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ÚVOD 

Jiţ samotný název bakalářské práce – „Země mimo Eurozónu – ČR, Estonsko, Litva, 

Lotyšsko a jejich integrace do EMU“ - hodně napovídá o směru, kterým se bude práce ubírat.  

Pro dopracování se k dnešnímu stavu je nutné pochopit historické skutečnosti 

ovlivňující současný systém měnové politiky Evropské unie. Základním kamenem dané 

politiky je měna euro. Společná evropská měna euro dosáhla od svého vzniku vysoké prestiţe 

a stala se světovou měnou porovnatelnou s americkým dolarem. Avšak první myšlenky  

a pokusy o vytvoření společné měnové unie nebyly hned úspěšné a neobešly se bez sloţitých 

diskuzí naprosto protichůdných názorů politiků, ekonomů a jiných odborníků.  

Sloţitý projekt hospodářské a měnové unie započal svou cestu na konci 80. a začátku 

90. let 20. století prostřednictvím Delorsovy zprávy a Smlouvy o EU (lépe známé jako 

Maastrichstská smlouva). Své základní kameny však získal jiţ v 70. letech 20. století.  

Dále se práce zabývá rozčleněním členských států EU mimo eurozónu. Postup 

analyzování států má logickou posloupnost podle skepticismu vůči euru. Nejdříve analyzuje 

situaci ve starých členských státech EU (konkrétně Velkou Británii, Dánsko a Švédsko), jeţ 

se ani nepokusily o vstup do měnové unie ve fázi jejího vzniku, a dále setrvávají mimo 

eurozónu. V jednání uvedených zemí je moţno najít mnoho souvislostí s novými členskými 

státy setrvávajícími zatím ve fázi příprav na vstup do měnové zóny. Nakonec práce zkoumá 

stav všech nových členských zemí EU připravujících se na vstup do třetí fáze EMU (podle 

míry skepticismu a ekonomické úrovně).  

Můţe se zdát, ţe v době probíhající celosvětové finanční krize se otázky rozšiřování 

eurozóny dostávají na vedlejší kolej. Opak je pravdou a především pro Pobaltské státy nebo 

Maďarsko můţe hrát euro pro záchranu jejich ekonomik velmi významnou roli. O nic méně 

aktuální je téma točící se neustále okolo eura i u nás v České republice.  

Hlavním cílem práce má být analýza stavu připravenosti a odhodlání přijmout 

společnou evropskou měnu v České republice, Estonsku, Litvě a Lotyšsku.  

První kapitola se snaţí podrobně vystihnout celkový vývoj měnové integrace v rámci 

Evropské unie od jeho počátku aţ po vznik eurozóny a samotného zavedení eura. 



Druhá kapitola vyčleňuje země, které se nacházejí mimo společnou eurovou oblast,  

a dále je rozděluje podle právního vztahu, pozice veřejného mínění, apod. Konkrétně se druhá 

kapitola zaměřuje především na Dánsko, Švédsko a Velkou Británii, a pak postupně  

na Českou republiku, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Estonsko, Litvu a Lotyšsko. 

Ve třetí kapitole jsou srovnávány různé ekonomické (HDP, inflace, stav veřejných 

rozpočtů, atd.) i neekonomické ukazatele (veřejné mínění, politická situace, atd.) čtyř 

vybraných zemí (Česko, Estonsko, Litva a Lotyšsko) neúčastnících se třetí fáze hospodářské  

a měnové unie (EMU, economic and monetary union).  

V závěru se pokusím shrnout veškeré srovnávání mezi jednotlivými zeměmi a vyjádřit 

vlastní kritické stanovisko na postavení všech čtyř vybraných zemí k euru a eurozóně.      
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1. Geneze Eurozóny 

První kapitola zkoumá počátky měnové spolupráce v Evropě, ze které se později 

vyvinula společná unijní měnová politika. Analýza dvou zásadních dokumentů (Wernerovy 

zprávy a Delorsovy zprávy) pro vznik současné hospodářské a měnové unie (EMU) dává 

jasnější pochopení náročnosti vyjednávacích procesů na počátku tak sloţitého projektu. 

Nakonec se kapitola zabývá konečným procesem vzniku a fungování eurozóny.  

1.1 Počátky měnové integrace v Evropě 

Pokud chceme jít na úplný začátek měnové integrace v Evropě (nejenom na poli 

Společenství), tak se musíme přenést do období tzv. „zlatého standardu,“ coţ je období,  

jak uvádějí Baldwin a Wyplosz (2008, s. 318), které se datuje obvykle mezi lety 1880 – 1914. 

Fungování zlatého standardu je popsáno Humovým cenovým vyrovnávacím mechanismem 

platební bilance. Tento mechanismus je zaloţen na dvou jasně makroekomických principech: 

dlouhodobé neutralitě peněz a vlivu peněz na úrokové sazby. Hospodářská a měnová unie 

(Economic and Monetary Union, EMU), která v současnosti funguje na území Evropské unie, 

je zaloţena na podobném principu jako zlatý standard, zlato je nahrazeno eurem. 

Další kroky v měnové integraci Evropy v následujících letech většinou selhávaly nebo 

ani nikdy nezačaly fungovat. Jednalo se o různé pokusy, především snaha o vylepšení modelu 

„zlatého standardu.“  

Aţ kdyţ se blíţil konec 2. světové války, projevil se strach z let minulých. Jednotlivé 

státy Evropy si uvědomovaly neúspěch z předválečného i meziválečného období. Nejistota 

v dalším vývoji, hospodářské problémy jednotlivých zemí a taky měnová nestabilita v Evropě 

přinesly úplně nový plán na měnovou integraci v Evropě. Velkou roli v znovuobnovení 

Evropy po skončení 2. světové války sehrála nová supervelmoc, USA, která svými 

subvencemi v rámci Marshallova plánu pomohla ke kompletní obnově válkou zničené Evropy 

(přesněji jen západní Evropy – důsledek začátku „studené války“ – rozdělení na tzv. „Západ  

a Východ“). 

1.1.1 Brettonwoodský systém 

Těsně před koncem 2. světové války v červenci 1944 byla uspořádána v americkém 

Bretton Woods mezinárodní měnová a finanční konference za účasti 44 států světa, jak uvádí 

Marková (2002).  
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Hlavními aktéry se staly USA a Velká Británie, jeţ naplánovaly celou konferenci. 

Z jednání vyplynulo vytvoření společného světového měnového systému, který měl zajistit 

zvýšení stability v rámci mezinárodního obchodu.  

Hlavním problémem celé Evropy v této době byla téměř nulová směnitelnost jakékoliv 

měny jednoho státu za měnu jiného státu. Jak vyplývá z ekonomické situace ve světovém 

hospodářství, jedinou dostupnou a dostatečně silnou měnou byl v tomto období americký 

dolar, který se nakonec stal rezervní měnou celého Brettonwoodského systému. 

Podle Dědka (2008, s. 9-11) celý systém vzešel ze dvou poznatků, které jiţ byly  

do té doby historicky vyzkoušené, ale zároveň selhaly. Jedná se přímo o dva základní pohledy 

na dělení kurzových reţimů na: pevné a pruţné. Brettonwoodské ujednání vytvořilo střední 

cestu a prakticky ji realizovalo v podobě tzv. pevných avšak přizpůsobitelných kurzů.  

Ujednání za základní zdroj hodnoty povaţuje zlato, ale přitom jedinou měnou přímo 

navázanou na zlato byl dolar (úroveň předválečné parity = 35 dolarů za unci zlata), který 

tvořil pevnou čili fixní komponentu daného systému, jak uvádějí Baldwin a Wyplosz (2008,  

s. 323). Ostatní měny udrţovaly pevný kurz k dolaru. Technicky to znamenalo udrţování 

fluktuačního pásma ± 1 % od stanovené parity vůči dolaru. Měnové kurzy se staly „fixní, ale 

upravitelné,“ aby se bránilo nepřiměřenému udrţování zastaralé parity a také meziválečnému 

způsobu volného přístupu pro všechny. Dřívější rigiditu „zlatého standardu“ vyřešila nová 

flexibilní komponenta Brettonwoodského systému, tzv. přestavování kurzových parit. Tato 

komponenta mohla být pouţita jen v situaci tzv. fundamentální nerovnováhy. Tento stav 

nebyl konkretizován, ale vyplynulo z něj, ţe ve chvíli kdy hrozí deficity platební bilance,  

má se pouţít tato flexibilní komponenta.  Poskytnutím ústřední měny a sídla Mezinárodního 

měnového fondu (MMF) ve Washingtonu se USA staly hlavním ekonomickým a politickým 

garantem tohoto systému. 

1.1.2 Evropská platební unie (EPU) 

Brettonwoodský systém sice stabilizoval celosvětový měnový systém, avšak od konce 

války aţ do poloviny roku 1950 téměř veškeré platby v obchodu mezi evropskými zeměmi 

byly prováděny v amerických dolarech a švýcarských francích, jak uvádí Procházka (2000). 

Problém vyřešila v letech 1950-1958 tzv. Evropská platební unie (EPU)
1
, která měla za cíl 

                                                           
1
 Vznikla 1. července 1950 podpisem všech členů Organizace pro evropskou spolupráci (OEEC).  
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obnovit směnitelnost jednotlivých evropských měn mezi sebou, a tudíţ obnovit celkový 

mezistátní obchod v Evropě.  

Základní náplň EPU, jak uvádí Dědek (2008 s. 13-14), spočívala v tom, ţe kaţdý měsíc 

tato instituce shromáţdila pohledávky a závazky vzniklé v průběhu obchodování mezi 

evropskými zeměmi OEEC (Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci), které 

převedla na jediný věřitelský účet, resp. dluţnický vztah a stala se jednou z jeho stran. Dílčí 

měsíční salda se kumulovala a podle dohodnutých pravidel se vypořádávala. Svou činnost 

zahájila v červenci 1950 a pokrývala ve své době aţ 70 % světového obchodu. 

Avšak jiţ v roce 1955, hned po podpisu Evropské měnové úmluvy (EMA), která  

od prosince 1958 uvolnila transakce na běţném účtu platební bilance a zúţila fluktuace 

evropských měn vůči dolaru z ± 1 % na ± 0,75 %, ztratila EPU svůj účel, protoţe jiţ většina 

evropských měn nabyla směnitelnosti, a byla v roce 1958 zrušena. 

1.2 Wernerův plán 

V 60. letech se na dalším vývoji výrazně podepsal vysoký hospodářský růst a nízká 

míra nezaměstnanosti. S tím souvisel i velmi příznivý politický vývoj v oblasti realizace 

hlubší integrace v Evropě (konkrétně v EHS – anglický název EEC).
2
 Tento rychlý vývoj 

správným směrem přinesl dlouho očekávaný posun měnové integrace v EHS. Rozhodující 

impuls, jak napsal Dědek (2008 s. 18), přišel na zasedání Evropské rady v Haagu v roce 1969, 

jeţ vyjádřilo vůli vydat se na cestu k realizaci Hospodářské a měnové unie. 

Za úkol vytvořit určitý plán realizace této vize dostala skupina expertů vedená 

lucemburským předsedou vlády a ministrem financí Pierrem Wernerem, podle kterého  

pak byla zpráva později nazvána. Poté se z ní vyvinul plán postupu při další integraci  

(tzv. Wernerův plán). Podařilo se v něm sloučit dva protichůdné ekonomické názorové směry.  

Zastánci tzv. ekonomické školy (Německo a Nizozemsko) zastávali názor, ţe měnové 

unii a jejímu vzniku musí předcházet dlouhé přípravné období, coţ bylo nezbytné  

                                                           
2 V západní Evropě vznikly dvě integrační uskupení: Evropské sdruţení volného obchodu (EFTA) a Evropské 

hospodářské společenství (EHS, anglicky EEC). EFTA si zakládala na mezivládním principu spolupráce. 

Naopak EHS si zvolilo přístup na úrovni institucí, které měly nadnárodní charakter. Členové EHS byly v této 

době tyto země: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí; v roce 1973 také Dánsko, Velká 

Británie a Irsko.  
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pro celkovou konvergenci jednotlivých národních ekonomik a také ke sjednocení 

hospodářských politik členů měnové unie. Dalším poţadavkem bylo rychlé uvolňování 

restrikcí na pohyb kapitálu.  

Zastánci tzv. monetaristické školy (Belgie, Francie, Itálie) na druhé straně spatřovali 

východisko v rychlém zafixování měnových kurzů, které by vedlo k většímu tlaku a motivaci 

zemí k tomu, aby zesílily konvergenci a slaďovaly své hospodářské politiky. Monetaristé 

chtěli na druhé straně kapitálové toky uvolnit aţ v závěru integrace, aţ po upevnění vnitřních 

vazeb nového kurzového prostředí.  

V dané situaci nebylo bez silného konsenzu a ústupků na obou stranách moţné 

dosáhnout dalšího kýţeného postupu v měnové integraci. Wernerova zpráva byla zveřejněna 

v říjnu 1970 pod názvem Zpráva Radě a Komisi o etapovité realizaci Hospodářské a měnové 

unie v zemích Společenství. S několika úpravami ji v březnu 1971 projednala a schválila 

Rada Ecofin. Dále tento svůj souhlas včlenila do právních aktů, které zajistily začátek 

realizace plánu.  

Z institucionálního hlediska Wernerův plán počítal s budováním EMU ve třech stádiích, 

s výhledem vzniku funkční měnové unie do roku 1980. Pak uţ měla ve Společenství kolovat 

společná měna, na kterou by dohlíţela společná centrální banka.  

Klíčové problémy neúspěchu tohoto velmi ambiciózního projektu se projevily  

aţ mnohem později a ve skutečnosti byly úplně jiné, neţ si tehdejší Společenství 

představovalo. Projekt EMU neměl téměř ţádnou oporu v nových institucích, které od orgánů 

Společenství dostaly jen opravdu málo pravomocí nebo dokonce ani nemohly vzniknout. 

Naprosto zásadní chybou se ukázala neochota o ustavení kompetenčně silné společné měnové 

instituce angaţující se ku prospěchu měnové unie.  

1.2.1  Had v tunelu  

Součástí Wernerovy zprávy byl i jeden dodatek (tzv. zpráva Ansiauxova výboru),  

o čemţ se zmiňuje Dědek (2008, s. 20, 27, 32-34). Daný dodatek zkoumal, jak sniţovat 

kurzové fluktuace mezi měnami Společenství, aniţ by se omezila povolená kolísavost 

evropských měn vůči americkému dolaru. Později se tato procedura nazývala had v tunelu 

(snake in the tunnel).  
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Jak bylo uvedeno výše, vyjednaná dohoda EMA omezila fluktuace evropských měn 

k dolaru (tedy brettonwoodském pásma) na ± 0,75 %. Z toho vyplynul maximální vzájemný 

výkyv mezi kurzy evropských měn o rozpětí 3 %,
3
 avšak had v tunelu fungoval jinak. 

Vymezil dvě fluktuační pásma, obě s konstantní šířkou. První typ pásma (později 

nazývaný tunelem) měl navíc pevné intervenční body a označoval brettonwoodská pásma, 

která určovala povolené fluktuace vůči americkému dolaru. Druhý typ (později nazývaný 

hadem) operoval s pohyblivými intervenčními body a vymezoval pásma okolo centrálních 

parit vzájemných kurzů evropských měn. 

V dubnu 1971 vznikla dohoda mezi guvernéry centrálních bank Společenství o kolísání 

vzájemných kurzů členských měn. Potvrzovala uţší variantu tunelu ± 0,75 % (přípustné 

fluktuace vůči americkému dolaru) a rozpětí hada ± 0,6 % (pásma okolo centrálních parit 

vzájemných kurzů).
4
 Ironií zůstává, ţe toto zúţení pásem přichází zrovna v době,  

kdy se začíná hroutit základní pilíř Brettonwoodu. V souvislosti s hroucením 

Brettonwoodského systému se musely obě rozpětí, jak hada tak i tunelu, ještě několikrát 

upravovat (konkrétně vţdy rozšiřovat). Tyto změny pásem měly zachránit neudrţitelně  

se rozpadající systém, coţ se však nepovedlo. 

1.2.2 Kolaps Brettonwoodského systému 

Dramatický pád brettonwoodského měnového řádu, podle Dědka (2008 s. 26) nebyl 

první a zdaleka ani poslední krizí pevných kurzů, kterou ekonomická teorie objasňuje 

působením tzv. „neudrţitelné trojice“ (impossible trinity):  

1. liberalizované kapitálové toky, 

2. samotný reţim pevného kurzu, 

3. hospodářské politiky – negativní vliv na kredibilitu pevného kurzu. 

Celý systém dané trojice je udrţitelný, pokud jsou splněny maximálně jen dva body  

ze tří. Bohuţel v době kolapsu Brettonwoodu byly shodou náhod splněny všechny  

tři podmínky. Volnost kapitálu ještě nebyla úplná, ale na vysoké úrovni. Pevný kurz měl příliš 

úzké fluktuační pásmo na to, aby bylo udrţitelné (± 1 % a po zúţení pásma ± 0,75 %).  

A nakonec samotná americká vláda se angaţovala od roku 1964 ve vietnamské válce, kterou 

                                                           
3
 Dané rozpětí uvádí Dědek (2008). 

4
 Avšak jak je uvedeno v kapitole 1.2.2 (str. 7) jiţ v prosinci 1971 dochází k první velké změně rozpětí pásma 

„tunelu.“  
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financovala rozsáhlými rozpočtovými deficity (kryla je pomocí monetární expanze). Z toho 

vyplynula vysoká inflace, rostoucí deficity americké obchodní bilance (díky sníţené 

konkurenceschopnosti amerických vývozců) a nakonec začala klesat důvěryhodnost 

amerického dolaru na světových trzích. Jedině díky silné a trvalé intervenční aktivitě 

centrálních bank mohl být dolar udrţen v úzkém rozpětí brettonwoodského systému.  

Tím se avšak velké mnoţství dolarových aktiv dostalo do rukou zahraničních subjektů. Rostl 

zájem o směňování dolaru za zlato, aţ se ztenčovaly americké zlaté zásoby tak, ţe na konci 

60. let se rovnaly polovině mnoţství ze začátku desetiletí. Kaţdá z těchto událostí 

podkopávala bývalou slávu a sílu amerického dolaru na světových trzích. Dolar svým 

oslabování výrazně podrýval základy celého brettonwoodu. Konec celého systému na sebe 

nenechal dlouho čekat. V srpnu 1971 musela americká administrativa pozastavit směnitelnost 

dolaru za zlato a v prosinci tohoto roku pokračoval pokus o udrţení brettonwoodského 

kurzového systému dohodnutím se na tzv. Smithsoniánské (téţ Washingtonské) dohodě. 

