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1 Úvod 

 

Euro je spoločnou menou krajín Európskej únie (EÚ), ktoré sa rozhodli vstúpiť do 

Hospodárskej a menovej únie EÚ a naplniť jeden zo základných cieľov Zmluvy o Európskej 

únii. Nahradilo už 16 národných mien v EÚ, ako napríklad francúzsky frank či nemeckú 

marku, a je aj oficiálnou menou krajín, ktoré nepatria do eurozóny (Monako, San Maríno, 

Vatikán). Euro sa stalo oficiálnym platidlom v krajinách eurozóny a začalo pôsobiť v reálnej 

a hotovostnej podobe od roku 2001. Od tej doby sa euro vyvinulo na menu s medzinárodnou 

váhou a patrí medzi najdôležitejšie meny na svete. Poslednou krajinou, ktorá prijala euro je 

Slovenská republika, kde platí od roku 2009. 

 

Euro prešlo dlhým vývojom, pokiaľ sa začlenilo medzi svetové meny. Celý 

integračný proces Európskej únie vrátane zavedenia spoločnej meny bol komplikovaný 

a zložitý. Nie každý sa stotožňoval s myšlienkou vzdať sa národnej meny na úkor eura, aj keď 

bola podpísaná  Maastrichtská zmluva všetkými členmi únie. Dva štáty, ktoré odmietli 

pokročiť v európskej integrácii si vyžiadali trvalú výnimku, ktorá im umožnila neprijať 

spoločnú menu. Jedná sa o štáty Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska  (UK)1 

a Dánsko.  

 

Ekonomika  Veľkej Británie patrí medzi  najsilnejšie ekonomiky na svete. Veľká 

Británia nepatrila medzi tie krajiny, ktoré sa zapríčinili o začatie európskej integrácie, ale 

napriek tomu je jej súčasťou. Stála pri podpise Jednotného Európskeho Aktu, alebo 

Maastrichtskej zmluvy, a ďalších významných projektov Európskych spoločenstiev (ES). Ale 

negatívny tieň vrhá na ňu skutočnosť, že doteraz neprijala euro. Dôvody sú rôzne. Či už sa 

jedná o ekonomické alebo politické dôvody, ani verejnosť Veľkej Británie nie je naklonená 

 myšlienke vzdať sa národnej meny.    

 

Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať príčiny doterajšej neúčasti Veľkej 

Británie na budovaní Európskej menovej únie a rozpoznať náklady a prínosy jej rozhodnutia.  

 

                                                 
1 Pre Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa oficiálne používajú skrátené výrazy Veľká 
Británia, alebo UK. 
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Kapitola - Teória menovej integrácie   rozoberá príčiny, dôvody vzniku menových 

únií, aké sú náklady a prínosy účasti krajiny na budovaní menovej únie, a aké menové únie sa 

v súčasnosti nachádzajú vo svete.  

 

Kapitola - Európska menová integrácia vysvetľuje proces, ktorým musela prejsť 

Európska únia, kým konečne prijala jednotnú menu - euro. Nie sú to len tri základné etapy 

formovania menovej únie, ale aj vývoj pred začatím vytvárania spoločnej meny. Výsledkom 

bolo určenie krajín, ktoré príjmu spoločnú menu.  

 

Kapitola -  Menová politika Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska  

sa už zameriava na menovú politiku centrálnej banky - The Bank of England (BoE). V druhej 

časti tejto kapitoly bude analyzovaná  menová politika EÚ, ktorá sa realizuje v krajinách 

eurozóny prostredníctvom Európskej Centrálnej banky (ECB).  

 

Kapitola - Analýza nákladov a prínosov členstva Spojeného kráľovstva Veľkej 

Británie a Severného Írska v eurozóne  poskytuje analýzu dôvodov neúčasti Veľkej Británie v 

eurozóne. Zameriava sa hlavne na politické dôvody, ekonomické testy, nazývané Brownove 

testy a ekonomickú analýzu, kde budú porovnané základné ekonomické ukazovatele Veľkej 

Británie a EÚ.  

 

V  Závere  je zhrnutá celá bakalárska práca a zhodnotená analýza neúčasti Veľkej 

Británie v Európskej menovej únii.  
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2 Teória menovej integrácie 

 

Pri analýze výhod a nevýhod spojených s vytvorením menovej únie, možno zvoliť 

dva rozdielne prístupy, teoretický a empirický. Teoretický prístup vychádza z tradičnej teórie 

optimálnych menových oblastí, ktorá bola vytvorená v 60. rokoch 20. storočia R. A. 

Mundellom a ďalej potom rozvinutá R. McKinnonom, P. B. Kenenom a ďalšími. Táto teória 

prešla v posledných  rokoch viacerými revíziami, ale myšlienka ostáva rovnaká.  

Druhý prístup k hodnoteniu nákladov a prínosov spojených s členstvom v menovej únii 

vychádza z empirického hodnotenia existujúcich zoskupení, ktoré možno označiť za 

optimálne menové oblasti. Najčastejšie citovaným príkladom bývajú Spojené štáty americké, 

ale v dnešnej dobe veľkú pozornosť púta Európska menová integrácia a vytvorená 

Hospodárska a menová únia.  

 

Moju pozornosť najviac upútal práve teoretický prístup, z ktorého potom vychádzajú 

už empirické hodnotenia a príklady menových únií. Najčastejšie sa pozornosť upriamuje na 

náklady a prínosy ako na teórie.  

 

2.1 Prínosy a náklady vytvorenia menovej únie 

 

V 70. rokoch 20. storočia sa postupne presadzuje aj iné poňatie optimálnej menovej 

oblasti. Je založené na cost-benefit analýze optimálnej menovej oblasti. Priaznivci tohto 

prístupu už nepokračujú v hľadaní vhodných charakteristík krajín, ktoré sa chcú stať súčasťou 

menovej únie, ale pozornosť zameriavajú na analýzu prínosov a nákladov, ktoré krajinám 

vznikajú pri vytváraní menovej únie.  

 

2.1.1 Prínosy menovej únie 

 

Medzi prínosy menovej únie patrí nespočetné množstvo argumentov. Príkladom 

môže byť fixácia menových kurzov členských krajín menovej únie, čo  predstavuje značnú 

úsporu nákladov spojených s konverziou jednej meny do druhej.  
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V rámci menovej únie sa vytvárajú lepšie podmienky pre pohyb výrobných faktorov 

a tým aj pre ekonomický rast, zamestnanosť a stabilnejší cenový vývoj.  

 

Spoločná mena vychádzajúca z ekonomického rámca stimuluje investície 

a zamestnanosť. Dochádza k tomu z dôvodu, že takéto stabilné ekonomické prostredie 

podporuje rast úspor a zlepšuje alokáciu zdrojov a tým opäť ekonomický rast, zamestnanosť 

a životnú úroveň. Deficit štátneho rozpočtu je pod kontrolou a cenová úroveň je relatívne 

stabilná. 

Jednotná mena predstavuje viac sily a viac suverenity vo svete, a tým aj zvýšenie prestížnosti  

členských krajín ako celku. Všetky transakcie prevádzané v jednej mene zjednoduší, zrýchli 

a zlacnie celý proces realizácie medzinárodných ekonomických vzťahov, pretože zanikne 

potreba vzájomných prepočtov a prevodov z jednej meny do druhej, čo značne zaťažuje 

bankový systém a ostatné zúčastnené ekonomické subjekty.  

Jednotná mena výrazne uľahčí situáciu spotrebiteľom, nakoľko im umožní priame porovnanie 

cien tovarov a služieb jednotlivých krajín menovej únie, čo určite prispeje aj k posilneniu 

vzájomnej konkurencie. 2 

 

Prínosy spojené so zavedením spoločnej meny možno hľadať skôr na úrovni 

mikroekonomickej. Sú známe dva významné faktory ovplyvňujúce veľkosť potencionálnych 

prínosov. Prvým je odstránenie transakčných nákladov spojených s existenciou národných 

mien. Druhým je následne zníženie neistoty spojené s neočakávanými zmenami menových 

kurzov, čiže tzv. kurzového rizika. Je teda zrejmé, že hlavnými príjemcami prínosov sú 

predovšetkým podnikateľské subjekty pôsobiace na jednotnom vnútornom trhu  a obyvatelia 

členských krajín eurozóny.3 Samozrejme existujú aj prínosy na makroekonomickej úrovni, 

ako je rast vzájomnej obchodnej výmeny, zvýšený príliv priamych zahraničných investícií 

a vyššia dynamika ekonomického rastu. Tie sa ale omnoho horšie kvantifikujú, pretože tu 

pôsobí celá rada spolupôsobiacich faktorov, ktoré nemajú jednoznačnú väzbu na proces 

menovej integrácie. 

 

Medzi hlavné prínosy menovej únie, možno zaradiť: 

                                                 
2 Brůžek (2001) 
3 Obidve skupiny môžu využiť naplno všetky výhody súvisiace s existenciou štyroch slobôd – voľného pohybu 
výrobkov, služieb, kapitálu a osôb – až po zavedení spoločnej meny, čiže po odstránení transakčných nákladov 
spojených so zmenou národných mien a po čiastočnej eliminácii existencie kurzového rizika súvisiaceho 
s neočakávanými pohybmi menových kurzov.  
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• prínosy z eliminácie transakčných nákladov, 

• nepriame prínosy z eliminácie transakčných nákladov- cenová transparentnosť, 

• zníženie kurzového rizika a cenový mechanizmus, 

• zníženie kurzového rizika a úrokovej sadzby, 

• znížená potreba držby devízových rezerv, 

• verejné zisky prameniace z nižšej neistoty, 

• výnosy medzinárodnej meny, 

• otvorenosť ekonomiky, 

• redukcia špekulatívnych kapitálových tokov atď.   

 

2.1.2 Náklady menovej únie 

 

Účasť v menovej únii členským krajinám neprináša len prínosy, ale takisto aj 

náklady.  

 

Najväčšou obavou býva strach zo straty nezávislosti monetárnej politiky – tá je 

v prípade únie kontrolovaná všetkými členskými krajinami. Tým strácajú jednu z možností, 

ako sa vyrovnať s asymetrickým šokom (symetrický šok nie je až tak obávaný, nakoľko vo 

vnútri potencionálnej menovej únie nevyvoláva potrebu zmeny menového kurzu).  

 

Nevyjasnenou otázkou, býva otázka fiškálnej politiky. Nie je jasné, aké sú v prípade 

členstva v menovej únie implikácie pre nezávislú fiškálnu politiku. Nie je nutné očakávať, že 

menová únia bude znamenať koniec národných fiškálnych politík; istá centralizácia fiškálnej 

politiky však môže slúžiť ako jeden z prostriedkov absorpcie asymetrických šokov. Na druhej 

strane sa zdá, že centralizácia vládnych výdajov často vedie k ich zvýšeniu.4 

 

To sú len dva príklady z niekoľko desiatok nevýhod, ktoré menová únia prináša.  

 

Hlavné príčiny existencie nákladov menovej únie: 

• rozdielne miery ekonomického rastu, 

                                                 
4 Horváth, Komárek (2002) 
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• náklady spojené s otvorenosťou ekonomiky, 

• strata výnosov z  ražobného5, 

• možné zvýšenie nerovnosti medzi bohatšími a chudobnejšími regiónmi, 

• rozdiely v inštitúciách pracovného trhu, 

• rozdielne preferencie krajín medzi infláciou a nezamestnanosťou, 

• strata menového kurzu ako vyrovnávacieho nástroja atď. 

 

 

2.2 Teória optimálnych menových oblastí 

 

Pojem optimálne menové oblasti ako prvý uviedol v 60. rokoch 20. storočia R. A. 

Mundell vo svojej práci, v ktorej sa zaoberal otázkou vhodnosti jednotlivých kurzových 

režimov pre zoskupenie štátov, nie pre jednotlivú krajinu. Jeho práca obsahovala podmienky, 

ktoré musí krajina spĺňať, ak sa chce zúčastniť vyššej formy integrácie, spoločnej menovej 

únie.  

 

2.2.1 „Optimálne menové oblasti“ 

 

Podľa Mundella rozlišujeme pojmy menová únia a menová oblasť. V obidvoch 

prípadoch je použitý režim fixného kurzu. Podstatným rozdielom medzi týmito dvoma 

pojmami, je v počte mien obiehajúcich na danom území. V menovej oblasti obiehajú dve, 

alebo viac mien navzájom fixovaných k sebe, menová únia zahrňuje záväzok členských krajín 

zdieľať jedinú spoločnú menu.  

 

Existuje veľa názorov a autorov zaoberajúcich sa pojmami menová únia a menová 

oblasť. Niektorí považujú tieto dve spojenia za synonymá, iní, ako Mundell, zas nie. V tejto 

práci tieto dve spojenia budú považované za synonymá, tak ako aj väčšina názorov na túto 

problematiku.  

 

                                                 
5 Ražobné je príjem, ktorý získa vláda financovaním rozpočtového  deficitu zmenou monetárnej bázy. 
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Optimálna menová oblasť (OCA) je optimálne geografické územie so spoločnou 

menou, prípadne niekoľkými menami, ktorých menové kurzy sú neodvolateľne zafixované 

s možnosťou ich budúceho zjednotenia. Voči tretím krajinám môže spoločná mena voľne 

plávať. Územie optimálnej menovej oblasti je dané územím suverénnych štátov, ktoré 

používajú spoločnú menu alebo ktoré fixujú navzájom svoje meny. Optimalita je daná 

splnením niekoľkých kritérií OCA, ktoré musia krajiny spĺňať, aby ich výnosy z členstva 

v menovej únii prevyšovali náklady. 6 

 

2.2.2 Vývoj teórie optimálnych menových oblastí 

 

Literatúru o teórii OCA možno rozdeliť do dvoch základných prúdov.  

 

Prvý prúd, vznikajúci hlavne v 60. rokoch 20.storočia, sa snaží nájsť základné 

ekonomické charakteristiky, ktoré má krajina naplňovať, aby bolo možné určiť, kde ležia 

pomyslené hranice OCA (v priestore, v ktorom je používanie jednej meny optimálne).  

