toho cena ropy 

opět prudce vzrostla, přičemž se jednalo o nárůst o dalších 100%. Íránská revoluce však 

přerostla v konflikt mezi Íránem a Irákem, a to zvýšilo světovou cenu ropy o dalších 20% a 

došlo k dalšímu poklesu světové produkce ropy o téměř 7% (Czesaný, 2006). 

 V polovině 80. let 20. století lze hovořit o stabilizaci cen ropy a jejímu mírnému poklesu 

v důsledku nadbytečné produkce ze strany OPEC. V roce 1990 však došlo k dalšímu ropnému 

šoku, který byl způsoben vojenskou invazí Iráku do Kuvajtu. Došlo ke zvýšení cen ropy téměř 

o 80% a k úpadku celosvětové produkce o 9%. Další omezení nastalo v letech 1999 a 2000, 

jelikož OPEC snížilo produkci ropy za účelem zastavení klesajících cen ropy z předešlého roku. 

Cena ropy se v tehdejším období zvedla až o 200%. V následujících letech pak docházelo 

k dalším tlakům na zvyšování cen ropy. V polovině roku 2005 se cena ropy pohybovala 

v rozmezí 50 až 70 USD/barel (Czesaný, 2006). 

 Jak uvádí graf 3.1, vývoj cen ropy v novém tisíciletí vykazuje velké rozdíly mezi 

jednotlivými obdobími. Cena ropy dosáhla svého vrcholu v polovině roku 2012, kdy se 

pohybovala na úrovni 110 USD/barel. Následoval mírný pokles cen ropy a mezi léty 2014 a 

2015 došlo k prudkému poklesu až na 46 USD/barel.  

                                                 
44  Označení pro prudké zvýšení cen ropy v 70. letech 20. století. Někdy se také používá termín ropná krize.  
45 OPEC je označení pro Organizaci zemí vyvážejících ropu. V současnosti má OPEC 12 členů: Alžírsko, Angola, 

Ekvádor, Irák, Írán, Katar, Kuvajt, Libye, Nigérie, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty a Venezuela. V době 

ropných šoků v 70. letech 20. století však členem nebyla Angola, avšak mezi členské státy v té době patřila 

Indonésie a Gabon.  
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Graf 3.1 Cenový vývoj ropy v USD/barel 

 

Zdroj: Organisation of the Petroleum Exporting Countries (2015), vlastní zpracování 

 V zásadě nelze předvídat budoucí cenový vývoj ropy. Není možné určit, zda dojde 

k dalším ropným šokům, ovšem tato pravděpodobnost je veliká. Důvodem je nestabilní 

prostředí některých zemí disponujícími ropnými zásobami. Je také nutné zabývat se 

udržitelností zdroje, jelikož se jedná o neobnovitelný zdroj, a tak zcela jistě dojde k jeho 

vyčerpání. Horizonty vyčerpání zásoby ropy se různí, ovšem tyto spekulace nejsou předmětem 

této práce. Cílem bylo pouze nastínit význam ropy ve světové ekonomice a krátce shrnout vývoj 

této komodity s ohledem na ropné krize.  

Jen pro ilustraci budou uvedeny ceny ropy v jednotlivých desetiletích (Statista.com, 

2015): cena ropy v roce 1970 činila 1,21 USD/barel, v roce 1980 35,52 USD/barel, v roce 1990 

22,26 USD/barel, v roce 2000 27,60 USD/barel a v roce 2010 77,38 USD/barel. 

3.2.3 Finanční krize 90. let 20. století  

 V rámci podkapitoly finančních krizí 90. let 20. století byly vybrány dva příklady, a to 

sice krize Evropského měnového systému 1992-1993 a asijská finanční krize 1997-1998. 

Přestože se jedná o velmi rozsáhlé krize, zejména v případě asijské finanční krize, budou tyto 

dva případy popsány jen stručně. 
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Krize Evropského měnového systému46 v letech 1992-1993, byla způsobena 

nerovnoměrným ekonomickým vývojem zúčastněných zemí a také nesouladem fiskálních a 

monetárních politik těchto zemí (Czesaný, 2006). Jak také uvádí Helísek (2004, str. 46):        

„Evropské fixní měnové kurzy byly křehké, odrážely kombinaci makroekonomické nerovnováhy 

a strukturálních problémů.“ Za hlavní příčinu měnové krize a problémů s udržením 

vzájemných fixních kurzů tedy považuje nevyrovnaný ekonomický vývoj projevující se 

vysokou mírou inflace a vysokou hodnotou úrokových sazeb v Itálii, Velké Británii, Španělsku 

a Portugalsku. Negativně také působily hospodářská recese ve Velké Británii v roce 1991 a 

deficity běžných účtů v Itálii a ve Španělsku (Helísek, 2004).  

 Na vysokou míru inflace v zúčastněných zemích poukazuje následující tabulka 3.5, kde 

lze pozorovat vysokou míru inflace se značnými odchylkami mezi jednotlivými zeměmi. 

Například Portugalsko mělo přibližně dvojnásobnou průměrnou roční míru inflace v letech 

1990-1992 oproti ostatním uvedeným zemím. 

Tabulka 3.5 Průměrná roční míra inflace v letech 1990-1997 (%) 

Země/rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Itálie 6,45 6,25 5,28 4,63 4,05 5,23 4,02 2,04 

Portugalsko 13,62 11,89 9,56 6,80 5,43 4,23 3,07 2,34 

Španělsko 6,72 5,94 5,93 4,57 4,72 4,68 3,56 1,97 

Velká Británie 6,96 7,53 4,30 2,51 1,98 2,66 2,48 1,78 

Zdroj: Inflation.eu (2015), vlastní zpracování  

 Další významnou finanční krizí 90. let 20. století byla asijská krize v letech          1997-

1998. Tato krize se projevovala jako krize bankovní, následně se promítla i do reálné 

ekonomiky v podobě sníženého růstu HDP. Epicentrem krize byly silné asijské ekonomiky 

plnící vedoucí roli v kontextu asijského kontinentu: Thajsko, Malajsie, Indonésie, Filipíny a 

Jižní Korea.  Předkrizové období se vyznačovalo nadměrným růstem deficitu běžného účtu 

platební bilance, velkým množstvím úvěrů a posilováním místních měn. Lze konstatovat, že 

všechny tyto jevy stály za počátkem zmíněné asijské krize. Tabulka 3.6 zobrazuje účet platební 

bilance v období před a po krizi. Záporné hodnoty jen potvrzují výše zmíněné problémy, s nimiž 

                                                 
46 Podstatou Evropského měnového systému (Exchange Rate Mechanism, zkráceně ERM) byl mechanismus 

směnných kurzů. Země účastnící se ERM si stanovily vzájemné fixní kurzy s maximální odchylkou ± 2,25%. 

V roce 1993 došlo k rozšíření fluktuačního pásma na ±15%, následně k 1.1.1999 ERM zanikl a byl nahrazen ERM 

II, u kterého je stanoven centrální kurz měn  členských zemí ERM II k euru (Helísek, 2004). 
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se asijské ekonomiky potýkaly. Přeúvěrovanost a přeinvestovanost ekonomik je patrná a 

prokazuje uplatňování expanzivní měnové politiky. (Czesaný, 2006). 

Tabulka 3.6 Běžný účet platební bilance k HDP v letech 1995-2000 (%)  

Země/rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Thajsko -8,1 -8,1 -2 12,1 10,2 7,7 

Jižní Korea -1,7 -4,4 -1,7 12,7 6 2,5 

Malajsie -9,7 -4,4 -5,9 13,1 16 9,4 

Filipíny -2,7 -4,8 -5,3 2,4 10,4 12,2 

Indonésie -3,2 -3,4 -2,3 4,3 4,1 5,2 

Zdroj: Czesaný (2006) 

Důsledky této krize však nepostihly pouze asijské ekonomiky, protože následně došlo 

k rozšíření jak do Ruska, tak do Latinské Ameriky. Asijskou krizí z let 1997-1998 a jejím 

přelitím do Ruska či do dalších rozvíjejících se států jako Brazílie a Argentiny, se podrobněji 

zabývá Švihlíková (2010). 

3.2.4 Shrnutí uvedených krizí 

Nejedná se samozřejmě o konečný výčet krizí, protože jich proběhlo mnohem více, 

ovšem s ohledem na rozsah práce byly vybrány jen ty výše zmíněné. Smyslem bylo především 

poukázat na to, že se nejedná o ojedinělý jev. Bylo důležité vymezit jednotlivé krize, protože 

každá byla svým způsobem specifická. Doposud nejhorší krizí byla Velká hospodářská krize, 

která se svým rozsahem značně liší od ostatních uvedených krizí. Hlavním důvodem je 

intenzita, která je neporovnatelně vyšší než například u Ropné krize. Dalším podstatným 

rozdílem je fakt, že se projevila jak ve finančním sektoru, tak i měnovém a v celkovém 

hospodářství, kdežto ostatní krize postihly jen určitou část ekonomiky země. V tomto ohledu je 

současná krize podobná Velké hospodářské krizi, protože se nyní nejedná jen o propad 

bankovního sektoru, měnového sektoru nebo celého finančního trhu. Problém je mnohem 

hlubší a zasahuje do celé řady oblastí hospodářských politik jednotlivých zemí.  

3.3 Současná krize eurozóny 

 Probíhající ekonomická krize je celosvětovým problémem, ovšem pro tuto práci je 

základem především situace v Evropské unii. Přesto je potřeba v úvodu vymezit samotný 
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počátek a průběh krize v USA. Následovat již pak bude průběh krize v Evropské unii, přičemž 

hlavním záměrem této podkapitoly je popsat a analyzovat současnou krizi eurozóny.  

3.3.1 Počátek krize v USA a hlavní příčiny krize 

Současnou krizi si mnozí vybaví jako důsledek hypoteční krize v USA, což však není 

úplně přesné. Problémy započaly již mnohem dříve a souvisí tedy nejen s bublinou na 

hypotečním trhu. Jednalo se zejména o internetovou bublinu a také rostoucí zadlužení 

domácností.  

Jak uvádí Krugman (2009), internetové bublině se obecně říká „dot-com“. Tento pojem 

se týká přehnaného optimismu, který byl vkládán do rázně se rozvíjejícího odvětví 

informačních technologií. V praxi se jednalo o přehnané nadhodnocování informačních 

technologií, což bylo spojeno s rozsáhlým investováním do tohoto oboru. V nově rozvíjejících 

se technologických oblastech začalo působit stále více a více nových lidí, kteří chtěli rychle 

zbohatnout. Tím docházelo k nakupování akcií, zvyšování cen akcií, což vedlo jen k dalšímu 

růstu cen na akciových trzích. Dané chování lidí lze vysvětlit zcela logicky, byli totiž nalákáni 

na základě úspěchů jiných lidí, kteří zbohatli například na koupi prvních akcií Microsoftu. 

Ostatní tedy chtěli také zbohatnout, ale falešné očekávání se nakonec projevilo velmi negativně. 

Mnozí lidé se také nechali nachytat na podvodné reklamy lákající na rychlé zbohatnutí pomocí 

investic do informačních technologií. Obecně platilo, že do roku 1998 zbohatlo mnoho lidí na 

nákupu takovýchto akcií, proto začaly na akciový trh vstupovat další fondy, ceny nadále rostly 

a bublina se začala nafukovat.  

Pro uzavření této problematiky je nutné dodat, že akciový trh dosáhl svého vrcholu 

v polovině roku 2000, kdy index technologických akcií NASDAQ překročil hodnotu 5000 

bodů. Následoval prudký pokles hodnoty technologických akcií, což také dokládá obrázek 3.1. 

Příčinou poklesu byl fakt, že hodnoty akcií v té době zdaleka neodpovídaly skutečné hodnotě, 

protože docházelo k jejich nadhodnocení. Když pak v roce 2000 došlo ke splasknutí bubliny na 

akciových trzích, cena technologických akcií začala postupně klesat. O bublině „dot-com“ a 

jejím splasknutí pak podrobněji pojednává Švihlíková (2010). 
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Obrázek 3.1 Vývoj indexu NASDAQ v letech 1994-2003 

 

Zdroj: Zemánek, (2008a) 

 I z uvedeného grafu je patrné, že investice do informačních technologií se vymkly 

kontrole. Mnoho investorů, kteří prováděli investice později na přelomu století, přišlo o peníze. 

Došlo k bankrotu některých firem, znehodnocení vybudovaných informačních kapacit či 

propouštění spojenému s restrukturalizací a ekonomika USA začala směřovat do recese. Bylo 

potřeba rychlé reakce, k ní došlo následně ze strany Federálního rezervního systému (zkráceně 

FED), což je označení pro americkou centrální banku, v jejímž čele stál v té době Alan 

Greenspan. Byla snížena základní úroková sazba až na 1,1 %, což dokládá níže uvedený graf 

3.2. Změna úrokové sazby byla opravdu značná, protože ke konci roku 2000 činila 6,5 %, a 

v  roce 2001 poklesla na 3 %. V následujících letech došlo k dalšímu snížení základní úrokové 

sazby, přičemž v polovině roku 2003 činila tato sazba zmíněných 1,1% (Zemánek, 2008a). 
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Graf 3.2: Základní úroková sazba americké centrální banky (%) 

 

Zdroj: US Federal Reserve (2015) 

Tímto zásahem bylo zabráněno možné hospodářské recesi. Ovšem nutno podotknout, 

že tuto hrozbu se nepodařilo zcela odstranit. Snížením základních úrokových sazeb se podařilo 

zachránit mnoho upadajících firem. FED však napomohl také americkým domácnostem, 

protože snížením úroků zatraktivnil prostředí levných spotřebitelských úvěrů. Nízké úrokové 

sazby se však nakonec projevily také jako negativní faktor, který podněcoval k většímu utrácení 

a formování spotřeby domácností na dluh. Daná situace sice z krátkodobého hlediska není 

kritická, ale v uvedeném obrázku lze vidět, že úrokové sazby se v letech 2001-2004 držely ve 

velmi nízkém pásmu. To je pak pro spotřebitele, domácnosti i firmy velice atraktivní pro až dá 

se říci zběsilé nakupování. V tomto ohledu lze rozdělit utrácení amerických domácností na dvě 

oblasti. Tou první je utrácení za spotřební zboží, kterým jsou myšleny nová auta, elektronika či 

nábytek. Americké domácnosti začaly mohutně nakupovat v zahraničí, což se následně 

projevilo na bilanci zahraničního obchodu USA. Narůstající propad zahraniční obchodní 

bilance byl značný, přičemž daný fakt potvrzuje obrázek 3.2. Zahraniční obchodní bilance USA 

činila v roce 2001 -365 miliard dolarů, ale v dalším roce to bylo už -532 miliard dolarů, a v roce 

2003 dokonce -655 miliard dolarů a daný problém se nadále prohluboval (Zemánek, 2008a). 
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Obrázek 3.2: Obchodní bilance USA v letech 1998-2010 

 

Zdroj: Tradingeconomics (2015a) 

Jak už bylo výše zmíněno, utrácení na dluh mělo dvě oblasti, do kterých byly úvěry 

nejčastěji investovány. První tedy byl nákup spotřebního zboží, tou druhou byl nákup 

nemovitostí. Snížení úrokových sazeb na velmi nízkou hodnotu se promítlo i do hypotečních 

úvěrů. Kolem roku 2003 došlo k poklesu sazby z hypotečního úvěru s 30-letou fixací na 5,5 %, 

a úvěru s 15-letou fixací na 5%. Sazby u hypoték s pohyblivou mírou byly sníženy dokonce na 

3,5 %.  Právě toto snížení sazeb s pohyblivou úrokovou mírou bylo spouštěcím mechanismem 

k následné hypoteční krizi. Fixní úrokové sazby jsou poměrně stabilní, ovšem u pohyblivé 

sazby nelze přesně určit, zda bude člověk schopen v budoucnu splácet (Zemánek, 2008a).  