Nejsilnější průmyslové mocnosti se dohodly na některých úpravách stávajícího kurzového 

uspořádání: 

 devalvace dolaru o 7,9 % (zároveň = zvýšení ceny zlata z 35 na 38 USD  

za trojskou unci), 

 rozšíření pásem pro fluktuace dolarových kurzů z původního ±1 % na více  

neţ dvojnásobné hodnoty ±2,25 %. 

Další vývoj hada v tunelu 

Ani toto velmi masivní jednání neuklidnilo výkyvy na devizových trzích. Pro udrţení 

systému hada a tunelu vytvořilo Společenství tzv. Smithsoniánskou dohodu uzavřenou 

v prosinci roku 1971, jak uvádí Dědek (2008, s. 33-34), coţ rozšířilo pásma tunelu na rozpětí 

± 2,25 %. Kvůli danému rozšíření tunelu musely evropské měny tolerovat výkyvy aţ do výše 

9 %, coţ vysvětluje zvětšovací efekt kurzového závěsu.
5
 Toto velké kolísání bylo 

vyhodnoceno jiţ jako škodlivé, a proto přichází následující rekce. V dubnu 1972 na schůzce 

guvernérů centrálních bank Společenství v Basileji se rozšířilo tzv. Basilejskou dohodou také 

i rozpětí hada na ± 2,25 %. Vzájemné výkyvy mezi měnami zemí Společenství se tím omezily  

na 4,5 %. K Basilejské dohodě se týden po jejím schválení přidaly tři nové země čekající  

na vstup do Společenství (Dánsko, Irsko a Velká Británie). Výjimkou tvořily belgicko-

lucemburský frank a nizozemský gulden (konkrétně země Beneluxu), které na základě 

                                                           
5
 Tento efekt je podrobně rozvádí Dědek (2008, s. 38, Box 1.5).  



12 
 

dohody ze srpna 1971 udrţovaly velmi úzké fluktuační pásmo ± 1,5 %, téţ nazýváno jako 

„červ v tunelu.“  

V únoru 1973 byla provedena další devalvace USD o 10 % (zároveň zvýšení ceny  

z 38 na 42,22 USD za trojskou unci). Zlom přichází v březnu 1973, kdy je oznámen přechod 

amerického dolaru na volné plování. Svět přešel do nového období – plovoucích kurzů.  

To znamenalo konec brettonwoodského systému. Pro evropské země to avšak znamenalo 

konec všech doposud dosaţených měnových integračních snah, coţ si ale většina zemí 

nechtěla připustit, a proto byla hledána nová východiska z nastalé situace. Nejprve ve formě 

nepříliš úspěšného měnového hada (po rozpadu brettonwoodu nazývaného „had mimo 

tunel“), ale později přišel na řadu uznávaný Evropský měnový systém.  
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1.3 Cesta k evropskému měnovému systému 

Některé učební texty líčí druhou polovinu 70. a první polovinu let 80. jako období 

eurosklerózy, jak uvádí Dědek (2008 s. 45). V této době se ze Společenství vytratily dřívější 

ideály směřující k hlubší integraci. Ani hospodářské klima nepomohlo rozvoji lepších 

myšlenek na politickém kolbišti. Ekonomický růst se nemohl porovnávat s předešlým zlatým 

obdobím, ale mnohem větší ránou se stala vysoká inflace. V některých zemích se dostala  

aţ do hodnot, které byly alarmující. Všechny tyto faktory zasáhly i oblast kurzové spolupráce. 

Měnová politika členů Společenství se rozdělila na dva tábory:  

1.) tzv. „hadaři“ – velikostně nesourodá skupina včele s Německem obklopeným spíše 

menšími ekonomikami (Belgie, Lucembursko, Nizozemko a Dánsko), které zůstaly věrné 

hadovi, 

2.) tzv. „floateři“ – zbývající velké ekonomiky (Francie, Itálie, Velká Británie), kaţdá 

v kurzovém reţimu volného plování. Tyto země se potýkaly hned s několika problémy, 

hlavně s vysokou inflací, deficity běţného účtu a pádivým znehodnocováním kurzů svých 

měn. Mezi ně se počítalo i Irsko, které dalo svou irskou libru do měnové unie s britskou 

librou.  

„Hadaři“ spatřovali problém v nedisciplinovanosti „floaterů“ při dodrţování pravidel 

společné kurzové politiky. Řešení viděli jen v návratu všech členů do kurzového systému 

hada a respektování jeho daných pravidel. „Floateři“ naopak poukazovali na některé klíčové 

nedostatky hada a jedinou moţnost k návratu do něho by dokázali akceptovat, aţ po jeho 

celkové revizi a přepracování. 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, na začátku roku 1973 zkolaboval brettonwoodský systém, 

jenţ potřeboval co nejrychleji nahradit a uklidnit měnové otřesy v EHS. Úkol to nebyl 

jednoduchý z hlediska zmíněné názorové rozpolcenosti Společenství. Přijatelné řešení  

se nabídlo aţ v roce 1978 s příchodem nové ideje, vytvoření EMS (evropského měnového 

systému). První impuls ke vzniku EMS vyšel z dohody mezi německým kancléřem Helmutem 

Schmidtem a francouzským prezidentem Valérym Giscaredem d´Estaingem na zasedání 

Evropské rady v Kodani, jak píší Baldwin a Wyplosz (2008 s. 352).  Následující výklad čerpá 

z knihy Dědka (2008 s. 47-54). 

Přesto do r. 1978 to nebyla jediná aktivita na poli Společenství, která se pokusila  

o řešení dané situace. Z těch nejvýznamnějších to byly: Fourcadeův plán, Duisenbergův plán 
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a Jenkinsova iniciativa. Všechny uvedené dokumenty (plány) neměly okamţitý úspěch,  

ale bez jejich vzniku by se nikdy nepodařilo urazit dlouhou cestu aţ EMS. Kaţdý z nich 

poukázal na nějakou dílčí inovaci, aspekt problému nebo alespoň vymezil manévrovací 

prostor účastníků debat v negociačních jednáních.  

1.3.1 Fourcadeův plán 

Z myšlenek, které se nahromadily mezi „floatery“ (v tomto případě ve Francii), vychází 

tento plán předloţený v záři 1974 francouzským ministrem financí Jean-Pierre Fourcade 

Radě Ecofin. Jednalo se o shrnutí stanoviska Francie k nastalému rozpoloţení  

ve Společenství, konkrétně co se týká měnové politiky. Hlavní ohnisko francouzské kritiky  

se zaměřilo na intervenční mechanismus hada. Bylo mu vytýkáno, ţe za formálně rovnými 

podmínkami intervencí se skrývají fakticky nerovné (asymetrické) podmínky mezi účastníky 

systému.  

Pro zjednodušení to vysvětluje příklad dvou centrálních bank, tzv. měnového páru. 

Centrální banka, která se snaţí, aby její měna dále neslábla. Postaví se na stranu poptávky  

po vlastní měně, to znamená, ţe bude nakupovat měnu za odprodej deviz. Jasná nevýhoda 

této banky vyplývá z kapacitních omezení prodeje deviz jen do hranice disponibilních zásob.  

Druhá banka je v opačné situaci, kdy se svou měnu snaţí oslabit a zároveň má mnohem 

snazší pozici. Přidá se na stranu nabídky této měny a z toho plyne, ţe bude vlastní měnu 

prodávat a devizy nakupovat. Zde kapacitní omezení nepociťujeme přímo, jelikoţ banka  

si můţe „tisknout“ své peníze, ale nebezpečí můţe přijít ze strany zvýšené inflace, pokud  

se do oběhu dostane velké mnoţství bankovek.  

Z daného příkladu zjistíme, ţe asymetričnost mezi oběma bankami se, co se týká 

podmínek, zde příliš neprojevuje. Avšak plán argumentuje tím, ţe do daleko vyššího rizika 

(nevýhody) se dostává centrální banka v situaci se slabou měnou, kdy musí odlévat devizové 

rezervy. 

Fourcadeův plán však přichází se svým řešením, aby se do celého systému hada dostalo 

více rovnosti (symetrie). Chtěl nahradit mříţku bilaterálních parit tzv. evropskou účetní 

jednotkou (European Unit of Account, EUA). EUA měla podobu umělé košové jednotky, 

která sestávala z určitého mnoţství všech členských měn Společenství. V roce 1978 byla 

přejmenována na známější evropskou měnovou jednotku (European Currency Unit, ECU), 

která se později vyvinula aţ do měny.  
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Pokud by se začal realizovat tento plán, tak by se zvýšily tlaky na „všechny“ členské 

centrální banky a nezůstalo by zvýšené břemeno intervencí jen na zemích bojujících se slabou 

měnou. Ale poněvadţ by tato změna zasáhla především Německo a ostatní země seskupené 

v hadovi, tak francouzský plán narazil na výrazný odpor. Přestoţe obsahoval i mnohé další 

podněty (např. společnou politiku vůči dolaru, štědřejší úvěrové linky apod.) nenašel  

si dostatečnou podporu ve Společenství. Bohuţel přinášel ve sloţité době příliš mnoho 

nejistot a nevyzkoušeného, avšak i tak ve dvou klíčových bodech uspěl. Začalo se řešit 

nerovné postavení centrálních bank a byl poloţen základ pro debatu o vyuţití košové měny 

ECU.
6
 

1.3.2 Duisenbergův plán 

V červenci 1976 předloţil holandský ministr financí Wim Duisenberg (první prezident 

ECB v letech 1998-2003) návrh na efektivnější koordinaci hospodářských politik. Šlo o snahu 

více sjednotit v té době velmi rozdílné kurzové reţimy. Hlavní cíl Duisenbergova plánu tvořil 

koncept tzv. cílových zón (target zones). Na první pohled rozdíl mezi zónou a fluktuačním 

pásmem není patrný, protoţe zóna fungovala podobně jako pásmo tak, ţe vymezovala pro 

pohyb kurzu specifické rozmezí. Avšak obsahově se odlišují účelem nebo také závazností. 

Pásmo přímo nutí měnovou autoritu intervenovat s devizy a aktivně jednat v jiných oblastech, 

ale také má plnit úkol jistého pomocného indikátoru, který započne debatu o úpravě 

hospodářské politiky a to v případě, ţe se kurz vychýlí z cílové zóny. Existoval ještě jeden 

technický rozdíl mezi zónou a pásmem. Zatímco u pásma se počítá s nominálními měnovými 

kurzy, u zóny by se uţívaly efektivní kurzy.
7
  

Po roce debat si tento plán nevybojoval dostatečnou podporu a byl opuštěn. Faktické 

důvody přišly především z připomínek „floaterů“ a slabších „hadařů“, podle kterých  

by se zaměřoval především na ně a silnějších ekonomik by se víceméně netýkal. Vznikla  

by jakási dvoukolejnost kurzových reţimů.  

I kdyţ Duisenbergův plán nenašel kladnou odezvu i tak zanechal důleţitou myšlenku, 

kterou později rozvinul, přepracoval a prakticky vyuţil pozdější EMS. Šlo o jakýsi 

automatický spouštěč, jenţ by zahájil debatu o vhodné hospodářské politice členské země,  

u které se projeví velká divergence měny. EMS toto pouţilo v oblasti indikátorů divergence. 

                                                           
6
 Definování ECU naleznete na str. 11. 

7
 Efektivní kurzy se stávají nepostradatelnou analytickou pomůckou v podmínkách rozvolněných kurzových 

reţimů, kdy je nutné souhrnně vyhodnotit pestrost kurzových změn lišících se svým ekonomickým významem. 

Dědek (2008, s. 50) 
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1.3.3 Jenkinsova iniciativa 

V lednu 1977 se stal prezidentem Evropské komise Roy Jenkins. Bylo to v čase,  

kdy se projevily značné rozdíly v hospodářských politikách členských zemí a jakékoliv 

návrhy koordinace monetárních politik nad rámec procedur hada se setkávaly tuhým 

odporem. A kdyţ byl i projekt EMU uloţen k ledu, tak právě Komise vedená Jenkinsnem  

si dala za cíl vyřešit danou situaci. 

Jenkisonova vize kladla důraz na princip paralelismu, který znamenal budování EMU 

koordinovaně po obou liniích, jak hospodářské tak i měnové politiky. Další novinkou, kterou 

se snaţila Komise prosadit, bylo vysvětlení principu subsidiarity. To však můţe fungovat  

jen v případě, ţe národní vlády projeví ochotu svěřit část rozhodovací kompetencí institucím 

Společenství. Konkrétním příkladem první větve iniciativy Komise, tedy hospodářské 

politiky, je snaha o rozšíření společného rozpočtu a jeho kompetencí. Po úpravě 

Duisenbergova plánu ho prosazuje v měnové oblasti (konkrétně efektivní kurzy tří plovoucích 

měn: francouzského franku, britské libry a italské liry, a také německé marky jako hlavního 

zástupce hada).  

Aktivita, která vzešla tentokrát z nejvyššího orgánu Společenství, bohuţel znovu 

nedokázala najít podporu a jasnou podmínkou dalšího postupu se stala potřeba reakce 

politických autorit národních států. Naštěstí ještě předtím, neţ se rozšířily informace  

o nezdaru Jenkinsonovy iniciativy, tak se zformovala silná, výše jiţ zmiňovaná, francouzsko-

neměcká ofenzíva, která posunula dění konečně směrem kupředu. 

1.4 Vznik EMS 

Ke konečnému vzniku vedla dlouhá a sloţitá cesta plná dohadů a nesouhlasů mezi 

jednotlivými členy Společenství. Na konci nestály uţ jen ekonomické důvody, ale hlavně 

politické rozpoloţení a chuť spolupracovat, aţ na výjimky (např. Velká Británie – největší 

euroskeptik). Avšak i ekonomické faktory nakonec sehrály kladnou roli v dalším rozvoji 

spolupráce na vyšší úrovni.  

Německo se díky expanzivní politice USA a oslabujícímu dolaru potýkalo s příliš 

rychlým posilováním marky. Proto mělo snahu o rozprostření apreciačních tlaků na svou 

měnu mezi další spoluhráče ze Společenství. Francie, která se svou neúčastí v hadovi, 

připravila o značnou část svého minulého vlivu na utváření měnového systému (politiky)  

ve Společenství, neztrácela zájem se znovu vrátit do centra dění. Další spolupráci Francie 
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s Německem nahrával i fakt, ţe po volbách se k moci dostala politická síla usilující  

o makroekonomickou stabilitu. Posledním silným hráčem se stala i Itálie, jeţ se snaţila získat 

od Společenství pomoc ze své devalvačně-inflační spirály.  

Z nejsilnějších hráčů zůstala stranou jen Velká Británie (v čele s premiérem Jamesem 

Callaghanem), která se postavila do pozice pozorovatele a kritika. Nesouhlasila s daným 

postupem a poukazovala na specifické odlišnosti libry od ostatních členských měn.  

Jak jiţ bylo uvedeno výše, víme, ţe na začátku roku 1978 začala ideová tvorba EMS. 

Celý rok 1978 se jednalo v Evropské radě – na jednotlivých summitech - o detailní podobě 

EMS. V prosinci tohoto roku vyšlo z Evropské rady konečné stanovisko a v březnu 1979 

mohl být EMS konečně spuštěn. 

1.4.1 ECU 

V roce 1975 zavedla technická inovace ze strany Společenství peněţní jednotku  

pro účetní účely evropskou účetní jednotku (tzv. EUA – European Unit of Account). 

Podrobnější vysvětlení jejího vývoje a přeměny na Evropskou měnovou jednotku (ECU)  

je uvedeno v poznámce
8
 Evropská měnová jednotka známější pod zkratkou ECU byla košem 

národních měn všech zemí EMS i těch, které stály mimo ERM (Exchange Rate Mechanism).
9
  

Jak uvádějí Baldwina a Wyplosz (2008, s. 354), kaţdá měna, která se započítávala do ECU, 

měla určitou váhu, která se určovala kaţdých 5 let, určenou podle vybraných ekonomických 

kritérií - tři ukazatele: podíl země na HDP Společenství, podíl země na vnitřním obchodu  

ve Společenství a podíl země na finančních zdrojích EMS. Ale v praxi ekonomickou váhu 

země převyšovala „síla“ měny, to znamená, ţe silnější měny byly upřednostňovány před 

slabšími měnami.
10

  

Na začátku měla 1 ECU stanovenou hodnotu 1 USD. Návrhy na měnovou unii v době 

jejího vzniku byly naprosto nepřijatelné, proto v ECU neexistovaly ţádné bankovky  

a ani centrální banky s ní neobchodovaly. Na druhé straně soukromý sektor ECU přijal kladně 

a vyuţíval ji v oblasti dluhových nástrojů. Na začátku roku 1999 zaniklo ECU, a zároveň 

vzniklo euro, které po dohodě dostalo svou hodnotu rovnou 1 ECU.  

                                                           
8
 Pro účetní potřeby Evropského rozvojového fondu a Evropské investiční banky; od roku 1976 pouţití  

i v Evropském sdruţení uhlí a oceli, od roku 1978 účetní jednotka pro společný rozpočet a celní agendu,  

a zároveň se přeměněna na ECU a kompletně ji nahradila. 
9
 Definice ERM v kapitole 1.4.2. 

10
 Gros a Thygesen (1998, s. 239) uvádějí příklad: V roce 1979 německá marka dostala váhu 33 %, avšak 

ekonomická kritéria jí určila jen 25 % podíl. Ve stejném roce italská lira ekonomicky váţila 13 %,  

ale ve struktuře ECU byla zastoupena jen ve výši 9,5 %. To je jasný příklad upřednostňování silných měn.  
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1.4.2 Mechanismus měnových kurzů a základy EMS 

V EMS můţeme vidět povedený fungující kompromis na poli celého Společenství. 

Z toho vyplývá fakt, ţe všichni členové se povinně účastnili na EMS. Naopak tento projekt 

nenutil ţádného člena Společenství k účasti na jednotlivých funkcích systému,  

ani na klíčovém mechanismu směnných kurzů (Exchange Rate Mechanism, ERM).  