Druhý prúd, ktorého počiatky siahajú do 70. rokov 20.storočia, predpokladá, že všetky 

atribúty OCA nenaplňuje žiadna krajina. Tento prúd teda nepokračuje v hľadaní uvedených 

charakteristík, ale koncentruje sa na analýzu prínosov a nákladov, ktoré vznikajú pri vytváraní 

menovej únie. 7 Otázka participovania v menovej únii8 sa tak stáva stále viac otázkou 

empirickou. Neskoršie teória OCA absorbovala aj „Lucasovu krivku“ , možnú endogenitu 

optimálnych menových zón, rovnako ako moderné makroekonomické teórie.  

 

V súčasnosti môžeme rozlíšiť dva základne prístupy k teórii OCA – ranný a súčasný. 

Obe majú svoje výhody, ale ranný prístup má v sebe obsiahnuté isté teoretické kontroverzie; 

na druhej strane tento čisto makroekonomický prístup dobre analyzuje absorpciu šokov. 

Súčasný pohľad berie viac v úvahu aj mikroekonomické aspekty a neefektívnosť nominálnych 

menových kurzov v absorpcii šokov. Mundell (2000, s. 291 – voľný preklad autorov) tento 

pohľad podporuje: „Asymetrické šoky sa môžu vyskytnúť [...], ale menové kurzy skoro nikdy 

nie sú správnou cestou k eliminácii týchto šokov.“ 9 

 

                                                 
6 Mongelli (2002)  
7 Prípadne takisto obráteného trendu – rozpadu únie  
8 Menovou úniou chápeme situáciu, kedy politicky nezávislé štáty prijímajú spoločnú menu 
9 Horváth, Komárek  (2002) 
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Koncept optimálnych menových zón bol plne rozvinutý počas povojnových diskusií 

o vhodnosti rôznych menových systémov. Po druhej svetovej vojne, na základe 

Brettonwoodských dohôd, väčšina krajín „zavesila“ svoju menu na americký dolár, ktorý bolo 

možné zmeniť za zlato pri fixnom kurze. Vznik teórie OCA priamo nadväzuje na 

Friedmanovu argumentáciu o istej superiorite plávajúcich kurzov voči fixným kurzom. Podľa 

Friedmana plávajúce kurzy dovoľujú lepšie prispôsobenie sa šokom, a preto je prijatie tohto 

kurzového režimu pre ekonomiky vhodnejšie. Ak sú ceny a mzdy relatívne rigidné a výrobné 

faktory nie sú medzi krajinami dostatočne mobilné, potom v prípade, že ekonomika čelí 

negatívnemu dopytovému alebo ponukovému šoku, je jediným možným prispôsobením 

zmena menového kurzu. V prípade fixného kurzu by šok vyvolal nepríjemné zmeny v cenovej 

hladine či zamestnanosti. Pochopiteľne v situácii, kedy sa ceny dokážu bezprostredne 

prispôsobovať všetkým relevantným informáciám a mobilita pracovnej sily je dostatočne 

vysoká, potom sa rozdiel medzi fixným a plávajúcim kurzom podľa Friedmana stráca. 

Friedman takisto uznával, že pokiaľ sú medzi krajinami nejaké špeciálne väzby (napr. medzi 

Veľkou Britániou a jej bývalými kolóniami) a/alebo pokiaľ je vplyv vlády na fungovanie 

ekonomiky zanedbateľný, môže byť správnou voľbou aj fixný kurz.10 Pre teóriu OCA je 

hlavne zaujímavý postreh o možnom rozdiele medzi regiónom, v ktorom je ekonomicky 

výhodnejšie používať jednu menu, a samostatnou krajinou, v ktorej je mena naozaj 

používaná. Týmto poznatkom bola teória OCA definovaná. 11  

 

2.2.3 Zakladatelia teórie optimálnych menových oblastí  

 

Za zakladateľov tejto významnej teórie, ktorá je predpokladom úspešnej menovej 

integrácie, považujeme tieto osobnosti: 

• Robert A. Mundell 

• Peter Kenen  

• Ronald McKinnon  

 

Robert A. Mundell sa narodil v Kanade a v súčasnosti pôsobí ako ekonóm na 

Kolumbijskej univerzite. V roku 1999 získal Nobelovu cenu za vytvorenie teórie OCA a za 

                                                 
10 Horváth, Komárek (2002) 
11 Horváth, Komárek (2002) 
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položenie základov na poli makroekonómie otvorenej ekonomiky. Je zástancom celosvetovej 

jednotnej meny.    

 

Peter Kenen v súčasnosti pracuje na Princetonskej univerzite a práve on prispel 

k porozumeniu medzinárodných menových systémov. Je známym pozorovateľom európskej 

menovej integrácie.12  

 

Ronald McKinnon  zo Stanfordskej univerzity takisto významne prispel 

k medzinárodnej menovej literatúre. Je známy svojím kritickým hodnotením Európskej 

menovej únie.13 

 

Každý z týchto autorov prispel k formulácii základných kritérií optimálnej menovej 

oblasti, ktoré budú priblížené v nasledujúcej časti tejto práce.   

 

2.2.4 Kritéria optimálnej menovej oblasti  

 

Základným problémom je substitučný vzťah medzi nákladmi a prínosmi. Neexistuje 

jednoduchá odpoveď na otázku, či prijatie spoločnej meny v určitej oblasti je tým 

najvhodnejším riešením. Teória OCA však prináša kritéria, na základe ktorých je možné 

posúdiť náklady a nevyhnutnosť zdieľať jednu menu.  

 

2.2.4.1 Mobilita pracovnej sily  

 

Toto kritérium bolo spracované Mundellom. Podľa neho optimálne menové oblasti 

sú také oblasti, v rámci ktorých sa ľudia ľahko pohybujú. Myšlienka spočíva v tom, že 

náklady zdieľané rovnakou menou budú znížené, pokiaľ by produkčné faktory – kapitál 

a pracovná sila – boli úplne premiestniteľné (mobilné) cez hranice. Vzhľadom k tomu, že 

kapitál je mobilný, skutočnou prekážkou je nedostatok mobility pracovnej sily.14  

 

                                                 
12 Baldwin, Wyplosz (2008) 
13 Baldwin, Wyplosz (2008) 
14 Baldwin, Wyplosz (2008) 
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Vo svojom prvom článku Mundell definoval optimálnu menovú zónu ako priestor 

s vnútornou mobilitou faktorov a vonkajšou nemobilitou faktorov. 15 

Mundell nadväzuje na Friedmanovu argumentáciu o prispôsobení sa šoku plávajúcim kurzom 

pomocou špeciálneho prípadu, kedy sa medzi dvoma krajinami (A a B) predpokladá 

asymetrický posun dopytu. Na začiatku sú krajiny v rovnováhe s plnou zamestnanosťou 

a vyrovnanou obchodnou bilanciou. Obidve krajiny majú svoju vlastnú menu, čo znamená, že 

si môžu určiť kvantitu peňazí v obehu a cenu svojej meny. Predpokladajme, že  sa dopyt 

presunie z produktu krajiny A na produkt krajiny B, ako je to zachytené pomocou Grafu 2.1. 

 

Graf 2.1  Asymetrické presuny dopytu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Zdroj: Horváth, Komárek, (2002) 

. Vysvetlivky: AD – agregátny dopyt, AS – agregátna ponuka, P – cenová hladina, Y – dôchodok  

 

Výsledkom asymetrického šoku je pokles dôchodku a vznik nezamestnanosti 

v krajine A. Ak neklesne aj domáca spotreba, vznikne v krajine A deficit obchodnej bilancie 

a pravdepodobne aj štátneho rozpočtu. Opačné pohyby nastanú v krajine B. Ak vzrastú ceny 

v krajine B rýchlejšie než v krajine A, bremeno prispôsobenia sa k rovnováhe prevezme aj 

krajina B (výrobky krajiny B sú pri relatívne vyšších cenách menej konkurencieschopné). Je 

evidentné, že plávajúci menový kurz môže ekonomiku priviesť späť k rovnováhe v prípade, 

že menový priestor, v ktorom sú národné meny používané, sa „geograficky“ rovná 

optimálnemu menovému priestoru. Pri zaoberaní sa otázkami dopadov, kedy k takejto 

rovnosti nedochádza, je potrebné  krajiny rozdeliť na západnú a východnú časť a  obidve 

                                                 
15 Horváth, Komárek (2002) 
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krajiny ako jeden región. Ak dopyt poklesne napr. len v západnej časti obidvoch krajín 

a vzrastie v častiach východnej, potom režim plávajúcich kurzov krajín nijako nepomôže 

a pomocou tohto stabilizatóra nedôjde k návratu do rovnováhy. Mundell ponúka niekoľko 

možností ako sa asymetrickému šoku prispôsobiť bez pomoci kurzov. 16 

Ak budú mzdy flexibilné, mzdové nároky v západných častiach krajín A a B budú 

redukované a vo východných častiach môžu rásť.  Pracovná sila sa bude presúvať zo 

západných do východných častí jednotlivých krajín. Rovnováhy možno dosiahnuť 

prostredníctvom fiškálnej politiky. Vo východných častiach krajín sú zvýšené dane 

a redistribuované do západných častí, kde je síce obchodná bilancia stále záporná, ale je 

financovaná prostredníctvom transferov. Je jasné, že tento spôsob absorpcie šoku je funkčný 

len za predpokladu dočasného charakteru tohto šoku.  

Pokiaľ by medzi regiónmi existovala vysoká mobilita výrobných faktorov, hlavne 

pracovných síl, viedlo by to v predchádzajúcom prípade k migrácii pracovníkov 

z východného do západného regiónu, čo by zvýšilo ponuku výrobných faktorov a výstup, 

a znížilo inflačné tlaky na západe, a súčasne pomohlo zmierniť nezamestnanosť na východe. 

Mobilita faktorov tak môže slúžiť ako náhrada zmien menových kurzov pri dosahovaní 

rovnováhy a zvyšovania bohatstva obidvoch regiónov. Odtiaľto pochádza Mundellova 

definícia regiónu: región vymedzuje vnútorná mobilita a vonkajšia imobilita výrobných 

faktorov.17  

 

2.2.4.2 Diverzifikácia výroby  

 

Podľa Kenena,  mobilita pracovnej sily nestačí k tomu, aby bolo dosiahnutého 

optima v menovej únii. Väčšina hospodárskych šokov podľa neho môže byť spojená so 

zmenou v skladbe dôchodku, ako napr.  s dôsledkom zmeny preferencií spotrebiteľov či 

dôsledkom nových technológii. Takéto hospodárske šoky sa objavujú každý deň. Aby  

hospodársky šok spôsobil problémy v menovej únii, musí byť veľký a asymetrický. Krajiny, 

ktoré majú najväčšie problémy s asymetrickými hospodárskymi šokmi, sú práve tie, ktoré sa 

špecializujú v úzkom sortimente výrobkov. Je to z toho dôvodu, že ak v jednej krajine 

menovej únie poklesne dopyt po hlavnom výrobku, ovplyvní to aj iné krajiny tejto menovej 

únie.  

                                                 
16 Horváth, Komárek (2002) 
17 Horváth, Komárek (2002) 
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To je základom pre objasnenie tohto kritéria optimálnej menovej oblasti. Ekonomiky 

členských krajín by mali byť značne diverzifikované a produkovať podobné druhy výrobkov. 

Tým je zabezpečené, že celkové náklady budú menšie, a v dôsledku toho nebude potrebné tak 

často prispôsobovať menový kurz.   

 

2.2.4.3 Otvorenosť ekonomiky 

 

Podľa tvorcu tohto kritéria, mobilita pracovnej sily je taktiež nedostačujúca, a preto 

Mckinnen sformuloval ďalšie kritérium, podľa ktorého sú plávajúce kurzy vhodné len pre 

uzavreté ekonomiky. Čím viac bude ekonomika otvorená, tým bude pre ňu výhodnejšie 

začleniť sa do menovej únie a  využívať systém fixných kurzov.  

Pokiaľ je ekonomika veľmi malá a otvorená obchodu, má malú schopnosť 

ovplyvňovať ceny svojho tovaru na svetovom trhu, a preto pričlenenie sa krajiny do menovej 

únie neznamená takú stratu (v prípade asymetrických šokov).  

 

Z uvedeného dôvodu, optimálnu menovú oblasť tvoria krajiny, ktoré sú veľmi 

otvorené obchodu a úzko medzi sebou obchodujú. 18 

 

2.2.4.4 Ostatné kritéria optimálnej menovej oblasti  

 

V predchádzajúcej časti boli opísané základné kritéria teórie OCA. Postupom času sa 

vytvorili aj iné kritéria, prostredníctvom ktorých môžu krajiny čerpať výhody zo spoločnej 

meny. Sú to predovšetkým tieto kritéria: 

 

• Transferové kritérium (fiškálne transfery), 

• kritérium jednotnosti priorít, 

• kritérium súdržnosti, 

• podobná miera inflácie krajín, 

• cenová a mzdová flexibilita. 

 

                                                 
18 Baldwin, Wyplosz (2002) 
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2.3 Menové integrácie vo svete 

 

Regionálne menové zóny historicky vznikali z rôznych dôvodov historických 

„existenčných“, ekonomických a hlavne politických. Prevahu politického faktora možno 

napríklad nájsť v procese vytvárania samostatného nemeckého štátu v roku 1871 (ale aj 

v roku 1990, kedy došlo k spojeniu východnej a západnej časti súčasného Nemecka) 

a v procese konštituovania ďalších krajín (napr. Švajčiarsko alebo Taliansko). Tzv. existenčné 

dôvody pre vytvorenie regionálnych menových zón sú charakteristické pre skupinu 

geograficky, ale aj populačne veľmi malých krajín, pre ktoré je akceptácia a legalizácia meny 

hospodársky silnejšieho susedného štátu, resp. významného obchodného partnera, 

nevyhnutnosťou.  Do tejto skupiny patria napr. európske krajiny, ako je Lichtenštajsko, 

Monako, alebo Vatikán. V mimoeurópskych častiach sveta ide napríklad o Nauru, Kiribati 

alebo Salvádor. Pre úplnosť je vhodné dodať, že vo svete existujú naopak aj prípady, kedy 

v rámci jedného oficiálneho územného celku obieha viac mien – príkladom je napríklad 

Hongkong alebo Maccao.  