 Zvýšený zájem o koupi nemovitostí dokládá obrázek 3.3, který ukazuje počet nových 

domů prodaných v USA. Z níže uvedeného obrázku vyplývá veliký zájem Američanů o nákup 

nových domů. Na obrázku lze pozorovat zejména strmý nárůst mezi léty 2002-2005. Ve své 

podstatě se jednalo o špatné spotřebitelské chování, které svou neracionální povahou začalo 

nafukovat bublinu na hypotečním trhu. V té době totiž nakupovali nemovitosti všichni, včetně 

těch, kteří si je nemohli dovolit. Lidé se totiž obávali, že cena nemovitostí poroste a později si 

koupi domu nebudou moci dovolit už vůbec (Zemánek, 2008b). 
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Obrázek 3.3 Počet prodaných rodinných domů v USA (v tis.) 

 

Zdroj: Tradingeconomics (2015b)   

Jak uvádí Krugman (2009), poskytované hypoteční úvěry se vymykaly prakticky všem 

tradičním zásadám. Jednotlivé domácnosti viděly, jak rostou ceny domů, a tak se rozhodly 

koupit požadovanou nemovitost raději ihned, aniž by se zabývaly tím, jak splatí vznikající dluh. 

Velkou roli sehrála také změna pravidel poskytování hypoték, která spočívala v tom, že lidé 

dostávali půjčky bez ohledu na to, zda složili odpovídající zálohu. Výše měsíčních splátek pak 

byla nastavena takovým způsobem, že nebylo v možnostech domácností tento závazek dodržet 

i s ohledem na změny lákavých úrokových sazeb. Souhrnně se pro takovéto pochybné hypotéky 

používá termín substandardní nebo druhořadé. Svou úlohu v této záležitosti sehráli také věřitelé, 

kteří se logicky nezabývali tím, jestli je dlužník schopen splácet hypotéku. V podstatě bylo 

důležité jen to, že ceny nemovitostí rostou, protože pokud nebude moci věřitel splácet, může si 

vzít další půjčku, nebo nemovitost jednoduše prodat. 

Sekuritizace hypoték je označení pro shromažďování velkých balíků nebo fondů 

hypoték, které je provázeno následným prodejem podílů z výnosů splátek od dlužníků. Nejedná 

se o nové jednání, tuto praxi zavedla již dříve společnost Fannie Mae. Byla to agentura, která 

za podpory státu poskytovala půjčky na bydlení již od 30. let 20. století. Až do doby realitní 

bubliny však poskytovala pouze standartní půjčky pro dlužníky, kteří byli schopni zajistit 

odpovídající zálohu a měli předpoklady ke krytí splátek ze svých příjmů. Sekuritizace 

substandardních hypoték pak byla umožněna pomocí tzv. zajištěné dluhové obligace. Tyto 

obligace pak nabízely různě velké podíly z výnosů hypotečních splátek. Ne všechny tedy byly 

oceněny stejnou hodnotou. Tento systém se vyznačoval tím, že nejméně rizikové obligace nesly 
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označení „senior“, v praxi to znamenalo, že jejich držitelé měli přednost při pobírání výnosů ze 

splátek. Mělo se jednat o bezpečnou investici, protože bylo velmi nepravděpodobné, že by 

někteří dlužníci nemohli splácet ani takovým způsobem, že by to ohrozilo příjmy podílníků se 

statusem „senior“. V důsledku toho pak mohly být i ty pochybné hypotéky označovány 

ratingovými agenturami na úroveň AAA. To pak otevřelo prostor pro rozsáhlé financování 

substandardních hypoték (Krugman, 2009). 

 Jak ukazuje níže uvedený graf 3.3, ceny nemovitostí postupně rostly. To bylo zárukou 

jistoty, že se investovat například do rodinných domů vyplatí. Dlužníci byli schopni splácet 

půjčky a hypoteční zástavní listy generovaly vysoké výnosy. Trh s nemovitostmi byl velmi 

lákavým prostředím, na kterém se začalo objevovat stále více nových fondů. Realitní bublina 

však začala pomalu splaskávat kolem roku 2006 a bylo zřejmé, že způsobí velké problémy 

nejen realitnímu trhu, ale celé ekonomice (Krugman, 2009). 

Graf 3.3 Prodejní cena nového rodinného domu v USA (v tis. USD) 

 

Zdroj: US Census Bureau (2015), vlastní zpracování   

Z grafu 3.2 vyplývá, že období levných úrokových sazeb v USA skončilo v roce 2004, 

kdy došlo k růstu o více než 100% oproti roku 2003. Tento fakt se promítl také do hypotečních 

úvěrů, respektive sazeb úroků. Došlo tedy k velkému růstu hypotečních úrokových sazeb.  To 

však nebylo jediným důvodem k panice. Svou úlohu sehrál zejména přesycený trh s realitami a 

následný pokles cen nemovitostí. Konjunktura v oblasti bydlení tedy začala polevovat od roku 

2005. Lidé přesto předpokládali další nárůst cen nemovitostí, ten se však nekonal. Začaly se 
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objevovat první velké problémy se splácením substandardních půjček na počátku roku 2007. 

Jak už bylo výše zmíněno, majitelé prioritních akcií měli přednost při výplatě výnosů, a tak 

bylo postupem času zřejmé, že majitelé cenných papírů s nižší hodnotou přijdou o své investice. 

Dokonce ti věřitelé, kteří investovali do nerizikových projektů, vykazovali potíže, protože ani 

při složení odpovídající zálohy ze strany dlužníka nebyla zaručena jistota návratu financí. 

Důvodem tohoto špatného stavu byl obří rozměr realitní bubliny, nemovitosti byly ještě v létě 

2006 vysoce nadhodnoceny. Pro zlepšení situace by ceny nemovitostí musely klesnout až o 

třetinu své hodnoty (Krugman, 2009). 

Začaly se hromadit problémy se splácením hypotečních úvěrů, docházelo k propadnutí 

mnoha zástav, hromadily se exekuce. Domácnosti si nemohly dovolit splácet úvěry za daných 

podmínek. Americké hypoteční agentury Fannie Mae a Freddie Mac se také začaly potýkat 

s problémy, které souvisely zejména s poklesem cen na trhu s nemovitostmi. Tím došlo k jejich 

ztrátě sahající až do výše 11 miliard dolarů. Obě tyto agentury tedy byly převedeny pod kontrolu 

vlády, přičemž do té doby působily jako polostátní instituce za účelem poskytování hypoték a 

podpory bydlení. Krize se však začala prohlubovat a zasáhla do bankovního sektoru, kde došlo 

k pádu mnoha investičních bank. Za zmínku určitě stojí pád investiční banky Lehman Brothers, 

který způsobil potíže na akciovém trhu po celém světě a rovněž narušil stabilitu a důvěru dalších 

investičních institucí. V roce 2008 došlo také ke krachu největší americké spořitelny 

Washington Mutual. V obrovských potížích se ocitla také největší americká pojišťovna AIG 

(American International Group), kterou před krachem zachránila americká vláda tím, že ji 

prakticky zestátnila převzetím 79% akcií (Pololáník, 2008).  

Na počátku krize tedy stála realitní bublina v USA47, která byla provázena přehnaným 

nadhodnocením a investováním do nemovitostí. Po splasknutí bubliny došlo nejen 

k problémům jednotlivých domácností, jež nemohly splácet hypoteční dluhy, ale také ke krachu 

mnoha renomovaných investičních a finančních institucí. Celý problém se tedy převedl až do 

úrovně bankovnictví a následně přerostl až do finanční krize.  

Daná krize se však také projevila viditelným způsobem na výkonnosti celé ekonomiky 

USA. Jak uvádí graf 3.4, lze vidět značný pokles růstu HDP USA, což je dokladem toho, že 

krize měla dopad i na reálnou ekonomiku. Ekonomika se vyskytovala v útlumu, jehož 

                                                 
47 Podrobněji se realitní bublinou USA zabývá také Soros (2009). 
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pomyslného dna dosáhla v roce 2009. Následně se meziroční růst HDP zvyšoval a stabilizoval 

až do hodnoty růstu o 2% ročně mezi léty 2011-2012. 

Graf 3.4: Roční růst HDP USA (%) 

 

Zdroj: The World Bank (2015c), vlastní zpracování 

Je také podstatné si všimnout vývoje vládního dluhu USA, který v krizových letech 

závratně roste. Od roku 2006 vládní dluh permanentně pohybuje se na hranici 100% HDP. 

Jedná se nepochybně o jeden z nejzávažnějších ekonomických problémů USA v současnosti. 

Graf 3.5: Vládní dluh USA (% HDP) 

 

Zdroj: The World Bank (2015d), vlastní zpracování 
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Souvislost s probíhající krizí má také rostoucí nezaměstnanost, její míru zobrazuje graf 

3.6. V současnosti je tento ukazatel poměrně stabilní a vykazuje nižší číslo, ovšem USA se do 

roku 2008 prezentovaly výbornými hodnotami ukazatele. Nárůst míry nezaměstnanosti v letech 

2010 byl opravdu prudký a téměř dosáhl hodnoty 10%, ovšem následoval poměrně stabilní 

pokles míry nezaměstnanosti až pod 6% v lednu 2014. Důvody vysoké nezaměstnanosti v letech 

2008-2010 jsou zcela jasné, z důvodu krize bylo nutné provést restrukturalizaci podniků, 

zeštíhlit náklady a s tím souvisí i následné propouštění. 

Graf 3.6: Míra nezaměstnanosti USA (%) 

 

Zdroj: The World Bank (2015e), vlastní zpracování 

 Celosvětová ekonomická krize měla svůj počátek v USA48 a postupně se vyvinula přes 

hypoteční krizi, bankovní krizi, finanční krizi až do samotného ekonomického úpadku, jak 

indikují výše uvedené obrázky. Hospodářský úpadek je zřejmý, přičemž nejvíce utrpěl finanční 

sektor kvůli krachu jednotlivých společností. Proto bývá tato krize označována někdy jako 

finanční, svými důsledky je však mnohem širší, a proto bude v této práci chápana jako krize 

ekonomická. Dopady na ekonomický růst, zahraniční obchod, vládní dluh, nezaměstnanost a 

ústup od ekonomické aktivity státu jsou toho důkazem. Krize v USA byla, dá se říci, utlumena 

i s pomocí finančních injekcí vlády. Nebylo však zabráněno tomu, aby se rozšířila po celém 

světě. V současném globalizovaném světě je to prakticky nemožné, protože jednotlivé finanční 

                                                 
48 Podrobně se pak průběhem krize v USA zabývá také Roubini a Mihm (2011). Je nutné zmínit, že sám Roubini 

dokonce předvídal blížící se problémy a varoval před krachem na trhu s realitami či budoucí hospodářskou recesí.  
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sektory jsou společně provázány a mnohé instituce působí na několika kontinentech. USA se 

navíc výrazně podílejí na celosvětovém vývozu a dovozu, což je také jednou z příčin rychlého 

rozšíření. 

3.3.2 Průběh krize v eurozóně 

V kontextu probíhající krize v Evropě se nejčastěji hovoří o krizi dluhové. Ano, 

skutečně lze evidovat rozsáhlé problémy v oblasti zadlužení jednotlivých zemí, ale této 

skutečnosti předcházela krize bankovní, jež se do Evropy dostala z USA. Mnoho evropských 

bank, které investovaly na americkém hypotečním trhu, bylo zasaženo touto krizí. Jednotlivé 

vlády členských států Evropské unie musely nějakým způsobem zakročit, aby zabránily krachu 

svých bank a jejich bankovního sektoru. Mezi takovéto státy patřily především země západní 

Evropy jako například Německo, Francie, Dánsko, Belgie, Nizozemsko či ostrovní státy, Velká 

Británie a Irsko. Financování upadajícího bankovního sektoru v Evropě však bylo velmi 

nákladné a vyžádalo si rovněž finanční pomoc dalších členů Evropské unie, kteří nebyli krizí 

přímo zasaženi a jejich bankovnictví bylo poměrně stabilní. V roce 2009 se pak Evropa ocitla 

v recesi a problémy bankovního rázu se najednou staly mnohem závažnějšími a začaly dopadat 

na stále více států a navíc v čím dál větším měřítku. V rámci trhu vznikala panika z toho, že se 

mnoho bank nepodaří zachránit před úpadkem. Země nebyly dostatečně ekonomicky silné, aby 

si s takovýmto problémem mohly poradit, což neuniklo pozornosti investorů, jež následně 

začali omezovat své aktivity. Následky úpadků jednotlivých bank měly katastrofické dopady. 

Mnoho států totiž bylo závislých na půjčkách těchto bank, ze kterých pak financovaly své 

rozpočty. Tento proces se nadále prohluboval, až došlo k nahromadění obrovských dluhů. Je 

samozřejmostí, že banky nebudou poskytovat další peníze formou půjček, protože by to bylo 

velmi rizikové. Problémy se projevily zejména v Řecku, jelikož mělo velmi slabou 

ekonomickou výkonnost a postupně docházelo k navyšování dluhu až do závratné výše. Krize 

tedy měla ve svém počátku charakter bankovní, avšak v kontextu dalších dobových problémů 

evropských ekonomik přerostla do krize dluhové (Evropská komise, 2014a). 