ERM je od vzniku EMS jeho základním kamenem, definovaný jako - Mechanismus 

směnných kurzů podle Baldwina a Wyplosze (2008, s. 324): systém společných fixních,  

ale upravitelných měnových kurzů udrţovaný díky vzájemné podpoře. ERM přitom fungoval 

díky čtyřem základním prvkům:  

 mříţce odsouhlasených bilaterálních měnových kurzů,  

 vzájemné podpoře,  

 povinnosti přijmout rozhodnutí o novém nastavení kurzu, 

 Evropské měnové jednotce ECU.  

ERM své základní principy z velké části zdědil po brettonwoodském systému  

a především navazoval na jiţ zavedený systém hada. Fungoval na principu pevných,  

ale přizpůsobitelných kurzů. Pro uvedený kurzový systém je nejdůleţitější nastavení  

a vyladění mezi pevnou a přizpůsobitelnou komponentou. Fixní část převzala technické 

fungování hada. Základem intervenčního mechanismu se stala paritní mříţka bilaterálních 

centrálních kurzů všech participujících měn, jeţ se pak pohybovaly v pásmech stanovených 

kurzových fluktuací. Francie si zde vydobyla, ţe se centrální parity rovnaly kurzům národních 

měn vůči ECU. Spokojenost byla i na straně Německa, neboť intervenční logika paritní 

mříţky zůstala v nezměněné podobě.  

Rozpětí pásma ERM se převzalo z hada v úzkém rozpětí ± 2,25 % na obě strany  

od centrální parity. Ale země, které ještě v hadovi nebyly, měly moţnost vyuţít dočasnou 

výjimku šířky pásma ± 6 %. Tuto moţnost vyuţila Itálie a později i Velká Británie, Španělsko  

a Portugalsko. Po krizi EMS v letech 1993 se šířka pásma rozšířila na ± 15 %. Jak uvádějí 

Baldwin a Wyplosz (2008 s. 340) toto široké pásmo si zachoval i dnešní ERM 2, coţ je další 

vývojové stádium ERM.  

1.4.3 Vývojové fáze EMS 

EMS vznikl, aby zastavil velké fluktuace mezievropských reálných měnových kurzů. 

Dané velké fluktuace jiţ byly zmíněny výše. Jednalo se především o dva ropné šoky  
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v 70. letech, které rozkymácely téměř kaţdou měnu, a narušily stabilitu všech světových 

ekonomik. Spolu s EMS vznikl a začal fungovat základní pilíř tohoto systému tzv. ERM. 

Avšak fungování ERM bylo omezováno tzv. „nedosaţitelnou trojici.“
11

  

Ale vraťme se do 70. let, kdy přišly dva ropné šoky, které diverzifikovaly jednotlivé 

státy společenství do širokého spektra inflací, počínaje cca 5 % v Německu a konče téměř 

15% v Itálii. I z tohoto důvodu členové Společenství vytvořili nový kurzový systém. Z něho 

vyplývající ERM dával zemím dvě moţné strategie.  

Plán A umoţňoval začít trvale sniţovat inflaci na nízkou úroveň pro všechny členy,  

ale s tím, ţe by se prudce oslabila konkurenceschopnost vysokoinflačních zemí. Klíčové  

by bylo vzdání se nezávislosti měnových politik, vůči upevňování měnových kurzů.  

Plán B se nezabýval inflací přímo, ale zaměřil se změny měnových kurzů (neboli změny 

centrálních parit) tak často, jak to bylo potřeba, aby se nesníţila konkurenceschopnost  

a nevznikaly obchodní nerovnováhy.  

V první fázi EMS (1979-1985) byl jasně z ekonomických důvodů zvolen  

plán B, protoţe v dlouhém období je inflace závislá na růstu peněţní zásoby, proto by musely 

všechny členské země, podle plánu A, sjednotit míru růstu peněţní zásoby. Hlavní nevýhody 

by znovu směřovaly k vysokoinflačním zemím, konkrétně by to vedlo k restrikci hospodářské 

politiky a zvýšení nezaměstnanosti. Z toho plyne, ţe by s plánem A nemohla souhlasit 

Francie, typicky oddaná nízké nezaměstnanosti. Na druhé straně Německo, které dlouhodobě 

udrţovalo nejniţší inflaci v Evropě, by nedovolilo měnit měnovou politiku a tím ovlivnit 

inflaci. Volba plánu B byla po těchto neshodách naprosto jasná. 

Pak ale stejně země přešly v druhé fázi EMS (1986-1992) na plnění plánu A, jelikoţ  

se u plánu B objevily dva klíčové problémy. Prvním problémem bylo, ţe se v období mezi 

nastavováním centrálních parit se vysokoinflační země potýkaly se zhodnocováním svých 

měnových kurzů a z toho plynoucího efektu zhoršování platební bilance. U nízkoinflačních 

zemí platil opačný postup, kdy se jim vytvářely bilanční přebytky. Ale i velmi jednoduchá 

předvídatelnost nového přenastavování centrálních parit se ukázala, jako další závaţný 

problém plánu B. Spekulanti začali vyuţívat tzv. „jednosměrných sázek,“ kdy vsázeli  

jen na měny nízkoinflačních zemí (tím, ţe je shromaţďovali). 

                                                           
11

 konkrétněji - viz strana 14 
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I kdyţ se přiblíţila doba pro plán A, tak jeho realizace nebyla jednoduchá. Klíčovým 

prvkem tohoto plánu byla dohoda všech členů ERM na společné měnové politice. Německo 

věřilo naprosto politice své Bundesbank, ale Francie (tak i Itálie a Belgie) nesouhlasila. Zlom 

přišel v roce 1983 ve Francii, kde došlo ke třem postupným devalvacím ve velmi krátké době,  

a navíc nevyšla prezidentu Mitterrandovi jeho levicová politika. Jeho ministr financí Jacques 

Delors ho dovedl k myšlence nahradit devalvace snahou o co nejniţší inflaci (cíl - ještě niţší 

neţ německá inflace).  

Od roku 1987 aţ do r. 1992 proţívá měnová scéna Společenství klidné období  

bez nastavování centrálních parit a zároveň se stále se sniţující inflací. Všechny země 

sledovaly politiku německé centrální banky a marka se stala tzv. kotvou. V rámci Jednotného 

evropského aktu se naprosto uvolnila mobilita kapitálu. Kvůli „nedosaţitelné trojici“  

se musely všechny členské banky, kromě Bundesbank, vzdát jakéhokoliv ovlivňování měnové 

politiky. Vliv německé centrální banky vedl k dalšímu rozvoji v měnové integraci, avšak 

trnitou cestou. Ostatní země se těšily na vytvoření měnové unie, aby získaly zpět alespoň 

nějaké intervenční prostředky. Bohuţel se vše nevyvíjelo dobře. Mezi roky 1992-1993 

přichází krize EMS. Start krize nastal hned po pádu berlínské zdi spojeném s projektem 

sloučení západního a východního Německa. Západní část se chtěla bránit východním 

nájezdníkům, tak zvýšila vysoce úroveň mezd. To mělo za následek růst inflace, na kterou 

Bundesbank reagovala tvrdou restrikcí monetární politiky, čím se sice sníţila inflace,  

ale prudce vzrostly úrokové míry. V celé Evropě se projevil i nízký hospodářský růst 

s výjimkou Německa, a proto restriktivní monetární politika byla naprosto nevhodná.  

Poslední rána přišla v podobě neratifikování Maastrichtské smlouvy, jejíţ součástí byl 

projekt EMU, v Dánsku (třeba jednohlasného souhlasu všech členů), která okamţitě započala 

spekulativní útoky. První na řadě byly Velká Británie a Itálie. Bundesbank se rozhodla 

zastavit své intervence na podporu těchto dvou zemí, protoţe viděla situaci jako neudrţi-

telnou. Libra a lira v této pro ně neřešitelné situaci musely nuceně opustit ERM. Spekulace  

se postupně posouvaly téměř na všechny členské země, aţ se nakonec měnové autority 

dohodly na změně šířky fluktuačního pásma na ± 15 %.  

V roce 1993 byl schválen tzv. pokrizový ERM. Od svého předchůdce se lišil jen velmi 

málo. Oboustranné parity se mohly pohybovat v rámci 30 %, proto není divu, ţe systém 

dokázal fungovat. A aţ do roku 1999 fungoval EMS bez změn, pak se vyvinul v EMS 2. 
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1.5 Cesta k Maastrichtu  

V září 1987 uzavřením Basilejsko-Nyborské dohody, která zpřísnila pravidla 

intervenčního mechanismu, začíná Společenství nabírat směr k Maastrichtské smlouvě, jak 

uvádí Dědek (2008). Tato první reforma EMS byla přijata vcelku kladně, především mezi 

bankéři, avšak z některých členských zemí se začaly ozývat nespokojené hlasy. Šlo hlavně  

o kritiku systémových defektů EMS (nesouhlas s asymetrickou podobou společného 

kurzového mechanismu)
12

 a upozornění na nespokojenost s některými znaky monetární 

spolupráce.  

Na konci 80. let vznesly Francie a Itálie velmi kritické odsouzení Německého jednání 

v oblasti měnové politiky, bez ohledu na ostatní členy Společenství. Německo se k danému 

problému postavilo čelem a uvědomovalo si vliv vývoje celé makroekonomiky Společenství 

na svou ekonomiku. Také souhlasilo za určitých předpokladů, aby se zahájila dlouhá  

a nelehká cesta plná reforem, vedoucí aţ ke společné měnové unii. Díky otevření debaty  

na tomto poli se otevřela přímá cesta k měnové unii, která uţ nebyla aţ do jejího vzniku 

zastavena. Jedinou brzdou se stala Velká Británie, která však jiţ neměla dost hlasů rozjetý 

projekt zastavit.  

1.5.1 Delorsova zpráva 

Dalším stupněm vývoje bylo důleţité rozhodnutí Evropské rady z června 1988, která 

vytvořila pracovní skupinu (tzv. Výbor pro studium hospodářské a měnové unie Evropského 

společenství) a zároveň jí dala pravomoc navrhnout a prozkoumat budoucí plán vývoje  

a vzniku EMU. Do čela výboru se dostal tehdejší prezident Evropské komise Jacques Delors. 

Zbytek tvořilo dvanáct guvernérů členských centrálních bank a další čtyři pozvaní experti.  

„Výbor“ po deseti měsících usilovné práce v dubnu 1989 seznámil Radu Ecofin se svou 

Zprávou o hospodářské a měnové unii v Evropském společenství (Report on Economic  

and Monetary Union in the European Community), která byla později nazývána Delorsova 

zpráva.  

                                                           
12

 Dědek (2008, s. 140) uvádí, ţe podle francouzského ministra financí Edouarda Balladura způsobuje daná 

asymetričnost při obraně kurzových parit, ţe náklady s tím spojené hradí centrální banka slabší měny, i kdyţ toto 

vychýlení způsobit nadměrná restrikce ze strany centrální banky silné měny. Avšak za tímto projevem byla cítit 

chuť Francie získat ztracenou váhu v monetární politice Společenství, kterou v té době naplno ovládalo 

Německo. 
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Zpráva měla podobný účel jako téměř o 20 let starší Wernerova zpráva, měla zpracovat 

plán vzniku. Velkou výhodou v té době „nové“ Delorsovy zprávy byly nahromaděné 

dvacetileté zkušenosti, které poslouţily k posunutí původních myšlenek ze 70. let. V jednom 

podstatném faktoru se obě zprávy shodly, a to na postupu při budování společné měnové unie 

na principu paralelismu (měnová unie dohromady s hospodářskou). 

Delorsova zpráva jiţ neviděla cestu pro centralizovanou monetární politiku  

přes centralizaci politiky fiskální. Maximální úsilí věnovala zvýšení liberalizace vnitřního 

trhu Společenství, související především s odbouráním bariér finanční integrace. Na rozdíl  

od Wernerovy zprávy neusilovala ani o centralizovanou instituci pro koordinaci hospodářské 

politiky, tato pravomoc měla zůstat v rukou Rady Ecofin. Dále vyţadovala naprostou 

ukázněnost rozpočtů národních států, protoţe velké deficity rozpočtů by komplikovaly 

společnou měnovou politiku (negativní reakce – stanovování stropů pro rozpočtové deficity). 

Stejně jako Wernerova zpráva se zabývala rozfázováním celého postupného vývoje projektu 

EMU, který rozdělila ho do tří stadií.  

Začátek Stadia 1 navrhla do začátku června 1990. Jednalo by se o dotvoření vnitřního 

trhu Společenství do konce roku 1992 a sblíţení monetárních politik v rámci stávajícího EMS.  

Přesun do Stadia 2 byl podmíněn vytvořením nezbytné legislativy. Jednu z priorit  

si zpráva stanovila vznik Evropského systému centrálních bank (European System of Central 

Banks, ESCB), který by tvořily národní centrální banky a jedna zastřešující Evropská 

centrální banka (European Central Bank, ECB). ESCB měl získat stávající monetární aktivity 

(např. pravo-moce Evropského fondu pro měnovou spolupráci a Výboru guvernérů 

centrálních bank) a získat vliv na koordinaci národních měnových politik. Jednotlivé 

pravomoci měly být přesouvány na ESCB postupně v průběhu přechodného  

Stadia 2. Ale přesnou roli ESCB v průběhu Stadia 2 se Delorsově zprávě nepodařilo 

dostatečně přesně nadefinovat (námitky Bundesbaky ohledně vzniku nejistoty na finančních 

trzích při přesunu pravomocí) a zůstalo to nedořešeným problémem. Ani délka  

Stadia 2 nemohla být zprávou jasně určena, jelikoţ neustal bývalý tvrdý spor ekonomistů 

(Německo, Nizozemí) a monetaristů (Francie, Itálie). Tentokrát ekonomisté chtěli delší 

období probíhající po celou dobu konvergenčního procesu a pomocí jasných kvalifikačních 

kritérií nepřipustit do EMU země, které je nesplní. Naopak monetaristé ţádali krátké období 

nutné jen pro záběh společné měnové instituce a povolit pokračování v konvergenci zemím  

i ve Stadiu 3, tedy jiţ v rámci členství EMU.  
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Delorsova zpráva se přiklonila k myšlence přechodu k trvale pevným kurzům. 

Fluktuační pásma se měla postupně zuţovat, aţ by nakonec byla zrušena v souvislosti 

s přechodem do Stadia 3. Toto stadium uţ by bylo obdobím měnové unie. ESCB by získal 

monetární autoritu, dále politickou nezávislost od národního i institucionálního vlivu 

Společenství. Prioritně měl sledovat cenovou stabilitu a teprve aţ na druhém místě  

by přihlíţel k obecným hospodářským politikám Společenství.  

Delorsova zpráva připustila i moţnost fungování měnové unie bez společné měny  

při pevném spoutání národních měn. Jako lepší variantu vyzdvihla vytvoření a vyuţití 

společné měny. Ta by podle ní přinesla řadu výhod (např. sníţení transakčních nákladů, 

psychologický a politický efekt). I tak ale zůstalo otevřenou otázkou jak novou měnu vytvořit 

a jak ji zapojit do celého systému, a také jakou roli by měla při vzniku této nové měny hrát 

ECU. Delorsova zpráva nakonec jakoukoliv paralelní měnu odmítla z popudu Německa, které 

ji neustále odmítalo.  

Pokud bychom měli hodnotit praktické vyuţití zprávy tak, byla ve velké většině 

zapracována do Maastrichtské smlouvy, coţ je jistě velký úspěch. Názory bankéřů a ekonomů 

přešly přes hlasování politických hlav - další velký úspěch v podobě konsensu. 

Ne na kaţdou otázku dokázali experti najít odpověď a ani ne vţdy se shodli. Avšak 

k základnímu cíli si zpráva cestu našla a usměrnila další diskuzi poţadovaným směrem, 

k měnové unii.   

1.6  Smlouva o EU, lépe známá jako maastrichtská smlouva 

V průběhu let 1989-1990 se neustále na poli Evropské rady diskutovalo o tom,  

jak Společenství zareaguje na Delorsovu zprávu. Byla to snaha dát určitý směr a právní 

podobu celému dalšímu vývoji v oblasti měnové spolupráce.  

Závěry vyšly aţ ze závěrečného summitu v Maastrichtu v prosinci 1991, kdy byla 

dosaţena finální dohoda a nakonec došlo ke konečnému podpisu smlouvy o EU v únoru 1992.  

Jak bylo uvedeno, tak se na půdě Společenství neustále projevoval spor mezi 

ekonomisty a monetaristy. Tentokrát se o slovo přihlásil i třetí směr, reprezentovaný 

pragmatickou Velkou Británií. Ekonomisté si zakládali na přesně daných hodnotách 

fiskálních kritérií, které nakonec byly zapracovány, známé jako maastrichtská. Pokud  

by členská země tyto kritéria nesplnila, vůbec by nesměla vstoupit do Stadia 3, tedy do EMU. 
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Navíc ještě odmítali přesně stanovené datum začátku Stadia 3. Monetaristé měli jako prioritu 

přesné rozplánování vznikání EMU a hlavně přesné datum začátku posledního stadia. Z toho 

vyplynul rok 1996, kdy se měla Evropská rada rozhodnout, kdy dané stadium začne. Jako 

nejzazší termín začátku byl 1. leden 1999. Časové naplánování znamenalo pro monetaristy 

mnohem silnější impuls k rychlému a ráznému vzniku EMU. Členské státy tím byly nuceny 

k jednání v určité době. Nakonec přišla se svou úplně protichůdnou teorií i Velká Británie. 

Plán tzv. tvrdého ECU, u kterého mělo jít o soutěţ mezi všemi členskými měnami, plus 

jednou umělou ECU. Projekt však zahalilo velké mnoţství neznámých. Hlavně nebylo jasné, 

jak by se při konvergování národních inflací daly rozlišovat tvrdé a měkké měny. Proti taky 

mluvil fakt, ţe návrh předkládala Velká Británie, typický skeptik odmítající jakoukoliv 

měnovou integraci.  

Avšak Velká Británie přehodnotila své cíle a spokojila se s bojem o výjimku neúčastnit  

se EMU, i kdyţ splní podmínky. Přes velký odpor na posledním summitu v Maastrichtu tuto 

doloţku ve zvláštním protokolu získala. 

Delorsova zpráva také nedokázala vymezit fungování ESCB a konkrétní vznik ECB. 