 

Najznámejšou a ekonomicky najsilnejšou je pochopiteľne Európska menová únia 

EMU, založená v bezhotovostnej forme na začiatku roku 1999. Vo svete však existujú 

samozrejme aj ďalšie regionálne menové únie; stručne nám to pripomína Tabuľka 2.1.   

 

Vo svete vzniklo doteraz viacero významných menových únii. Príloha č. 1 

znázorňuje základné smery vo vytváraní regionálnych menových únií.  

 

Problematika menovej integrácie je pomerne príťažlivou témou na všetkých 

kontinentoch. Veľmi progresívne je vytváranie menovej únie v rámci štátov ECOWAS 

(Economic Community of West African States);  ktorá by sa  mala stáť skutočnosťou už 

v pomerne krátkom horizonte.19  

 

 

 

 

 

                                                 
19 Horváth, Komárek  (2002) 
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Tabuľka 2.1   Existujúce menové únie (mimo Európy)  – stručný prehľad 

 Menové únie Mena Centrálna banka 

Východná karibská menová 

zóna (1950) 

Východný karibský menový 

dolár (viazaný na USD) 

Východná karibská centrálna 

banka 

Centrálne africké 

ekonomické a monetárne 

spoločenstvo 

Frank skupiny krajín 

s finančnou spoluprácou 

v Afrike (viazaný na EUR)* 

Banka afrických štátov 

Západná africká ekonomická 

a monetárna únia 

Frank afrického menového 

spoločenstva(viazaný na 

EUR)* 

Centrálna banka štátov 

západnej Afriky 

Poznámka: * bežne sa nazýva CFA – frank 

Zdroj: Horváth, Komárek (2002)  

 

2.4 Zhrnutie 

 

Teória optimálnych menových oblastí, ktorá je základom menovej integrácie, vznikla 

v 60. rokoch 20. storočia R. A. Mundellom a je ďalej doplnená McKinnonom a Kenenom. Jej 

základom sú optimálne menové oblasti, ktoré predstavujú také geografické územie so 

spoločnou menou, prípadne niekoľkými menami, ktorých menové kurzy sú neodvolateľne 

zafixované s možnosťou ich budúceho zjednotenia. Optimalita je daná rôznymi kritériami, 

ktoré krajina musí spĺňať, aby výnosy z členstva v menovej únii prevyšovali náklady. Medzi 

základné kritéria patrí: mobilita pracovnej sily, diverzifikácia výroby a otvorenosť 

ekonomiky. Ďalšie kritéria sú: transferové kritérium, kritérium súdržnosti, podobná miera 

inflácie krajín a cenová a mzdová flexibilita.   

 

V posledných rokoch sa presadzuje aj iné poňatie optimálnej menovej oblasti, 

založené na cost-benefit analýze. V tomto prípade je pozornosť zameraná na náklady 

a prínosy, ktoré sú spojené s členstvom v menovej únii. Za základné prínosy možno 

považovať: prínosy z eliminácie transakčných nákladov, zníženie kurzového rizika, výnosy 
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z medzinárodnej meny a otvorenosť ekonomiky. Naopak náklady môžu byť nasledujúce: 

náklady spojené s otvorenosťou ekonomiky, strata výnosov z  ražobného, rozdielne 

preferencie krajín medzi infláciou a nezamestnanosťou, či strata menového kurzu ako 

vyrovnávacieho nástroja.  

 

V praxi sa teória menovej integrácie prejavuje práve vznikom menových únií. Medzi 

najznámejšie patria Európska menová únia, Východná karibská menová zóna, Západná 

africká ekonomická a monetárna únia  a iné. Nie sú však jediné a vo svete stále vznikajú 

tendencie pre vytvorenie nových menových únií.  
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3 Európska menová integrácia 

 

Vývoj menovej politiky v rámci ES je klasickou otázkou toho, ako sa môže oblasť, 

ktorá stála v prvopočiatku na okraji záujmov zakladajúcich štátov, postupne integrovať až sa 

stane jednou zo spoločných politík Spoločenstva. Ide o jedinú politiku, ktorá prešla tak 

dramatickým vývojom. Hlavným dôvodom, prečo sa krajiny rozhodli pre spoločnú menovú 

integráciu, bola snaha obmedziť kolísanie menového kurzu v rámci regiónu. Krajiny 

sa rozhodli vzdať svojej národnej meny  a vsadiť na istotu stability menového kurzu 

z rôznych príčin. Jednou z príčin sú zlé skúsenosti z minulosti, iným príkladom môže byť 

hospodárska logika. Mať spoločnú menu v jednom regióne znamená nielen postup k vyššiemu 

stupňu ekonomickej integrácie 20, ale aj záväzok a dôveru.  

 

3.1 Formovanie menovej spolupráce v rámci EHS 

 

Rímske dohody z 25. marca 1957 (s platnosťou o d 1.1.1958) o založení Európskeho 

hospodárskeho spoločenstva (EHS) neupravovali bezprostredne otázky menovej spolupráce 

medzi členskými krajinami. Medzi základné ciele EHS patria: plynulý hospodársky rast, užšie 

vzťahy medzi členskými krajinami a zvyšovanie životnej úrovne. Členské krajiny sa zaviazali 

len k vytvoreniu spoločného trhu, čo znamenalo oblasť s voľným pohybom výrobkov, služieb, 

osôb a kapitálu. Menová politika mala len dotvárať nevyhnutné podmienky pre fungovanie 

tohto trhu. Práve preto Rímska zmluva neobsahuje žiadnu kapitolu ani žiadny samostatný 

článok, ktoré by sa zaoberali formovaním spolupráce v menovej oblasti.  

 

Menová politika zostala vo zvrchovanej pôsobnosti jednotlivých členských krajín. 

Táto zdržanlivosť v oblasti koordinácie menových politík bola charakteristická pre celé 

povojnové obdobie.  

Nutnosť koordinácie menovej politiky členských krajín  prvýkrát odznela na 

zasadaní najvyšších predstaviteľov EHS v roku 1962. Bolo zdôraznené, že spoločný postup 

v menovej oblasti je podstatným predpokladom ďalšieho prehlbovania spolupráce 

v hospodárskej oblasti. Nedostatočný rozsah a kvalita vtedajšej menovej spolupráce sa naplno 

prejavili počas menovej krízy v roku 1963, ktorá najviac zasiahla Taliansko a Francúzsko. 

                                                 
20 Príloha č. 2  Stupne ekonomickej integrácie  
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Hlavnými znakmi krízy boli silné inflačné tendencie a obmedzený rast priemyselnej výroby 

vo všetkých členských krajinách EHS.  V roku 1968 sa objavila nová menová kríza, ktorá len 

urýchlila rozhodovací proces smerujúci k spoločnému postupu v menovej oblasti. Bolo jasné, 

že mechanizmus koordinácie menových politík založený na vzájomných konzultáciách a vôli 

zúčastnených strán k spolupráci v danej oblasti je nedostačujúci.  

 

3.1.1 Wernerov plán  

 

Konkrétny podnet k vytvoreniu hospodárskej a menovej únie v rámci ES vznikol na 

spoločnom zasadaní najvyšších predstaviteľov ES v Haagu ku konci roku 1969. Skupina 

expertov pod vedením luxemburského ministerského predsedu a ministra financií Pierra 

Wernera bola poverená vypracovaním plánu prechodu členských krajín ES k hospodárskej 

a menovej únii. Tento plán bol predložený Rade ministrov v roku 1970 v podobe dokumentu 

označovaného ako Wernerova správa. 21  

Wernerov plán obsahoval spoločnú koncepciu fungovania hospodárskej a menovej 

únie, ktorá mala byť vytvorená v troch etapách v priebehu desiatich rokov. Plán predpokladal:  

• zavedenie úplnej a neodvolateľnej zmeniteľnosti národných mien pri stabilite 

menových kurzov a nemennosti menových parít, 

• jednotnú menovú politiku riadenú centrálnou menovou inštitúciou, 

• centralizované rozhodovanie o rozpočtovej politike, 

• liberalizáciu pohybu kapitálu, 

• zjednotenie daňových systémov.  

 

V roku 1971 došlo k zrúteniu svetového menového systému postaveného na US 

doláre a vyvolalo uvoľnenie zmenných kurzov viacerých členských krajín ES, a tak bol 

pomerne ambiciózny Wernerov plán uznesením Rady ministrov v roku 1974 zrušený. 

Príčinou bola stále pretrvávajúca suverenita štátov v rozhodovaní o ich mene, až príliš veľká 

dominancia nemeckej marky a nedostatočná vôľa k spoločnému postupu v otázkach 

hospodárskej politiky pri ropnom šoku v roku 1971 (v tej dobe svetové centrá neboli schopné 

realizovať jednotnú stratégiu).  

 

                                                 
21 Marková (2006)  
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3.1.2 Had v tuneli  

 

Posledný zúfalý pokus zachrániť Brettonwoodský systém bolo rozhodnutie v roku 

1971 o rozšírení rozpätia fluktuácie doláru z ± 1 % na ± 2,25 %. Nedolárové meny, ako 

nemecká marka a francúzsky frank  teraz kolísali voči sebe samým až o 9 %. V rámci 

Brettonwoodskeho systému sú menové kurzy francúzskeho franku a nemeckej marky 

stanovené vo vzťahu k americkému doláru. Pri pohľade na situáciu keď sú obe meny na 

opačných protipóloch voči doláru, nemecká marka je 2,25 % nad dolárom a francúzsky frank 

je 2,25 % pod ním. V dôsledku toho je nemecká marka 4,5 % nad francúzskym frankom. 

Rada európskych krajín si myslela, že toto celkové rozpätie 9 % je príliš široké a rozhodli sa 

udržať svoje bilaterálne kurzy v rámci spoločného fluktuačného pásma o šírke ± 2,25 % (4,5 

%). Tým vzniká v rámci ES kurzový mechanizmus „zmenného hada“. Predstavuje 

koordinované riadenie zmenných kurzov, zamerané na udržanie stabilných kurzov mien 

členských štátov navzájom medzi sebou a flexibilným vzhľadom k americkému doláru.  

„Zmenný had“ nazývaný aj „had v tuneli“ bol pôvodne zahrnutý už do Wernerovho 

plánu. 

Holandsko a Belgicko okrem toho zúžili vzájomné kolísanie svojich mien na ±1 %, 

a tým bolo celkové menové usporiadanie nazývané aj ako „červ v rámci hada v tuneli“.  

V marci 1973 dochádza k uvoľneniu pevného kurzu amerického doláru, čím tento 

„tunel“ prestáva existovať. Tento mechanizmus však pretrváva ďalších sedem rokov, a to 

vytvorenou formou vnútornej európskej dohody zmenných kurzov za účasti členských aj 

nečlenských krajín.  

 

Obdobie „hada v tuneli“ sa vyznačovalo všeobecným kolísaním mien zúčastnených 

krajín. V tejto fáze boli vytvorené základy postupov vzájomnej spolupráce, v ktorej zužovanie 

fluktuačného pásma je prijímané ako indikátor menovej integrácie. 

 

 

3.2 Európsky menový systém 

 

Európsky menový systém (EMS)  vstúpil do platnosti 1. januára 1979. Jeho cieľom 

bolo vytvorenie menovej stability v Európe, ale predstavoval aj ochranu proti kolísaniu US 
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doláru. Predstavuje posun v koordinácii menovej politiky vo vnútri Spoločenstva, a to 

zavedením prísnejších menových pravidiel, intervenčných povinností, vytváraním spoločných 

devízových rezerv a vzájomne výhodných úverových podmienok.  

Do EMS sa zapojili všetky členské krajiny ES – Belgicko, Dánsko, Francúzsko, 

Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, SRN a Veľká Británia. K systému sa postupne 

pripojili aj nové členské krajiny ES – Grécko v roku 1984, Španielsko a Portugalsko v roku 

1989 a v roku 1995 Fínsko, Rakúsko a Švédsko. Všetky krajiny však neboli viazané 

povinnosťou riadiť sa pravidlami, na ktorých bol tento systém založený. To sa týka 

predovšetkým krajín, ktoré sa nezapojili do kurzového mechanizmu EMS.22 

 

Európsky menový systém bol tvorený týmito základnými prvkami: 

• európska menová jednotka ECU,  

• kurzový mechanizmus ERM,  

• úverový mechanizmus.  

 

3.2.1 Európska menová jednotka ECU 

 

Európska menová jednotka ECU bola základným prvkom EMS. Jej hodnota bola 

odvodzovaná z koša mien členských krajín. Váhové zastúpenie jednotlivých mien v menovom 

koši záviselo od:  

• podielu krajiny na hrubom domácom produkte ES,  

• podielu krajiny na vzájomnom obchode,  

• podielu centrálnych bánk na zjednaní o krátkodobej finančnej podpore.  

 

ECU bola vedená len v bezhotovostnej podobe. Jej hlavnou úlohou bolo plniť 

funkciu rezervnej meny vo vnútri Spoločenstva (transakcie medzi centrálnymi bankami, 

zostavovanie rozpočtu, poľnohospodárske platby, prevody zo štrukturálnych fondov atď.) 

a slúžiť ako nástroj transakcií vo vnútri celého EMS. Rozlišovalo sa medzi tzv. oficiálnou 

(používaná v rámci EMS), súkromnou (bankové operácie) a zelenou ECU ( určená pre 

poľnohospodárske platby).  