 V Evropě se začala šířit hospodářská recese, banky žádaly vlády jednotlivých států o 

finanční pomoc, čímž se tyto státy dostaly do pasti. Bylo totiž zřejmé, že náklady na záchranu 

bank, které by státy musely vynaložit, si jednoduše nemohou dovolit. Význačným jevem 

zmíněného období byl zvýšený zájem o zdravé veřejné finance, a to byl po pravdě dosti 

opodstatněný zájem. Na základě toho došlo ke zjištění, že mnohé státy eurozóny již delší dobu 

takovým způsobem financovaly své rozpočty pomocí dalších a dalších půjček. Jednalo se 

v podstatě o nejjednodušší způsob financování státního rozpočtu, protože stejně jako v případě 
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USA, investory moc nezajímala bonita klientů a případná rizika. Co však bylo důvodem 

takovéhoto dluhového financování státních rozpočtů? Odpovědí je konkurenceschopnost 

jednotlivých států, která nebyla u všech států stejná a místo pozitivního vývoje se začala naopak 

snižovat. Samozřejmě, že tento problém byl velmi individuální a závisel zejména na postoji 

členských zemí k reformám hospodářské politiky a dalším podnětům vyskytujících se 

v ekonomice a na trhu. Některé evropské vlády zcela podcenily existenci bubliny na realitním 

trhu, například Španělsko. Státy eurozóny doslova ignorovaly pravidla, jež měla zajistit její 

správné fungování. Nesnažily se o koordinaci své hospodářské politiky tak, aby bylo možné 

navázat na společnou měnovou politiku Evropské unie, přestože se státy eurozóny dohodly na 

sdílení jednotné měny a tím se zavázaly koordinovat své hospodářské politiky takovým 

způsobem, aby bylo dosaženo stabilního stavu. Mnoho zemí se začalo pohybovat v jakémsi 

začarovaném kruhu. Na počátku stála finanční nestabilita, která utlumila hospodářský růst, což 

mělo za následek snížení příjmů z daní a zvýšení veřejného zadlužení. Následovalo prodražení 

úvěrů, které chtěly vlády použít k financování rozpočtů a celý tento proces ještě prohloubil už 

tak vysokou finanční nestabilitu. Státy eurozóny se poté ocitly v jakési propasti, ze které se 

nemohly dostat samy ven. Jednalo se zejména o Řecko, následované Irskem, Portugalskem, 

Španělskem a Kyprem. Těmto státům už věřitelé na finančních trzích nemohli poskytovat žádné 

další úvěry, při kterých by ponechali přiměřené úrokové sazby. Proto musela zasáhnout 

Evropská unie pomocí vytvoření krizového mechanismu a rezervních fondů. O tom všem 

pojednává až následující kapitola. Nyní je potřeba zaměřit se další na příčiny, které umožnily 

tak rozsáhlé dopady krize (Evropská komise, 2014b). 

 Jak uvádí Bydžovská (2015), se zavedením eura je spojen přechod Evropské unie 

k hospodářské a měnové unii. V praxi se však jednalo pouze o měnovou unii, bez samotné 

existence hospodářské unie. Vysvětlení je jednoduché a spočívá v tom, že sice je uplatňována 

společná měnová politika zúčastněných zemí, ale není řádně doplněna další spoluprací v jiných 

oblastech hospodářských politik států. Měnová politika zemí je vzájemně provázána s dalšími 

politikami, z nichž nejdůležitější je patrně politika fiskální a je tedy obtížné zařídit její správné 

uplatňování bez návaznosti na měnovou a fiskální politikou. Evropská měnová unie byla 

založena na předpokladu, že po zavedení jednotné měny budou členské ekonomiky 

konvergovat a následně se spolupráce prohloubí a vznikne i celistvá hospodářská unie. Opak 

byl však pravdou, namísto toho, aby se země vzájemně ekonomicky přibližovaly, docházelo 

k dalšímu prohlubování mezi silnými a periferními ekonomikami. V eurozóně byla zavedena 

jednotná měnová politika, která ne vždy vyhovovala všem jejím členům a jejím hospodářským 
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podmínkám. Stanovení jednotné úrokové sazby vedlo k přehřívání některých slabších 

ekonomik a k pomalejšímu růstu silnějších ekonomik. Po pravdě není jednoduché nastolit stejná 

pravidla pro všechny a směřovat k jednotnému cíli, protože možnosti členských států jsou různé 

a mnohdy se objevují až propastné rozdíly. O rozdílném ekonomickém vývoji jednotlivých 

států Evropské unie vypovídají uvedené přílohy 1 až 4. 

 Příloha 1 ukazuje růst reálného HDP u zemí Evropské unie. Pokles hodnot je patrný od 

roku 2008. Některé země dokonce vykazovaly záporné hodnoty, jednalo se například o Dánsko, 

Estonsko, Irsko, Itálii, Litvu, Řecko, Švédsko a Velkou Británii. V roce 2009 už došlo 

k velikému poklesu u všech zemí Evropské unie s výjimkou Polska. V roce 2009 nabyla 

průměrná hodnota růstu reálného HDP všech zemí Evropské unie záporné číslo -4,4%, přičemž 

v eurozóně došlo k poklesu na hodnotu -4,5%. V dalších letech již došlo ke zlepšení situace.  

 V příloze 2 je zobrazen meziroční vývoj míry nezaměstnanosti v letech 2007-2014, 

přičemž lze v průměru všech zemí Evropské unie vidět, že je tento ukazatel rostoucího 

charakteru. Některé státy si drží poměrně stabilní a nízkou míru nezaměstnanosti. Jedná se 

například o země Beneluxu, Maltu, Rakousko a Rumunsko. Klesající mírou nezaměstnaností 

se pak vyznačuje Německo. 

 Také rozpočtové deficity jednotlivých zemí Evropské unie se nevyvíjejí příznivým 

způsobem, jak je uvedeno v příloze 3. Všechny státy se pohybují v záporných hodnotách od 

roku 2009, s výjimkou Malty, která vykazuje stabilní vývoj s ohledem na deficitní financování 

státního rozpočtu. 

Veřejné zadlužení zemí je opravdu vysoké, což také potvrzuje příloha 4. Ve všech 

zemích Evropské unie došlo od propuknutí krize k postupnému zhoršení, každý rok se zadlužení 

prohlubuje. Hodnota průměrného veřejného zadlužení zemí eurozóny činila v roce 2013 90,9 

% k HDP. Toto číslo je opravdu tristní, jelikož podmínkou vstupu do eurozóny je maximální 

hodnota veřejného zadlužení do 60 % HDP. Tuto hodnotu by v roce 2013 splňovalo jen opravdu 

málo zemí, patří mezi ně Česko, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Polsko, Litva, 

Lucembursko, Lotyšsko, Slovensko, Švédsko a Rumunsko. V eurozóně jsou například státy, 

jejichž veřejný dluh k HDP překročil 60% limit více než dvojnásobně. Patří mezi ně například 

Itálie, Irsko, Kypr a Řecko. 

Dopady krize na země Evropské unie jsou tedy očividné, přičemž dále se bude práce 

ubírat směrem k eurozóně, kde je důležité podchytit problémové státy a ukázat a popsat nejen 
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jejich ekonomickou výkonnost v době krize. Na závěr je vhodné dodat, že podrobněji zkoumá 

současnou krizi eurozóny například Janáčková (2010).  

3.3.3 Země ohrožující stabilitu eurozóny (PIIGS) 

Jak už bylo výše zmíněno, mezi jednotlivými zeměmi eurozóny jsou značné rozdíly 

v ekonomickém srovnání. Nejde samozřejmě jen o výkonnost ekonomik, nezaměstnanost či 

jiné aspekty ekonomického profilu dané země. Jedná se také o zmíněné zadlužení zemí, které 

je v případě některých zemí eurozóny opravdu tristní. Tato část práce se proto zabývá státy, 

které nejvíce narušují stabilitu eurozóny. Pro účely této práce byly vybrány země PIIGS, kam 

patří Portugalsko, Itálie, Irsko, Řecko a Španělsko. Je nadmíru jasné, že dosáhnout ekonomické 

konvergence mezi Německem a Řeckem je obtížné, ovšem propastné rozdíly mezi určitými 

zeměmi nesignalizovaly nic dobrého již před vypuknutím krize. Pro význam práce je potřeba 

vymezit jednotlivé státy PIIGS a názorně ukázat ohniska jejich problémů a ekonomických 

výkyvů: 

a) Portugalsko  

Portugalsko se v krizi projevilo poněkud jiným způsobem v porovnání například 

s Řeckem či Španělskem, kde se hovoří o bankovní krizi a problémech s veřejnými financemi. 

V případě této země však k bankovní krizi nedošlo, hovoří se spíše o úpadku mezinárodního 

obchodu. O poklesu mezinárodního obchodu Portugalska hovoří obchodní schodek ve výši 8,75 

% HDP během dubna 2010-2011. S ohledem na Evropskou unii se jedná o největší schodek, 

přičemž se jedná o velice špatný výsledek i v porovnání se světem. Mimoto se Portugalsko 

projevuje hlubokým deficitem platební bilance, což pak způsobuje, že obchodní schodek není 

pokryt přílivem investic (Kohout, 2011). 

b) Irsko  

Irsko bylo považováno za vzor výkonné ekonomiky až do doby vypuknutí krize. Mezi 

hlavní výhody Irska v předkrizovém období patřily především nízké daně a výhodné umístění 

země. Ve skutečnosti tato prosperita fungovala díky velkému množství úvěrů. Objem irských 

bankovních úvěrů v předkrizovém období rapidně rostl až na více než 250 % HDP. Docházelo 

tedy obdobnému případu jako v USA, úvěrová bublina na trhu nemovitostí a hypoték se pomalu 

nafukovala, až v roce 2008 začala splaskávat. Bylo zřejmé, že objem úvěrů na irském trhu byl 

příliš velký na to, aby jej mohly irské banky a irská vláda zvládnout. Jednalo se však o soukromé 

úvěry, ne jako v případě Řecka a jeho státního financování rozpočtu pomocí úvěrů. Tato 
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bankovní krize tedy byla klasické povahy a nedotýkala se zdravého veřejného financování 

(Kohout, 2011). 

c) Itálie  

Itálie se také dostala do dluhových problémů a nyní patří mezi země, které vážně 

narušují stabilitu fungování eurozóny. Za hlavní problém italské ekonomiky lze označit její 

strnulost. Nevykazuje totiž zásadní růst a také se projevuje značným dluhem veřejných financí. 

Země není schopna udržet konkurenceschopnost. Již v minulosti se Itálie potýkala s problémy 

zadlužení země, přičemž v roce 1994 dosáhl dluh až 122 % HDP. Itálie však musela toto číslo 

zlepšit s ohledem na chystaný vznik eurozóny. S nástupem eura došlo ke zlepšení a Itálie začala 

postupně snižovat veřejné zadlužení země, které v roce 2007 činilo 104 % HDP. Následná krize, 

krachy bank a recese však opět nastolily zhoršené podmínky pro zadluženost země a dluh se 

opět prohlubuje (Marek, 2011). 

 

d) Řecko  

Řecko je, dá se říci nejznámějším státem postiženým krizí i díky mediálně známému 

případu falšování údajů o stavu státního rozpočtu. K finanční krizi Řecka přispěly nejen dopady 

začínající hospodářské krize, ale hlavně nehospodárné jednání řecké vlády. Dalším faktorem, 

který se podílel na zhoršení ekonomické situace země, byl vysoký počet soukromých 

bankovních úvěrů. Hovoří se také o neúměrně vysokých řeckých mzdách, zejména úřednických 

platů (Kohout, 2011).  

 Situace v Řecku dospěla až do bodu, kdy již mezinárodní investoři nebyli ochotni 

půjčovat finanční prostředky řecké vládě. To byl však značný problém, jelikož se Řecko stalo 

doslova závislé na mezinárodních půjčkách, kterými financovalo svůj vládní dluh. Takovýto 

způsob vyrovnávání se s dluhovou krizí však není optimální, jelikož nepřispívá 

k dlouhodobému řešení problému zadlužení řecké vlády a ke zdravým veřejným financím země. 

Proto tedy lze pochopit jednání zahraničních investorů a věřitelů. Dané situaci samozřejmě 

neprospěla ani bonita Řecka jako dlužnické země, což je samo o sobě důvod, proč dále 

neinvestovat do řecké ekonomiky. Následovalo tedy společné řešení ministrů financí zemí 

eurozóny a Mezinárodního měnového fondu, kteří v květnu 2010 vyčlenili 110 miliard eur, 

určených k postupnému oživení řecké ekonomiky. Z celkové částky 110 miliard eur pocházelo 

celkem 80 miliard eur od ostatních členských zemí eurozóny, přičemž zmíněné finanční 
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prostředky byly mezi květnem 2010 až červnem 2013 postupně uvolňovány takovým 

způsobem, aby bylo možné provádět nezbytné reformy k ozdravení řecké ekonomiky. V březnu 

2012 pak následovalo druhé kolo finanční pomoci Řecku, které bylo opět v režii ministrů 

financí zemí eurozóny a Mezinárodního měnového fondu. Na základě zmíněné skutečnosti 

došlo ke schválení celkové částky 164,5 miliardy eur, z čehož 144,7 miliardy eur šlo z příspěvků 

ostatních zemí eurozóny vložených do Evropského nástroje finanční stability (The European 

Financial Stability Facility nebo zkráceně EFSF).49 Rovněž byly uzavřeny dohody s finančními 

investory za účelem snížení dluhové zátěže Řecka. Pro současnou řeckou vládu tedy bude 

nezbytné provést mnoho reforem, aby došlo k oživení řecké ekonomiky (Evropská Komise, 

2014c). 

V současnosti je situace Řecka velmi diskutovaným tématem, jelikož se země nachází 

ve velmi nelichotivé pozici s ohledem na zadlužení země. Již bylo několikrát zmíněno, že Řecko 

se stalo zemí doslova závislou na mezinárodní finanční pomoci a jen obtížně se z této pozice 

dostává. Země je nyní na pokraji státního bankrotu, přestože se zemi daří postupně umazávat 

stávající dluhy, tak zemi nabíhají další finanční částky, které musí splatit. Mnoho zahraničních 

investorů bylo nuceno odpustit Řecku část dluhů, či odložit jejich splatnost, protože jednoduše 

nebylo a ani není v silách Řecka, aby je splatilo. Z osobního pohledu lze vidět dvě možná řešení. 

V prvním případě by musela Evropská unie pomoci řecké vládě tím, že umaže další část dluhů 

a bude pokračovat ve finanční podpoře, přičemž se musí provést mnoho přísných opatření 

v řecké ekonomice tak, aby docházelo k oživení ekonomického růstu země. Předpokladem této 

varianty je i odpuštění části řeckých dluhů či jiná forma domluvy se zahraničními investory, 

protože není v možnosti Řecka je splácet. Druhou variantou, jak danou situaci vyřešit, je 

vystoupení Řecka z eurozóny, o kterém se nyní spekuluje. Tuto možnost víceméně posílily 

Řecké parlamentní volby, ve kterých vyhrála silně levicová strana. 

Aby tyto myšlenky nebyly prezentovány bez patřičného podkladu, jsou v následujícím 

textu uvedeny tabulky obsahující ekonomické ukazatele. Zejména ukazatel veřejného dluhu 

země dobře ilustruje kritickou situaci, ve které se země nachází. Velmi podrobně se řeckou 

dluhovou krizí zabývá Dědek (2014). 