Výsledkem konsensu mezivládní konference doporučila zaloţit dvě instituce. Evropský 

měnový institut (EMI) a Evropskou centrální banku (ECB). Jednalo se o nesoulad dvou 

názorů na době vzniku dané instituce a jejích kompetencích (buď ve Stadiu 2, nebo Stadiu 3). 

Problém byl vyřešen zaloţením Evropského měnového institutu (EMI), který nabral část 

budoucích kompetencí ECB (koordinace národních měnových politik a technické záleţitosti), 

a pak v přechodu mezi Stadii 2 a 3 by jí své pravomoce předal.  

Konečné účinnosti smlouva nabyla aţ po náročné ratifikaci v listopadu 1993. V obsahu 

této smlouvy se objevilo mnoho klíčových změn pro Společenství (např. změna názvu na EU, 

„třípilířový systém“ apod.), ale jednou z nejdůleţitějších byla část, která popisovala vznik  

a fungování budoucí EMU. Jak uvádí Dědek (2008, s. 152), základní shrnutí se dá vyčíst 

s těchto bodů: 

 nejzazší termín pro vznik měnové unie – 1. leden 1999, 

 stanovila jasné cíle a úkoly, rozdělené do tří stadií podle přesně daných datumů, 

 členové byli povinni usilovat o účast v EMU, výjimku dostaly Dánsko  

a Velká Británie, 

 stanoveno vytvoření jedné centrální instituce, Evropské centrální banky, která měla 

hlavní cíl, pečovat o cenovou stabilitu, 
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 zformulované konvergenční (maastrichtská) kritéria – povinné pro vstup do EMU.  

 

1.6.1 Maastrichtská kritéria 

Podle těchto kritérií mohou být do oblasti společné měny přijaty pouze ty země, které 

splňují pět následující podmínek (tzv. kritéria konvergence) :  

 Schodek veřejných rozpočtů nesmí být větší neţ 3 % hrubého domácího produktu 

(HDP).  

 Celkové veřejné zadluţení nesmí překročit 60 % HDP, nebo musí být znatelně 

klesající k této hranici. 

 Míra inflace členského státu smí být maximálně o 1,5 % nad průměrnou inflací  

tří zemí s nejlepšími výsledky v oblasti cenové stability.  

 Nominální dlouhodobá úroková sazba nesmí překročit průměr tří zemí s nejlepšími 

výsledky v oblasti cenové stability o více neţ 2 %.  

 Země se musí účastnit systému měnových kurzů (ERM) po dobu nejméně dvou let  

bez závaţného napětí.  
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1.7 Od ratifikace Maastrichtu k EMU 

1.7.1 První etapa EMU 

Začátek se datuje na 1. červenec 1990. V této fázi se podařilo vytvořit právní základ  

pro EMU, tedy ratifikací maastrichtské smlouvy. Výbor guvernérů dostal v roce 1990 nové 

pravomoce a úkoly přímo od Rady EU, především konzultace v oblasti měnových politik 

členských států, a také začal detailně rozpracovávat třetí etapu EMU.  

A do konce roku 1993 také Společenství dosáhlo také: úplné liberalizace pohybu 

kapitálu, bliţší spolupráci mezinárodních centrálních bank, volné pouţívání ECU a zlepšení 

hospodářské konvergence.  

1.7.2 Druhá etapa EMU 

Začíná 1. ledna 1994 zaloţením Evropského měnového institutu (EMI), který přebral 

dosavadní činnost Výboru guvernérů, ale zatím neměl ţádné právo zasahovat do měnové 

politiky. Ta byla v plné působnosti národních států. Dva hlavní úkoly EMI spočívaly: 

 posílení spolupráce centrálních bank a koordinace měnových politik, 

 přípravy potřebné k ustavení Evropského systému centrálních bank (ESCB). 

Z velmi podrobných návrhů vytvořených EMI odsouhlasila Evropská rada název 

budoucí měnové jednotky „euro“ a potvrdila zahájení třetí fáze EMU na 1. ledna 1999. 

EMS 2 a jeho součást ERM-2 

V červnu 1997 přijala Evropská rada na summitu v Amsterdamu návrh EMI 

praktického vyuţití nového mechanismu směnných kurzů (nazvaného ERM-2),  

který je součástí nového EMS 2, jak byl nazván, coţ uvádí Baldwin a Wyplosz (2008, s. 358), 

nástupnický Evropský měnový systém. EMS 2 začal fungovat zároveň s přijetím eura,  

tedy od 1. ledna 1999, kdyţ nahradil původní EMS. Tím byly dány vztahy mezi členskými 

zeměmi, které budou členy EMU, a jenţ zůstanou z nějakého důvodu mimo EMU. 
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EMS2 se velmi podobá svému předchůdci, ale několik klíčových vlastností má jiných, 

podle Baldwina a Wyplosze (2008, s. 358): 

 Parity jsou vyjádřeny vůči euru, které je jednoznačně centrální měnou. Není  

zde ţádná mříţka, pouze tabulka. 

 „Standardní“ pásmo je o šíři ± 15 %, stejně jako v předchozím systému, ale připouští 

se i uţší pásmo. 

 Intervence jsou stále automatické a neomezené, avšak Evropská centrální banka 

(ECB) má právo pozastavit tuto povinnost.  

Nový systém ERM-2 si zakládal na těchto rysech, podle Dědka (2008, s. 178): 

 dobrovolná účast členů Společenství, 

 ERM-2 = soustava bilaterálních kurzových ujednání mezi ECB a národními 

centrálními bankami, 

 široká fluktuační pásma ± 15 % (parity národních měn vůči euru), 

 země s dobrými výsledky konvergence mají moţnost sjednat s ECB uţší  

neţ standardní oscilační rozpětí, 

 zachování neomezených intervencí; moţnost odmítnutí intervencí při ohroţení cenové 

stability, 

 důraz na aktivní politiku úrokových sazeb a na včasné přenastavování parit, kvůli 

ochraně pevného kurzu, 

 pro vstup do EMU nutné minimálně dvouleté členství v ERM-2, a to i v době 

diskvalifikujícího účinku devalvace v této době. 

Pakt stability a růstu 

Maastrichtská smlouva stanovila kritéria pro vstup země do EMU, ale co kdyby země 

splnila tyto kritéria, a pak by jiţ jako člen EMU jednoduše přestala daná kritéria plnit.  

V tom případě by konvergenční kritéria ztratila svůj význam. Maastrichtská smlouva zahrnula 

i tento moţný fakt do svého článku č. 104. Jednoznačně z toho plyne – cituji podle Baldwina  

a Wyplozse (2008) „členské státy se mají vyvarovat nadměrných deficitů“ a byla vypracována  

tzv. „procedura řešící nadměrné deficity (EDP).“ Avšak tento článek neurčuje přesné detaily, 

které nechává na vyřešení později. Proto z iniciativy Německa byl v červnu 1997 přijat  

tzv. Pakt stability a růstu (Stability and Grownth Pact, SGP), dále jen Pakt. Ale skutečně 
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pouţíván je aţ od roku 1999 spolu se vznikem eura. Podle německého názoru má zabraňovat 

fiskální nedisciplinovanosti, která vede k inflaci. Pakt se vztahuje na všechny členy EU, ale 

opravná ruka je pouţitelná jen na členské země EMU. 

Pakt stability a růstu se skládá ze tří částí: 

 definice nadměrného deficitu, 

 ochranné ruky projektovaná na povzbuzení vlád, aby se vyhnuly nadměrným 

deficitům, 

 opravné ruku, která předepisuje, jak by reagovat na nedodrţení maximální výše 

deficitu a zahrnuje pouţití sankcí. 

Hlavním stráţcem Paktu se stala Rada EU, konkrétně Rada ministrů financí členských 

zemí eurozóny
13

 – ECOFIN. Rada měla být při kontrole dodrţování Paktu nekompromisní,  

ale ve skutečnosti nebylo moţné, aby ministři financí prosazovali rozhodnutí,  

jenţ by nevyhovovala jejich vlastním zemím.  

Do roku 2003 se provinily přímo vůči Paktu dvě země, konkrétně Irsko a Portugalsko. 

Tyto země musely své problémy přímo řešit. Pak ale přichází listopad 2003 a na Francii  

a Německo mají být uvaleny tvrdé sankce. Lobováním na ECOFIN je odloţeno 

sankcionování, ale Evropský soudní dvůr ruší toto rozhodnutí Rady, protoţe Pakt nemůţe  

být „odloţen.“ Rada změnila své rozhodnutí, ale Německo a Francie uţ potrestány nebyly. 

Projevila se síla velkých zemí. Z toho všeho nakonec vyplynula nesprávná funkčnost SGP. 

Obratem vlády členských zemí spolu s Komisí připravily novou formu Paktu, který se kvůli 

svému původnímu nastavení stal nevyhnutelným. Nová verze byla přijata v červnu 2005.  

První účastníci EMU 

Rada Evropské unie na svém zasedání 2. května 1998 jednomyslně potvrdila,  

ţe z celkového počtu 15 členských států můţe 11 zemí vstoupit do eurozóny a přijmout 

jednotnou měnu euro k 1. 1. 1999. Zakládajícími členy se staly: Belgie, Německo, Španělsko, 

Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakouskou, Portugalsko a Finsko.  

                                                           
13

 „Eurozóna“ je konkrétní název pro fungující měnovou unií na poli EU, ve které se veškeré měnové transakce 

provádějí pomocí společné měny – eurem.   
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Eurosystém a ECB 

S jednotnou měnou můţe fungovat jen jedna úroková sazba, jednotný měnový kurz vůči 

zbytku světa, a proto je nutná jednotná měnová politika, jak uvádí Baldwin a Wyplosz (2008). 

Východiskem proto by byl vznik jedné centrální banky, ale členské země se nechtěly vzdát 

svých centrálních bank, posledního náznaku zasahování do měnové politiky. Taky měly 

strach ze ztráty velkého počtu pracovních míst, coţ se později nepotvrdilo. 

Pak konečně 1. června 1998 vznikají Evropská centrální banka (ECB), přímý nástupce 

EMI, a Evropský systém centrálních bank (ESCB).  

Maastrichtská smlouva vymezuje, jak funguje ESCB a ECB. Celý systém je sloţen 

z ECB a národních centrálních bank (NCB) všech členských zemí. ECB působí vedle 

národních centrálních bank (systém N zemí, N+1 centrálních bank). Euro mělo kráčet  

dál ve stopách německé marky – nejúspěšnější evropské měny. Z toho vyplynulo,  

ţe konkrétním vzorem jak pro euro i pro celou měnovou unii je systém, jenţ pouţívá německá 

Bundesbank, proto také umístění ECB do Frankfurtu nad Mohanem.  

Uvnitř celého systému jsou dva tábory, které se liší tím, jestli se účastní na EMU nebo 

nejsou členové měnové unie. Jeden tábor je nazýván „Eurosystém“ a zahrnuje ECB  

a centrální banky všech zemí, které jsou součástí EMU. Druhou pomyslnou misku vah tvoří 

centrální banky zemí EU mimo EMU. Eurosystém provádí měnovou politiku v eurozóně.  

Po dohodě s ministry financí členských zemí můţe dělat také operace na devizových trzích, 

řídí státní devizové rezervy členů EMU, kontroluje platební systémy a má dohled  

nad úvěrovými institucemi a finančním systémem. 

Vedením ECB je pověřena šestičlenná Výkonná rada jmenovaná představiteli vlád 

členských zemí EMU, coţ konzultuje Evropský parlament a Rada guvernérů ESCB.  

Rada guvernérů je sloţená z Výkonné rady a guvernérů NCB, které vstoupily do EMU. Rada 

guvernérů má faktickou rozhodovací pravomoc v oblasti měnové politiky. Rozhoduje  

se v ní většinovým hlasovacím systémem.  

Existuje zde ještě tzv. Generální rada, která zahrnuje všechny guvernéry centrálních 

bank členských zemí EU, předsedu a místopředsedu. Tato rada prakticky nedisponuje 

ţádnými klíčovými pravomocemi (disponuje spíše doplňkovými pravomocemi), vykonává  

jen úlohu prostředníka. 
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Přesto ţe rozhodnutí vydává Rada guvernérů, tak i ECB má velké mnoţství pravomocí. 

Prezident této banky předsedá dané radě a oznamuje veřejnosti o rozhodnutích uvnitř této 

rady. Ve skutečnosti ECB funguje jako prostředník mezi Radou guvernéru a ostatními 

centrálními bankami, přímo vykonává rozhodnutí.  

Důleţitým prvkem ECB je to, ţe členové Výkonné rady nezastupují přímo ţádnou zemi  

a díky tomu je splněna podmínka nezávislosti. V čele ECB se zatím vystřídali dva prezidenti. 

První byl Nizozemec, Wim Duisenberg, který ještě v roce 1997 zastával funkci prezidenta 

Evropského měnového institutu, a pak v letech 1998-2003 prezidenta ECB. Po něm nastoupil 

Francouz, Jean-Claude Trichet, zvolený na období 2003-2011, coţ je současný prezident.  

Oba jmenovaní pánové byli guvernéry svých domácích centrálních a nabrali velké mnoţství 

zkušeností také jako ministři financí ve svých zemích. ECB má ve skutečnosti federální 

povahu (dáno jmenováním členů) a Eurosystém je mix federální ECB a ostatních národních 

centrálních bank (NCB).   

1.7.3 Třetí etapa EMU 

Jakmile byly 1. 1. 1999 neodvolatelně stanoveny směnné kurzy jedenácti měn 

členských států, které společně vytvořily měnovou unii, a ECB začala dohlíţet na provádění 

jednotné měnové politiky, tak startovala třetí a zároveň poslední fáze EMU. Pozice ostatních 

členských zemí, které nevstoupily, se různily.  

Řecko si muselo počkat, protoţe v roce 1999 ještě nesplňovalo konvergenční kritéria. 

Velká Británie, v čele s Johnem Majorem, se do eurozóny nehrnula a navíc si vybojovala 

„neúčastnickou“ (opt-out)
14

 doloţku, která znamenala, ţe Velká Británie nemusí do měnové 

unie vstoupit. Podobnou „neúčastnickou“ doloţku získalo po svém nezdaru při referendem 

odmítnuté Maastrichtské smlouvě i Dánsko.  

Švédsko, které vstoupilo do EU aţ v roce 1995, poţádalo prostřednictvím úřadů  

o stejnou výjimku, jakou měly Velká Británie a Dánsko. Ta však byla zamítnuta kvůli kolizi 

s legislativou, ale vše se nakonec diplomaticky vyřešilo. Švédsko nesplnilo některé 

z podmínek pro vstup do EMU (konkrétně: nevstoupilo do ERM a nepřijalo potřebnou 

legislativu k nezávislému postavení centrální banky
15

) a z toho důvodu bylo diskvalifikováno 

ze vstupního procesu do měnové unie. Později uţ se k němu EU přistupovalo podobně jako 

                                                           
14

 Tato doloţka dovoluje zemi, která ji získá, neúčastnit se posledního stupně ekonomické a měnové unie. 
15

 Úprava legislativy se Švédsku podařila aţ v roce 1999, kdy získala po ústavní změně centrální banka neboli 

Riksbank nezávislost. 
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k Dánsku, má moţnost vstupu, aţ se samo rozhodne, avšak má závazek vstoupit do EMU,  

jak dosáhne ekonomické připravenosti.  

Konečný vstupní proces rozdělil Společenství v poměru 80 : 20 (v procentech), členové 

EMU oproti nečlenům. Eurozóna vytvářela tři čtvrtiny celkového výkonu EU. Tento konečný 

vznik při takovém mnoţství zakládajících členů, je brán jako velký úspěch původních snah  

o měnovou unii v EU. 

Proces zavedení eura 

Podle Dědka (2008, s. 224-227) původně existovaly tři různé scénáře zavedení eura,  

ze kterých na Madridském summitu v prosinci 1995 Evropská rada vybrala plán, se kterým 

přišel EMI, nazvaný „ţádné přikazování a zakazování“ (no compulsion, no prohibition). 

Šlo o rozfázování na tři dílčí fáze celého procesu zavedení eura do praxe. Fáze A trvala  

8 měsíců od začátku května 1998 aţ do konce tohoto roku. Zaměřila se na vybrané členy, 

kteří splnili vstupní kritéria, a to konkrétně přípravou logistického zázemí pro výkon měnové 

politiky, výrobou eurových bankovek a mincí, zapracováním směrnice pro zavedení eura  

do národní legislativy, apod.  

Fáze B odstartovala zároveň se Stadiem 3 EMU a jednalo se o tříleté období, v němţ 

budou národní měny nadále plnit funkce peněz (konkrétně: jako peněţní měřítko, oběţivo, 

platidlo i uchovatel hodnoty).  

Občané společenství, kdyţ se ráno 1. ledna 1999 probudili, nepocítili ţádný výrazný 

rozdíl ve svých peněţenkách, protoţe stále platily původními bankovky a mincemi národních 

měn. Dokonce i účty v bankách byly vedeny v národních měnách. Znatelná však byla změna,  

ţe jedenáct členských zemí se vzdalo svých vlastních měnových politik a vytvořily měnovou 

unii nazývanou eurozóna (Eurozone) nebo téţ eurová oblast (Euroarea). V tomto prostoru 

fungovala uţ jen jedna měnová politika prováděná ECB. Existovaly pevné převoditelné kurzy 

národních měn na jednu novou měnu nazývanou euro. Důleţitými prvky, aby eurozóna mohla 

být brána za niţší stadium měnové unie, byly jedna měnová politika s jednotnou úrokovou 

mírou, kterou prováděla jedna centrální banka, tedy ECB. V eurozóně se kromě národních 

měn spoutaných pevnými přepočitatelnými kurzy dalo pouţít pro bezhotovostní operace jedné 

nové měny, eura. V rukou soukromého sektoru zůstala značná svoboda volby v průběhu celé 

fáze B, která se týkala výběru měny, ať uţ národní nebo euro, pouţívané na své platební, 

účetní, clearingové a vypořádací transakce.  
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Fáze C měla vyhrazenou maximální půlroční dobu trvání, ale v praxi si vystačila  

s dvěma měsíci. Toto období bylo nazýváno tzv. duální cirkulace, během které se národní 

peníze (bankovky a mince) nahrazovaly eurovými. Od 1. ledna 2002 do 28. února 2002 trvala 

celko-vá gigantická výměna oběţiva, kterou dosud svět nepoznal. Jak uvádí  

Dědek (2008, s. 227) bylo vyrobeno 14,25 miliard bankovek a 56 miliard kusů mincí.  