 

                                                 
22 Marková (2006) 
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3.2.2 Kurzový mechanizmus ERM  

 

Politická citlivosť v dobe vytvorenia EMS bola veľmi dôležitá. Nemecko by nikdy 

neriskovalo oslabenie svojej hviezdnej meny, nemeckej marky, zatiaľ čo Francúzsko by nikdy 

nechcelo byť v situácii, keď bude hrať voči Nemecku druhé husle. Naviac museli byť 

pribrané aj ďalšie krajiny. Okrem toho Veľká Británia sa vytrvalo stavala proti pevnému 

režimu menových kurzov. Riešenie uvedeného problému skĺbilo zdanlivo nezlučiteľné. 

Vybrané usporiadanie bolo zreteľne symetrické bez akejkoľvek meny otvorene umiestnenej 

do stredu. To vytvorilo jemný rozdiel medzi EMS, ktorého členmi boli de facto všetky krajiny 

ES, a Mechanizmom zmenných kurzov, ktorý bol dobrovoľným systémom. ERM je jedinou 

zmysluplnou časťou EMS. Spočíval na štyroch základných prvkoch: mriežka odsúhlasených 

bilaterálnych menových kurzov, vzájomnej podpore, povinnosti prijať rozhodnutie o novom 

nastavení kurzu a ECU. 

 

Paritná mriežka ERM 

 

Všetky meny ERM boli fixované jedna k druhej s fluktuačným pásmom o šírke ± 

2,25 % okolo centrálnej parity (Taliansku bola povolená hranica oscilácie vo výške ± 6 %, 

v súvislosti s jej vyššou mierou inflácie a domácimi politickými ťažkosťami).  

 

3.2.3 Úverový mechanizmus 

 

Ak má byť mechanizmus pevných menových kurzov dlhodobo funkčný, musí byť 

doplnený aj úverovým mechanizmom. Centrálne banky sú povinné intervenovať na 

devízových trhoch a tak musia mať prístup k zdrojom, ktoré by mohli operatívne použiť 

k zaisteniu stability svojej meny. Členské krajiny mohli využívať:  

• veľmi krátkodobú finančnú pomoc,  

• krátkodobú finančnú pomoc,  

• strednodobú finančnú pomoc.  
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3.2.4 Zhodnotenie EMS 

 

Európsky menový systém v priebehu 80–tych rokov výrazne prispel k stabilite 

menových kurzov vo vnútri Spoločenstva. Stáva sa mechanizmom, do ktorého je možné 

zapojiť aj nečlenské krajiny ES. Tento vývoj je výrazom hospodárskej disciplíny 

zúčastnených krajín. Vzostup vplyvu ERM sa prejavil aj tým, že v období roku 1991 a v 1. 

polovici roku 1992 sa k nemu postupne pripojili všetky štáty Spoločenstva s výnimkou 

Grécka, a na ECU napojili svoje meny v tej dobe aj nečlenské krajiny Švédsko, Nórsko, 

Fínsko a Cyprus.  

 

3.3 Vytvorenie HMU  

 

Relatívny úspech EMS podnietil v druhej polovici 80-tych rokoch Európsku komisiu 

k novým krokom smerom k vytvoreniu úplnej menovej únie s jednou spoločnou menou 

a centrálnou bankou. Znovuoživenie myšlienky na vybudovanie HMU prišlo s nástupom 

novej Komisie v čele s Jacquesom Delorsom v januári 1985 a jej zámerom bolo dospieť 

k dokončeniu jednotného vnútorného trhu. To sa prejavilo už v prvej revízii primárneho 

práva, Jednotnom európskom akte, kde bola táto otázka uvedená ako jedna z priorít.  

 

Jednotný európsky akt (Single European Act) bol podpísaný v roku 1986. Tento 

dokument zmluvne zakotvil prechod členských krajín ES na jednotný vnútorný trh. Jeho 

prijatím získal európsky integračný proces novú dynamiku. Členské krajiny sa dohodli aj na 

tom, že väčšina opatrení potrebných k vytvoreniu jednotného vnútorného trhu bude prijímaná 

kvalifikovanou väčšinou.  

 

3.3.1 Delorsova správa 

 

Európska rada na svojom zasadaní v Hannoveri 27. a  28.júna 1988 poverila výbor 

zložený z guvernérov centrálnych bánk, expertov a predsedu Komisie Jacqua Delorsa 

vypracovaním návrhu menovej únie. 
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Delorsova správa konštatuje, že integrácia smerom k Únii je podmienená úplnou 

konvergenciou makroekonomických výsledkov jednotlivých krajín a vyžaduje úzku 

koordináciu ich menovej a rozpočtovej politiky. Správa navrhuje dosiahnutie HMÚ v troch 

etapách. Prvá etapa má byť zameraná na konvergenciu; v druhej etape, súbežne 

s pokračujúcou konvergenciou, bude vytvorený autonómny systém európskych centrálnych 

bánk nezávislých na národných orgánoch aj na orgánoch Spoločenstva; tretia etapa bude 

zavŕšená zavedením spoločnej meny. Táto správa bola schválená v roku 1989 a bolo 

rozhodnuté, že prvá etapa HMU bude zahájená k 1. januáru 1990.  

 

Ku koncu roku 1992 prepukla doposiaľ najväčšia menová kríza vo vnútri EMS. 

Veľká Británia a Taliansko opúšťajú ERM, devalvuje peseta, escudo a írska libra a súčasne 

Švédsko, Fínsko a Nórsko rušia napojenie na ECU. To spôsobilo, že v decembri 1993 

dochádza k úprave oscilačného pásma pre všetky meny v rozsahu ±15 %. Výnimku tvorí len 

nemecká marka a holandský gulden, ktoré si v bilaterálnom kurze zachovali pôvodné rozpätie 

±2, 25%. 

 

3.3.2 Jednotlivé etapy vzniku HMÚ 

 

Podľa koncepcie prijatej Zmluvou o EÚ prebieha vytvorenie HMÚ v troch etapách. 

Práve táto zmluva zaväzuje členské štáty Spoločenstva k vytvoreniu hospodárskej a menovej 

únie a súčasne definuje zásady a postupy vedúce k jej realizácii.  

 

3.3.2.1 Prvá etapa 

 

Prvá etapa bola zahájená 1. júla 1990 a skončila 31. decembra 1993. Pre prvú etapu 

bolo podstatné zbližovanie, to znamená konvergencia národných ekonomík, ktorá bola 

dôležitým predpokladom pre dosiahnutie cenovej stability a zdravých financií. Práve preto 

členské štáty prijali dlhodobé konvergenčné programy, ktoré umožňovali zbližovanie 

národných ekonomík pod koordináciou Rady.  

  



 23 

3.3.2.2 Druhá etapa 

 

Druhá etapa začala pôsobiť od 1. januára 1994 a skončila 31. decembra 1998.  Táto 

etapa predstavuje prechodné štádium k dosiahnutiu konečného stupňa HMÚ. S pokračujúcou 

konvergenciou boli počas tejto etapy vytvorené technické predpoklady pre vznik menových 

inštitúcií, ktoré ponesú zodpovednosť za uskutočňovanie jednotnej menovej politiky Únie.  

 

3.3.2.3 Tretia etapa 

 

Tretia etapa začala 1. januára 1999. Počas tejto etapy sú národné meny, ktoré sa 

kvalifikovali k postupu do tejto etapy23, nahradzované jednotnou menou – eurom. V priebehu 

tejto etapy, ktorá trvala do 31. decembra 2001, fungovala spoločná mena len v rámci 

bezhotovostného platobného styku. Ako materializovaná mena v obehu bolo euro zavedené 

od 1. januára 2002.24 

 

 

3.4 Zhrnutie 

 
Hlavným cieľom pre začatie úvah nad menovou spoluprácou v európskom regióne 

bolo zabrániť kolísaniu menového kurzu. Prvýkrát táto myšlienka odznela na zasadaní 

najvyšších predstaviteľov EHS v roku 1962. Konkrétny plán na vybudovanie HMÚ vznikol 

v roku 1969 a niesol názov Wernerov plán. Práve ten obsahoval spoločnú koncepciu 

fungovania HMÚ, ktorá mala byť vytvorená v troch etapách v priebehu desiatich rokov. Plán 

predpokladal napríklad jednotnú menovú politiku riadenú centrálnou menovou inštitúciou, či 

zjednotenie daňových systémov. Príčinou neúspechu tohto plánu bolo zrútenie svetového 

menového systému založenom na americkom doláre a neustále pretrvávajúca suverenita 

štátov v oblasti menovej politiky.   

Novým prvkom na vytvorenie menovej stability v Európe, bolo vybudovanie 

Európskeho menového systému s platnosťou od 1. januára. 1979. Jeho základnými prvkami 

boli európska menová jednotka ECU, kurzový mechanizmus ERM a úverový mechanizmus.  

                                                 
23 Z pôvodných 15 členských krajín sa nekvalifikovalo Grécko (to sa pripojilo k HMU v roku 2001) a Švédsko. 
Dánsko a Veľká Británia využili svojej výnimky v Zmluve o EU a svoju účasť v tretej etape odmietli.  
24 Na to, aby krajina postúpila do tretej etapy, musela splniť konvergenčné kritéria (viď Príloha č. 3)  
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Úspech EMS podnietil k ďalším krokom a k vytvoreniu Delorsovej správy, na 

základe ktorej mala vzniknúť úplná HMÚ. Vytvorenie HMÚ je podmienené úplnou 

konvergenciou makroekonomických výsledkov jednotlivých krajín a vyžaduje úzku 

koordináciu ich menovej a rozpočtovej politiky. Správa navrhuje dosiahnutie HMÚ v troch 

etapách. Prvá etapa začala 1. januára 1990, kedy sa začal celý proces vznikania jednotnej 

meny. Počas druhej etapy od 1. januára 1994 vznikali technické predpoklady pre vznik 

menových inštitúcií.  Tretia etapa začala 1. januára 1999 a práve počas nej boli jednotlivé 

národné meny nahradzované eurom. Etapa trvala do konca roku 2001, kedy euro fungovalo 

len v bezhotovostnej forme. Ako materializovaná mena vstúpila do obehu 1.januára 2002. 

Týmto sa ukončil proces vytvárania spoločnej meny, ale proces budovania menovej únie 

pokračuje dodnes, a to prijímaním spoločnej meny ostatnými členskými krajinami EÚ, ktoré 

ešte nevstúpili do HMÚ.   
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4 Menová politika Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 

a Severného Írska 

 

Menová politika je súčasťou hospodárskej politiky štátu. Je to proces, ktorým vláda, 

centrálna banka, alebo iné menové inštitúcie regulujú množstvo peňazí v obehu. V prípade 

Veľkej Británie menová politika je vykonávaná samostatne centrálnou bankou nazývanou 

Bank of England.  Jej cieľom je cenová stabilita.   

 

4.1 Bank of England  

 

Bank of England (BoE) je centrálnou bankou Veľkej Británie a bola založená v roku 

1694 za účelom stať sa vládnou bankou. V súčasnosti táto banka vykonáva všetky funkcie 

centrálnej banky – udržuje cenovú stabilitu,  v spolupráci s vládou (Bank of England Act) 

podporuje ekonomický rast a emituje bankovky pre Anglicko a Wales.  

 

Pre vytváranie zdravého finančného prostredia sleduje banka dve hlavné oblasti: 

• menovú stabilitu – nízka inflácia, stabilita cien a dôvera v menu; 

• finančnú stabilitu – minimalizácia strát a rizík finančného systému ako celku. 

 

BoE zastáva funkciu bankára pre vládu aj pre komerčné banky. V roku 1997 dala 

vláda centrálnej banke nezávislosť na stanovenie monetárnej politiky prostredníctvom úrovní 

úrokových sadzieb tak, aby sa zhodovala s vládnym inflačným cielením. Aby nezávislosť pri 

rozhodovaní centrálnej banky bola ešte viac posilnená, zodpovednosť za vládny dlh bola 

prevedená v roku 1998 na novozriadený Úrad pre správu štátneho dlhu, ktorý zároveň od roku 

2000 spravuje aj účet štátneho rozpočtu.  

 

4.2 Rámec menovej politiky 

 

Cieľom monetárnej politiky banky je cenová stabilita, t.j. nízka inflácia. Zároveň 

podporuje aj vládne ekonomické ciele, ktoré zahŕňajú rast a zamestnanosť. Cenová stabilita je 

určovaná vládnym inflačným cielením, ktoré je vyhlasované každý rok britským ministrom 
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financií v rozpočtovom stanovisku. V tomto roku je vládne inflačné cielenie stanovené vo 

výške 2 %. 

 

V roku 1998 centrálna  banka vydala dokument „Bank of England Act“, ktorou sa 

banka stala nezávislou od vlády pri stanovovaní úrokovej miery. Banka je zodpovedná 

parlamentu a širokej verejnosti. Ale vláda má právomoc vydať príkaz banke k určeniu inej 

úrokovej miery na obmedzenú mieru pri extrémnych situáciách, ak to vyžaduje národný 

záujem.   

 

4.3 Infla čné cielenie 

 
2 % inflačný cieľ je vyjadrený ako podmienka ročnej sadzby inflácie založenej na 

Indexe spotrebiteľských cien (CPI). Inflačné cielenie nemá v úmysle znížiť infláciu na čo 

najnižšiu úroveň. Je to z toho dôvodu, že inflácia pod 2 % je považovaná za rovnako škodlivú 

ako inflácia nad túto úroveň. Preto je inflačný cieľ symetrický.  

V prípade, že sa cieľ odchýli čo i len o jeden percentuálny bod na oboch stranách, 

musí guvernér banky podať vysvetlenie ministrovi financií, prečo inflácia vzrástla, alebo 

klesla na takú mieru a aký ďalší postup banka navrhuje na zaistenie pôvodných cieľov. 

2 % inflačný cieľ znamená, že táto miera inflácie bude konštantne udržiavaná. 