 

                                                 
49 EFSF byl záchranný fond zemí eurozóny, který umožňoval členům eurozóny čerpat finanční pomoc. Tento 

nástroj měl tříletou působnost mezi léty 2010 až 2013. Podrobněji bude EFSF rozebrán v následující kapitole. 
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e) Španělsko 

Španělsko se dlouhodobě vyznačovalo regulací pracovního trhu, což dlouhodobě 

neumožňuje efektivní ekonomický růst. Velkým problémem země byla a stále je vysoká 

nezaměstnanost, která byla způsobena silnou rolí odborů na trhu práce. Odbory brzdily rozvoj 

trhu práce a vytěsňovaly zejména mladé lidi, u kterých byla nezaměstnanost opravdu vysoká. 

Po zavedení eura ve Španělsku se zdálo, že se situace zlepšuje. Důkazem toho byla snižující se 

nezaměstnanost. Zde se opět opakovala situace z USA. Také ve Španělsku rostl objem levných 

bankovních úvěrů, a lidé začali žít na dluh. Mnoho lidí si půjčovalo peníze, bralo si hypotéky, 

což věřitelům moc nevadilo.50 Tímto lze také vysvětlit snižující se nezaměstnanost. Lidé si 

mysleli, že žijí v prosperitě a přitom ignorovali rostoucí bublinu, která následně splaskla, 

nezaměstnanost vyletěla opět prudce nahoru (Kohout, 2011).  

3.3.4 Srovnání zemí ohrožujících stabilitu eurozóny  

Výčet zemí a jejich problémů s krizí uvedený výše je poměrně stručný a to z toho 

důvodu, že není hlavním úkolem popisovat jednotlivé státy a jejich konfrontaci s krizí. To, jak 

se vypořádávají s průběhem a následky krize, bude rozebráno až v následující kapitole. Tento 

stručný výčet zemí byl jen okrajovým zdůrazněním problémových ekonomik eurozóny. Je totiž 

nezbytné si uvědomit, kde problémy započaly a co bylo tou příčinou. Tato část práce pak bude 

vycházet ze statistických údajů, které poukazují na problémové oblasti zmíněných zemí 

eurozóny.  

Tabulka 3.7 zahrnuje údaje o růstu reálného HDP v období krize. Po jejím vypuknutí 

v Evropě v roce 2008 lze pozorovat zřejmý pokles ekonomické výkonnosti jednotlivých zemí. 

V některých dosáhl meziroční růst HDP dokonce záporné hodnoty v roce 2008, přičemž v roce 

2009 se již všechny tyto země eurozóny pohybovaly v záporných číslech. 

 

 

 

 

 

                                                 
50 K bublině na trhu nemovitostí ve Španělsku se podrobněji vyjadřuje Kohout (2009). 
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Tabulka 3.7: Roční růst reálného HDP v zemích PIIGS v letech 2007-2013 (%) 

Země/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU (28) 3,1 0,5 -4,4 2,1 1,7 -0,4  

Eurozóna (18) 3,0 0,5 -4,5 2,0 1,6 -0,7 -0,5 

Portugalsko 2,5 0,2 -3,0 1,9 -1,8 -3,3e -1,4e 

Irsko 4,9 -2,6 -6,4 -0,3 2,8 -0,3 0,2 

Itálie 1,5 -1,0 -5,5 1,7 0,6 -2,3 -1,9 

Řecko 3,5 -0,4 -4,4 -5,4 -8,9p -6,6p -3,9p 

Španělsko 3,8p 1,1p -3,6p 0,0p -0,6p -2,1p -1,2p 

Zdroj: Eurostat (2015a), vlastní zpracování 

p = průběžná hodnota 

e = odhadovaná hodnota 

 

 Bylo zmíněno, že Španělsko trpí vysokou nezaměstnaností, což jen dokazuje tabulka 

3.8. Míra nezaměstnanosti ve Španělsku je opravdu hrozivá, 24,5 % je skoro o polovinu více, 

než u druhého nejhoršího státu, Portugalska. Z tabulky také můžeme vyčíst, že do vypuknutí 

krize byla míra nezaměstnanosti celkem nízká v porovnání s  krizovým obdobím. 

Tabulka 3.8: Roční míra nezaměstnanosti v zemích PIIGS v letech 2007-2013 (%) 

Země/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU (28) 7,2 7 8,9 9,6 9,6 10,5 10,8 

Eurozóna (18) 7,5 7,6 9,5 10,1 10,1 11,3 12 

Portugalsko 9,2 8,7 10,7 12 12,9 15,8 16,4 

Irsko 4,7 6,4 12 13,9 14,7 14,7 13,1 

Itálie 6,1 6,7 7,8 8,4 8,4 10,7 12,2 

Řecko 8,4 7,8 9,6 12,7 17,9 24,5 27,5 

Španělsko 8,2 11,3 17,9 19,9 21,4 24,8 26,1 

Zdroj: Eurostat (2015b), vlastní zpracování 

 Co se týká rozpočtového deficitu, zde jasně dominuje Řecko s hodnotou, která v roce 

2013 činila -12,2 %, jak je uvedeno v tabulce 3.9. Opět se jedná skoro o dvojnásobek druhého 

nejhoršího státu v tomto ohledu, což bylo Španělsko s deficitem -6,8%. 
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Tabulka 3.9: Rozpočtové deficity zemí PIIGS v letech 2007-2013 (%) 

Země/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU (28)    -6,4 -4,5 -4,2 -3,2 

Eurozóna (18)    -6,1 -4,1 -3,6 -2,9 

Portugalsko -3 -3,8 -9,8 -11,2 -7,4 -5,5 -4,9 

Irsko 0,2 -7 -13,9 -32,4 -12,6 -8 -5,7 

Itálie -1,5 -2,7 -5,3 -4,2 -3,5 -3 -2,8 

Řecko -6,7 -9,9 -15,2 -11,1 -10,1 -8,6 -12,2 

Španělsko 2 -4,4 -11 -9,4 -9,4 -10,3 -6,8 

Zdroj: Eurostat (2015c), vlastní zpracování 

 Další tabulka 3.10 udává veřejný dluh zemí. Zdaleka nejhorší výsledky v tomto ohledu 

vykazuje Řecko, jehož veřejný dluh v roce 2013 činil 174,9 % HDP. Těsně v závěsu jsou 

Portugalsko, Irsko a Itálie. Výše bylo zmíněno, že se právě tyto země potýkají s obrovským 

zadlužením státu a nezdravým veřejným financováním. V tomto případě se však nejedná o 

hodnoty, které by byly umocněny pouze krizí. Jak lze vidět, Řecko či Itálie jsou státy, které se 

pohybovaly okolo zadlužení 100% HDP již v roce 2007. 

Tabulka 3.10: Veřejný dluh zemí PIIGS k HDP v letech 2007-2013 (%) 

Země/rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU (28)    78,2 80,8 83,5 85,4 

Eurozóna (18)    83,7 85,8 89 90,9 

Portugalsko 68,4 71,7 83,6 96,2 111,1 124,8 128 

Irsko 24 42,6 62,2 87,4 111,1 121,7 123,3 

Itálie 99,7 102,3 112,5 115,3 116,4 122,2 127,9 

Řecko 103,1 109,3 126,8 146 171,3 156,9 174,9 

Španělsko 35,5 39,4 52,7 60,1 69,2 84,4 92,1 

Zdroj: Eurostat (2015d), vlastní zpracování 

Svůj pohled na krizi eurozóny rovněž přináší Krugman (2012), který zásadní problém 

vidí v tom, že tyto země mají své vlastní rozpočtové politiky a vlastní trhy práce, ale nemají 

své vlastní měnové politiky. Jako klasický příklad země eurozóny postižené krizí vidí 

Španělsko, které po přijetí eura generovalo větší ekonomický růst provázený velkým přílivem 

zahraničního kapitálu. Právě tyto skutečnosti vedly k vytvoření realitní bubliny, zvýšení cen a 

mezd. Nutno dodat, že navýšení platů a cen bylo neúměrně vysoké v porovnání se zeměmi 

evropského jádra, kam patří například Německo. Za zásadní problém považuje Krugman (2012) 

to, že ve Španělsku musí srovnat státní výdaje a ceny, tak aby byly úměrné ekonomické situaci 
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země. Tím, že Španělsko nemá vlastní měnu, nemůže pomocí inflace snížit kurz své měny a 

nechat spadnout platy na odpovídající úroveň v porovnání s ostatními státy.51 Pokud tedy 

Španělsko a další postižené země eurozóny budou chtít srovnat svou ekonomiku, budou muset 

projít delší cestou v porovnání se situací na Islandu. Konkrétně Španělsko se potýká s velmi 

vysokou nezaměstnaností, a tento jev bohužel bude pokračovat ještě delší dobu, dokud se mzdy 

postupně nesrovnají na nižší úroveň. Co se týká fiskální krize eurozóny, lze uvést ještě jeden 

aspekt plynoucí ze společné měny. Tím je skutečnost, že některé země eurozóny si již od roku 

2011 půjčují peněžní prostředky dráž než země, které mají svou vlastní měnu.52 Pro upřesnění 

je nutno vysvětlit celý tento proces dluhového financování. Jedná se o to, že téměř všechny 

současné ekonomiky světa se potýkají s veřejným dluhem a jeho narůstáním. Praxe je taková, 

že vláda odkládá závazky tím, že v případě potřeby je nahradí emisí nových dluhopisů. Problém 

pak nastane v případě, že se investoři z důvodu rizikovosti takovýchto investic rozhodnou 

neposkytnout finanční prostředky a země se ocitne v platební neschopnosti, což by se v zemích 

majících vlastní měnu stát nemělo. Centrální banka země, která má vlastní měnu, by vstoupila 

do hry, vytiskla nové peníze a koupila státní dluhopisy, čímž by došlo k úhradě závazků vlády. 

Naopak v případě zemí eurozóny nemohou její země spoléhat na to, že jim Evropská centrální 

banka poskytne hotovost na uhrazení závazků. Celá situace končí tím, že země nemá peníze, 

nikdo ji není ochoten poskytnout další půjčky z důvodu velkého investičního rizika a díky 

platební neschopnosti země nebude možné uhradit veškeré závazky.53 Samozřejmě se jedná o 

velmi zjednodušený pohled, jelikož řešení tak závažných dluhových problémů, se kterými se 

potýká například Řecko, by nejspíš nebylo možné pouze s pomocí zmíněné intervence centrální 

banky v podobě kvantitativního uvolňování peněz.  

Již na začátku této podkapitoly bylo zmíněno, že existují značné rozdíly mezi 

jednotlivými ekonomikami eurozóny.  Je potom poněkud problematické uplatňovat společnou 

měnovou politiku, když se ekonomické rozdíly některých zemí naplno projevují.  Optimálním 

stavem by tedy bylo zavedení společné fiskální politiky, což by bezpochyby umožnilo lepší 

koordinaci dílčích hospodářských politik a tím i zvýšený dohled. Z čeho tento názor vychází? 

Po osobním zhodnocení současné situace v eurozóně a jejím fungování byl vyvozen názor, že 

                                                 
51 Daný způsob zvolil Island, který má svou vlastní měnu, proto pro něj bylo mnohem jednodušší dostat se z dané 

situace. Stručně řečeno nechal Island spadnout svou měnu a tím se pak podařilo i snížit platy v poměru k euru 

(Krugman, 2012). 
52 Například Španělsko má vyšší úrokové sazby státních dluhopisů než Velká Británie, a to i přesto, že má Velká 

Británie větší hodnotu veřejného dluhu i vyšší deficit a tedy horší výchozí postavení (Krugman, 2012). 
53 Zjednodušeně řečeno lze tuto situaci pozorovat v Řecku, které je charakteristické obrovským veřejným dluhem 

přesahujícím 170 % HDP a země v podstatě balancuje na hraně bankrotu. 



67 

 

Evropská unie je již na cestě k fiskální unii neboli k vyššímu stupni integrace nazývanému 

úplná hospodářská a měnová unie. Tato představa je založena na tom, že již v minulosti byly 

provedeny určité zásahy do fiskálních politik jednotlivých států, které měly a v současnosti také 

mají zvýšit rozpočtovou disciplínu států eurozóny. Tím tedy za předpokladu jejich dodržování 

bude zajištěno lepší fungování měnové unie. Avšak co je tím důvodem, proč by eurozóna 

fungovala lépe po zavedení společné fiskální politiky? Otázku bezpochyby zodpovídají 

současné problémy eurozóny v kontrastu se situací v ostatních zemích Evropské unie, které 

samy vykonávají jak měnovou, tak fiskální politiku. Podle vlastního úsudku se nejedná o 

snadné a rychlé řešení, ale o nezbytné řešení, které by mělo zamezit opakování zmíněné krize 

eurozóny.  

Aby byly podloženy výše uvedené myšlenky o nastoupené cestě Evropské unie 

k fiskální unii o určité podklady, budou uvedeny fiskální nástroje, které jsou v určité míře 

zásahem do fiskálních politik států eurozóny a jejichž cílem je napomoci správnému fungování 

měnové unie. Řeč je například o doložce no bail-out54 a Paktu stability a růstu (Stability and 

Growth Pact, zkráceně SGP)55. Ostatní nástroje a mechanismy fiskální koordinace jsou, jako 

jedna z reakcí na probíhající krizi eurozóny, součástí následující kapitoly. Diskutabilním 

tématem se stala interpretace ustanovení Maastrichtské smlouvy, které se týká zmíněné doložky 

no bail-out. Objevily se totiž názory, že poskytnutí finanční pomoci členům eurozóny (zejména 

Řecku jako státu s nezodpovědnou rozpočtovou politikou) je v rozporu se základními principy, 

na nichž byla vybudována evropská měnová unie. Vskutku je možné ještě nyní narazit na 

odpůrce, kteří vidí finanční pomoc postiženým zemím eurozóny jako porušování klauzule a tím 

i principu, na kterém je měnová unie postavena. Toto přesvědčení je však chybné, protože již 

bylo rozhodnuto Evropským soudním dvorem v rámci případu Pringle56 v listopadu 2012, že 

finanční pomoc postiženým zemím je možná a samotná interpretace klauzule no-bail out by 

měla být spíše jako zákaz ručení. Stručně řečeno, pokud se jedná o finanční pomoc například 

formou úročeného úvěru za striktních podmínek a ne milodar, lze otázku právní způsobilosti 

označit za jasnou (Dědek, 2014). 