Na druhé straně obrovský počet národních bankovek (více neţ 6 miliard) a národních mincí 

(téměř 30 miliard), který musel být stáhnut z oběhu, uskladněn a zničen. Na konci února 2002 

se tak definitivně stalo jediným zákonným platidlem pro 300 milionů obyvatel eurozóny euro.  

Další přistoupení 

Do eurozóny postupně vstupovaly další členské země EU v uvedeném pořadí:  

Řecko 1. ledna 2001, Slovinsko 1. ledna 2007, Malta a Kypr 1. ledna 2008 a Slovensko  

1. ledna 2009. V současnosti tvoří Evropskou měnovou unii šestnáct členských států 

z celkového počtu 27 států EU. 
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2. Postoj zemí neparticipujících na Eurozóně a jejich rozdělení 

Druhá kapitola se zabývá důvody, které způsobují, proč některé země EU, ať ze své 

vůle nebo z ekonomických a jiných důvodů nejsou zapojené do třetí fáze EMU. Postup 

analýzy těchto zemí je postaven logicky. Nejdříve je rozebrán vztah starých členských zemí 

(Dánska, Švédska a Velké Británie) k euru, jenţ se řadí mezi největší skeptiky. V další části 

kapitoly je přiblíţena situace v 8 zbývajících nových členských zemích
16

 stojících dosud 

mimo eurozónu. Jejich rozčlenění do tří skupin bylo provedeno záměrně z důvodu jejich 

různorodosti. Na začátku se objeví nejvíce skeptické státy, pak ekonomicky nejvíce zaostalé  

a nakonec ekonomičtí tygři.     

2.1 Zevrubný postoj členských zemí EU ke společné měně euro 

1. ledna 1999 se státy v Evropské unii rozčlenily do dvou oblastí, které jednotlivé země 

dělí podle jejich postojů, práv a povinností k eurozóně.  

První oblast se skládala ze států participujících na eurozóně (účastníci třetí fáze 

budování EMU). Tato skupina zemí se neustále rozšiřuje aţ do současnosti. Z původního 

počtu 11 zakládajících členů je tvořena od 1. 1. 2009 z 16 států EU. Jsou to: Belgie, Finsko, 

Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, 

Rakousko, Řecko, Slovinsko, Slovensko a Španělsko. 

Druhou oblast tvoří země, které nejsou v eurozóně. Ty se však ještě člení na různé 

tábory podle jejich postavení v rámci „povinnosti“ vstoupit do eurové oblasti
17

. Pro členění  

se často pouţívá názvů staré a nové členské země.   

Mezi staré členské země řadíme Dánsko (od roku 1973), Švédsko (od roku 1995)  

a Velkou Británii (od roku 1973). Největším skeptikem se stala Velká Británie a později  

se díky neratifikování Smlouvy o Evropské unii připojilo i Dánsko. Obě země získaly podle 

dodatečných protokolů ve Smlouvě o EU tzv. „neúčastnickou“ (opt-out) doloţku, která 

znamená, ţe i kdyby splnily všechna vstupní kritéria, tak pokud se nerozhodnou účastnit  

se projektu společné měnové unie, nemají ţádnou povinnost stát se součástí eurozóny. 

Švédsko se ke svému „zvláštnímu“ postavení dostalo mnohem těţším způsobem. Pomocí 

úmyslného nesplnění jedné ze základních podmínek pro vstup bylo diskvalifikováno ze zemí, 

které měly vstoupit do eurooblasti. Od té doby je k němu přistupováno podobným způsobem, 

                                                           
16

 Jedná se o členské země EU, které vstoupily v letech 2004 a 2007, ale zatím ještě nejsou součástí eurozóny. 
17

 Eurooblast = jeden z moţných názvů pro prostor, ve kterém se pouţívá jednotná měna euro. 
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jak se přistupuje k Dánsku i Velké Británii. Avšak neustále podle smluvních závazků k EU 

má Švédsko povinnost vstoupit do eurozóny aţ bude „ekonomicky“ (podle názoru švédské 

vlády) připraveno.  

Jelikoţ se jen tyto tři země neúčastní na budování třetí fáze EMU, tak ostatní členské 

státy – nazývané nové členské země (NČZ)
18

 - mají povinnost se zapojit do projektu EMU  

a dostat se do fáze, kdy přijmou společnou měnu euro. K povinnému vstupu do eurozóny 

zavazuje kaţdou novou členskou zemi její Přístupová smlouva k EU.  K 1. 1. 2009 ještě nemá 

společnou měnu euro 8 nových členských zemí (viz poznámka pod čarou č. 15).  

2.1.1 Rozdělení členských zemí EU mimo eurozónu 

Z výše zmíněných faktů je moţné rozdělit všechny členské státy EU bez eura  

do několika skupin. První skupinku tvoří dvě země s nejdelším pobytem v EU z vybraných 

států – Velká Británie a Dánsko – s výsostným postavením. Samostatně se vyčleňuje 

Švédsko, které se nachází někde mezi první skupinou a zbývajícími novými členskými 

zeměmi, jelikoţ má smluvní povinnost vstoupit do třetí fáze EMU, ale ve skutečnosti i kdyţ 

by mohlo vstoupit, tak o vstup neusiluje a ani není orgány EU ţádným způsobem postihováno 

(moţnost právního vymáhání). Poslední skupina se skládá z 8 výše zmíněných nových 

členských zemí, které mají jasnou povinnost se po splnění kritérií zavést společnou měnu euru 

a zúčastnit se na budování třetí fáze EMU. 

2.2 Výjimečné postavení Dánska; Spojeného království Velké Británie 

a Severního Irska 

Zvláštní postavení obou daných zemí spočívá ve dvou protokolech přiloţených 

k maastrichtské smlouvě
19

, které opravňují Dánsko i Velkou Británii k neúčasti na třetí fázi 

EMU, dokud se jejich vlády sami nerozhodnou po splnění všech podmínek vstoupit  

do eurozóny (navíc je k tomuto kroku nutné referendum).  

2.2.1. Historický vývoj postoje Velké Británie k euru 

Jestliţe chceme pochopit postoj Spojeného království Velké Británie a Severního Irska  

(pro zjednodušení dále jen Velká Británie) ke společnému projektu EMU, tak musíme projít 
                                                           

18
 Mezi nové členské země (státy) mimo eurozónu patří: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, 

Maďarsko, Polsko a Rumunsko. 
19

 Jedná se o Protokoly č. 11 (pro Velkou Británii) a 12 (pro Dánsko) přiloţené ke Smlouvě o EU (lépe známé 

jako Maastrichtská smlouva). Konkrétní se Protokoly nazývají: PROTOKOL o postavení Spojeného království  

a Irska; PROTOKOL o postavení Dánska. 



35 
 

celým vývojem jak politického, tak i celospolečenského mínění od počátků vytváření projektu 

EMU aţ do současnosti. 

Politická scéna ve Velké Británii je tvořena dvěma velmi silnými opozičními stranami 

(Konzervativní strana a Labouristická strana), které se víceméně samostatně, podle toho která 

je u moci, podílí na vládnutí. Avšak díky velkému politickému respektování opozice není moc 

vládnoucí strany úplně omezená, časté je i naprosté prolínání názorů napříč oběma stranami. 

Avšak nesmíme opomenout ani silné vazby veřejnosti na politické jednání. 

Jiţ v době formování samotného projektu EMU (v letech 1989-1991), jak uvádí Lacina 

(2007, s. 255-276), měla Velká Británie značně skeptický postoj. U moci byla Konzervativní 

strana v čele s premiérkou Margareth Thatcherovou, známou taky jako „ţeleznou lady“  

(podle jejího silného postavení ve straně i ve vládě). Strana přivítala kladně dokončení 

jednotného vnitřního trhu
20

, avšak nepodporovala další ekonomickou integraci.  

V roce 1990 vystřídal Margareth Thacherovou na postu premiérky i v čele strany John 

Major. S touto změnou souvisí i silný nárůst euroskepticismu uvnitř Konzervativní strany  

a následnému velkému pnutí uvnitř strany kvůli rozdílným názorům na evropskou integraci. 

Členové této strany se rozdělili na dva tábory: jedni s mírně pozitivním přístupem k Evropské 

unii a druzí proti ní (mnohdy aţ extremně pro vystoupení z EU).  

 John Major měl kladný postoj k EU, ale v dané situaci pro něho nebylo jednoduché 

zastávat pozici premiéra. Většinu času, kdy byl v čele vlády i Konzervativní strany, strávil 

neustálým prokazováním výhod plynoucích ze členství Velké Británie v EU a hodnocením 

moţných přínosů či nákladů po přijetí eura.  

První problematická situace, kterou John Major musel řešit, přišla v září 1992.  

Do té doby se Velká Británie „krátce“ angaţovala v Evropském měnovém systému (European 

Monetary System - EMS), avšak přichází jeho krize. První podnět k problémům britské měny 

se objevil uţ při vstupu Velké Británie do EMS, kdy libra byla značně nadhodnocena. 

Následující události při sjednocování Německa vyvolaly silné inflační tlaky, coţ donutilo 

Velkou Británii, s ohledem na nebezpečí spekulačních útoků,  vystoupit z EMS. Následné 

náklady v hodnotě 4 miliard liber měnových rezerv navíc silně poškodily kredit konzervativní 

vlády. Vedlo to jen k dalšímu nárůstu euroskepticismu uvnitř vládnoucí strany, ale také mezi 

                                                           
20

 Podle Laciny (2007, s. 255) obsahovala preambule Jednotného evropského aktu z prosince 1985 závazek 

vytvořit měnovou unii. 
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veřejností. Rozpory uvnitř strany velmi narušily schopnost usnášení poslanců, kteří měli  

v té době rozhodnout o ratifikaci Maastrichtské smlouvy. Kdyţ bezprostředně hrozilo její 

neschválení, John Major spojil hlasování o ní s hlasováním o důvěře vládě, čímţ tento 

problém vyřešil. Po ratifikaci Maastrichtské smlouvy se spor přesunul na postoj Velké 

Británie k budování EMU, coţ trvalo aţ do dalších voleb.  

Volby se konaly v roce 1997, kdy se vítězem stala Labouristická strana vedená Tony 

Blairem. Po tomto vystřídání ve vládě získala Velká Británie nejvíce proevropskou vládu  

od roku 1973 a také s pozitivnějším přístupem k měnové unii. Většinu kabinetu tvořili politici 

s kladným přístupem k EU, i kdyţ se našly výjimky euroskeptiků (např. ministr financí 

Gordon Brown), kteří se však stavěli k EU pragmaticky.  Brzy po volbách oznámila tato nová 

vláda, ţe se Velká Británie nestane zakládajícím členem EMU, ale zároveň podpořila členství 

v měnové unii. Úkolem centrální banky (Bank of England) bylo přiblíţit se inflačnímu cíli  

2,5 %, k čemuţ dostala mandát od vlády (snaha o plnění maastrichtských kritérií).  

Box 2.1: Euroskeptismus v 1. polovině 90. let (Lacina 2007, s. 257-259) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ekonomických testů 

V první polovině 90. let euroskeptici začali projevovat ve třech nových silných 

skupinách: stranické skupiny; organizace, které slučují více skupin; a zájmové skupiny. 

Na politické scéně se nejsilnější skupinou stali odpůrci Maastrichtské smlouvy a EMU 

především členové jiţ zmiňované Konzervativní strany. Tato strana se však angaţovala  

i mimo politické dění. Hned po podpisu Maastrichtské smlouvy (prosinec 1991) začíná 

fungovat 27 organizací, z nichţ většina byla zaloţena a podporována poslanci 

Konzervativní strany. Příklady některých organizací: Evropská reformní skupina, Kampaň 

za britský konzervatismus, Evropská nadace (podporovaná přímo Margareth 

Thacherovou), Nadace 2000 Konzervativců Johna Redwooda, Globální Británie, apod. 

Také velká část tisku, včetně nejčtenější deníku The Sun, se nechala ovlivnit 

především díky názorům svých vlastníkům, editorů či redaktorů a publikuje 

euroskepticky. Silnou skupinou s takto vyhraněnými názory se staly noviny a veškerý tisk 

ve vlastnictví Ruperta Murdocha (patřil mu i The Sun). 

Argumentace těchto skupin byla téměř vţdy vedena ve stejném duchu. Snaţily  

se prosadit skončení evropské integrace ve prospěch anglosaské nezávislosti (strach  

ze ztráty suverenity), často mluvily o odlišnostech v geografické poloze vůči kontinentu, 

kultuře, politickém ţivotě a ekonomice. Největším trnem v oku jim byl vznik EMU,  

coţ by podle nich vedlo k úplné ztrátě suverenity v oblasti fiskální a monetární politiky 

pro všechny členy EU. 

Určitá kritika mířená na EMU se objevila i mezi poslanci Labouristické strany, kteří 

se obávali, ţe nebudou schopni investovat do veřejných sluţeb a zvýšit veřejné výdaje, 

vše kvůli svazujícím pravidlům EMU – konkrétně při deflační politice. Všechny tyto 

názory Labouristů po nástupu Tonyho Blaira v roce 1994 hráli relativně malou roli. 
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2.2.2. 5 ekonomických testů „Gordona Browna“ 

I přes silný odpor ze strany opoziční Konzervativní strany a jiných mimo parlamentních 

organizací vůči euru
21

, si nová vláda stanovila cíl, ţe se připojí k EMU, avšak jen při splnění 

tzv. 5 ekonomických testů
22

. Výsledky těchto testů přineslo ministerstvo financí 

prostřednictvím Gordona Browna (ministr financí), v červenci roku 1997.  

Celé zkoumání tvořilo těchto 5 kritérií (testů), podle Laciny (2007, s. 259): 

1. konvergence (podobnost hospodářských cyklů), 

2. dostatečnou flexibilitu (vliv ztráty autonomie v monetární a kurzové politice), 

3. analýzu vlivu na investice (kladný či záporný vliv na dlouhodobé investice v UK), 

4. dopad na finanční sluţby (dopady na konkurenceschopnost především londýnské City 

a finančních sluţeb obecně), 

5. vliv členství v EMU na růst, stabilitu a zaměstnanost.  

Test 1 

Z výsledků testu 1 „konvergence“ vyplynul fakt, ţe ekonomický cyklus Velké Británie  

se pohybuje v průběhu času v jiných oblastech neţ cykly členských zemí EMU. Tato 

odlišnost vyplývá z toho, ţe ve Velké Británii došlo k recesi a následující expanzi mnohem 

dříve neţ v zemích budoucí eurozóny. Srovnávání probíhalo především s Francií  

a Německem, které jsou povaţovány za země tvořící jádro EMU. Na rozdíl od těchto zemí 

byly úrokové sazby ve Velké Británii v roce 1997 přibliţně o 4 % vyšší. 

Historické srovnání podle Tabulky 2.1, která vychází ze zprávy ministerstva financí  

UK Membership of the Single Currency (09 June 2003), ukazuje v celém zkoumaném období 

v letech 1970-2002 větší korelační sladěnost hospodářských cyklů Velké Británie s USA 

oproti srovnání s cykly eurozóny a Německa (jádro eurozóny), jak zmiňuje HM Treasury 

(2003). Korelace s celou EU15 ve všech obdobích vychází lépe neţ s eurozónou. Korelační 

koeficienty hospodářských cyklů Velké Británie s eurozónou i Německem během let  

1976-1986 a 1997-2002 dosáhly hodnot vyšších, neţ bylo srovnání za celé sledované období 

1970-2002. Ukázkou diferenciace ekonomických cyklů VB s Německem je sub-perioda 

1986-1997, kdy se objevuje záporná korelace (na úrovni -0,58), na kterou měly částečný vliv 

                                                           
21

 Mimo parlamentní skupiny většinou zakládali, vedli nebo jen podporovali členové Konzervativní strany  

(viz Box 1).  
22

 Těchto 5 ekonomických testů bylo shrnuto do zprávy vydané britským ministerstvem financí v roce 1997  

pod názvem: UK Membership of the Single Currency – An Assesment of the Five Economic Test: October 1997 

(Přijetí společné měny ve Velké Británii – Zhodnocení pěti ekonomických testů: říjen 1997). 
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zvláštní ekonomické šoky (především finanční liberalizace ve Velké Británii a dopady 

znovusjednocení Německa na celou Evropu). Avšak v poslední sub-periodě v letech  

1997-2002 dosahuje sladěnost hospodářských cyklů Velké Británie s německými cykly 

vyšších hodnot neţ s USA. Poslední vývoj poukazuje na přiblíţení Velké Británie eurozóně.  

Jako hlavní odlišnosti mezi Velkou Británií a zeměmi eurozóny jsou zmiňovány 

především strukturální rozdíly (např. silnější obchodní vztahy s USA, vlastní těţba ropy, jiná 

struktura trhu s nemovitostmi). 

Tabulka 2.1: Korelace hospodářských cyklů v období 1970-2002 

Korelační 

koeficient VB/EU15 VB/euro area VB/Německo VB/USA 

Německo/ 

euro area 

1970-2002 0,66 0,45 0,12 0,78 0,84 

Sub-periody   

1976-1986 0,77 0,61 0,62 0,78 0,98 

1986-1997 0,43 0,11 -0,58 0,93 0,72 

1997-2002 0,66 0,64 0,79 0,73 0,96 

Pramen: HM Treasury (2003)  

Graf 2.1 ukazuje vývoj růstového potenciálu ve Velké Británii a eurozóně aţ v období 

konce 80. let a končí v roce 2004. Je z něho patrná silná diferenciace na počátku 90. let 

(způsobeno sjednocením Německa) a postupné sbliţování růstu, i kdyţ VB nadále roste 

rychleji. 

Graf 2.1: Srovnání růstů HDP ve Velké Británii a eurozóně v období 1988-2004  

Pramen: HM Treasury  (2003)  
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Při srovnávání inflací za období let 1970 – 2005 dojdeme k závěru, ţe i u tohoto 

porovnání se průměrná čísla Velké Británie od jádra eurozóny (Německo a Francie) liší. 