Úrokové sadzby sa budú meniť stále a môžu spôsobovať nadbytočnú neistotu a nestálosť 

ekonomiky. Práve preto nie je možné udržiavať infláciu na 2 % v každom mesiaci. Z tohto 

dôvodu bol vytvorený Výbor pre menovú politiku, ktorého cieľom je stanovenie takých 

úrokových sadzieb, aby bolo možné uviesť infláciu do rámca v dostupný čas bez vytvorenia 

nevhodnej nestability ekonomiky.    

 

4.4 Výbor pre menovú politiku  

 

Hlavnou úlohou banky je dosiahnutie inflačného cieľa pomocou nastavenia úrokovej 

sadzby. O úrovni úrokovej sadzby rozhoduje špeciálny výbor – Výbor pre menovú politiku 

(Monetary Policy Committee). MPC sa skladá z 9 členov – päť ich je z Bank of England 

a štyria externí pracovníci sú menovaní ministrom financií. MPC zasadá mesačne 

a rozhodnutia sú vykonávané hlasovaním, pričom jeden člen má práve jeden hlas.  
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Ako pracuje menová politika BoE 

 

Pokúsiť sa ovplyvniť výdaje ekonomiky môže BoE jedine zmenou základnej 

úrokovej sadzby. Keď množstvo minutých peňazí rastie rýchlejšie ako hodnota 

vyprodukovaných výrobkov, nastáva inflácia. A tak jedine zmeny úrokových sadzieb môžu 

ovplyvniť a kontrolovať infláciu.  

Úroková sadzba BoE ovplyvňuje celú škálu úrokových sadzieb komerčných bánk, 

stavebných sporiteľní a ostatných inštitúcií, ktoré využíva celá spoločnosť. Takisto má vplyv 

na ceny finančných aktív, ako sú  cenné papiere a akcie a na menový kurz, ktorý ovplyvňuje 

dopyt spotrebiteľov a podnikov rôznymi spôsobmi. Znižovanie, alebo zvyšovanie úrokovej 

sadzby pôsobí na celkovú spotrebu v ekonomike.  

V dôsledku znižovania úrokovej sadzby je  šetrenie menej atraktívne a požičiavanie 

naopak viac atraktívne, čo stimuluje míňanie. Nízka úroková sadzba ovplyvňuje cash-flow 

spotrebiteľov a firiem, klesanie úrokovej sadzby redukuje zisk o šetrenie a o platbu úrokov 

plynúcich z úverov. Dlžníci sú náchylní utrácať viac peňazí než majú ako veritelia, takže čistý 

efekt nižšej úrokovej sadzby je podporiť celkovo vyššie výdavky. Opačná situácia nastáva, 

keď sa úroková sadzba zvýši.   

 

 

4.5 Menová politika eurozóny 

 

Za výkon menovej politiky v eurozóne zodpovedá Európska centrálna banka (ECB). 

Práve tá prebrala zodpovednosť za menovú politiku od národných centrálnych bánk po ich 

vstupe do eurozóny. Vytvorenie eurozóny bolo významným medzníkom v dlhom a zložitom 

procese európskej integrácie, ako bolo uvedené v druhej kapitole tejto práce. Právnym 

základom jednotnej menovej politiky je Zmluva o založení ES,  Štatút Európskeho systému 

centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. Na základe tohto štatútu bola 1. júna 1998 

založená ECB a Európsky systém centrálnych bánk (ESCB). ECB je jadrom eurosystému 

a ESCB. ECB a národné centrálne banky spoločne vykonávajú zverené úlohy. Podľa 

medzinárodného verejného práva má ECB právnu subjektivitu. ESCB pozostáva z ECB 

a národných centrálnych bánk všetkých členských štátov EÚ bez ohľadu na to, či prijali alebo 

neprijali euro. 
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ECB je zriadená šesťčlennou Výkonnou radou, ktorá je menovaná predstaviteľmi 

vlád krajín, ktoré vstúpili do menovej únie  po konzultácii s európskym parlamentom a Radou 

guvernérov ESCB. Rada guvernérov ESCB sa skladá z členov Výkonnej rady a guvernérov 

národných centrálnych bánk (NCB) členských krajín menovej únie. Rada guvernérov je 

kľúčovým orgánom rozhodujúcim o menovej politike. Rozhodnutia sú v zásade prijímané 

väčšinovým hlasovaním, kedy každý člen má jeden hlas. Ale práve Rada guvernérov je 

vonkajšími pozorovateľmi vnímaná ako problém, kvôli jej veľkosti.  

 

Eurosystém sa vyznačuje vysokým stupňom nezávislosti. ECB je pravdepodobne 

najnezávislejšia centrálna banka na svete. Ako ECB, tak aj NCB sú prísne zabezpečené proti 

akémukoľvek politickému vplyvu. Zmluva o EU zreteľne nedovoľuje akékoľvek zásahy zo 

strany národných či európskych orgánov do jednania Eurosystému. 

 

4.5.1 Cenová stabilita 

 

Hlavným cieľom Eurosystému je udržiavať cenovú stabilitu, čo je v podstate aj 

kľúčové ustanovenie kapitoly o menovej politike v Zmluve o založení ES. Zmluva určuje 

úlohu, rozsah a hranice menovej politiky a vytvára základ inštitucionálneho a organizačného 

usporiadania centrálneho bankovníctva HMÚ.  

Zmluva síce hovorí o cenovej stabilite ako o hlavnom cieli ECB, ale nedefinuje čo 

cenová stabilita v skutočnosti znamená. A práve preto Rada guvernérov ECB v októbri 1998 

zverejnila kvantitatívnu definíciu cenovej stability. Tá definuje cenovú stabilitu ako 

medziročný nárast harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP) eurozóny nižší ako 

2 % a má sa udržiavať v strednodobom horizonte. Táto definícia bola potvrdená aj v máji 

2003 a bolo upresnené, že cieľom je udržiavať mieru inflácie v strednodobom horizonte pod 

úroveň 2 %. Index HICP dokáže najlepšie vyjadriť, ako sa v priebehu času mení cena 

reprezentatívneho koša spotrebiteľských tovarov a služieb pre domácnosti v eurozóne.  

Ďalším termínom, ktorý bude vysvetlený je strednodobý horizont. Prečo práve 

strednodobý horizont v menovej politike? Odpoveď je jednoduchá. Menová politika nemôže 

dolaďovať vývoj cien, alebo inflácie v krátkodobom horizonte niekoľkých mesiacov. Zmeny 

v menovej politike sa na cenách prejavujú vždy so značným časovým sklzom a rozsah ich 

výsledného vplyvu nie je istý. To znamená, že menová politika nemôže vyrovnávať všetky 
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neočakávané cenové šoky v krátkom časovom horizonte. Určitá krátkodobá volalita inflácie je 

preto nevyhnutná.   

 

4.5.2 Stratégia menovej politiky ECB 

 

Stratégia menovej politiky ECB plní dve dôležité úlohy. Za prvé určuje presnú 

štruktúru samotného procesu tvorby menovej politiky čo znamená, že Rada guvernérov ECB 

má k dispozícii všetky informácie a analýzy potrebné na prijímanie rozhodnutí (vnútorný 

rozmer). Po druhé stratégia je rámcom na zdôvodňovanie menovopolitických rozhodnutí pred 

verejnosťou (vonkajší rozmer). Stratégia prispieva k účinnosti menovej politiky a vyjadruje 

odhodlanie centrálnej banky udržiavať cenovú stabilitu, čím zvyšuje dôveryhodnosť ECB na 

finančných trhoch.  

 

4.5.2.1 Dvojpilierový prístup 

 

V snahe vykonávať menovú politiku čo najlepšie ECB uplatňuje špecifický prístup, 

v rámci ktorého zisťuje povahu a rozsah rizík pre cenovú stabilitu v eurozóne. Na to musí 

dôkladne analyzovať hospodársky a menový vývoj. ECB vyvinula tzv. dvojpilierový prístup, 

aby neprehliadla žiadne dôležité informácie.  

Prístup ECB k spracovávaniu, vyhodnocovaniu a porovnávaniu informácií dôležitých pri 

hodnotení rizík pre cenovú stabilitu sa zakladá na dvoch navzájom sa doplňujúcich 

analytických pohľadoch, tzv. pilieroch: 

• ekonomickej analýze, 

• menovej analýze.  

 

Cieľom dvojpilierového prístupu je zaistiť, aby sa pri hodnotení rizík pre cenovú 

stabilitu nezabudlo na žiadne relevantné informácie, a aby sa venovala náležitá pozornosť 

rôznym hľadiskám a porovnávaniu informácií. Tento systém zabezpečuje prijímanie 

kvalitných rozhodnutí, ktoré vychádzajú z rôznych analytických hľadísk.  
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4.5.3 Nástroje menovej politiky ECB 

 

Na plnenie svojho hlavného cieľa – udržiavanie cenovej stability – má Eurosystém 

k dispozícii súbor menovopolitických nástrojov.  

 

Obchody na voľnom trhu 
 

Obchody na voľnom trhu sú najdôležitejším nástrojom. Európskej centrálnej banke 

umožňujú: 

• ovplyvňovať úrokové miery,  

• riadiť stav likvidity na peňažnom trhu, 

• signalizovať nastavenie menovej politiky. 

 

Obchody na voľnom trhu možno rozdeliť na štyri kategórie: 

• hlavné refinančné obchody: pravidelné reverzné obchody na dodanie likvidity 

s týždennou frekvenciou a týždňovou splatnosťou,  

• dlhodobejšie refinančné obchody: reverzné transakcie na dodanie likvidity s mesačnou 

frekvenciou a trojmesačnou splatnosťou,  

• dolaďovacie obchody: vykonávajú sa v prípade potreby na riadenie stavu likvidity na 

trhu a ovplyvňovanie úrokových mier najmä s cieľom zmierniť dopad neočakávaných 

výkyvov v likvidite na úrokové miery, a 

• štrukturálne obchody: vykonávajú sa prostredníctvom emisie dlhodobých certifikátov, 

reverzných obchodov a priamych obchodov.  

 

Automatické operácie  
 

Eurosystém ponúka aj automatické operácie, prostredníctvom ktorých dodáva 

a absorbuje jednodňovú likviditu a určuje hranice jednodňových úrokových sadzieb. 

 

K dispozícii sú nasledujúce druhy operácií: 

• jednodňové refinančné obchody, ktoré umožňujú protistranám (t.j. finančným 

inštitúciám) získať od národných centrálnych bánk jednodňovú likviditu proti záruke 

v podobe akceptovaných aktív,  
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• jednodňové sterilizačné obchody, ktoré protistranám umožňujú ukladať jednodňové 

vklady v národných centrálnych bankách. 

 

Povinné minimálne rezervy 
 

Minimálne rezervy sú poslednou súčasťou balíka nástrojov menovej politiky 

Eurosystému a práve úverové inštitúcie ich musia viesť na účtoch v národných centrálnych 

bankách. Účelom tohto nástroja je stabilizovať úrokové sadzby na peňažnom trhu a vytvoriť 

(resp. zväčšiť) štrukturálny deficit likvidity.  

 

4.6 Zhrnutie 

 

Centrálnou bankou a vykonávateľom menovej politiky Veľkej Británie je Bank of 

England. Udržuje cenovú stabilitu,  podporuje ekonomický rast, zamestnanosť a emituje 

bankovky pre Anglicko a Wales. BoE sleduje dve oblasti, a to menovú a finančnú stabilitu. 

Základným cieľom je cenová stabilita, t.j. nízka inflácia. Cenová stabilita je určovaná 

vládnym inflačným cielením, ktoré je v súčasnosti vyhlásené vo výške 2 %. Na základe tohto 

inflačného cielenia, musí BoE stanoviť aj zodpovedajúcu úrokovú mieru. O úrovni úrokovej 

sadzby rozhoduje Výbor pre menovú politiku, ktorý zasadá raz mesačne.  

V prípade eurozóny, centrálnou bankou, ktorá vykonáva menovú politiku je Európska 

centrálna banka. ECB prebrala zodpovednosť za výkon menovej politiky o národných 

centrálnych bánk krajín, ktoré vstúpili do eurozóny. Jej hlavným cieľom, tak ako BoE, je 

udržiavať cenovú stabilitu na úrovni 2 %.  

Medzi týmito dvoma centrálnymi bankami je možné nájsť spoločné vlastnosti, 

ktorými sa vyznačujú. Príkladom je cieľ menovej politiky Veľkej Británie aj eurozóny, 

cenová stabilita a jej rovnaké nastavenie.  

 

Je možné nájsť rôzne dôvody na to, prečo je práve cenová stabilita cieľom 

zmienených menových únií. Príkladom môže byť nespočetné množstvo praktických 

skúseností a množstvo ekonomických štúdií, podľa ktorých práve cenová stabilita prispieva 

k zlepšovaniu hospodárskych vyhliadok a k zvyšovaniu úrovne občanov. V konečnom 

dôsledku menová politika môže v hospodárstve ovplyvňovať iba úroveň cien. Udržiavanie 

stabilných cien je tak pre menovú politiku jediným reálnym cieľom v strednodobom 
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horizonte. Odhliadnuc od pozitívnych účinkov cenovej stability nemá menová politika 

možnosť vyvinúť trvalejší tlak na reálne premenné.  

 

Jediný znak, ktorý výrazne odlišuje menovú politiku BoE od ECB je ich nezávislosť. 

ECB je úplne nezávislá od akejkoľvek politickej vôle, zatiaľ čo BoE môže byť v prípade 

extrémnej situácie ovplyvnená politickými predstaviteľmi.  
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5 Analýza nákladov a prínosov členstva Spojeného kráľovstva 

Veľkej Británie a Severného Írska v eurozóne 

 

Skupina zakladajúcich krajín eurozóny bola určená v roku 1997. Jednalo sa 

o nasledovné krajiny: Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Taliansko, 

Fínsko, Írsko, Portugalsko, Španielsko a Rakúsko. Tieto krajiny postúpili do záverečnej fázy 

vytvárania HMÚ. Dánsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a  Severného Írska a Švédsko 

sa rozhodli svoj vstup odložiť.25  Negatívny postoj týchto troch zemí k spoločnej mene 

prispieva k vnútornej , ale aj k vonkajšej nestabilite Únie. Či sa krajina pripojí eurozóne je   

rozhodnutie politickej vládnucej strany a národnej centrálnej banky. Vzhľadom k tomu, že 

v súčasnej dobe prebieha na celom svete finančná kríza, úvahy o tom, či krajina vstúpi, alebo 

nevstúpi do menovej únie sú na určitý čas odložené a riešia sa otázky finančnej krízy. Pred 

finančnou krízou to nemuseli byť len politické, alebo ekonomické dôvody  prečo krajina 

odmietala vstup do euroz, ale išlo aj o to, že vo všetkých troch krajinách malo prijatie eura 

ako národnej meny nízku podporu verejnosti.  