                                                 
54 Klauzule o neposkytnutí finanční pomoci těm zemím, které se do finančních problémů dostanou svou vlastní 

vinou kvůli nezodpovědné rozpočtové politice. Klauzule je součástí Maastrichtské smlouvy. 
55 SGP byl schválen v roce 1997 a jeho podstata spočívá v tom, že zajišťuje dodržování rozpočtové disciplíny 

členských zemí a vyhýbání se nadměrným deficitům rozpočtů. SGP byl několikrát revidován, ale o tom už bude 

podrobněji pojednáno v následující kapitole. 
56 Thomas Pringle, člen dolní komory irského parlamentu vedl spor, který směřoval proti účasti Irska na Smlouvě 

o ESM (Evropský stabilizační mechanismus), přičemž předmětem jeho stížnosti byla rovněž otázka klauzule o 

zákazu finanční pomoci (Dědek, 2014). 
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Tolik tedy k příčinám a průběhu krize v eurozóně. Není potřeba dodávat, že problémy 

spojené se společnou měnovou politikou zde byly již před vypuknutím krize, která je však 

umocnila a nastolila diskuze týkající se budoucnosti eurozóny. O tom už ale bude pojednáno 

v následující kapitole. 

3.4 Dílčí shrnutí kapitoly 

 Podstatou kapitoly bylo nastínit terminologii krizí, následně ji převést do praktických 

krizových případů, se kterými se společnost musela potýkat. Přestože krizí bylo mnoho, byly 

vybrány jen některé s ohledem na rozsah a zaměření práce. Primát doposud nejhorší 

hospodářské recese nadále drží Velká hospodářská krize z 30. let minulého století. Současná 

krize má však s Velkou depresí mnoho společného. V prvé řadě se jedná o počátek krize. V obou 

případech byl způsoben přílišným optimismem, bezhlavým nakupováním, investováním a 

poskytováním úvěrů. Zároveň obě tyto krize měly počátek v USA. Nutno dodat, že důsledky 

Velké hospodářské krize byly mnohem tíživější s ohledem na politickou situaci tehdejší 

Evropy. Ekonomický úpadek ve 30. letech 20. století totiž nastartoval politickou kariéru nacistů 

v Německu. Současná krize naproti tomu probíhá v mnohem stabilizovanější Evropě, ovšem 

nelze tvrdit, že současná krize se obejde bez dopadů do politického spektra. Mnoho států již 

odmítá financovat jiné státy, například Řecko, protože se dostávají do té situace samy na 

základě své nepatřičné fiskální politiky. Jedno je však jisté, rozsah krize a její dopady na 

eurozónu jen posílily obavy z toho, zda je eurozóna schopna v budoucnu čelit dalším 

problémům za současného stavu a za daných pravidel. 
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4 Řešení krize a perspektivy další hospodářské spolupráce v HMU 

Z důvodu, že je práce zaměřena na krizi evropské ekonomické integrace, není zapotřebí 

do detailů zkoumat příčiny a řešení krize na úrovni jednotlivých států více, než je uvedeno 

v minulé kapitole. Není příliš podstatné, kolik úvěrů a v jaké výši obdrželo Řecko či jiné státy 

eurozóny.57 

 Je důležité uvést, jaká opatření na úrovni Evropské unie byla přijata a jak takové situaci 

předejít pro příště. Výchozím bodem je situace v eurozóně jako celku, přestože je stabilita 

eurozóny narušována projevy krize promítajícími se do jednotlivých států. Na daný problém 

ekonomické krize a jeho řešení tedy bude nahlíženo z vyšší perspektivy, tedy převážně 

z pohledu Evropské unie. Zajímavý a dá se říci, že i obdobný pohled na současnou situaci 

eurozóny přináší Fojtíková (2014), podle níž lze mimo jiné pozorovat příčiny ekonomické krize 

ve fiskální nezodpovědnosti vlád mnoha zemí eurozóny. V kombinaci s finanční krizí, která se 

do Evropy dostala skrze bankovní sektor z USA, pak zmíněné problémy spojené s fiskální 

disciplínou přerostly v mnohem hlubší problém, který je potřeba řešit. Do doby, kdy je psána 

tato práce, bylo provedeno mnoho opatření snažících se o nápravu a oživení ekonomik 

eurozóny. Tím jsou myšleny například úvěry Evropské centrální banky či Mezinárodního 

měnového fondu. Mnohem podstatnější jsou však opatření, která souvisejí se zásahy do 

fiskálních politik zemí eurozóny. Jak už bylo několikrát zmíněno, fiskální politika je doposud 

v režii členských států, ovšem nyní tato skutečnost již není tak zřejmá. Byla provedena mnohá 

opatření, jejichž cílem je mimo jiné dodržování fiskální disciplíny zemí Evropské unie, a to už 

je přeci zásah do výkonu rozpočtové politiky těchto zemí. Proto se také hovoří o tom, že 

současná Evropská unie je již na cestě k fiskální unii, tedy dalšímu stádiu nebo chceme-li stupně 

ekonomické integrace. Je tedy možné konstatovat, že v souvislosti s řešením probíhající krize 

jsou prováděny kroky, které nejenže napravují vzniklé potíže, ale také znamenají další 

prohlubování integračního procesu. Právě o těchto krocích pojednává závěrečná kapitola práce.  

4.1 Řešení krize na úrovni EU 

 Již několikrát bylo zmíněno, že finanční krize nebyla jedinou příčinou vzniklých 

problémů v zemích eurozóny. Samotná krize tyto problémy umocnila, a tedy donutila 

Evropskou unii k tomu, aby nastalou situaci řešila systematicky. Jednotlivé ekonomiky 

                                                 
57 Za zmínku však stojí například intervence Evropské centrální banky zemím postiženým dluhovou krizí. Již od 

roku 2010 docházelo ke kvantitativnímu uvolňování tím, Evropská centrální banka nakupovala dluhopisy zemí 

eurozóny v potížích. Jak uvádí Bydžovská (2015), jednalo se zejména o pomoc Irsku, Portugalsku, Španělsku či 

Řecku nakoupením vládních dluhopisů až do výše 211 miliard eur.  
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eurozóny jsou na sobě závislé, což znamená, že se problémy budou i nadále přelévat z jedné 

země do druhé, byť doposud například Německo či jiné výkonnější ekonomiky eurozóny 

takovéto problémy nezaznamenávají, nebo alespoň ne v takové obrovské míře. Proto je 

zapotřebí umožnit lepší koordinaci hospodářských politik jednotlivých států, zejména tedy zemí 

eurozóny, a dá se říci, že se jedná o klíčovou agendu pro budoucí vývoj eurozóny. Pro tuto 

koordinaci hospodářských politik na úrovni Evropské unie se používá termín economic 

governance.58 Poté, co i do Evropy dorazila finanční krize v roce 2008, bylo nadmíru jasné, že 

bude zapotřebí zavést užší koordinaci hospodářských politik zemí eurozóny, zejména tedy 

v oblasti fiskální. Proto také došlo k úpravě ekonomických záležitostí, přičemž tyto úpravy by 

měly umožnit lepší spolupráci v oblasti fiskální politiky. Podstatným efektem je zvýšený dohled 

nad rozpočty jednotlivých zemí. Tato podkapitola mimo jiné pojednává o těch nejzásadnějších 

změnách ve správě ekonomických záležitostí, které bezpochyby ovlivnily směřování Evropské 

unie a v podstatě se jedná o nové přístupy k zavedení fiskální unie.  

4.1.1 Záchranné mechanismy v Evropské unii 

Některé státy eurozóny postihla ekonomická krize až v takové míře, že v podstatě nešly 

využít pouze klasické nástroje hospodářské politiky vhodné k vyřešení této situace. Evropská 

unie, respektive státy eurozóny, čelily doposud největší zkoušce, kdy finanční stabilita zemí 

byla velmi negativně narušena. Zejména jižní státy eurozóny, jako je například Řecko, se ocitly 

v situaci, kdy běžné vládní půjčky nebyly dostačujícím nástrojem ke zlepšení situace. Proto se 

do popředí dostal význam tzv. eurovalů, tedy mechanismů k záchraně eurozóny. Samozřejmě, 

že jejich zavedení bylo spojováno s rozsáhlými diskuzemi a odmítavými postoji.59 Jak už však 

bylo výše potvrzeno, podle evropského práva tedy je finanční pomoc mezi členy Evropské unie 

možná. Dalším důkazem právní způsobilosti takového druhu finanční pomoci je podle Dědka 

(2014) existence Nástroje střednědobé finanční pomoci (Medium-Term Financial Assistance, 

zkráceně MTFA), který byl zřízen již v roce 1971 jako pomocný nástroj pro země účastnící se 

evropského integračního procesu, jež se ocitly v problémech s platební bilancí. Z dané 

                                                 
58 V českém překladu správa ekonomických záležitostí, je pojem označující koordinaci hospodářských politik zemí 

Evropské unie za účelem růstu hospodářství a omezování negativních vlivů na ekonomický vývoj. 
59 V zásadě se jedná o již zmíněnou otázku toho, zda je v rámci práva Evropské unie možné finančně podporovat 

země eurozóny, které se dostaly do finančních potíží zapříčiněných svou nezodpovědnou fiskální politikou. Řeč 

je samozřejmě o výkladu klauzule no-bail out. 
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skutečnosti vyplývá, že již od roku 1971 je v rámci legislativy Evropské unie možné aplikovat 

finanční podpory postiženým zemím.60  

 Nyní už tedy k aktuální situaci, tedy období finanční krize, která zasáhla Evropu v roce 

2008. Jak už bylo zmíněno, situace veřejných financí některých zemí nabyly kritického 

charakteru. Proto tedy došlo v roce 2010 ke zřízení dvou dočasných mechanismů finanční 

pomoci, které měly po dobu tří let plnit úlohu koordinované finanční pomoci zadluženým 

zemím. Jednalo se o Evropský mechanismus finanční stabilizace (European Financial 

Stabilisation Mechanism, EFSM) a Evropský nástroj finanční stability (European Financial 

Stability Facility, zkráceně EFSF). Jelikož měly tyto nástroje dočasnou působnost do roku 

2013, bylo zapotřebí vytvořit i trvalý mechanismus finanční záchrany, který by i po skončení 

současných problémů byl připraven na rychlou a efektivní reakci v případě obdobných potíží 

v budoucnu. V roce 2012 tak byl vytvořen trvalý euroval nazývaný Evropský mechanismus 

stability (European Stability Mechanism, zkráceně ESM). 

Kapitálově menším ze dvou dočasných záchranných mechanismů byl EFSM, jehož 

zdroje byly stanoveny na maximální hodnotu 60 miliard eur.61 Činnost EFSM spočívala 

v úvěrovém financování postižených zemí, které probíhalo na základě emise dluhopisů, což 

zajišťovala Evropská komise a získané finance pak mohla zapůjčit na obnovu finančního 

sektoru. Mechanismus EFSM byl využit v případě Irska (částka v hodnotě 22,5 miliard eur) a 

Portugalska (částka ve výši 26 miliard eur). Co se týká druhého a kapitálově silnějšího 

záchranného mechanismu EFSF, ten původně disponoval částkou 440 miliard eur, která byla 

následně navýšena na 780 miliard eur. Skutečná částka však byla ve skutečnosti mnohem nižší, 

odhaduje se na 500 miliard eur.62 Tento vysoce nastavený strop finančních prostředků byl 

stanoven zejména proto, že EFSF měl hrát hlavní roli v záchranných operacích na finančním 

trhu. Činnost EFSF však nespočívala pouze v poskytování půjček, ale také v intervencích na 

trhu s vládními dluhopisy či v rámci pomoci a rekapitalizace bankovních systémů. Pro 

upřesnění tedy nutno uvést, že ze zdrojů EFSF bylo financováno Irsko (částkou ve výši 17,7 

miliard eur), Portugalsko (částkou ve výši 26 miliard eur) a nejvíce Řecko (částkou ve výši 145 

                                                 
60 Jen pro upřesnění je vhodné uvést, že finanční nástroj MTFA byl použit v počátcích současné krize například 

jako pomoc při platební neschopnosti nečlenských zemí eurozóny: Maďarska (ve výši 6,5 miliard eur), Lotyšska 

(3,1 miliard eur) a Rumunska ve výši 5 miliard eur (Dědek, 2014). 
61 Finanční zdroje EFSM byly kryty rozpočtem Evropské unie, což znamená, že se na dané činnosti podílely 

veškeré členské země Evropské unie v závislosti na výši jejich plateb do rozpočtu (Dědek, 2014). 
62 Financování EFSF bylo zajištěno díky výpůjčkám na kapitálových trzích, přičemž zaručujícími subjekty byly 

státy eurozóny jako země podílející se na daném mechanismu (Evropský parlament, 2014a). 
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miliard eur). EFSF ukončil svou činnost od května 2013, kdy v podstatě obdobnou agendu 

započal vykonávat ESM (Dědek, 2015). 

Jak už bylo výše zmíněno, trvalý záchranný mechanismus k zajištění finanční stability 

eurozóny ESM byl podepsán a schválen v roce 2012.63 Podstata ESM spočívá v tom, že se jedná 

o samostatnou finanční instituci, která hospodaří s vloženým kapitálem členských zemí 

eurozóny. Celková výše upsaného kapitálu 700 miliard eur byla určena a následně rozpočítána 

na podíly jednotlivých zemí podle klíče Evropské centrální banky, přičemž hodnota splaceného 

kapitálu činila 80 miliard eur. Tabulka 4.1 pak udává podíly na kapitálu ESM zemí eurozóny. 