Největší diferencovanost nalezneme v první části daného období (tedy  

v 70. a 80. let), kdy se rozdíly v míře inflace projevují jako důsledek doznívání ropných šoků  

a nárůstu agregátní poptávky (důsledek finanční deregulace). Avšak od 90. let po nástupu 

umírněných vlád se začíná míra inflace sniţovat, jak uvádí UK Membership of the Single 

Currency (2003). 

Vliv na přiblíţení hospodářských cyklů má i vzájemný obchod. Obchod Velké Británie  

se zeměmi EU vykazuje rostoucí tendenci a ve chvíli vstupu do EMU se změna tohoto trendu 

neočekává, spíše by to byl přínos (zrušení nákladů na transakce, postupné vyloučení rizika 

z kurzových ztrát). „Vyšší objem obchodu se zeměmi eurozóny by dále sníţil nebezpečí 

asymetrických šoků.
23

“ Vzhledem k podobnosti struktury mezinárodního obchodu Velké 

Británie s Německem je argument o větší citlivosti na změny na mezinárodních trzích 

neopodstatněný. Další oddalování vstupu do EMU můţe způsobit odliv dlouhodobých 

investic, především asijských investorů, jak uvádí Lacina (2007).  

Poslední uváděný faktor je struktura trhu s nemovitostmi ve Velké Británii, jenţ  

se výrazně odlišuje od kontinentálního stavu. V Británii můţeme naměřit vysoký podíl bytů 

v osobním vlastnictví, který tvořilo 66 % všech bytů za rok 1995 (průměr EU byl 56 %). 

Z tohoto faktu vyplývá i mnohem vyšší zadluţení domácností Velké Británie, které tvořilo  

57 % HDP v roce 1996, zatímco průměr EU byl 33 %. Zpráva proto zmiňuje jako velký 

problém náchylnost ke změnám úrokových sazeb a odevzdání suverenity v rámci měnové 

politiky. 

Z dlouhodobého hlediska vyplynul ze zprávy fakt, ţe při silné podpoře premiéra 

Tonyho Blaira
24

 podporujícího vstup do EMU je ekonomika Velké Británie schopna přiblíţit 

své ekonomické cykly k zemím eurozóny, kdyţ bude dodrţovat maastrichtská kritéria.  

Test 2 

Test 2 „flexibilita“ jenţ se zabývá trhem práce a zboţí, se stal pro vládnoucí sociálně 

demokratickou Labouristickou stranu z politického hlediska zvláště citlivým. Nedostatky  

                                                           
23

 Lacina (2007, s. 263) 
24

 Podle Laciny (2007) ustavoval Tony Blair vládu v letech 1997, 2001 a 2005. 
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u tohoto 2. testu vnímá zpráva především u kvalifikace pracovních sil a velké 

nezaměstnanosti pracovníků v rodinách s jedním dospělým (hodnota 50 % nezaměstnaných 

z jednočlenných rodin v roce 2000 patřila mezi největší v EU). Vláda z tohoto důvodu 

potřebuje mít volné ruce v oblasti veřejných výdajů směřovaných na skupiny obyvatel, které 

nezaměstnanost nejvíce postihuje (především: absolventi, dlouhodobě nezaměstnaní, rodiny 

s jedním rodičem, atd.). Jenţe pro plnění maastrichtských kritérií a následný vstup do EMU 

by musela svou politiku změnit, coţ by jí mohlo volebně uškodit.  

Test 3 

Test s názvem „investice“ zahrnuje dva protipóly. Hodnotí nejdříve makroekonomickou 

stabilitu spojenou s nízkou mírou inflace, a pak na straně druhé zvýšení konkurence-

schopnosti a přilákání nových firemních investic. Zpráva mluví v rámci Velké Británie  

o makroekonomické nestabilitě, která v minulosti způsobovala velmi nízké dlouhodobé 

investice. Investice mohou být přilákány jen do ekonomického prostoru s dlouhodobě jistou 

stabilitou měnového kurzu, úrokových sazeb, spotřeby domácností, a také při nízké a stabilní 

inflaci.  

Aby Velká Británie dosáhla dlouhodobější stability, musela by podniknout jisté kroky  

na podporu svých investic. Jednou z moţných variant, která můţe přinést výhody  

jak pro investice, tak i pro celou ekonomiku, je účast Velké Británie v ERM a pozdější 

zafixování kurzu britské libry.  

Přitom ministerstvo financí hovoří o nestabilitě a nepřipravenosti trhu, na kterém 

započaly přípravy na přijetí eura, ale britské podniky ještě nejsou dostatečně přizpůsobené  

na tuto změnu. Poukazuje taktéţ na návrat k testu 1 (sladění ekonomického cyklu Velké 

Británie se zeměmi eurozóny), coţ pokládá za důleţitější, jelikoţ jeho dosaţení přinese 

kladné důsledky pro test 3. 

Test 4 

Předposlední test zkoumá výhody a nevýhody pro oblast finančních sluţeb po vstupu 

Velké Británie do eurozóny. Finanční sluţby měly v minulosti (v době testování tvořily 

finanční sluţby 8 % HDP Velké Británie za rok 1996) a mají i v současnosti velký význam 

pro tvorbu HDP Velké Británie. Na rozdíl od ostatních zemí EU představuje pro Velkou 

Británii prostor finančního trhu nezanedbatelnou komparativní výhodu. Ministerstvo financí 

konstatovalo, ţe by přijetí eura pro londýnskou City přineslo výhody. To plyne především 
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z relativně vysoké likvidity, která by jistě nalákala zahraniční investory, poskytovatele úvěrů 

a emitenty cenných papírů, finančních trhů Velké Británie. Zpráva rovněţ kladně hodnotí  

jiţ provedené přípravy na přijetí nové měny, ale předpokládá ještě další nutná opatření. 

Test 5 

Tento test „zaměstnanost a růst“ se snaţí odpovědět na otázku přínosů EMU na růst 

zaměstnanosti ve Velké Británii. Zkoumání dokazuje pozitivní vliv EMU na přírůstek 

zaměstnanosti, avšak jedině po splnění prvních dvou testů 1 a 2 (konvergence a flexibilita), 

jinak vstup do eurozóny můţe zaměstnanost ohrozit. 

Z celkového hodnocení ekonomické připravenosti Velké Británie na vstup do eurozóny 

vyplynula podle ministerstva financí nedostatečná připravenost, kterou následně ještě v roce 

1997 potvrdila i vláda (v roce 1999 potvrdil i premiér Tony Blair). I přes negativní výsledek 

však premiér Tony Blair zastával názor, ţe by mělo být euro v budoucnu přijato. Za tímto 

účelem se zrodil tzv. Národní plán přechodu na euro (National Changeover Plan), který uvedl 

konkrétní řešení nedostatků ekonomiky Velké Británie pro vstup do EMU, především šlo  

o závazek vyrovnaného státního rozpočtu (nutná podmínka pro vstup do EMU) a pobídky 

k vyuţívání eura soukromým sektorem i finančními trhy.  

Jak jiţ bylo zmíněno výše, ve Velké Británii, pokud jde o otázku přijetí eura, nehrály 

největší roli ekonomické faktory (i kdyţ mají velký význam), ale hlavně záleţelo a ještě pořád 

záleţí na veřejném mínění.
25

  

Tabulka 2.2: Postoj britské veřejnosti k euru (1999-2003) 

Měsíc Rok Hlasy pro (%) Hlasy proti (%) Nerozhodnutí (%) 

červen 1999 27 60 13 

prosinec 1999 24 61 15 

červen 2000 23 58 19 

prosinec 2000 24 64 12 

červen 2001 25 60 15 

prosinec 2001 31 58 11 

červen 2002 25 58 17 

prosinec 2002 26 58 16 

červen 2003 21 62 17 

prosinec 2003 23 59 18 

Pramen: ICM výzkum pro Guardian a News of the World (2003). 

                                                           
25

 Podle výzkumu ICM pro Guardian a News of the World v Tabulce 2.2 nalezneme konkrétní procentuální 

vyjádření veřejného mínění zaměřeného na otázku přijetí eura.  
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Proto Labouristická strana, donucena ostatními politickými subjekty a obyvatelstvem, 

začlenila do svého volebního programu v roce 2001, ţe během dvou let bude uspořádáno 

referendum o euru. Tento ústupek patří mezi další malé vítězství euroskeptiků – je to vlastně 

další překáţka na cestě do eurozóny. 

2.2.3. Nové vyhodnocení 5 ekonomických testů v roce 2003 

Znovu obnovení snah o přijetí eura přichází ve větším mnoţství aţ v roce 2003. Na jaře 

toho roku vyšla rezoluce 93 poslanců (především Labouristi), tzv. Early Day Motion. 

Zdůraznila nebezpečí pro zahraniční investice hrozící z důvodu neúčasti na EMU. V květnu 

2003 dokončilo jedenáct předních světových ekonomů zprávu tzv. Beggova výboru („Begg 

Commission“) „Dopady odmítnutí“ („The Consequences of Saying No“), kde vedoucí výboru 

britský ekonom David Begg jménem celého výboru prohlásil, ţe nepřijetí eura by „poškodilo 

britský obchod, podlomilo naši přitaţlivost pro zahraniční investice, narušilo finanční trhy  

a sníţilo naši (Velké Británie) konkurenceschopnost“ (Baker, Sherrington, 2004, s. 3).
26

  

Z popudu těchto zpráv nemohlo politické vedení Velké Británie jen nečinně přihlíţet,  

a proto musel v Dolní komoře v červnu 2003 vystoupit ministr financí Gordon Brown  

a obeznámit poslance s postojem vlády k EMU. Vláda se opírala o výsledky v pořadí druhé 

zprávy hodnotící 5 ekonomických testů v roce 2003
27

, která měla mnohem podrobnější obsah 

neţ předešlá z roku 1997, zaměřila se nejprve na zhodnocení správnosti výsledků z první 

zprávy z roku 1997 a stejnými ekonomickými testy jako předešlá zpráva z roku 1997. 

Podívejme se na konkrétní výsledky testů. 

Test 1 

V prvním testu týkající se konvergence vidí ministerstvo financí velký pokrok v období 

uplynulých 5 let jak v oblasti sníţení rizika asymetrického šoku mezi Velkou Británií  

a eurozónou, tak bliţší hospodářský cyklus Velké Británii k Německu neţ k USA. Avšak 

nevyřešeným nedostatkem v oblasti prvního testu je ještě pořád velmi odlišný trh s byty. 

Zpráva uvádí především silné pouto mezi cenou bytů a spotřebou domácností. I přesto,  

                                                           
26

 Mezi další členy tohoto výboru kromě Davida Begga patřily: Olivier Blanchard, Diane Coyle, Barry 

Eichengreen, Jeffrey Frankel, Francesco Giavazzi, Richard Portes, Paul Seabright, Alan Winters, Anthony 

Venables, and Charles Wyplosz.  
27

 Přesný název zprávy vydané britským ministerstvem financí v roce 2003 je UK Membership of the Single 

Currency – An Assesment of the Five Economic Test: June 2003 (Přijetí společné měny ve Velké Británii – 

Zhodnocení pěti ekonomických testů: červen 2003). 
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ţe je problém trhu s byty vlastně jedinou slabinou v testu 1, tak za celý test vychází podle 

ministerstva financí negativní výsledek.  

Test 2 

V rámci druhého testu, flexibilita, dosáhla Velká Británie od roku 1997 značného 

pokroku. Důkazem tohoto stavu v Británii můţe být jedna z nejlepších hodnot míry 

nezaměstnanosti ze zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Avšak 

podle zprávy nemá trh práce ještě pořád dostatečnou flexibilitu, která by mohla přinést  

po vstupu do EMU špatné důsledky pro stabilitu trhů (zboţí a sluţeb i práce).  

Test 3 

Co se týká testu 3, který zahrnuje „investice,“ byla hned po zavedení eura míra přímých 

zahraničních investic ve Velké Británii sníţena ve prospěch zemí eurozóny.   

Test 4 

V rámci zprávy byl jediný jednoznačně splněn jen test 4 týkající se oblasti hodnocení 

finančních sluţeb. Z výsledků je patrné, ţe londýnská City dokončila přípravy nutné pro vstup 

do třetí fáze EMU. Zpráva uvádí jako výhody především: zvýšení konkurenceschopnosti 

britských finančních sluţeb, ale také rozvoj jednotného evropského finančního trhu (priorita 

Velké Británie v prostoru evropské integrace).  

Test 5 

Poslední test „růst, stabilita a zaměstnanost“ mluví o přínosech členství v EMU,  

které by zvýšilo celkovou výrobu i zaměstnanost. Po dokončení zkoumání vychází statistická 

data uváděná Lacinou (2007, s. 271), podle kterých by v období 30 let mohla Velká Británie 

zvýšit vzájemný obchod z eurozónou aţ o 50 % a zároveň dosáhnout navýšení HDP  

o 5 aţ 9 %.
28

  

Autoři této zprávy míní, ţe Velká Británie na nevstoupení do eurozóny jako zakládající 

člen v roce 1999 spíše vydělala. Opírají se o odhady, které by nastaly po vstupu do EMU. 

Sníţení úrokových sazeb téměř o 4% současně se stanoveným kurzem 1,46 EUR/GBP
29

,  

                                                           
28

 A. K. Rose vytvořil studii na téma vstupu Velké Británie do EMU. Z jeho závěrů jsou patrné významné vlivy 

na obchod plynoucí z účasti v eurozóně. Jeden z jeho odhadů hovoří o navýšení britského HDP aţ o 20 % během 

dvaceti aţ třiceti let. Konkrétnější údaje o metodologii a analýzách viz Rose (2000). 
29

 EUR = značka pro euro, GBP = značka pro britskou libru. 
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coţ by mělo za následek oslabení britské poptávky a širšího ekonomického rámce. 

Krátkodobý vysoký růst ekonomiky a rapidní sníţení inflace by způsobilo rozkolísání celé 

ekonomiky a ohrozilo počet volných pracovních míst. Naopak tato zpráva vyzdvihuje udrţení 

vysokého růstu HDP, klesající nezaměstnanost a téměř ideální inflaci (tzn. blízko inflačnímu 

cíli). A to vše bez vstupu do eurozóny při vyšších úrokových sazbách, neţ měla eurozóna.  

Závěrem ministerstvo financí dalo najevo obavy z nedosaţené dlouhodobé konvergence  

a nedostatečné flexibility, přesto ţe je vidět podle výsledků od roku 1997 znatelný pokrok  

a zároveň nepochybuje ani o výhodách čitelných ze zprávy (hlavně oblast růstu investic, 

zlepšení finančních sluţeb a zvýšení zaměstnanosti). Z těchto důvodů proto nedoporučuje 

v národním hospodářském zájmu do EMU vstupovat.
30

 

Zprávu o přijetí jednotné měny ve Velké Británii z června 2003 zabývající  

se 5 ekonomickými testy, která měla 246 stran, nakonec ještě ministerstvo podpořilo  

18 studiemi o EMU, ale přitom bylo jasné, ţe poslanci ani tisk nemají dostatek času na jejich 

prostudování a jejich následné zhodnocení. Další zvláštnost je, ţe si některé části zprávy 

naprosto odporují. Na jedné straně odhaduje aţ 50 % nárůst obchodu Velké Británie,  

ale přitom upozorňuje na nebezpečí nadhodnocené libry při vstupu do EMU, coţ by mohlo 

přinést zvýšení nezaměstnanosti a krachování podniků.  

2.2.4. Odstoupení premiéra Tonyho Blaira a politická změna 

K oběma zprávám je ještě nutno dodat názory mnoha renomovaných odborníků, kteří  

se většinou shodují v nesrozumitelnosti a nejednoznačnosti výsledků jednotlivých testů. 

Definování testů je podle Wynna (2000) tak nejasné, ţe vláda vlastně kdykoliv můţe vyhlásit, 

ţe kritéria byla splněna nebo naopak, ţe splněna nebyla. Jiţ v roce 2001 stanovil Beggs 

(2001) několik překáţek Spojeného království Velké Británie a Severního Irska pro vstup  

do eurozóny, které se dají pouţít i v současnosti. Jedná se o: „5 ekonomických testů, vize 

Tonyho Blaira a Gordona Browna o roli Velké Británie v EMU a EU obecně, maastrichtská 

kritéria, volební podpora členství v případě referenda, chování eura a řízení měnové politiky 

prostřednictvím ECB.“  

Jedny z nejlepších hospodářských výsledků Velké Británie z celé EU posilují názory  

na ponechání si národní měny (britské libry), a tím veškeré snahy premiéra Tonyho Blaira  

                                                           
30

 UK membership of the single currency. An assessment of the five economic tests. The Ministry of Finance 

(UK) Cm 5776, June 2003, p. 228. 
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o přijetí eura ve Velké Británii bohuţel selhaly. K tomu se přidaly i jeho další politické 

neúspěchy spojované především s vojenskými taţeními v Afganistánu a Iráku, které  

se setkaly s obrovskou nevolí domácích voličů, sníţily celkový kredit jeho vlády a zároveň 

posunuly euro na vedlejší kolej.   

Pod tlakem veřejnosti a svých stranických kolegů 27. června 2007 rezignoval Tony 

Blair na post premiéra (vzdal se zároveň i funkce lídra Labouristické strany). Ve funkci 

premiéra i předsedy strany ho vystřídal jeho dlouholetý kolega Gordon Brown. Tato obměna 

sebou přináší řadu změn, ale jednou z nejzásadnějších je pohled na euro. Jestli se Blair  

ze všech sil snaţil o prosazení vstupu do eurozóny, tak na druhé straně stojí Brown, který  

je mnohem větším pesimistou. Dalo by se dokonce tvrdit, ţe patřil mezi hlavní „oponenty 

eura“, kvůli kterým se přijetí eura neprosadilo. Tento zdráhavý postoj proti EMU a přijetí eura 

vynesl Brownovi větší oblíbenost mezi obyvatelstvem.  

Současný postoj Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ke společné 

evropské měně euro je pořád skeptický, a jak zmiňuje Lacina (2007, s. 276) při současné 

vládě Gordona Browna je přijetí eura dlouhodobým cílem, kdy můţeme mluvit o horizontu  

8 let, po jehoţ uplynutí bude hledat Velká Británie znovu cestu do eurozóny.  Další velký 

otazník pro většinu zemí EU (včetně Velké Británie), které se rozhodují o členství,  

je současná hospodářská krize a její budoucí důsledky na společnou evropskou měnu euro. 