Dôvodom pre neprijatie eura môže byť aj postavenie Európskej centrálnej banky 

(ECB), ktorá je zodpovedná za menovú politiku HMÚ. Podľa oponentov je nezávislá 

centrálna banka hrozbou demokratickej zodpovednosti občanov. HMÚ je v podstate 

predstupňom fiškálnej únie a následne politickej únie, čo vo Švédsku, Dánsku a Veľkej 

Británie,  ako odporcov eurofederalizmu,  vyvoláva u verejnosti negatívne reakcie.  

 

Výskum, ktorý sa zaoberá prednosťami a handicapmi členstva v HMÚ člení krajiny 

nasledovne:  

• tzv. core (jadro) – krajiny, ktoré sú pozitívne zladené s hospodárskymi cyklami  

• periférne krajiny (periphery) – charakterizujú asymetrické šoky a štruktúry. 

Krajiny jadra z menovej únie ťažia, t.j. prínosy zo zavedenia spoločnej meny sú väčšie ako 

náklady. Vysoká zladenosť hospodárskych cyklov umožňuje týmto krajinám vzdať sa 

autonómie v oblasti monetárnej a kurzovej politiky bez ohrozenia národných cieľov v oblasti 

makroekonomickej stabilizácie, alebo bez veľkej záťaže na fiškálnu politiku. Tieto krajiny 

majú úzke historické väzby na Nemecko. Z troch krajín, ktoré nevstúpili do tretej fázy 

                                                 
25 UK nie je podľa protokolu 11 zaviazaná vstúpiť do tretej fáze HMU bez predchádzajúceho súhlasu britskej 
vlády a parlamentu. V prípade, že sa rozhodne vstúpiť do tretej fáze, bude o tom informovať Radu EU. Hlasy 
UK sú po dobu, kedy nie je členom eurozóny, vyňaté z kvalifikovanej väčšiny a UK nemá v oblastiach HMU 
hlasovacie právo. Rovnaké pravidlá platia pre Dánsko v rámci protokolu 12. (Zmluva o EU, Protokoly 11 a 12). 
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vytvorenia HMÚ, možno len Dánsko zaradiť medzi krajiny jadra.  No naopak krajiny 

periférie z krátkodobého pohľadu z členstva v menovej únii neťažia. A práve Veľká Británia 

patrí medzi krajiny periférie. Postavenie Švédska nie je jasné. Pozície v okamžiku vstupu však 

nemusia predstavovať ani silný ani slabý argument pre, alebo proti členstvu v HMÚ, nakoľko 

samotná účasť v projekte menovej integrácie má endogénny charakter.26 

 

5.1 Politické postoje Veľkej Británie voči euru 

 

V dobe formovania HMÚ v rokoch 1989 – 1991 vládla vo Veľkej Británii 

Konzervatívna strana. Tá síce prijala plán jednotného trhu 27, ale odmietala ďalej prehlbovať 

ekonomickú integráciu. V tej dobe bola na čele Konzervatívnej strany Margareth 

Thatcherová, prezývaná „Železná Lady“. Po jej odchode z čela strany a z postu premiérky sa 

na jej miesto dostal John Major. Bolo to v roku 1990, kedy došlo aj k dynamickému nárastu 

euroskeptizmu. Počas rokov 1990 až 1993 sa rozdelili oponenti do troch hlavných skupín:  

• stranícke skupiny,  

• zastrešujúce organizácie,  

• záujmové skupiny.  

Medzi straníckymi euroskeptikmi bola najviditeľnejšia skupina poslancov Konzervatívnej 

strany. Ich pozícia bola významne posilnená práve pádom Margareth Thatcherovej v roku 

1990. Jej zástancovia vnímali jej pád ako komplot proeurópskejších členov kabinetu. Jednou 

z najvýraznejších euroskeptických skupín v parlamente sa stala Fresh Start Group. Hlavným 

cieľom tejto skupiny bolo zabrániť ratifikácii Maastrichtskej zmluvy, druhým cieľom bolo 

vyvolať referendum o Zmluve o EÚ a účasti v eurozóne.  

Aj mimo parlament rástol počet euroskeptických skupín. Rok a pol po podpise 

Zmluvy o EÚ sa objavilo  vyše 20 organizácií, ktoré boli založené a vedené poslancami 

Konzervatívnej strany. Išlo napríklad o Európsku reformnú skupinu, Kampaň za britský 

konzervatizmus, ale takisto organizácie priamo sponzorované Margareth Thatcherovou.  

Mimo parlament získala veľkú pozornosť Freedom Association, ktorá vydávala 

Freedom Journal. Významnú úlohu predstavovala v tej dobe aj tlač, napríklad úvodník Daily 

Telegraph prijal antimaastrichtský postoj. The Times bol na začiatku nezaujatý. V roku 1991 

                                                 
26 Hutchinson, Bergman (2002) 
27 Dokončenie jednotného vnútorného trhu bolo potvrdené v Jednotnom európskom akte v roku 1985. Jeho 
preambula obsahovala politický záväzok zostaviť menovú úniu.  
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sa stal ich editorom človek, ktorý bol sympatizant európskej integrácie, ale majiteľ novín mu 

dal jasné inštrukcie, že noviny musia mať euroskeptický postoj. To isté sa dá povedať aj 

o novinách The Sun. Média sa veľmi často odvolávali na zemepisnú vzdialenosť, 

ekonomickú, kultúrnu a politickú odlišnosť. Väčšinou varovali pred stratou suverenity, alebo 

že menová politika bude určovaná ECB, a tým stratia členské krajiny autonómiu 

v rozhodovaní.  

 

John Major počas svojej vlády presadzoval voči EÚ mierne pozitívny prístup a musel 

dokázať, že tento postoj prinesie Veľkej Británii kladné výsledky a nebudú posilnené 

federatívne tendencie na kontinente. Otázka postoja k budovaniu HMÚ predstavovala jednu 

z najcitlivejších oblastí až do roku 1997, kedy sa konali voľby. Až do tohto roku euroskeptici 

v radách Konzervatívnej strany útočili na samotnú existenciu vlády. V roku 1997 prijala 

Konzervatívna strana volebný program, v ktorom naznačila teoretickú možnosť členstva 

v HMU, ale zatiaľ odmietala jej realizáciu. Popri tom sa takisto zaviazala k presadeniu 

ľudového hlasovania o spoločnej európskej mene. Toto zaviazanie bolo však vynútené Sirom 

Jamesom Goldsmithom, ktorý chcel poskytnúť 20 miliónov libier na vytvorenie novej 

politickej strany, ktorej cieľom by bolo presadenie referenda nielen o HMÚ, ale aj o vystúpení 

Veľkej Británie z EÚ.  

 

Po volebnom víťazstve v roku 1997 Labouristickej strany, ktorá bola v tej dobe 

vedená Tonym Blairem, získala Veľká Británia najviac preeurópsku vládu od svojho vstupu 

do ES a prijala aj pozitívnejší postoj voči menovej únii. Vládu tvorili väčšinou zástancovia 

európskej integrácie a len málo euroskeptikov (medzi euroskeptikov sa radil najmä vtedajší 

minister financií Gordon Brown). Napriek veľmi nízkej podpore eura u britskej verejnosti, sa 

nová vláda zaviazala pripojiť k HMÚ, a to za požiadavky, že bude splnených tzv. 5 

ekonomických testov. Tieto testy boli vypracované ministerstvom financií pod vedením 

Gordona Browna v polovici roku 1997. Kritéria zahrňovali test konvergencie, dostatočnú 

flexibilitu, analýzu vplyvu na investície, dopad na finančné služby a vplyv členstva v HMÚ 

na rast, stabilitu a zamestnanosť.  
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5.2 Ekonomické testy 

5.2.1 Test konvertibility 

 
 Test konvertibility ukázal, že hospodársky cyklus Veľkej Británie nie je zladený 

s členskými krajinami HMÚ. Úrokové sadzby boli v porovnaní s Nemeckom a Francúzskom 

približne o 4 % vyššie. Správa ďalej konštatovala, že recesia a následné oživenie ekonomiky 

začalo skôr v ostatných častiach budúcej eurozóny. Zistený problém má dlhodobý charakter 

a je dôsledkom štrukturálnych odlišností britskej ekonomiky v porovnaní s kontinentálnou 

Európou. Aj keď správa ďalej konštatovala, že konvergenčné tendencie v budúcnosti posilnia 

v dôsledku oživenia ekonomík eurozóny, britská ekonomika sa bude stabilizovať a zvýši sa 

integrácia jednotného trhu EU, nemožno tvrdiť, že toto zblíženie bude mať trvalý charakter. 

Britský hospodársky cyklus je totiž viac synchronizovaný s USA než s Nemeckom, alebo 

Francúzskom. Ako ukazuje Tabuľka 5.1, medzi USA a Veľkou Britániou možno vidieť 

relatívne vysoký korelačný koeficient, zatiaľ čo medzi rastom Veľkej Británie a Nemecka je 

len veľmi malá alebo žiadna korelácia.  

 

Tabuľka 5.1 Korelačné koeficienty miery rastu HDP v UK, USA, Nemecku (D) a Francúzsku 

(F) 

Obdobie UK/USA UK/D USA/D UK/F 
Nemecko/

F 
USA/F 

1970-1996 

(vrátane ropnej krízy) 
0,66 0,31 0,40 0,46 0,65 0,30 

1979-1996 

(mimo ropnú krízu) 
0,56 0,01 0,17 0,38 0,49 0,10 

Hospodárske cykly       

1975-1981 (UK) 0,86 0,82 0,78 0,82 0,97 0,86 

1981-1992 (UK) 0,47 -0,14 0,10 0,48 0,19 0,05 

Prameň: Lacina (2007) str. 260 

 

Ak by sa porovnávala inflácia  týchto štyroch krajín v období 1980-2005, došlo by sa 

k záveru, že celkovo Veľká Británia mala na začiatku a aj na konci 80. rokov výrazne vyššiu 

mieru inflácie ako Nemecko. Tento jav bol hlavne dôsledkom ropných kríz, ktoré prebiehali 

v 70. rokoch a na konci 80. rokov predovšetkým nadmerným agregátnym dopytom na 
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britskom trhu. V 90. rokoch vykonávala Veľká Británia umiernenú monetárnu politiku, ktorá 

viedla k tomu, že miera inflácie vo Veľkej Británii sa priblížila Nemecku, Francúzsku a USA. 

V Nemecku možno vidieť nárast miery inflácie v polovici 90. rokoch, ktorý bol spôsobený 

nákladmi Spolkovej vlády na znovuzjednotenie Nemecka, čo zvýšilo agregátny dopyt 

a následne spôsobilo inflačné tendencie. Je samozrejme dôležité upozorniť aj na to, že je 

potrebné rozlišovať jednorazové a štrukturálne ekonomické šoky. Tými bola Veľká Británia 

v posledných dvadsiatich rokoch zasiahnutá až príliš, a boli dosť ojedinelé. Pre reálne 

zhodnotenie testu konvergencie bolo teda potrebné počkať na ďalší vývoj. Ako ukázal 

výsledok z roku 2003, možno pozorovať priblíženie britského a nemeckého hospodárskeho 

cyklu a zníženie nebezpečenstva vzniku asymetrického šoku. 

 

Iným faktorom, ktorý ovplyvňuje zladenosť hospodárskych cyklov, je vzájomný 

obchod. Obchod s krajinami EÚ postupne stále rastie a britská vláda to aj potvrdila a okrem 

toho dodala, že aj naďalej bude rásť po vstupe do HMÚ. Vyšší objem obchodu s krajinami 

eurozóny by postupne znižoval možnosť výskytu asymetrických šokov. Z Tabuľky 5.2 

vyplýva, že štruktúra zahraničného obchodu Veľkej Británie sa v polovici deväťdesiatych 

rokoch výrazne nelíši od štruktúry zahraničného obchodu Nemecka. A preto sa nemožno 

domnievať, že Veľká Británia je náchylná na zmeny na svetových trhoch, pretože by mala 

vyšší podiel obchodu s nečlenskými krajinami EÚ, a tým by mohlo dôjsť k nárastu 

nebezpečenstva odlišných hospodárskych cyklov a k vyvolaniu asymetrických šokov.  

 

Tabuľka 5.2 Podiel medzinárodného obchodu UK a Nemecka v roku 1995 v %. 

Krajina EU USA a Kanada Ázia Ostatné krajiny 

UK 52 13 10 25 

Nemecko 56 8 9 27 

Prameň: Lacina (2007) str. 263 

 

Ďalším faktorom pôsobiacim na hospodárske cykly boli odlišnosti na trhu 

nehnuteľností. Relatívne vysoká a nestabilná miera inflácie viedla v minulosti britskú 

verejnosť ku kúpe vlastného bývania. V roku 1995 bol podiel bytov v osobnom vlastníctve vo 

Veľkej Británii 66 %, zatiaľ čo priemer v EÚ bol 56 %. Tento vysoký podiel bytov 

v osobnom vlastníctve ovplyvnil mieru zadĺženosti domácností, ktoré v roku 1996 tvorili 57 

% HDP  Veľkej Británie, zatiaľ čo v EÚ to bolo 33 %. Z toho dôvodu bola Veľká Británia 

označená za citlivejšiu na zmeny úrokových sadzieb a straty autonómie v oblasti monetárnej 
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politiky vyplývajúcej z členstva v tretej fáze HMÚ. Ale na druhej strane dlhodobejšia nízka 

miera inflácie, ktorá by bola v rámci splnených maastrichtských kritérií potrebná, by mala 

viesť k možným zmenám v správaní britskej ekonomiky. V krátkodobom až strednodobom 

časovom horizonte by tak hospodársky cyklus Veľkej Británie mal byť pozitívne zladený 

s členskými krajinami HMÚ.  