Následná částka, která může být ESM použita k zapůjčení zemím, byla stanovena na 500 

miliard eur. Finanční pomoc ESM však nespočívá pouze v úvěrovém financování, ale také 

v intervenci na trhu s vládními dluhopisy či rekapitalizaci a v přímé finanční pomoci finančním 

a bankovním institucím64 (Dědek, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 ESM postupně ratifikovaly všechny země Evropské unie, poslední byla Česká republika v dubnu 2013.  
64 Záchrannou činnost ESM lze zaznamenatelná například v případě finanční pomoci Kypru či převzetí závazků 

na rekapitalizaci bank ve Španělsku (Evropský parlament, 2014a).  
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Tabulka 4.1: Podíly na kapitálu členských států ESM (podle klíče ECB65) 

Člen ESM 
Kapitálový 

klíč (%) 

Upsaný kapitál  

(mld. Eur) 
Splacený kapitál (mld. Eur) 

Belgie 3,4534 24,34 2,78 

Estonsko 0,1847 1,30  0,15 

Finsko 1,7852 12,58 1,44 

Francie 20,2471 142,7 16,31 

Irsko 1,5814 11,14 1,27 

Itálie 17,7917 125,4 14,33 

Kypr 0,1949 1,37 0,16 

Litva 0,4063 2,8 0,33 

Lotyšsko 0,2746 1,93 0,22 

Lucembursko 0,2487 1,75 0,20 

Malta 0,0726 0,51 0,06 

Německo 26,9616 190,02 27,72 

Nizozemsko 5,6781 40,02 4,57 

Portugalsko 2,4921 17,56 2,01 

Rakousko 2,7644 19,48 2,23 

Řecko 2,7975 19,72 2,25 

Slovensko 0,8184 5,77 0,66 

Slovinsko 0,4247 2,99 0,34 

Španělsko 11,8227 83,33 9,52 

Celkem 100,00 704,80 80,55 

Zdroj: Evropský stabilizační mechanismus (2015) 

Z osobního hlediska je význam ESM spatřován především v tom, že je schopen mnohem 

koordinovaněji čelit vzniklým potížím na finančních trzích v eurozóně. Tím tedy zaručuje větší 

stabilitu eurozóny a v zásadě i v budoucnu může činnost takového záchranného mechanismu 

velmi pozitivně přispět k řešení rizikových situací. Na druhou stranu se pořád jedná zejména o 

pomoc jižním státům, které jsou postiženy dluhovou krizí, a zřejmě ještě delší dobu bude tento 

negativní aspekt pokračovat. Co ale onen argument znamená pro eurozónu jako celek? Země, 

jako například Řecko, se stávají doslova závislé na finanční pomoci silnějších ekonomik 

eurozóny. O tom svědčí také výše uvedená tabulka 4.1, kde si můžeme všimnout, jak značným 

kapitálem se podílí Německo na financování ESM. Zejména Německo zaujímá odměřený 

postoj k financování zadlužených zemí, byť se jedná o hlavního aktéra evropského integračního 

procesu současnosti v čele se spolkovou kancléřkou Angelou Merkelovou. Závěrem je tedy 

                                                 
65 Podíl národních bank jednotlivých zemí na celkovém vloženém kapitálu se počítá na základě klíče, jehož 

výpočet je založen na podílu zemí na počtu obyvatel Evropské unie a na celkovém HDP Evropské unie (ECB, 

2014). 
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zapotřebí shrnout myšlenku a říci, že uvedené finanční podpory by byly bezúčelné bez 

příkladné fiskální disciplíny. Tedy stručně řečeno se ekonomiky staly závislé na zahraniční 

finanční pomoci, a tím je značně oslaben jejich ekonomický růst a konkurenceschopnost. Proto 

tedy dochází na úrovni Evropské unie k dalším činnostem týkajících se zásahů do fiskálních 

politik členských států, které už by měly zaručit vyšší efektivitu v nakládání s finančními 

prostředky Evropské unie. Řeč je samozřejmě o dohledu nad rozpočty či regulaci finančních 

systémů. 

4.1.2 Evropský semestr 

Evropský semestr byl v rámci celé Evropské unie zaveden v roce 2010 v reakci na 

probíhající ekonomickou krizi, kdy první cyklus evropského semestru probíhal v roce 2011. 

Evropský semestr představuje cyklus koordinace hospodářských a také i fiskálních politik 

v rámci celé Evropské unie. Název semestr odpovídá délce cyklu, tedy období 6 měsíců od 

začátku každého roku. Během těchto 6 měsíců dávají země své hospodářské a fiskální politiky 

do souladu s cíli a pravidly, o kterých bylo rozhodnuto na úrovni Evropské unie. Průběh 

evropského semestru je možné ve zkratce popsat následovně (Evropská komise, 2015a):  

a) V říjnu předloží členské země Evropské unie návrhy svých rozpočtů na následující rok. 

Úkolem Evropské komise je pak posoudit, zda jsou tyto návrhy v souladu s Paktem o 

stabilitě a růstu. 

 

b) V listopadu Evropská komise vydává stanoviska k návrhům jednotlivých rozpočtových 

plánů.  

 

c) Během března při jarním zasedání Evropské rady dochází ke zhodnocení celkové 

makroekonomické situace v Evropské unii a Rada následně určí, kam bude směřovat další 

spolupráce ve fiskální, strukturální a makroekonomické oblasti. V březnu také dochází 

Evropskou komisí ke zveřejnění hospodářského posouzení všech členských zemí. 

 

d) V dubnu členské státy zveřejňují programy stability nebo konvergenční programy, týkající 

se stavu veřejných financí. Tímto krokem představují své návrhy, jak zabezpečit zdravé 

veřejné finance. Dále členské státy předkládají národní programy reforem, jejichž obsahem 

jsou různé další aspekty hospodářské politiky, jako například podpora růstu zaměstnanosti. 
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e) V květnu Evropská komise navrhne pro každou členskou zemi doporučení týkající se 

prioritních oblastí hospodářské politiky. Zmíněná doporučení projednává Rada a jejich 

schválení zajišťuje Evropská rada. Tato praxe znamená, že každý stát dostane doporučení 

ohledně své hospodářské politiky ještě předtím, než stanoví konečnou podobu rozpočtu na 

další rok. 

 

f) Ke konci června, případně začátkem července stvrzuje Rada doporučení jednotlivých zemí. 

K čemu tedy evropský semestr přesně slouží? Jednoduše umožňuje lepší koordinaci 

hospodářských politik mezi členskými státy Evropské unie. Díky takovéto spolupráci je pak 

jednodušší zamezit případným rozdílům v ekonomické výkonnosti a dalších hospodářských 

záležitostech členských zemí. Tím tedy dochází k lepší konvergenci a stabilitě Evropské unie 

jako celku, zároveň však také u jednotlivých členských zemí. Do doby zavedení evropského 

semestru prováděly země Evropské unie koordinaci hospodářských politik bez vzájemné 

závislosti na dalších státech, což už samo o sobě je možné riziko k dalšímu odchylování se od 

spolupráce a vzájemné konvergence zemí i bez negativního přispění důsledků ekonomické 

krize v roce 2008. V rámci evropského semestru se tedy členské země Evropské unie zavázaly 

k tomu, že od roku 2011 bude harmonogram postupů hospodářských politik vzájemně 

synchronizován, čímž dojde mimo jiné k lepšímu sladění cílů rozpočtové politiky. Zároveň 

však při tvorbě harmonogramu rozpočtové politiky jsou lépe zohledňovány i cíle stanovené na 

úrovni Evropské unie. Pro shrnutí tedy nutno dodat, že význam evropského semestru je opravdu 

velký, jelikož umožňuje lépe odhalovat a případně řešit vzniklé rozpočtové, či celkové 

makroekonomické nerovnováhy v jednotlivých členských zemích Evropské unie. I s ohledem 

na význam pro eurozónu se jedná opravdu o nezbytné řešení, které za správné konstelace 66 

umožňuje lepší koordinaci hospodářských politik zemí vzhledem k cílům Evropské unie jako 

celku (Rada Evropské unie, 2015).   

4.1.3 Fiskální dohled 

Koordinace činností rozpočtových politik zemí eurozóny není zcela novým prvkem, 

který by se objevil až s následky ekonomické krize v roce 2008. Již v předchozí kapitole byl 

zmíněn Pakt stability a růstu (dále jen zkráceně SGP), což je dohoda schválená Evropskou 

radou v roce 1997 na zasedání v Amsterodamu. Obsahem SGP jsou právní předpisy, které mají 

                                                 
66 Nedodržování rozpočtové disciplíny je opravdu negativním jevem, který je potřeba minimalizovat na základě 

koordinace rozpočtových politik a odhalování případných nerovnováh během evropského semestru. V tomto lze 

spatřovat klíčový prvek, který za předpokladu správného fungování napomáhá ke zlepšení zdraví veřejných 

financí. 
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za úkol zajistit zodpovědnou rozpočtovou politiku, což bylo s ohledem na chystanou měnovou 

unii67 zásadní opatření. V zásadě SGP upravuje a možná lépe řečeno koordinuje rozpočtové 

politiky, aby nedocházelo k deficitům státního rozpočtu či vysokým hodnotám veřejného dluhu. 

V rámci SGP jsou vymezeny požadavky na rozpočtovou disciplínu, které jsou shodné 

s podmínkami uvedenými v rámci maastrichtských kritérií. SGP tedy stanovuje státům, aby 

prováděly fiskální politiky při zásadě nepřekročení rozpočtového deficitu o 3% HDP a zároveň 

dodržovaly veřejné zadlužení pod 60% HDP. V případě, že země nedodržuje tyto stanovené 

zásady, dochází k napomenutí od Evropské komise a dále je země povinna vypracovat 

rozpočtový plán k nápravě vzniklé situace. Pokud ani k tomu nedojde, tak je možné udělit 

finanční sankci ve výši 0,2 % HDP. 

Jak uvádí Dědek (2013), SGP v průběhu vývoje eurozóny prošel několika úpravami, 

přičemž velmi kritickým okamžikem bylo období reformy v roce 2005, která proběhla 

z iniciativy Francie a Německa. Problém spočíval v tom, že tyto země již delší dobu vykazovaly 

porušení pravidel Paktu v kontextu přesahování hodnoty 3 % schodku rozpočtu. Výsledkem 

reformy pak bylo určité zmírnění dříve vytyčených podmínek rozpočtových politik.68 Dá se 

říci, že tato benevolence rozhodně mohla přispět k současné dluhové krizi v eurozóně, jelikož 

bylo, zemím umožněno vést nezdravé finance bez výraznějšího postihu. Právě tento poněkud 

laxní přístup, který se pak naplno projevil v průběhu vývoje ekonomické krize v roce 2008, byl 

záminkou pro následné zpřísnění a lepší koordinaci fiskálních politik v rámci tzv. šestibalíčku 

(Six-Pack) z roku 2011 a poté ve formě tzv. dvojbalíčku (Two-Pack) v roce 2013.  

Six-Pack je balíček šesti opatření za účelem reformy SGP, přičemž tento balíček řeší 

nejen fiskální záležitosti, ale i makroekonomickou nerovnováhu69 v rámci Evropské unie. 

Pozměněný SGP tudíž zastřešuje hlavní funkce dohledu nad rozpočtovými politikami v rámci 

preventivní složky, a také funkci nápravné složky při nadměrném deficitu rozpočtu. Balíček 

nařízení Two-Pack pak ještě více posiluje správu ekonomických záležitostí v rámci eurozóny a 

vytváří tedy ještě přísnější rámec pro rozpočtový dohled. Balíček Two-Pack zahrnuje dvě nová 

                                                 
67 SGP je možné z právnického hlediska vymezit jako určitý soubor pravidel po vstupu zemí do eurozóny, které 

zamezují zemím hospodařit s nezdravými hodnotami veřejných financí. Z pohledu koordinace je tento nástroj 

závazný pro všechny členské země Evropské unie, ovšem určitá sankční opatření platí pouze pro členy eurozóny 

(Dědek, 2015). 
68 Díky reformě bylo povoleno v určitých případech překračovat vytyčený 3% schodek rozpočtu a zároveň došlo 

k uvolněnějšímu přístupu v případě sankcí při nedodržování pravidel rozpočtové disciplíny.  
69 Nově byl vytvořen rámec, který zajišťuje včasnou korekci makroekonomických nerovnováh. Jedná se zejména 

o rizikový vývoj s nadhodnocenými aktivy či oslabením konkurenceschopnosti. Díky efektivnímu monitoringu a 

identifikaci kritických výsledku pak může docházet k analýze problémů a následným krokům ke zlepšení situace 

(Fojtíková, 2014). 
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nařízení, kdy to první zpřísňuje pravidla pro sledování a posuzování rozpočtů. Druhé nařízení 

pak přináší pravidla zvýšeného dohledu zemí, které se ocitnou ve finanční nestabilitě nebo je u 

nich vykazováno riziko vzniku takové situace (Evropský parlament, 2014b).  

4.1.4 Dohled nad finančním trhem a regulace bankovního sektoru 

V reakci na ekonomickou krizi, která se do Evropy a Evropské unie dostala v roce 2008, 

byla z pověření Evropské komise sestavena speciální skupina, jejímž úkolem bylo sestavit 

analýzu skutečností, jež vedly ke zmíněným potížím finančního sektoru. Vedením této skupiny 

odborníků byl pověřen Jacques de Larosiére. Hlavní pracovní náplní sestavené skupiny bylo 

nejen nalézt příčiny ekonomické krize eurozóny, ale také navrhnout řešení či opatření pro 

budoucnost. Obsahově se tato skupina zabývala především tím, jaké možnosti v oblasti dohledu 

a regulace finančních trhů lze zavést, aby byla zajištěna jeho budoucí stabilita. Na základě 

doporučení uvedených v rámci Larosiérovy zprávy pak byly zřízeny instituce na úrovni 

Evropské unie, které nyní zabezpečují dohled nad finančním trhem a jeho riziky.  

 Díky činnosti a následným doporučením vyplývajících z Larosiérovy zprávy pak byla 

zřízena v roce 2010 Evropská rada pro systémová rizika (European Systematic Risk Board, 

zkráceně ESRB), jejíž hlavní náplní práce je dohled nad finančními trhy v Evropské unii 

z makroekonomického hlediska. Jedná se tedy o instituci, která provádí dohled nad riziky ve 

finančním systému Evropské unie jako celku. Došlo však také ke zřízení tří nových institucí, 

majících dohled nad finančními trhy v Evropské unii z mikroekonomického hlediska. Patří mezi 

ně: Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking Authority, zkráceně EBA), Evropský 

orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (European Insurance and 

Occupational Pensions Authorities, zkráceně EIOPA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 

(European Securities and Market Authority, zkráceně ESMA). Veškeré tyto nové instituce 

vykonávající dohled ve finančním sektoru Evropské unie pak vytvořily Evropský systém 

orgánů dohledu (European System of Financial Supervisors, zkráceně ESFS), který pokrývá 

integrovanou strukturu těchto nových institucí dohledu v Evropské unii (Dědek, 2014). 

 K výše zmíněným orgánům dohledu je zapotřebí dodat, že jejich realizací nedošlo 

k příliš velké změně. Jednoduše řečeno tato změna s sebou přinesla spíše koordinační prvky 

těchto nových institucí, přičemž ty základní pravomoci nadále zůstaly v režii jednotlivých 

národních ekonomik. Zásadní změnu v dohledových pravomocích pak přináší až bankovní 
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unie70, která představuje systém dohledu nad bankovním sektorem a převážně tedy způsoby 

řešení krizových situací bank. Cílem bankovní unie je zvýšení bezpečnosti bankovního sektoru 

Evropské unie a potažmo eurozóny, kde jsou finanční problémy bankovního sektoru ještě 

mnohem devastující. Zavedení bankovní unie pak má zásadní význam i pro budoucí krize 

bankovních institucí, kterým by hrozil úpadek. Takové problémy by již v budoucnu měly být 

řešeny bez toho, aniž by se musely využívat značné částky na záchranu bank, jako tomu bylo 

v průběhu současné ekonomické krize. Bankovní unie vychází z 3 základních oblastí, kterými 

jsou (Evropská komise, 2015b):  

a) Jednotný soubor pravidel je základní regulační rámec bankovní unie zahrnující společné 

právní předpisy pro veškeré finanční instituce v rámci celé Evropské unie, tedy všech 28 

zemí. Tyto společné zásady by v budoucnu měly zabránit vzniku obdobným rizikovým 

situacím bankovního sektoru a následným krizím a úpadkům bankovních institucí. Hlavní 

podstata spočívá v tom, že jsou zavedeny společná pravidla tak, že regulace bank 

v jednotlivých členských zemích probíhá všude stejně, což zabraňuje narušování vnitřního 

trhu a finanční nestabilitě evropského prostředí. Mezi zmíněná společná pravidla patří 

například kapitálové požadavky bank či ochrana vložených prostředků do bank v rámci 

pojištění vkladů. Samotným úkolem bankovní unie v tomto ohledu je tedy zajišťovat, aby 

byla nastolená pravidla dodržována. 