2.2.5. Postoj Dánska 

Dánsko je země, která ze severských států (Dánsko, Finsko, Norsko a Švédsko) 

vstoupila jako první do Evropských společenství (dále jen ES). Hned po svém vstupu v roce 

1973 se zařadila po boku Velké Británie k typickým euroskeptikům. Nejsilnější euroskeptické 

tlaky v Dánsku vytváří veřejné mínění, jak dokazují výsledky podle Eurobarometeru (2000), 

ţe do poloviny 80. let se souhlasně ke členství v ES vyjádřilo pouze 30-35 % obyvatelstva, 

coţ bylo v té době o 20–25 % méně neţ průměr ES. Avšak pokud se podíváme  

do současnosti, shledáme velký posun ve veřejném mínění dánského občana, kdy podpora 

stoupla na úroveň 50 % celé EU.  

Kdyţ došlo k ratifikaci Smlouvy o EU v referendu mezi dánskými občany, přišlo  

na řadu dojednání nových podmínek pro Dánsko, za kterých by byla smlouva pro voliče 

přijatelnější. Ze 4 skupin výjimek dojednaných na tzv. edinburském kompromisu byla  

pro euro v Dánsku důleţitá hlavně část zahrnutá v Protokolu 12 přiloţeného ke Smlouvě. 
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Tento Protokol stanovil, ţe se Dánsko nemusí účastnit na třetí fázi EMU (včetně podmínky 

proběhnutí referenda při jakémkoliv budoucím pokusu o vstup do eurozóny). Ale na druhé 

straně Dánsku se daří dlouhodobě splňovat maastrichtská kritéria Tabulka 2.3 a zároveň  

má blízko k ekonomickému cyklu Německa
31

, tedy jádru eurozóny.   

Tabulka 2.3: Maastrichtská fiskální kritéria a Dánsko 

Rok Rozpočtový deficit (% HDP) Podíl dluhu veřejného rozpočtu (% HDP) 

 
Referenční hodnota je 3 % HDP Referenční hodnota je 60 % HDP 

1999 1,5 57,4 

2000 2,4 51,5 

2001 1,5 48,7 

2002 0,3 48,3 

2003 0,1 45,8 

2004 2,0 43,8 

Pramen: Eurostat (2009b
32

, 2009c
33

) 

 2.2.6. Snaha o vstup do eurozóny 

Obdobně jako ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska se i v Dánsku 

snaţila vláda podloţit důvody pro vstup fakty. Tento úkol na své bedra převzaly ministerstvo 

hospodářství a Dánská národní banka. Společně vytvořili zprávu o eurozóně vydanou v roce 

1998. Jak zmiňuje Lacina (2007, s. 280) tato zpráva tvrdí, ţe vznikající eurozóna vytvoří trh 

pro víc jak polovinu zahraničního obchodu Dánska. Jako další mluví  

o výhodách, které přinese společná měna (sníţení kurzového rizika, niţší transakční náklady, 

větší průhlednost cen a z toho plynoucí větší konkurence nesoucí výhody pro spotřebitele 

v podobě niţších cen) a ve skutečnosti se dotknou všech zemí EU včetně Dánska. Avšak  

pro státy EU, které zůstanou mimo eurozónu, budou výhody mnohem niţší neţ pro účastníky.  

                                                           
31

 Jedním z hlavních ekonomických faktorů, podle kterých se Dánsko rozhodovalo v 70. letech mezi vstupem  

do ES nebo vytvořením severské spolupráce s Finskem, Islandem, Norskem a Švédskem, byla závislost  

na německém a britském trhu (odbytiště pro dánský export). Tento faktor má pozitivní vliv na sbliţování 

ekonomických cyklů Německa a Dánska.   
32

 Dostupný z WWW: 

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=9ea7974b30e8594ed3ce62784b8e8adad

cf924365d61.e34SbxiOchiKc40LbNmLahiKaNyMe0?tab=table&plugin=1&init=1&pcode=teina200&language

=en> 
33

 Dostupný z WWW: 

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb090&plugin=1> 
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Dánsko od roku 1994 vedené vládou v čele s premiérem Poulem Nyrupem 

Rasmussenem, který podporoval přijetí eura, jak uvádí Lacina (2007, s. 280-281). 

Rasmussen, lídr Sociální demokratické strany, vypsal v roce 1998 předčasné volby, aby před 

referendem o euru upevnil mandát vlády. Volby nakonec jeho strana těsně vyhrála. Premiér 

prováděl na podzim roku 1999 kampaň o euru
34

 a na jaře 2000 určil datum referenda  

na 28. září 2000.  Toto období se zdálo být velmi vhodné, jelikoţ Dánsko zaprvé plnilo 

všechna kritéria, pak se také zvyšovala podpora veřejnosti směrem k euru, a konečně i snaha 

Řecka o vstup mezi země eurozóny dávala referendu větší šance.  

Po dokončení reforem v rámci daní a veřejných výdajů během let 1998 a 1999 dosáhl 

daňový přebytek Dánska 3 % HDP, jak uvádí Miller (2000, s. 9) a dodává mínění dvou 

vysoce postavených představitelů Dánska. Hans Ejvind Hansen, předseda dánské burzy, vítá 

euro jako nositele podpory v konkurenci finančních sluţeb, především v rámci vládních 

dluhopisů. Dánský ministr zahraničí, Niels Helveg Petersen, mluvil o euru v listopadu 1999, 

kdy ho bere jako posílení jednotného trhu, ochranu před mezinárodními finančními krizemi,  

a taktéţ přinese větší moţnosti menším státům, jako je Dánsko.  

2.2.7. Zpráva o stavu dánské ekonomiky 

Pozitivní vývoj dánského hospodářství shrnuje zpráva o stavu dánské ekonomiky z roku 

2000, Danish economy (2000). Jako hlavní pozitiva vyzdvihuje „ušetřené transakční náklady, 

pravděpodobné sníţení úrokových sazeb, konec fluktuace kurzu měny vůči měnám dalších 

členských zemí HMU a pravděpodobně pozitivní efekt vyšší konkurence v některých 

sektorech.“ Avšak dále zmiňuje, ţe „z dlouhodobého hlediska nebudou tyto zisky  

pro dánskou ekonomiku významné.“  K tomuto kladnému stavu hospodářství se přidaly  

i průzkumy veřejného mínění, z nichţ vyplynula znovu rostoucí tendence podpory eura.  

Ale zmiňovaná zpráva o dánské ekonomice tvrdí, ţe Dánsko se projevuje jiným 

hospodářským cyklem neţ země EMU. Opak je pravdou, jak se zmiňuje Johnston (2005), 

protoţe vysoká korelace s Německem (hlavní země eurozóny) řadí Dánsko, v rámci 

hospodářských cyklů, mezi státy eurozóny s nízkým rizikem asymetrických šoků. Dalším 

argumentem pro vstup do eurozóny byla skutečná schopnost dánské koruny udrţovat pevný 

kurz s markou (od roku 1982), a pak později s eurem (od roku 1987). Nyní je dánská měna 

účastníkem v ERM-2, kde operuje jako jediný ze všech účastníků se zúţeným pásmem  

                                                           
34

 Premiér Niels Nyrup Rasmussen se snaţil, aby byla kampaň o euru (zahájená 15. listopadu) objektivní,  

a taky se to projevilo uţ v hlavním mottu: „Pokud máš pochyby, zeptej se.“ Lacina (2007, s. 281) 
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v rozpětí ± 2,25 %. Účast Dánska na Paktu stability a růstu patří mezi další pozitiva.  

Po celkovém zhodnocení zpráva shledává v rámci ekonomických ukazatelů jako lepší 

variantu vstupu do eurozóny. 

 

2.2.8. Sloţitá situace před všelidovým hlasováním 

Diskuze probíhající před referendem se bohuţel téměř vůbec nezajímala o ekonomické 

dopady, ale jako důleţitější vyzdvihovala myšlenky směřující k federální Evropě a dopady 

tohoto posunu na dánskou suverenitu a národní identitu. Jak uvádí Miller (2000, s. 14-15) 

kampaň o euru vedl John Iversen který sám od počátku cítil problémy, které přinesl 

zahraničně politický vývoj. Jako příklady uvádí projev německého ministra zahraničí Joschka 

Fischera z května 2000, jenţ mluvil o federální Evropě. To byl jeden z hlavních důvodů 

dánského odporu, jelikoţ Dánové cítili ohroţení suverenity a zároveň neschvalovali rostoucí 

úlohu Německa v integraci Evropy i v EMU. Navíc se neustále propadal kurz eura vůči 

dolaru, coţ pro dánské voliče nedokazovalo tak opěvovanou prestiţ této měny.  

Důleţitou roli sehrálo rozpoloţení dánského politického spektra, ve kterém se pro euro 

vyjádřilo 80 % křesel celého parlamentu (vláda + většina opozice). Kladné hlasy pro vstup  

do EMU vyjádřila také většina médií a odbory. Dané subjekty, které byly pro přijetí eura, 

pouţívaly jako přesvědčovací instrument především ekonomické přínosy (např. zvýšení 

ekonomického růstu a zaměstnanosti, ochrana ekonomiky před spekulativními útoky, apod.). 

Avšak poklidné cestě do eurozóny se svými hlasy postavily extrémní pravice (Dánská lidová 

strana), extrémní levice (Socialistická lidová strana) podpořená Středovou lidovou stranou, 

Červnovým hnutím a Lidovým hnutím proti evropské integraci. Do čela těchto odpůrců  

se postavila předsedkyně Dánské lidové strany Pia Kjaersgaard, která v dubnu 2000 začala 

proti euru kampaň s heslem „Nechte nám krone – hlasujte dánsky“. Této skupince oponentů 

přišla i silná pomoc ze Spojeného království Velké Británie a Irska v podobě 50.000 britských 

liber určených na reklamní kampaň v dánských médiích, jak zmiňuje Miller (2000, s.16). 

Za hlavní argumenty proti vstupu do eurozóny si odpůrci vybrali téma, které spojovalo levici  

i pravici „Přijetí eura, rovná se rozbití dánského sociálního státu s jeho hlavními prvky.“ 

Vyzdvihovali útok na penzijní systém (Folke-pension), který zajišťoval, ţe kaţdý dánský 

občan starší 67 let, bez ohledu na předešlé zaměstnání, dostane důchod. Levice navíc 

vyzdvihla nadřazenost Dánská nad ostatními státy EU v určitých oblastech – především,  
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jak uvádí Hansen (2002), v úroveni: rozvoje demokracie, ţivotního prostředí, rovnosti 

pohlaví, péče o postiţené, apod.  

Všechny tyto nově představené faktory pomalu rozkládaly soudrţnost všech subjektů 

podporující přechod na euro. Politické strany se začaly potýkat s vnitřní rozpolceností, čehoţ 

je důkazem postoj Liberální strany (nejvíce prointegrační a proevropské strany v Dánsku),  

ve které její předseda Anders Fogh Rasmussen musel bojovat se značně skeptickými náladami 

vůči euru, coţ zmiňuje Hansen (2002, s. 75). Protiargumenty levice vytvořily silný tlak  

na pravicově orientované strany (především na Liberální stranu), které musely balancovat 

mezi přesvědčováním Sociálně demokratické strany o sociálně demokratickém charakteru 

měnové EU a na straně druhé měly strach o ztrátu svých voličů, kdyţ se do budoucna  

o Evropě vyjadřovaly v levicové podobě se silným regulačním vlivem. Celá kampaň se podle 

Hansena (2002) ukázala ideovou rozdílnost širokého spektra stran, které podporovaly vstup  

do eurozóny.  

Na začátku kampaně v rámci veřejného mínění měli zastánci eura v Dánsku mírně 

navrch oproti odpůrcům, avšak podle Eurobarometru (2000) to bylo v rámci celé EU druhé 

nejhorší mínění (hned po Velké Británii). Další vývoj názorů obyvatelstva byl střídavý  

a pohyboval se okolo 50 % na straně jak odpůrců, tak i zastánců eura. Ale při hlasování 

v referendu se proti euru vyjádřilo 53,2 % voličů. Dánská koruna byla i po tomto negativním 

výsledku ponechána v ERM-2, tedy zároveň pevně přivázaná na euro. Jako hlavní důvod 

voličů, kteří hlasovali proti vstupu do eurozóny podle Beringa (2000) byl argument, ţe „vývoj 

směrem k více integrované Evropě musí být zpomalen“ (téměř 50 % těch, co hlasovali proti) 

a 30 % z nich odpovídalo ekonomickou argumentací, ţe „si Dánsko musí zachovat své právo 

rozhodovat o vlastní finanční politice.“  

2.2.9. Výsledek referenda 

„Vítězové“ referenda viděli ve výsledku důkaz nesouhlasu dánského obyvatelstva 

s hlubší integrací EU, především s federální Evropou. Ti, co prosazovali euro, uznali poráţku  

a prohlásili, ţe nedostatečně informovali občany, na coţ se musí při budoucím hlasování  

o této otázce klást mnohem větší důraz. Také činnost premiéra Poula Nyrupa Rasmussena 

byla hodnocena velmi negativně. Nejvíce poukazuje Miller (2000, s. 15) na zbytečně 

zdlouhavou a nejasně vedenou kampaň pro euro v době, kdy její váhu podlomila zpráva  

o eurozóně, která výhody po přijetí eura stanovila jako nejisté. Premiér uvedl i to, ţe budoucí 

otázky se budou projednávat v rámci tzv. folkehøringer neboli slyšení lidu, jak uvádí Hansen 
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(2002), a později ujistil, ţe další referendum se dlouho konat nebude, jak se zmiňuje  

Downs (2001, s. 225).  

Neschválení otázky vstupu Dánska do EMU v referendu se přeneslo do dvou dalších 

zemí stojících mimo eurozónu, Velké Británie a Švédska. Ve Velké Británii se očekávané 

referendum odsunulo na neurčito a švédská premiér Göran Persson zmínil, ţe referendum  

ve Švédsku jistě proběhne i přes tento negativní výsledek, avšak většina analytiků  

se shodovala, ţe s největší pravděpodobností bude také odloţeno, jak píše  

Downs (2001, s. 226). 

2.2.10. Výrazná politická změna 

V předčasných volbách v listopadu 2001 nahradila levicovou dánskou Sociální 

demokratickou stranu pravicová Liberální strana. A tak jediné, co na nové vládě zůstalo 

stejné, bylo příjmení premiéra. Novým předsedou vlády se stal lídr liberálně-konzervativní 

koalice Anders Fogh Rasmussen, jak zmiňuje Černoch (2002). Tato změna vládnoucí strany 

platí zatím aţ do současnosti, kdyţ v roce 2005 i 2007 zvítězila znovu Liberální strana. 

Neustále je to vláda menšinová (koalice Liberální strany a Konzervativní lidové strany) 

s tichou podporou Dánské lidové strany. Od roku 2001 do nedávna byl premiérem Anders 

Fogh Rasmussen. Ale ten 5. Dubna 2009 podal demisi do rukou královny Margrethe II., 

jelikoţ byl den předtím jmenován generálním tajemníkem NATO, coţ uvedlo ČT24 (2009).  

Ve funkci premiéra i lídra strany ho nahradil dosavadní ministr financí Lars Lökke 

Rasmussen. Je to ironie, ţe od roku 1993 je v čele Dánska vţdy premiér se jménem 

Rasmussen, avšak ani jednou to nebyli rodinní příslušníci, jen shoda jmen. Všechny tyto 

změny přinesly Dánsku více proevropský pohled, protoţe Liberální strana je nejvíce 

prointegračně orientovaná. Postupně za dobu jejího vládnutí proběhla celá řada reforem  

a další se chystají. Nejvýznamnější byly asi reformy daní, zvýšení konkurenceschopnosti  

a úpravy celé řady legislativy.  

Těţko se dá odpovědět na otázku „z jakého důvodu Dánsko není v EMU?“ Hlavně 

pokud víme, coţ tvrdí Lacina (2007, s. 286), ţe rizika plynoucí z členství v eurozóně  

by pro Dánsko znamenali jen velmi malé nebezpečí, a i kdyby přišly, tak by ztráty mohly být 

jen velmi malé. Hlavní překáţku začlenění se mezi země s eurem nadále vytváří voliči, kteří  

i nadále zůstávají skeptičtí k hlubší integraci EU. Přímo mají strach z omezování malých 

zemí. Současně se většina občanů hlasujících proti měnové unii bála ztráty vlivu. Avšak 
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nečlenstvím v eurozóně se dostala do podobné situace jako Norsko
35

 a naopak se spíše díky 

nemoţnosti ovlivňovat politiku eurozóny svého vlivu zbavila. Ani hlubší integraci 

nezabránila, protoţe ta proběhla i bez Dánska vznikem eurozóny. 

V současnosti, kdy probíhá ekonomická krize, se řeší jiné otázky neţ přijetí eura,  

a proto je tato sloţitá debata odloţena na později. Úspěch budoucího referenda závisí  

na zlepšení situace v celé EU (vývoj v nových zemích, Velké Británii a Švédsku), ale také  

na vnitro-politické situaci (silný vliv Dánské lidové strany
36

) a lepší informovanosti lidí 

v budoucí kampani.  

2.3 Zvláštní postavení Švédska 

Švédsko se řadí mezi země s otevřenou ekonomikou a liberální obchodní politikou.  

Má také, jako většina ekonomik tohoto typu, velký podíl zahraničního obchodu na hrubém 

národním produktu (HNP) = podíl exportu je zhruba 40 % HNP.   

2.3.1. Historický vývoj 

Švédsko hledalo po obou světových válkách cestu ke stabilizování své krone (švédské 

koruny). Tak jako většina evropských zemí si nejdříve vyzkoušelo v 50. a 60. letech 

brettonwoodský systém a po jeho pádu v 70. letech byly hledány různé nové varianty. Potřeba 

nového kurzového uspořádání, které by zklidnil vzniklou situaci nestabilních měnových 

evropských měn, se rozhodlo Evropské společenství řešit vytvořením tzv. měnového hada
37

, 

jak uvádí Riksbank (2008). K této měnové integraci se připojilo i Švédsko. Konkrétně  

se jednalo o silné navázání švédské koruny na německou marku. Avšak kurzový systém 

měnového hada byl pouze přechodným uspořádáním. Nedokázal aţ na výjimky stabilizovat 

měnový systém v Evropě a dále dochází k silným devalvacím některých evropských měn.  