 

5.2.2 Test flexibility 

 

Tento test sa vzťahuje k trhu práce a výrobkov. Firmy musia byť pružné vo svojej 

cenovej politike a v určovaní marží, a reagovať na dopyt po svojich výrobkov. Musia mať 

inovatívnu a pružnú obchodnú stratégiu. Čo sa týka pracovného trhu, tak vyjednávanie miezd 

musí byť realistické a brať do úvahy aj vývoj produktivity. Zamestnanci musia mať aj 

dostatočnú kvalifikáciu. Veľká Británia má v tejto oblasti priveľa slabých stránok, 

predovšetkým v oblasti kvalifikácie, veľkého počtu domácností s jedným dospelým 

nezamestnaným. Tento podiel sa do roku 2000 podaril znížiť zo 60 % na 50 %, ale aj napriek 

tomuto zníženiu je to jeden z najhorších výsledkov v EÚ. Problémom zostáva aj vysoká 

dlhodobá miera nezamestnanosti. Správa konštatuje, že flexibilita pracovného trhu nie je 

dostatočná a nebola by dostatočným absorbérom prípadného asymetrického šoku v prípade 

členstva Veľkej Británie v eurozóne. 

Zo skupiny najviac ohrozenej nízkou flexibilitou pracovného trhu možno označiť dlhodobo 

nezamestnaných, mladých ľudí bez práce, rodiny s jedným rodičom a ľudí so zníženou 

pracovnou schopnosťou. Obmedzenie verejných výdajov na začlenenie týchto skupín v rámci 

splnených maastrichtských kritérií je možným rizikom HMÚ. Táto otázka je veľmi citlivá pre 

sociálne demokratickú Labouristickú stranu. Volebne ju môžu poškodiť kroky vedúce 

k znižovaniu výdajov na sociálnu politiku a školstvo, ktoré vníma ako nástroje zvýšenej 

flexibility pracovného trhu.28 

 

5.2.3 Test investície  

 

Tento test sa týka makroekonomickej stability a nízkej miery inflácie na jednej strane 

a podpory konkurencieschopnosti a nových príležitostí pre investície firiem ako súčasť 
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integrácie jednotného trhu na strane druhej. Makroekonomická nestabilita vo Veľkej Británii 

bola v minulosti jeden z dôvodov relatívne nízkej úrovne dlhodobých investícií. Táto úroveň 

by mohla rásť, pokiaľ by bola zaručená makroekonomická stabilita a nízka miera inflácie. 

Firmy aj jednotlivci sú viac odhodlaní investovať pokiaľ majú zaručené, že nebude dochádzať 

k príliš veľkým výkyvom v ekonomickom raste. Stabilný vývoj inflácie zvyšuje mieru úspor. 

Vstup do ERM a následný pevný kurz britskej libry by mohol kladne ovplyvniť rast investícií, 

čo by malo pozitívne dopady na britskú ekonomiku.  

 

5.2.4 Test finančné služby 

 
Tento test sa zaoberá oblasťou, ktorá tvorí relatívne významnú časť HDP Veľkej 

Británie,  a v ktorej má krajina komparatívnu výhodu. V roku 1996 tvorili 8 % HDP 

a v čistých zahraničných príjmoch produkovali skoro £ 23 miliárd. Londýnska City patrí 

medzi významné finančné centrá v Európe. Význam finančného trhu Veľkej Británie je preto 

považovaný za dôležitý faktor pri hodnotení výhod a nevýhod vstupu do eurozóny. Pre 

krajinu je najviac potrebné, aby nebola poškodená jej konkurencieschopnosť. City by bola 

pozitívne ovplyvnená prípadným prijatím eura. Predovšetkým sa dá očakávať, že ECB bude 

robiť veľké finančné operácie práve tu v City prostredníctvom ich vysoko likvidných trhoch. 

Finančný sektor a londýnska City už podnikli radu opatrení na hladký prechod na novú 

spoločnú menu euro. Ale samozrejme sú potrebné aj ďalšie prípravy na tento prechod.  

 

5.2.5 Test zamestnanosť a rast 

 
Tento test sa zameriava predovšetkým na základnú otázku pozitívneho dopadu HMÚ 

na rast zamestnanosti vo Veľkej Británii. HMÚ má celkovo potenciál zvýšiť zamestnanosť 

a povzbudiť rast ekonomiky, ale len v tom prípade ak sú úspešne naplnené testy konvergencie 

a flexibility. A keďže tieto dva testy neboli naplnené, členstvo v HMÚ by mohlo ohroziť aj 

tak vyspelú ekonomiku v zamestnanosti a raste ako je Veľká Británia.  
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5.2.6 Zhodnotenie testov 

 
Zníženie úrokových sadzieb takmer o 4 %, ako to vyžadovali maastrichtské kritéria 

a stanovenie zmenného kurzu 1,46 €/£ by destabilizovalo britský dopyt a celkovo aj 

ekonomiku. Vstup do tretej fázy by tým pádom spôsobil krátkodobé problémy, ktoré by 

následne mohli viesť k problematickej ekonomickej situácii v celej krajine. 

Vyhodnotenie testov v roku 1997 bolo celkovo negatívne, a tak sa vláda následne 

rozhodla, že správny čas pre vstup do eurozóny ešte nenastal. Obsah piatich testov oficiálne 

potvrdil aj premiér v roku 1999. Premiér bol však aj naďalej  rozhodnutý prijať euro 

v budúcnosti. Preto predstavil tzv. Národný plán prechodu na euro (National Changeover 

Plan), ktorý obsahoval detaily prechodu a časový plán zavedenia eura. Tento plán mal aj 

riešiť problémy britskej ekonomiky. Ekonomické argumenty vláde nestačili a bolo potrebné 

presvedčiť aj verejnosť. A práve britská verejnosť bola najväčším problémom.  

 

V roku 2001 prijala Konzervatívna strana manifest, ktorým požadovala odloženie 

členstva v eurozóne o päť a následne desať rokov. Labouristická strana potom sľúbila, že do 

dvoch rokov vyhlási referendum o otázke členstva v HMÚ. Po voľbách v roku 2001, ktoré 

vyhrala Labouristická strana, dramaticky klesol kurz libry ako reakcia na očakávaný vstup 

Veľkej Británie do eurozóny. Až do roku 2003 bola otázka prijatia spoločnej meny dočasne 

odložená kvôli vojenským zásahom v Iraku. V tom roku vyšla správa Beggovho výboru 

„Dopady odmietnutia“ (The Consequences of Saying No), ktorú prijalo jedenásť predných 

svetových ekonómov. Podľa tejto správy odmietnutie eura by spôsobilo: 

• poškodenie britského obchodu, 

• zníženie príťažlivosti UK pre zahraničné investície, 

• narušenie finančných trhov, 

• zníženie konkurencieschopnosti UK29. 

 

5.2.7 Nové hodnotenie ekonomických testov 

 

V tom istom roku (2003)  ministerstvo financií predstavilo nové vyhodnotenie 

piatich ekonomických testov a uviedlo podrobnejšiu analýzu dôvodov neúčasti Veľkej 
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Británie v HMÚ. Ale ani nové vyhodnotenie týchto testov nepreukázalo, že by pre krajinu 

nastal správny čas pre vstup do eurozóny.  

 

Podľa novej správy v teste konvergencii došlo k zlepšeniu a k zníženiu možnosti 

vzniku asymetrického šoku medzi Veľkou Britániou a eurozónou. Za posledných päť rokov 

bol hospodársky cyklus krajiny viac podobný s Nemeckom než s USA. Ako jediný príklad 

nebezpečného faktoru je uvádzaná najmä pretrvávajúca odlišnosť v štruktúre bytov. A preto 

bol test konvergencie opäť vyhlásený ministerstvom ako negatívny a nesplnený.  

V teste flexibility došlo takisto k miernemu zlepšeniu, nakoľko silný pokles miery 

nezamestnanosti sprevádzal významný rast zamestnanosti. Veľká Británia mala jednu 

z najnižších mier nezamestnanosti v krajinách OECD. Ale miera flexibility trhu práce ešte 

nedosiahla takú úroveň, aby zaistila, že prípadné členstvo krajiny v HMÚ nebude mať 

negatívne dopady na stabilitu pracovného trhu a trhu výrobkov a služieb.  

Z hodnotenia testu investície vyplýva, že britská produktivita bola negatívne 

ovplyvnená dlhodobo nízkou mierou investícií. Po zavedení spoločnej meny euro sa znížil 

podiel Veľkej Británie na celkovom prílive priamych zahraničných investícií do EÚ 

v prospech členských krajín eurozóny.  

Test finančné služby bol vyhodnotený ako splnený. Ako už tvrdil pôvodný test, 

predovšetkým londýnska City je pripravená na vstup do HMÚ. Ale postavenie City príliš 

neovplyvní rozhodnutie o prijatí či neprijatí spoločnej meny euro, ale mohlo by to mať ďalšie 

priaznivé dopady na konkurencieschopnosť britských finančných služieb.  

Vyhodnotenie posledného testu rast, stabilita, zamestnanosť hodnotí, že členstvo 

v eurozóne by výrazne zvýšilo celkovú výrobu a dlhodobo by viedlo k nárastu zamestnanosti. 

Veľká Británia by mohla počas tridsiatich rokov zvýšiť svoj obchod s eurozónou až o 50 % 

a HDP o 5 až 9 %.  

 

Aj keď došlo k celkovému zlepšeniu ekonomických testov  britská vláda sa aj 

naďalej rozhodla, že vstup do eurozóny by nebol v národnom hospodárskom záujme. Vtedajší 

minister financií Gordon Brown  oznámil, že ak by krajina chcela vstúpiť do HMÚ, musela by 

vykonať zmeny na britskom trhu s bytmi, dosiahnuť inflačný cieľ a vykonať reformy 

v pravidlách riadenia britskej centrálnej banky. Na jednej strane by obchod s eurozónou 

vzrástol o 50 %, no na druhej strane ak by krajina vstúpila do HMÚ s nadhodnotenou librou, 

mohlo by to viesť k vyššej nezamestnanosti a bankrotom.  
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5.3 Zahraničný obchod Veľkej Británie 

 
Veľká Británia ako jedna zo svetových veľmocí má významné postavenie na trhu. 

Na základe vývoja a súčasného rozmeru zahraničného obchodu vo Veľkej Británii, možno 

posúdiť či by jej členstvo v eurozóne bolo výhodné.   

 

5.3.1 Obchodná bilancia  

 

Tabuľka 5.3 Vývoj obchodnej bilancie UK 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Vývoz (mld. GBP) 188,4 190,5 211,7 243,8 219,9 247,3 

Dovoz (mld. GBP) 236,6 253,1 272,3 302,0 310,8 340,0 

Saldo (mld. GBP) -48,2 -62,5 -60,5 -58,1 -90,8 -92,7 

Zdroj:  http://www.businessinfo.cz/cz/sti/velka-britanie-zahranicni-obchod-zeme/6/1000687/ 

 

Ako  ukazuje Tabuľka 5.3  obchodná bilancia v roku 2008 vykázala deficit 92,7 mld. 

GBP. Export dosiahol hodnoty 247,3 mld. GBP a medziročne vzrástol o 3,5 %. Import 

dosiahol hodnoty 340,0 mld. GBP a medziročne vzrástol o 5,1 %. Ale aj keď celkovo rastie 

medzinárodný obchod, stále sa prehlbuje záporné saldo obchodnej bilancie. Je to zapríčinené 

nielen finančnou krízou, ale hlavne faktorom, že britská libra veľmi oslabuje a stráca svoju 

hodnotu. Pre zahraničných investorov je niekedy výhodnejšie obchodovať s krajinami 

eurozóny, kde majú istotu, že sa vyhnú menovým fluktuáciám.  

 

 

5.3.2 Teritoriálna štruktúra  

 

Hlavným obchodným partnerom Veľkej Británie v roku 2008 boli krajiny EÚ, na 

ktoré pripadalo 56 % exportu a 52 % importu britského tovaru. Približne 2/3 britského 

exportu smerujú do krajín eurozóny a USA. K najväčším obchodným partnerom patrili USA, 

Nemecko, Francúzsko, Írsko, Belgicko, Španielsko, Taliansko, Švédsko a Čína.  
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Graf 5.1 Teritoriálna štruktúra exportu UK v roku 2008 

Teritoriálna štruktúra exportu UK v roku 2008
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Zdroj: http://www.businessinfo.cz/cz/sti/velka-britanie-zahranicni-obchod-zeme/6/1000687/, 

upravené autorom 

 

Z Grafu 5.1 vyplýva, že aj keď hlavným obchodným partnerom, kam Veľká Británia 

vyváža je USA, na ostatných miestach sa nachádzajú práve krajiny eurozóny, ktoré zastávajú 

vedúcu pozíciu.  

 

Čo sa týka importu, z Grafu 5.2 je zrejmé, že hlavným importným partnerom Veľkej 

Británie je Nemecko. Na ďalších miestach sa nachádzajú krajiny mimo eurozónu, USA a 

Čína.  
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Graf 5.2 Teritoriálna štruktúra importu UK v roku 2008 

Teritoriálna štruktúra importu UK v roku 2008
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Zdroj: http://www.businessinfo.cz/cz/sti/velka-britanie-zahranicni-obchod-zeme/6/1000687/, 

upravené autorom 

 

5.3.3 Zhodnotenie zahraničného obchodu Veľkej Británie 

 

Na základe analýzy zahraničného obchodu je možné konštatovať, že väčšina 

medzinárodného obchodu sa uskutočňuje práve s eurozónou. Samozrejme obchody sú 

uskutočňované takisto aj s USA, Čínou, či krajinami EÚ, ktoré nie sú členmi eurozóny,  ale 

tento fakt je zanedbateľný. Obchod s týmito krajinami je omnoho nižší ako s eurozónou. 