 

b) Jednotný mechanismus dohledu je označení pro činnost nadstátní instituce71, která má na 

starosti dodržování výše uvedených regulačních pravidel v eurozóně. Vykonává tedy 

dohled nad činností bank v eurozóně. 

 

c) Jednotný mechanismus řešení krizí umožňuje účinné vyřešení problémů banky, pokud selže 

dohled a dojde následně k rizikové situaci finanční instituce. Takovéto negativní záležitosti 

pak spadají do agendy Jednotného výboru pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení 

krizí. Pokud tedy dojde k situaci, že banka bude muset vyhlásit úpadek, umožní tento 

                                                 
70 Mezi členy bankovní unie patří země eurozóny a případně ty země Evropské unie, které se pro účast samy 

rozhodnou. Co se týká nově přistupujících států do eurozóny, tak ty se automaticky stanou členy bankovní unie 

po přijetí společné měny. 
71 Tento dohled nad regulačními opatřeními vykonává Evropská centrální banka (European Central Bank, zkráceně 

ECB). Od listopadu 2014 se ECB stala orgánem dohlížejícím nad činnosti všech bank eurozóny. Rovněž bylo 

provedeno posouzení finanční situace těchto bank, aby bylo zcela zřejmé, v jakém stavu se nachází (Evropská 

komise, 2015). 
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jednotný mechanismus vyřešit situaci mnohem efektivněji, než předešlý nekoordinovaný 

systém jednotlivých státních orgánů. 

Pro shrnutí je nutno uvést, že zavedení bankovní unie je z velké části důsledkem 

ekonomické krize. Jak tato krize ukázala, bankovní systém a celý finanční trh je provázán napříč 

mnoha státy. Proto je třeba zavést určitou míru regulace finančního trhu na nadstátní úrovni tak, 

aby se lépe mohlo předcházet krizím. Pokud však přeci jen dojde k nepříznivému finančnímu 

vývoji určité finanční instituce, zamezí jednotný mechanismus řešení krizí tomu, aby byly 

vynakládány obrovské sumy na záchranu finančního sektoru, jako tomu bylo v minulosti. 

Krizové situace finančního sektoru pak bude v budoucnu mnohem snazší řešit na úrovni 

Evropské unie, než tomu bylo doposud. 

4.1.5 Pakt euro plus 

 Vzhledem k zamýšleným a již prováděným změnám došlo ke schválení souboru 

opatření nazvaného Pakt euro plus. Iniciativa vzešla z jednání nejvyšších politických 

představitelů Francie a Německa a její význam spočívá zejména v posílení v oblasti 

konkurenceschopnosti, zaměstnanosti, udržování veřejných financí a posilování finanční 

stability. V zásadě se jedná o reformy72, které doplňují a především posilují důvěru v již 

prováděné kroky zejména s ohledem na dluhové problémy eurozóny. Pakt byl schválen v roce 

2011 a všech 2373 podepisujících zemí se zavázalo provést uvedené reformy týkající se 

zmíněných oblastí tím, že je uvedou do svých právních řádů (Dědek, 2014). 

4.1.6 Fiskální pakt 

Velmi diskutovaným tématem byl již od samého počátku Fiskální pakt (Fiscal 

Compact). Podnět ke vzniku vzešel od německé kancléřky Angely Merkelové, která původně 

usilovala o změny unijních smluv, avšak nakonec měl Fiskální pakt někdy označovaný také 

jako Fiskální úmluva74, podobu mezivládní smlouvy. Důvod je zcela praktický a jednalo se o 

odmítavý postoj dvou členských zemí, protože takovéto zásahy do unijního práva vyžadují 

souhlas všech členských států. Proto tedy bylo zapotřebí tuto úmluvu prosazovat jako 

mezivládní dohodu. Smlouva byla podepsána v březnu 2012, avšak bez podpisu České 

                                                 
72 Reformy směřují především k dosažení cílů, kterými jsou posílení konkurenceschopnosti, zvyšování 

zaměstnanosti, udržitelné veřejné finance a upevňování finanční stability (Dědek, 2014). 
73 Podepsalo všech 17 tehdejších členů eurozóny a dalších 6 nečlenů eurozóny Bulharsko, Dánsko, Litva, Lotyšsko, 

Polsko a Rumunsko (Dědek, 2014). 
74 Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (Treaty on Stability, Coordination and 

Governance in the Economic and Monetary Union). 
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republiky75 a Velké Británie. Platnost smlouvy pak nastala 1. ledna 2013. Rovněž by v příštích 

letech mělo dojít k zakotvení Fiskálního paktu do unijního práva na základě ustanovení 

uvedeného ve smlouvě.76 Nutno dodat, že Fiskální pakt je ve všech bodech závazný pouze pro 

státy eurozóny. Nečlenské země eurozóny se mohou rozhodnout, zda jej přijmout v plné výši 

tedy včetně všech závazků a sankcí (Dědek, 2014). 

V čem však spočívá význam Fiskálního paktu? Hlavním účelem je tedy zavést přísnější 

rozpočtová pravidla tím, že je země v podstatě zavedou do svého právního řádu a budou je 

muset dodržovat. Jedná se například o pravidlo vyrovnaného či přebytkového rozpočtu, nebo o 

pravidlo pro snižování vládního dluhu u zemí majících vládní dluh k HDP vyšší než 60%. 

Země, které přesahují zmíněnou hodnotu vládního dluhu, pak musejí přijmout opatření ke 

snížení. Na dodržování rozpočtových pravidel dohlíží Evropský soudní dvůr. Je však nutné 

zmínit tu skutečnost, že Fiskální pakt stanovuje sankci do výše 0,1 % HDP při neplnění 

stanovených pravidel77. Součástí Fiskálního paktu je také povinnost států sdělovat Komisi a 

Radě plánované emise vládních dluhopisů. Je také potřeba uvědomit si, že Fiskální pakt má 

oproti ostatním opatřením poněkud jiný význam, který spočívá v tom, že členské státy Evropské 

unie převezmou do svého národního práva určité nástroje a díky nim pak mohou instituce 

Evropské unie vymáhat dodržování rozpočtové kázně. Tímto způsobem si pak každá země 

osvojí vykonávání odpovědného rozpočtového chování do budoucna (Dědek, 2014). 

Na závěr je vhodné dodat, že přijetí Fiskálního paktu Českou republikou nebude mít 

v dohledné době žádné podstatné důsledky, které by se mohly zásadně projevit ještě před 

přijetím společné měny. Přesto je Fiskální pakt poměrně značným zásahem do rozpočtových 

politik zemí eurozóny, které musejí dodržovat stanovená pravidla. Tato pravidla země eurozóny 

implementovaly do svého právního řádu a tím se v podstatě vzdávají části své rozpočtové 

pravomoci. V případě nedodržení podmínek mohou očekávat sankce za porušení rozpočtové 

disciplíny. 

Veškeré výše popsané prvky ekonomické spolupráce se postupem času vyvíjely a dá se 

říci, že k nim postupným tempem směřoval evropský integrační proces. Ovšem v souvislosti se 

současnou krizí došlo k mnohem širším zásahům, které by nenastaly za předpokladu, že by 

eurozónu nepostihla krize v tak velké intenzitě. Tyto změny a určité zásahy do rozpočtových 

                                                 
75 Česká vláda nakonec také schválila Fiskální pakt v březnu 2014. 
76 Do 5 let od vstupu smlouvy v platnost, tedy do konce roku 2017. 
77 Platí tedy, že státy nesmí mít větší schodek rozpočtu než 0,5 % HDP. Avšak státy, které nepřesahují veřejné 

zadlužení 60% HDP, mají povolený schodek rozpočtu do výše 1 % HDP (Evropská rada, 2012). 
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politik jsou pak dalším krokem k lepší koordinaci hospodářských politik. Za pomocí 

zpřísňujících pravidel a mechanismů dohledu nad fiskální politikou jednotlivých zemí stojí 

požadavek k větší fiskální zodpovědnosti a zajištění stability eurozóny. Pro další vývoj 

evropské ekonomické integrace bude klíčové, jakým směrem se bude ubírat spolupráce 

v měnové a nyní už také ve fiskální oblasti zemí eurozóny. Zmíněné institucionální prvky 

k posílení fiskální koordinace zemí budou hrát v následujících letech bezpochyby důležitou roli. 

Zda tomu tak opravdu bude, ukáže až další vývoj, přičemž již nyní je potřeba dodat, že bez výše 

uvedených zásahů by se eurozóna zmítala v mnohem horší dluhové pasti, než je skutečná 

realita.  

4.2 Perspektivy budoucí spolupráce v HMU 

 V předešlé kapitole byla zmíněna opatření ekonomické spolupráce na úrovni Evropské 

unie, která jsou brána zejména s ohledem na ekonomickou krizi. Přestože se jedná o rozhodnutí 

prováděná v reakci na potíže finančního charakteru, svými důsledky ovlivní i budoucí vývoj 

samotné evropské ekonomické integrace. Tato závěrečná kapitola se pak bude zabývat způsoby, 

kterými by mohla budoucí spolupráce v hospodářské a měnové unii směřovat. 

 Úvodem je vhodné zmínit, že eurozóna se i přes ekonomickou krizi rozrostla o tři 

pobaltské státy. V roce 2011 vstoupilo Estonsko, v roce 2014 Lotyšsko a v letošním roce 2015 

následovala Litva. Vyskytuje se však mnoho názorů, které nedoporučují přistoupení do 

eurozóny v současné situaci. Jedná se o to, že pro státy mimo eurozónu nejsou závazné všechny 

nové prvky economic governance v plné výši, což se však se vstupem do eurozóny mění. Proto 

tedy muselo Estonsko, Lotyšsko, následně i Litva po svém vstupu přispět do ESM, který pak 

pomáhá dalším zemím eurozóny, jež se ocitly v potížích. Je tím tedy myšleno to, že vstup do 

eurozóny s sebou přináší i mnohé závazky, které jsou nyní v době doposud nevyřešené dluhové 

situace zemí eurozóny poněkud tíživější, než tomu nejspíš bude po delším odeznění krize. Jak 

Litva, tak Lotyšsko si od přijetí eura slibují stimulaci ekonomické výkonnosti a zajištění vyšší 

konkurenceschopnosti. Jelikož se jedná o země, které byly v minulosti pod značným vlivem 

Ruska, je přijetí eura dobrým krokem k západnímu směřování země namísto orientace a vlivu 

z východu. Naproti tomu přijetí eura v Polsku se již delší dobu diskutuje, avšak není zcela 

vyloučeno, že v dohledné době nedojde ke vstupu do eurozóny.78 Po osobním zhodnocení 

situace nelze přesně říci, zda v dohledné době bude rozšířena eurozóna o další stát. Například 

                                                 
78 V případě Polska hraje velkou roli odmítavý přístup vlády a rovněž veřejné mínění se vyjadřuje proti přijetí 

společné měny. Rovněž z polské strany panují obavy ze současného nedobrého stavu eurozóny, proto se obecně 

předpokládá, že se o přijetí eura bude reálně uvažovat až za 5 let. 
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z pohledu České republiky se nyní přijetí eura nedoporučuje s ohledem na nestabilitu 

v eurozóně, protože i z postojů vládních činitelů lze vyčíst, že se nejedná o vhodnou dobu na 

změnu. Naproti tomu je potřeba zmínit, že se současná česká vláda i prezident staví k přijetí 

eura v budoucnu pozitivně, což je zásadní změna oproti minulosti.79 Tolik tedy úvodem 

k potenciálním novým členům eurozóny, v následujících částech práce je pojednáno o možných 

scénářích vývoje hospodářské a měnové unie. 

4.2.1 Vystoupení Řecka z eurozóny 

 Analýza ekonomických problémů Řecka byla provedena v rámci kapitoly č. 3, kde bylo 

poukázáno zejména na tristní situaci v oblasti veřejných financí. Veřejný dluh země je nejvyšší 

v Evropě a situace se zdá být stále méně udržitelná a začíná se tedy hovořit o vystoupení Řecka 

z eurozóny80. Svým způsobem se jedná o logický krok, protože řecká ekonomika doslova trpí 

důsledky ekonomické krize a moc tomu nepomáhají striktní rozpočtová pravidla pro eurozónu. 

Řecku se povedlo uniknout státnímu bankrotu jen díky zásahu Evropské unie a Mezinárodního 

měnového fondu, načež v návaznosti na poskytnutou finanční stimulaci se muselo Řecko 

zavázat ke značným vládním škrtům a zvýšeným daním. To v konečném důsledku vedlo 

k dalšímu prohloubení recese, zvýšení inflace a zhoršení životní úrovně. V podstatě neexistuje 

jednoduchá možnost, jak z této situace ven. Po předčasných volbách v Řecku se ujala vedení 

nová levicová vláda, která se nyní snaží tlačit na Evropskou unii a další věřitele za účelem 

změny podmínek poskytnutých mezinárodních úvěrů. Proti tomu se podle očekávání staví 

Německo, které již odmítá slevit ze závazků, ke kterým se Řecko v minulosti rozhodlo 

přistoupit. Z výše uvedeného tedy vyplývají dvě možnosti. Tou první je vytvoření nových a 

mírnějších podmínek záchranných programů pro Řecko, což bohužel nepřináší jistotu, že se 

situace dlouhodobě zlepší. Tou druhou možností je vystoupení Řecka z eurozóny a návrat 

k původní měně. Rizika s tímto spojená jsou však příliš velká81, proto se spíše očekává setrvání 

Řecka v eurozóně. 

4.2.2 Vytvoření nové měnové unie 

Zejména Německo je státem, který jde cestou tvrdé rozpočtové disciplíny a je strůjcem 

názoru, že v současných podmínkách nemůže eurozóna dlouhodobě fungovat. V minulosti byla 

velkým spojencem Německa v této záležitosti Francie, ovšem po nástupu nového 

                                                 
79 Známým euroskeptikem a kritikem evropské ekonomické integrace byl zejména bývalý prezident Václav Klaus. 
80 Pro opuštění eurozóny Řeckem se používá termín grexit. 
81 Návrat k původní měně by dozajista znamenal silné oslabení vůči euru, čímž by původní řecká měna ztratila 

značnou část své hodnoty. Dalším rizikem spojeným s vystoupením z eurozóny jsou ztráty výhod některých 

záchranných mechanismů pro finanční sektor postižených zemí eurozóny. 
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francouzského prezidenta Hollandea vztahy mezi těmito evropskými ekonomickými 

velmocemi poněkud ochably. S ohledem na současný politický vývoj Evropské unie zde 

zkrátka není prostor pro vytváření užší měnové unie mezi vybranými státy, jelikož pro toto 

řešení není vhodná konstelace. Proto nyní není tento scénář příliš pravděpodobný, byť by byl 

dozajista vhodným ekonomickým řešením pro nejvýkonnější ekonomiky eurozóny, aby 

zavedly společnou měnu. Německo také už mnohokrát dalo najevo, že není možné 

donekonečna podporovat a financovat zadlužené země eurozóny.  

Naproti tomu je potřeba vidět výhody, které má Německo ze společné měny. Když 

pomineme velký politický vliv na vývoj integračního procesu v Evropě, tak společná měnová 

unie má pro Německo význam také z hlediska mezinárodní konkurenceschopnosti. Jednoduše 

řečeno, větší ekonomickou sílu v mezinárodním měřítku má Evropská unie a potažmo 

eurozóna, ne jednotlivý stát. Toho si je Německo bezpochyby vědomo, že v rámci eurozóny 

mu členství přináší mnoho ekonomických výhod. 

4.2.3 Návrat k původním národním měnám 

Pro úplnost možných scénářů vývoje eurozóny je nutné dodat, že celkový rozpad 

měnové unie a návrat k národním měnám je značně nepravděpodobný. Zde platí obdobné 

důvody jako v případě vytvoření užší měnové unie Německa a dalších vyspělých ekonomik. 

V praxi se pak jedná opět o zahraniční obchod. Státy napříč eurozónou spolu vedou obchod ve 

velkém měřítku, společná měna tuto spolupráci významně ulehčuje tím, že odpadají transakční 

náklady na kurzové změny a podobně. Navíc by byl celý ten proces návratu k původním měnám 

provázen velkými náklady na tisk mincí, bankovek a v neposlední řadě by se to neobešlo bez 

náročných legislativních procesů.  

4.2.4 Prohloubení integračního procesu - Cesta k fiskální unii 

S ohledem na výše uvedené scénáře lze spíše v budoucnu očekávat další prohloubení 

integračního procesu, tedy přechod k úplné hospodářské a měnové unii. Z čeho vychází tento 

argument? Jednoduše řečeno, Evropská unie již je na zmíněné cestě k fiskální unii, o čemž 

svědčí koordinace rozpočtových politik zemí eurozóny. Teoretické vymezení úplné 

hospodářské a měnové unie vychází z předpokladu, že dochází ke koordinační činnosti dalších 

politik a zejména tedy fiskální. K tomuto již skutečně postupem času dochází, byť fiskální 

politika stále není vedena jako výlučná pravomoc Evropské unie. Tento proces je totiž 

záležitostí několika let a nejspíš si vyžádá změnu či revizi v primárním právu Evropské unie. 

Na druhou stranu je opět potřeba zmínit, že pokračovat v nastolené cestě pravděpodobně 
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neodstraní problémy některých zemí eurozóny, určitě ne bez dalších drastických zásahů 

v podobě omezování vládních výdajů a zvyšování daní. Ovšem takovýto scénář pak bude nadále 

prohlubovat nepříznivý ekonomický vývoj, proto bude v následujících letech klíčové, nejen 

jaký směr nabere evropský integrační proces, ale také s jakou citlivostí s ohledem na 

problematické země eurozóny bude veden.  

4.3 Dílčí shrnutí kapitoly 

 Závěrečná kapitola práce se zabývala řešením krize na institucionální úrovni Evropské 

unie. V úvodu této kapitoly byl nastíněn hlavní důvod, proč byl zvolen takovýto postup při 

řešení krize. Tím je především nestabilní situace v eurozóně, která je v některých státech 

opravdu kritická. Proto je třeba zabývat se koordinací hospodářských politik jednotlivých zemí 

Evropské unie, převážně se zaměřením na užší spolupráci ve fiskální oblasti. Aby bylo možné 

vypořádat se s následky krize a připravit se na budoucí vývoj evropské ekonomické integrace, 

došlo k úpravě ekonomických záležitostí. Jako první byly zmíněny záchranné mechanismy za 

účelem finanční pomoci postiženým zemím, přičemž nejprve svou činnost rozvíjely tzv. 

přechodné eurovaly, které následně od roku 2012 nahradil trvalý záchranný mechanismus ESM. 

Přínos záchranných mechanismů je především v tom, že jsou schopny vyrovnat se mnohem 

účelněji a koordinovaněji s následky krize. 

 Zmíněn byl také evropský semestr, což je šestiměsíční cyklus koordinace 

hospodářských politik členských zemí Evropské unie. První cyklus probíhal v roce 2011. 

Fiskální dohled byl a stále je velice diskutovaným tématem na úrovni Evropské unie, protože 

v rámci eurozóny se hovoří o neúplné hospodářské a měnové unii, tedy bez společné fiskální 

politiky. Zvýšený fiskální dohled je zásahem do rozpočtových politik členských zemí eurozóny 

a je prováděn pomocí Paktu stability a růstu, který zabezpečuje dodržování rozpočtových 

pravidel.  

Dalším bodem této kapitoly byl zvýšený dohled nad finančním trhem a zvýšená regulace 

bankovního sektoru. Došlo ke vzniku nových finančních institucí, které vykonávají zesílený 

dohled a regulaci nad finančním trhem, přičemž veškeré tyto nově vzniklé instituce pak 

vytvořily Evropský systém orgánů dohledu. Zásadní změnou v dohledových pravomocích je 

pak bankovní unie, která zastřešuje systém dohledu bankovního sektoru a řešení krizových 

situací. Jak je známo, finanční a bankovní krize zasáhla mnoho evropských institucí, proto je 

tento zvýšený dohled na místě. Bankovní unie je založena na 3 základních oblastech, kterými 
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jsou jednotný soubor pravidel, jednotný mechanismus dohledu a jednotný mechanismus řešení 

krizí. 

Fiskální pakt pak zavádí přísnější rozpočtová pravidla takovým způsobem, kdy dochází 

k zavedení pravidel do právních řádů jednotlivých zemí. Umožňuje pak finančně trestat země, 

které provádějí nezodpovědnou rozpočtovou politiku. 

V další části práce došlo ke zhodnocení perspektiv budoucí spolupráce na úrovni 

hospodářské a měnové unie. V úvahu byly brány různé varianty, od vystoupení Řecka 

z eurozóny, přes novou měnovou unii vedenou mezi silnými evropskými ekonomikami v čele 

s Německem, až po ukončení projektu společné měny. Na základě analýzy různých scénářů, 

byla vybrána nejpravděpodobnější varianta, a tou je směřování k úplně hospodářské a měnové 

unii. Evropská unie se totiž už delší dobu vyskytuje na cestě k fiskální unii, přestože tohoto 

stupně formálně nedosáhla. Je však jen otázkou času, kdy se bude tato situace reálně řešit a 

dojde k dalšímu prohloubení evropské ekonomické integrace. 
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5 Závěr 

 Cílem práce bylo zhodnotit perspektivy budoucí spolupráce v rámci hospodářské a 

měnové unie s ohledem na ekonomickou krizi a důsledky, které způsobila. Ekonomická krize 

odhalila nedostatky evropského ekonomického integračního procesu, které se naplno projevily 

v eurozóně v podobě dluhové krize. Evropský integrační proces se tedy ocitl v krizi, nebo 

možná lépe řečeno na scestí. V současné době je totiž narušena struktura a idea myšlenky na 

jednotnou spolupráci v Evropě, protože samotné slovo jednotné je tím problémem. Bylo 

očividné již od samotného počátku, že ekonomická výkonnost jednotlivých zemí je různá, 

postoj k veřejným financím a dalším makroekonomickým veličinám rovněž. Proto již od 

zavedení společné měny byl kladen důraz na konvergenci ekonomik a fiskální rozpočtovou 

disciplínu. Poněkud laxní přístup k fiskálním záležitostem pak vedl k eskalaci dluhového 

problému, který zde sice byl, ale ne v takové míře. Vyústěním pak je současná situace, přičemž 

kritickým problémem eurozóny se staly jižní země v čele s Řeckem. Jak z dané situace ven? Je 

jasné, že nejdříve se musí vyřešit problémy veřejného zadlužení a deficitu rozpočtů, k čemuž 

výrazně napomáhají nové prvky v ekonomických záležitostech. Počínaje přínosem evropského 

semestru, přes ESM, až po bankovní unii se jedná o klíčové změny. Přesto by z dlouhodobého 

hlediska měla jít perspektiva ekonomické spolupráce ještě hlouběji. Řeč je o stanovení jednotné 

fiskální politiky se společným rozpočtem, což by samo o sobě nebyla jednoduchá záležitost. 

Země by se totiž musely vzdát své fiskální politiky ve prospěch nadstátní regulace. Z pohledu 

vývoje Evropské unie jako celku se jedná nejspíš o nejvhodnější řešení s odkazem na budoucí 

prosperitu uskupení. Naproti tomu by si fiskální unie vyžádala po všech národních státech 

účastnících se měnové integrace, aby se vzdaly svých vlastních rozpočtů a výhod z nich 

vyplývajících. A to také asi může být kamenem úrazu, protože takový zásah do národní 

suverenity se pravděpodobně nesetká s pochopením zejména jižních států. Naproti tomu 

Německo, jakožto vlajková loď evropské ekonomické integrace, je motorem přechodu 

k měnové a fiskální unii a dává to znát díky svým iniciativám souvisejícím s přísnou 

rozpočtovou kázní. 

Perspektiva budoucí spolupráce v rámci hospodářské a měnové unie tedy spočívá 

v dosažení  fiskální unie, na cestě k ní se však již dnes evropský integrační proces vyskytuje. 

K podpoře cíle byla stanovena hypotéza, zda do 10 let dosáhne Evropská unie vyššího 

integračního stupně označovaného jako úplná hospodářská a měnová unie. V zásadě je tento 

vývoj obtížné nějak přesně časově vymezit, přesto lze předpokládat, že do 10 let bude této vyšší 
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fáze dosaženo, protože již dnes jsou k tomu položeny základy spolupráce v podobě koordinace 

fiskálních záležitostí. 

Námětem pro další zpracování problematiky krize evropské ekonomické integrace se 

mohou stát události v nadcházejícím období. Takovouto událostí se může stát například 

rozhodnutí Řecka opustit eurozónu, byť je to velmi nepravděpodobné, jelikož by to řecké 

ekonomice více uškodilo, než přineslo. Téma této bakalářské práce by rovněž mohlo být 

podrobněji rozpracováno s ohledem na další možné scénáře budoucího vývoje hospodářské a 

měnové unie. Jak už bylo zmíněno, problémy eurozóny nabyly velkého rozměru a nyní se musí 

najít vhodná cesta z krize. Z vlastního názoru na zkoumanou problematiku lze říci, že vývoj 

Evropské unie se nachází na správné cestě, byť mnozí mohou oponovat, že fiskální unie je už 

přespříliš. Vzdát se rozpočtové politiky a přenést ji v plném rozsahu na nadstátní úroveň je 

možná velký zásah do hospodářských politik jednotlivých zemí. Tato práce však ukazuje, že 

zavedení společné rozpočtové politiky je jednou z klíčových otázek pro budoucí vývoj evropské 

ekonomické integrace.  
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Seznam zkratek 

APEC   Asijsko-tichomořská hospodářská spolupráce 

   Asia-Pacific Economic Cooperation 

ASEAN-FTA     Sdružení národů jihovýchodní Asie 

The Association of Southeast Asian Nations 

BENELUX  Belgie, Nizozemsko, Lucembursko 

   Belgium, Netherlands, Luxembourg 

EBA    Evropský orgán pro bankovnictví  

European Banking Authority 

EBRD   Evropská banka pro obnovu a rozvoj 

The European Bank for Reconstruction and Development 

ECB    Evropská centrální banka  

European Central Bank 

ECU   Evropská měnová jednotka 

   The European Currency Unit 

EFSF   Evropský nástroj finanční stability 

   The European Financial Stability Facility 

EFSM    Evropský mechanismus finanční stabilizace  

European Financial Stabilisation Mechanism 

EHP   Evropský hospodářský prostor 

   The European Economic Area 

EHS   Evropské hospodářské společenství 

   The European Economic Community 
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EIOPA  Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění 

European Insurance and Occupational Pensions Authorities  

EMI   Evropský měnový institut 

   The European Monetary Institute 

EMS   Evropský měnový systém 

   The European Monetary system 

EOS   Evropské obranné společenství 

   The European Defence Community 

ERM   Mechanismus směnných kursů 

   Exchange Rate Mechanism 

ES   Evropská společenství 

   The European Communities 

ESFS    Evropský systém orgánů dohledu  

European System of Financial Supervisors 

ESM   Evropský mechanismus stability  

European Stability Mechanism 

ESMA    Evropský orgán pro cenné papíry a trhy  

European Securities and Market Authority  

ESRB    Evropská rada pro systémová rizika  

European Systematic Risk Board 

ESUO   Evropské společenství uhlí a oceli 

   The European Coal and Steel Community 
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ESVO   Evropské sdružení volného obchodu 

   The European Free Trade Association 

EURATOM  Evropské společenství pro atomovou energii 

The European Atomic Energy Community 

FED   Federální rezervní systém 

   The Federal Reserve System   

HDP   Hrubý domácí produkt 

   Gross Domestic Product 

HMU   Hospodářská a měnová unie 

   The Economic and Monetary Union 

IORA   Sdružení pro okruh Indického oceánu 

The Indian Ocean Rim Association 

MERCOSUR  Společný trh jihu 

   Mercado Commun del Cono Sur 

MTFA   Nástroje střednědobé finanční pomoci  

Medium-Term Financial Assistance  

NAFTA  Severoamerická zóna volného obchodu 

   North American Free Trade Agreement 

NASDAQ  National Association of Securities Dealers Automated Quotations 

   Index technologických akcií 

NUTS   Nomenklatura územních statistických jednotek  

La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques 
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OEEC   Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci 

The Organisation for European Economic Co-operation 

OPEC   Organizace zemí vyvážejících ropu  

   The Organization of the Petroleum Exporting Countries 

PIIGS   Portugalsko, Itálie, Irsko, Řecko, Španělsko  

Portugal, Italy, Ireland, Greece, Spain 

RVHP   Rada vzájemné hospodářské pomoci 

SGP   Paktu stability a růstu 

Stability and Growth Pact 

SSSR   Svaz sovětských socialistických republik 

USD   Americký dolar 

   United States Dolar 

ZEU   Západoevropská unie 

   The Western European Union 
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