Zahraničný obchod nikdy nebude klesať a tendencia obchodovať s eurozónou bude 

pokračovať na základe doterajšieho vývoja a na základe aj blízkosti jednotlivých regiónov. 

Veľká Británia by získala prínosy z členstva v eurozóne v podobe transakčných nákladov. 

Nemusela by v podstate investovať náklady na vedenie účtovníctva v dvoch menách 

jednotlivých firiem, ktoré sa angažujú v zahraničnom obchode, či náklady, ktoré vznikajú pri 

kolísaní mien.  
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5.4 Ekonomická analýza Veľkej Británie a eurozóny 

 

Základnú otázku, ktorá by mohla byť položená pri zistení úspešnosti eura je to, či 

daným krajinám euro ekonomicky prospelo počas ich členstva v EMÚ. Toto kritérium 

nenájdeme medzi Brownovými testami, pretože práve tie boli formulované v dobe  kedy euro 

len vzniklo, a teda neexistovali relevantné dáta umožňujúce porovnanie jeho úspešnosti. Ale 

v súčasnej dobe už je možné aj porovnávať. Ekonomické agregáty sú konečným testom 

výhodnosti či nevýhodnosti eura. Úspech v zmysle pozitívneho vývoja ekonomických 

agregátov by bol odrazom naplnenia kritérií optimálnej menovej oblasti.  

 

V tejto záverečnej časti bakalárskej práce bude použité porovnanie vývoja rastu 

reálneho HDP, miery inflácie (HICP) a vývoj miery nezamestnanosti v eurozóne a Veľkej 

Británii. 

 

5.4.1 Hrubý domáci produkt 

 

Hrubý domáci produkt (HDP) je charakterizovaný ako súčet peňažných hodnôt 

finálnych výrobkov a služieb, vyprodukovaných počas jedného roku výrobnými faktormi 

umiestnenými v danej krajine. V tomto prípade bude použitý rast reálneho HDP ako 

percentuálna zmena oproti predchádzajúcemu roku. 

 

Na základe Grafu 5.3 je možné pozorovať, že v dobe, kedy boli ešte raz nanovo 

zhodnotené ekonomické testy v roku 2003, britská ekonomika sa vyvíjala úplne iným tempom 

ako krajiny eurozóny. Jej tempo v ekonomickom raste bolo omnoho rýchlejšie ako tempo 

eurozóny. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa naďalej Veľká Británia rozhodla stále 

nevstúpiť a odložiť vstup do eurozóny. Ale kvôli finančnej kríze, ktorá prebieha v dnešnej 

dobe, sa tempo ekonomického rastu krajiny spomalilo až na úroveň krajín eurozóny, čo by 

v prípade prijatia spoločnej meny Veľkou Britániou neohrozilo jej ekonomiku. 
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Graf 5.3  Rast reálneho HDP v EMU a UK 
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Zdroj: Eurostat, upravené autorom 
 
 

5.4.2 Inflácia 

 
V krajinách budúcej eurozóny sa inflácia pred zavedením eura pohybovala okolo 1 

%. Ale po vstupe do eurozóny možno vidieť nárast o približne 1 p.b. Vo Veľkej Británii sa 

oproti tomu inflácia vyvíjala priamočiaro a nestúpala až tak prudko. Postupom času sa však aj 

Veľká Británia dostala na rovnakú hodnotu inflácie ako krajiny eurozóny v roku 2005, 

a obidva regióny postupujú vo vývoji rovnakým smerom.  

 

Tak ako aj časti o HDP, aj tu na základe Grafu 5.4 možno pozorovať, kedy boli 

ekonomické testy nanovo hodnotené. Práve v rokoch 2000 až 2004 vidieť najväčší rozdiel 

medzi infláciou UK a EMÚ. Pričlenenie Veľkej Británie v tej dobe do eurozóny by malo 

negatívne dôsledky. Od roku 2006 pozorovať výrazné priblíženie inflácií týchto dvoch 

regiónov. Ako aj v prípade HDP, aj tú zasiahla finančná kríza, a preto by sa dalo 

predpokladať, že vstup do eurozóny pre Veľkú Britániu by bol najvýhodnejší dnes.   
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Graf 5.4  Vývoj miery inflácie v UK a EMÚ (%) 
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Zdroj: Eurostat, upravené autorom 
 

 

5.4.3 Nezamestnanosť 

 
Na základe Grafu 4.6 je jasné, že Veľká Británia si dlhodobo drží nižšiu mieru 

nezamestnanosti ako krajiny eurozóny. Nebolo to len v čase vzniku ekonomických testov, 

alebo počas ich revízie v roku 2003, ale aj počas súčasnej finančnej krízy. Je možné 

konštatovať, že finančná kríza neovplyvnila mieru nezamestnanosti vo Veľkej Británii, a tak 

možno stále tvrdiť, že by vstup do eurozóny mohol ovplyvniť negatívne trh práce 30, čo by 

následne poškodilo celú ekonomiku vo Veľkej Británii.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 viď Ekonomické testy 
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Graf 5.5  Vývoj miery nezamestnanosti v UK a EMU 

Vývoj miery nezamestnanosti v UK a EMU

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Rok

M
ie

ra
 n

ez
am

es
tn

an
os

ti 
(%

)

UK

EMU

 

Zdroj: OECD, upravené autorom 
 
 

5.5 Zhrnutie 

 
Každá krajina si zvolí vlastný postup a vlastnú analýzu, či vstúpiť alebo nie do 

eurozóny. Celkom zodpovedný prístup zvolila práve Veľká Británia, ktorá si dala vypracovať 

testy, tzv. Brownove testy, na základe ktorých zistila, že ten správny čas ešte pre ňu nenastal. 

Tieto ekonomické testy obsahovali test konvergencie, test flexibility, test investície, test 

finančné služby a test rast, stabilita a zamestnanosť. Na základe testov bolo zistené, že priebeh 

hospodárskeho cyklu Veľkej Británie a kontinentálnej Európy sa v roku 1997 značne 

odlišoval. Zatiaľ čo v Nemecku a vo Francúzsku boli úrokové sadzby na úrovni 3 %, vo 

Veľkej Británii sa pohybovali okolo 7 %. Konvergencia tak mohla trvať ešte niekoľko rokov. 

Ani závery plynúce z malej flexibility britského trhu práce a nízkej konkurencieschopnosti na 

trhoch niektorých produktov neboli priaznivé. V spojení s rozdielnou fázou cyklického vývoja 

by tieto skutočnosti neumožňovali dostatočne pružnú reakciu ekonomiky na vonkajšie šoky 

v prostredí jednotnej menovej politiky a externe stanovených úrokových sadzieb. Aj keď pre 

investičné prostredie je dlhodobá stabilita meny a jednotne regulovaný európsky trh 

priaznivý, bol by unáhlený vstup nepripravenej ekonomiky do eurozóny pre istotu investorov 

naopak negatívnym signálom. Jednoznačne pozitívne zaznel proti tomu test výhodnosti 

zavedenia eura pre finančný sektor, ktorý v britskej ekonomike zohráva kľúčovú úlohu. Podľa 

jeho výsledkov by tento krok upevnil vedúcu pozíciu londýnskeho finančného trhu v Európe. 
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Záver či mala Veľká Británia usilovať o pripojenie k spoločnej mene v rámci prvej vlny 

v roku 1999, zaznel jednoznačne negatívne. Zároveň však bolo rozhodnuté, že otázka prijatia 

eura nebude zatratená. V roku 2003 boli nanovo vyhodnotené ekonomické testy, v ktorých 

však nedošlo k príliš veľkému zlepšeniu a naďalej bolo zhodnotené, že ten pravý čas pre 

vstup Veľkej Británie do eurozóny ešte nenastal. Vďaka ekonomickej analýze, ktorá bola 

rozobratá v ďalšej časti však možno pozorovať, prečo to tak bolo. HDP, inflácia, ale aj 

nezamestnanosť neboli ani v roku 1999 a ani v roku 2003 na rovnakej úrovni, a ich vývoj sa 

uberal opačným smerom. To je možné pozorovať až do konca roku 2004. Od roku 2005 je 

možné pozorovať určité zlepšenie v tejto situácii, a jednotlivé ekonomické ukazovatele sa 

k sebe približujú. Ak by sa teraz vykonali nové ekonomické testy, ukázali by ďalšie výrazné 

zlepšenie. A to nie len kvôli finančnej kríze, ktorá je na celom svete. Práve tá by mohla 

pomôcť Veľkej Británii pri vstupe do eurozóny a pripojiť sa tak k 16 krajinám EÚ.  
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6 Záver 

 
Európska únia sa vytvorila ako Európske hospodárske spoločenstvo v 50. rokoch 20. 

storočia a mala šesť zakladajúcich členov:  Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, 

Luxembursko a Holandsko. Tieto štáty vytvorili nový spôsob zjednotenia, ktorý bol založený 

predovšetkým na hospodárskej integrácii, a ktorého účelom  bolo spravovať ich spoločné 

záujmy. Postupne od roku 1973 sa EÚ rozširovala a naberá stále nových členov z Európy. 

Posledné rozšírenie v roku 2007 znamenalo prijatie Bulharska a Rumunska medzi členov EÚ. 

Euro prijalo už 16 členských krajín, a ich počet stále narastá. Pred tým ako chce krajina prijať 

euro, musí splniť konvergenčné kritéria, na základe ktorých je rozhodnuté, či krajina môže 

alebo nemôže vstúpiť do eurozóny.  

 

Tak ako sa rozširovala Európska únia, tak sa vyvíjali aj jej politiky a jednotlivé 

stupne integrácie. Tou najdôležitejšou je Hospodárska a menová únia, ktorej výsledkom je 

zavedenie spoločnej meny – eura. Krajiny, ktoré sa rozhodli vstúpiť do HMÚ sú označované 

ako krajiny eurozóny, a ich spoločným znakom okrem eura, je aj Európska centrálna banka, 

ktorá prevzala úlohy jednotlivých národných centrálnych bánk.. Krajiny Európskej únie sú  

povinné stať sa členmi eurozóny, vyplýva im to zo Zmluvy o EÚ, ale je na ich rozhodnutí, 

v ktorý časový moment sa pre členstvo rozhodnú. Povolenú výnimku majú len dve krajiny, 

a to Veľká Británia a Dánsko. Ale aj tie začínajú uvažovať o členstve v eurozóne.  

 

Euro je menou, ktorá nemá ohroziť nové členské krajiny. Práve preto existujú, už 

spomínané podmienky, konvergenčné kritéria, ktoré majú zaistiť a zistiť, či je krajina 

pripravená na prijatie eura. Každá krajina si okrem toho vypracuje vlastnú analýzu či národný 

program na prípravu prijatia spoločnej meny.  

 

Veľká Británia si dala vypracovať v roku 1997 a 2003 ekonomické testy, pod 

vedením vtedajšieho ministra financií Gordona Browna, ktorý si vyžiadal „veto“ na prípadnej 

účasti Veľkej Británie v eurozóne. Tieto ekonomické testy však neboli naplnené, a tak sa 

Veľká Británia rozhodla počkať na lepší okamih pripojenia k ostatným krajinám. Ekonomické 

testy však neodrážajú skutočnosť a môžu byť zmanipulované politickými predstaviteľmi. 

Z toho dôvodu je možné konštatovať, že prijatie eura bude hlavne politické rozhodnutie.  
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Ďalšou prioritnou oblasťou, ktorá by mohla zvážiť členstvo Veľkej Británie 

v eurozóne je jej zahraničný obchod. Z analýzy vyplynulo, že väčšina obchodov je 

realizovaná práve s Európskou úniou. To by Veľkej Británii prinieslo dodatočné prínosy zo 

zmeny jej meny.  

 

Poslednou oblasťou, ktorá bola skúmaná v tejto bakalárskej práci, je ekonomická 

analýza Veľkej Británie a krajín eurozóny. Tá ukázala, že najlepší čas pre vstup Veľkej 

Británie do eurozóny nastal práve teraz. Kvôli finančnej kríze, ktorá v súčasnosti zasiahla 

skoro celý svet, sa ukazovatele Veľkej Británie a eurozóny tak priblížili k sebe, že by nemalo 

dôjsť ani k asymetrickým šokom. Vývoj či už HDP, nezamestnanosti, alebo inflácie bol 

rozdielny až do dnešnej doby. Práve preto by to mala Veľká Británia v súčasnosti 

najjednoduchšie v prijímaní novej meny.  

 

Problémom pri prijatí eura ako spoločnej meny by mohla byť verejnosť. Britská 

verejnosť je dosť euroskeptická a zmena jej obľúbenej meny by mohla oslabiť celú 

ekonomiku. Taktiež politická strana, ktorá by rozhodla o prijatí eura, by mohla stratiť svojich 

voličov. Vláda Veľkej Británie sa pre vstupom do eurozóny  zaviazala vyhlásiť referendum, 

ale na základe štatistík je možné konštatovať, že britská verejnosť zaujíma naďalej negatívny 

postoj  voči prijatiu eura ako novej meny. 

Negatívny postoj je zaujatý aj voči menovej politike Európskej centrálnej banky, ktorá sa javí 

ako nepružná.   

 

Reálna ekonomika Veľkej Británie nedosiahla dostatočný stupeň konvergencie 

s ekonomikami eurozóny na to, aby bola schopná vzdať sa vlastnej menovej politiky 

a podriadiť sa rozhodnutiam Európskej centrálnej banky. Nedá sa predpokladať ako zareaguje 

britská ekonomika na spoločnú menu, ale v každom prípade by jej členstvo pomohlo 

eurozóne  nielen v ekonomickom raste, ale aj medzinárodnom postavení a posilnení eura.  
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