Pro krone to byly těţké roky, po tom co musela být několikrát devalvována v letech 1976, 

1977.  Před devalvací v roce 1977, kdy Švédsko suţovaly silné výkyvy cen a mezd, chtěla 

švédská centrální banka (dále jen Rinskbank) devalvovat krone o 10 %. Avšak systém 

                                                           
35

 Často pouţívaným argumentem pro vstup do eurozóny byl tzv. odstrašující příklad Norska, které je součástí 

Evropského hospodářském prostoru (EHP) od roku 1994 a podílí se téměř úplně na politikách 1. pilíře EU. 

Avšak kvůli svému nečlenství v EU musí jen slepě přijímat legislativu, ačkoliv ji nemá moţnost, jakýmkoliv 

způsobem ovlivnit. Kdo je na tom potom lepe? Dánsko či Norsko? Thornig-Schmidt (2000).   
36

 Tato strana spojila svou volební kampaň v roce 2005 s extrémními názory ohledně vyzdviţení „dánství“ 

v protikladu k cizincům, kdy varovala před přílivem chudých Švédů.  
37

  „měnový had“ znamenal určitá daná rozpětí mezi jednotlivými členskými měnami daného systému, ale na 

druhé straně pohyblivé rozpětí vůči ostatním světovým měnám, jak uvádí Riksbank (2008).  
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měnového hada dovoloval jen do výše 6 %, a proto švédská koruna opustila v neudrţitelné 

situaci měnového hada. Na konci 70. let se objevily náznaky vstupu do EMS (nově vznikající 

kurzový systém), coţ vládnoucí představitelé země zamítli z důvodu ztráty některých nástrojů 

hospodářské politiky. Švédské politické elity vybraly jinou variantu. Švédská krone byla 

napojena na koš nejdůleţitějších světových obchodních měn. Kaţdá měna v koši měla větší  

či menší váhu dle závislosti na své roli v zahraničním obchodě. Úlohu dominantní měny 

s největší váhou v daném koši sehrával americký dolar.  

Konec 80. a začátku 90. let je ve Švédsku spojen s extrémním ekonomickým růstem 

(známka přehřívání hospodářství) následovaným strmým pádem do recese, nejhorší  

od hospodářské krize z 30. let 20. století. Růst hospodářství nadměrně zvýšil hladinu mezd  

a inflaci. Naopak přehřátí ekonomiky zvětšilo celkový počet nezaměstnaných z 2 % na 8 %. 

Přibliţování se obchodu s Evropským společenstvím během 80. let (dále jen ES)  

se původně pouţívaný koš světových měn, na který byla švédská krone napojena,  

pro Švédsko znevýhodňoval. Další dvě devalvace v letech 1981 (o 10 %) a 1982 (o 16 %) 

také neprokázaly pro švédskou korunu výhody. Proto přichází švédská vláda v roce 1990  

s tzv. Zprávou o opatřeních ke stabilizaci ekonomiky a omezení růstu veřejných výdajů. Jak 

uvádí Gstöhl (2002), tento vládní návrh se snaţil zabránit spekulacím vůči švédské měně 

(konkrétně: sníţit státní byrokracii, částečnou privatizaci státního sektoru a niţší nemocenské 

dávky a ceny potravin). Dalším krokem bylo v roce 1991 připojení krone pevným kurzem 

k ECU s odchylkou v rozmezí 1,5 %. Členství v EMS se mělo projevit klidným měnovým 

kurzem s nejdůleţitějšími obchodními partnery, Velkou Británií a Norskem, které se staly 

členy EMS uţ v roce 1990, jak se zmiňuje Barnes (1996).  

Jak je známo Švédsko funguje na principu tzv. sociálního státu (typický Dánský model 

flexekurity),
38

 coţ sehrálo také svou roli v hospodářské recesi. Pokud sečteme výše zmíněné 

ekonomické problémy a přidáme k nim ještě sníţení konkurenceschopnosti, dostáváme  

se do situace, kdy nastává ve Švédsku krize sociálního státu.  

I kdyţ měl EMS přinést Švédsku potřebný klid pro jeho měnu, stal se naprostý opak, 

protoţe vstoupilo do tohoto systému v předvečer jeho krize způsobené politikou Bundesbank  

                                                           
38

 Model flexekurity je zaloţen na dvou základních principech: flexibilitě a jistotě. „Flexibilita“ představuje 

velkou volnost na pracovním trhu ze strany zaměstnavatele (především jednoduché najímání a propouštění 

pracovníků). Druhou misku vah představuje „jistota“ ve formě vysoké podpory v nezaměstnanosti, coţ sniţuje 

strach a riziko na straně zaměstnance. Avšak Švédsko nedisponuje dostatečnou flexibilitou na trhu práce. 
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po sjednocení západního a východního Německa. To přineslo další ekonomickou  

ránu – vysokou úrokovou míru. Snaha centrální banky Riksbank udrţet pevný kurz s ECU 

dovedla nadhodnocenou krone k několika nepříjemným budoucím devalvacím k německé 

marce (1992 o 11 % a 1993 o 21 %). Proti jiţ v roce 1992 kvůli neudrţitelnosti fixního kurzu 

opouští švédská koruna EMS a přechází na volné plování, coţ je kurzový systém, který 

pouţívá Rinksbank i v současnosti.  

2.3.2.  Švédsko a EMU  

Jelikoţ se Švédsko nemohlo podílet na jednání o Smlouvě o EU, tak mu ani nemohla  

být udělena ţádná výjimka ze třetí fáze EMU, jako tomu bylo v podobě Protokolů 11 a 12  

pro Velkou Británii a Dánsko. Avšak Švédská vláda se zachovala diplomaticky a celou dobu 

při vyjednávání o vstupu do EU (začátek jednání jiţ od roku 1993) vyjadřovala neutrální 

postoj ke stupu Švédska do eurozóny. Dále také jak tvrdí Louis (2000, s. 2.), v příloze 

k zákonu o vstupu Švédska do EMU se praví: „Konečný švédský postoj k přechodu na třetí 

fázi měnové unie bude brát v potaz budoucí směry vývoje (ekonomiky) a bude v souladu 

s nařízeními Smlouvy.“ Posledním krokem k účasti v třetí fázi EMU má být referendum. 

Švédská vláda vyjádřila těsně po vstupu Švédska do EU
39

, konkrétně v červnu 1995, 

svůj pozitivní postoj pro vstup do třetí fáze EMU tím, ţe předloţila evropskému poradnímu 

výboru parlamentu návrh konvergenčního programu
40

, který měl zajistit účast na projektu 

EMU. Ale proti tomuto kladnému postoji se postavilo hned několik negativních faktorů.  

Jiţ v době, kdy Švédsko vstupovalo do EU, tedy v roce 1995, neplnilo ani jedno 

z maastrichtských kritérií. Podle měření z roku 1994, které uvádí Barnes (1996), tvořil státní 

dluh 94 % HDP (kritérium je maximálně do 60 % HDP) a zároveň rozpočtový deficit dosáhl 

11,2 % HDP (povolené kritérium je maximálně 3 % HDP).  Jelikoţ se švédská vláda snaţila  

o zlepšení hodnotících kritérii ve Švédsku, muselo se přistoupit k značným rozpočtovým 

škrtům (hlavně v oblasti sociální politiky) a následným privatizacím některých oblastí 

veřejného sektoru, aby se vytvořily nové příjmy státního rozpočtu. Od počátku této 

konvergenční politiky se změnila hlavní úloha švédské centrální banky Riksbank. Udrţování 

pevného kurzu krone skončilo a přešlo se na přísnou inflační kontrolu s cílem udrţení inflační 

míry pod 2 %. Poslední důleţitý konvergenční krok byl v r. 1996 vznik koordinační skupiny 

                                                           
39

 Švédsko spolu s Rakouskem a Finskem se stali plnohodnotnými členy EU k 1. lednu 1995.  
40

 Podrobnosti o tomto programu najdeme u Barnese (1996): Plán na sníţení veřejných výdajů v letech 1997  

a 1998 o téměř 8 miliard švédských korun a nutnost získání nových příjmů z privatizace banky Nordbankeni. 
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(vznik na základně návrhu ministerstva financí), která měla usnadnit průběh příprav veřejného 

i soukromého sektoru na přijetí eura. 

2.3.3. Vládní výbor pro EMU 

Do čela vládního výboru pro EMU (coţ je výše zmíněná koordinační skupina)  

se postavil Lars Calmforse, profesor mezinárodní ekonomie Institutu pro mezinárodní 

ekonomická studia Stockholmské univerzity, jak uvádí Lacina (2007). Zbytek výboru tvořili 

další významní ekonomové a politologové. V rámci své činnosti sestavili v roce 1996 

hodnocení o připravenosti Švédska na vstup do eurozóny. Z daného vyhodnocení vyšly 

výboru čtyři zásadní důvody, proč by Švédsko nemělo vstupovat do eurozóny a raději vyčkat 

na vhodnější dobu. 

Čtyři hlavní důvody proč čekat uvádí Miller (1998): 

 Vstup do EMU s vysokou mírou nezaměstnanosti, kterou v té době Švédsko mělo,  

je výrazným rizikem. Bez nástrojů monetární politiky by mohlo díky makroekonomickým 

změnám hrozit další zvýšení nezaměstnanosti. 

 Další výrazné riziko pro účast v měnové unii způsobovala značně deficitní rozpočtová situace, 

 Nutnost většího konsensu celým spektrem veřejnosti a zvýšení celkové informovanosti mezi 

obyvateli (hlavně - souhlas obyvatel při referendu). 

 I některé jiné země EU nesplňují maastrichtská kritéria a to zmenšuje politické ztráty, které 

vyplývají z nečlenství v EMU. 

Z konečného stanoviska výboru, jak uvádí Lacina (2007), vyplývá, ţe ekonomické 

důvody pro vstup do eurozóny nevyzněly dostatečně přínosně. Ale také vyšlo najevo,  

ţe u politických důvodů je situace opačná, protoţe Švédsko svou neúčastí v měnové unii 

ztrácí vliv. Výbor doporučil vyčkávat do doby, neţ se zlepší rozpočtové deficity a stoupne 

celková zaměstnanost. Tento postup výboru je většinou interpretován jako „vyčkej a uvidíš,“ 

avšak Gottfries (2002) to vidí jinak: „ano, ale později.“ 

Konečné rozhodnutí tehdejší sociálně demokratické vlády se opřelo o výsledky výboru  

a upozornilo především na malou podporu eura mezi švédskými obyvateli a potřebu ponechat 

si moţnost kontroly nad měnovým kurzem kvůli ochraně před asymetrickými šoky a malou 

pruţností švédského hospodářství (nutnost reformy pracovního trhu), jak uvádí Genberg 

(2000). Proti tzv. Calmforsově zprávě vystoupila generální rada Riksbank, nesouhlasila 

s hodnocením zprávy a vyjádřila jasné „ano“ pro vstup do eurozóny hned na počátku jejího 

vzniku, coţ uvádí Srejber (2002).  
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Během procesu kontroly plnění kritérií nutných pro vstup do třetí fáze EMU dospěly 

Evropská komise a Evropský měnový institut v roce 1997 k názoru, ţe Švédsko doposud 

nesplnilo všechny maastrichtská kritéria. O rok později, tedy v r. 1998, vydala Rada EU,  

ve sloţení z ministrů financí neboli ECOFIN, doporučení No. 98/316 k Radě zasedajících 

hlav států a vlád, která rozhodnutím z 3. května 1998 oznámila nesplnění kritérií ze strany 

Švédska (Lacina, 2007, s. 290), coţ znamenalo konec nadějí pro vstup v první vlně. Hlavním 

důvodem pro vyloučení Švédska ze vstupního procesu do třetí fáze EMU bylo nečlenství 

v EMS a volné plování švédské koruny
41

.  

2.3.4. Politická situace 

Přijetí eura se stalo ve Švédsku důleţitým politickým tématem. Vládnoucí sociální 

demokracie (dále jen SAP) se nejdříve k euru stavila skepticky a rozhodla se vyčkávat 

z důvodu nepříznivého ekonomického rozpoloţení. Ve skutečnosti však šlo o vyhnutí  

se politicky nebezpečnému referendu, které by mohlo potopit preference SAP na domácí 

scéně při volbách. Díky vyčkávání s všelidovým hlasováním získala na svou stranu SAP 

vcelku velmi vysoké procento voličů v celostátních volbách jak v roce 1998, tak i 2002.  

Přes velký počet oponentů (ve straně i mimo ni) výkonný výbor SAP v roce 2000 doporučil 

přijetí eura a nejvíce se nechal ovlivnit ekonomickými a politickými přínosy. Avšak  

po neúspěšném referendu v Dánsku raději premiér Göran Persson odloţil hlasování občanů  

o euru aţ na rok 2003.  

Neustále rostoucí pozitivní příklon veřejného mínění pro euro a překvapivé vysoké 

vítězství SAP ve volbách v roce 2002 (ve volbách hlasovalo 39,9 % voličů pro SAP) utvrdily 

premiéra Perssona v názoru, ţe je vhodná doba pro vypsání referenda, které naplánoval  

na září 2003.  

Avšak premiér Göran Persson nezastával vţdy k euru kladný postoj, teprve aţ jeho 

zkušenosti na postu předsedy vlády, kdy se setkával více se spoluprácí na úrovni EU, změnily 

jeho postoj. V jeho straně euro také podporoval např. jeho nástupce na postu ministra financí 

Bosse Ringholm. Bylo by však hloupé si myslet, ţe i uvnitř neexistovali silní oponenti eura  

a eurozóny, jímţ se jevil ministr obchodu Leif Pagrotsky, který tvrdil, ţe Švédsko k tomuto 

rozhodnutí nemělo nejmenší důvod, jak uvádějí Miller a Taylor (2003, s. 20).  

                                                           
41

 Problémem spojeným s přechodem na pevný měnový kurz se stala švédská legislativa popisující Riksbanken. 

Nutná byla změna ústavní změna legislativy, která je ve Švédsku velmi sloţitá. Po dohodě 5 nejsilnějších stran 

v roce 1997 se podařilo postoupit v této změně dál, a pak se v roce 1999 Riksbank stala nezávislou.  
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Na jaře 2003 klesala podpora eura mezi občany, tak premiér Persson vyjednal  

na volební kampaň spolupráci s nesocialistickými stranami, které byly pro euro. V srpnu toho 

roku přistoupil ještě k dohodě s odborovými předáky. Výměnou za schválení eura přislíbil 

premiér, ţe upraví plán rozpočtu Švédska tak, aby přebytek vzrostl ze 2 % na 2,5 %,  

a připravil se tak na negativní vlivy eura (Gauffin, 2003). 

Všelidové hlasování nakonec proběhlo 14. září 2003 během, kterého vcelku 

jednoznačně Švédové vyjádřili svůj nesouhlas s eurem. Celkem hlasovalo 83,3 % obyvatel  

a z toho 56,1 % proti a 41,8 % pro přijetí eura.
42

 Názory na výsledek referenda se různily, 

čehoţ je také důkazem vyjádření premiéra. Göran Persson, podle Jamese a Marsdena (2003), 

prohlásil, ţe jeho vláda neskončí započatý boj o euro
43

, ale zároveň míní, ţe další referendum 

se neuskuteční dřív jak za deset let (Částek, 2003).  

Podobně jako v Dánsku se po nezdaru v referendu snesla na kampaň za euro silná 

kritika a nejvíce ji musel snést samotný premiér Göran Persson. Konečné hodnocení  

a kritiku uvádí např. Nilsson (2003), který za největší Perssonovu politickou chybu povaţuje  

tzv. „rozčlenění“ švédské politické scény. A to proto, ţe SAP povolila svým ministrům,  

aby mohli zastávat postoj proti členství v eurozóně, coţ sebralo straně potřebné preference. 

Kdyţ ještě navíc v nastalé situaci premiér zakázal takový postoj ministrů, tak uţ jen narostl 

počet odpůrců eura. 

2.3.5. Budoucnost vstupu Švédska do eurozóny 

Později po neúspěchu všelidového hlasování ještě za vládu dodal Göran Persson několik 

faktů, které vyznívají pro přijetí eura. Švédsko má na rozdíl od Velké Británie a Dánska 

závazek do třetí fáze EMU vstoupit, ale aţ bude ekonomicky připraveno. Nesmí se zapomínat 

ani na ztrátu vlivu v EU a zhoršení vnímání Švédska ostatními státy EU. Naopak premiér 

poukazuje na hlavní problém s přijetím jednotné společné měny euro, coţ je vcelku vysoký 

odpor Švédů proti zrušení švédské koruny. 

Evropská komise v roce 2003 upozornila švédskou vládu na celou řadu potřebných 

změn daňového systému nutných ke zvýšení flexibility na pracovním trhu. O rok později 

Švédsko zmenšilo daň z příjmů a přesnější vymáhání zdravotního pojištění, jak uvádí 

                                                           
42

 Navíc Lacina (2007) dodává, ţe 2,1 % hlasů bylo označeno za neplatné. 
43

 Konkrétně se pro Svenska Dagbladet vyjádřil takoto: „Aţ nastane správný čas … bude se konat nové 

referendum o euru … Evropa nebude na Švédsko čekat“ (james, Mardsen, 2003). 
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European Economy (2005, No. 1, p. 82). Další doporučení Komise se týkaly zlepšit působení 

pravidel hospodářské soutěţe v odvětvích, kde není prosazena vůbec nebo se projevuje  

jen málo (European Economy, 2005, No. 1, p. 88).  

Změna ve švédské vládě 

V září 2006 proběhly ve Švédsku, jak uvádí Dlask (2006) celostátní volby, ve kterých 

zvítězila SAP, avšak přesto se stala po dlouhém dvanáctiletém období (od roku 1994) vládnutí 

opoziční stranou. Vítězem voleb se stal tzv. blok „Aliance
44

,“ coţ je uskupení čtyř 

nesocialistických stran v čele se stranou Umírněných. Tato koalice získala 178 z celkového 

počtu 349 parlamentních křesel. Premiérem se stal 5. října 2006 lídr „Umírněných“ Fredrik 

Reinfeldt, který zastává svou funkci doposud. Jeho vláda představila plán reforem, jenţ 

zahrnuje sniţování daní, taktéţ podpor v nezaměstnanosti a nemocenských dávek. Dále  

by se měly privatizovat některé státní podíly ve velkých společnostech a kromě toho budou 

propuštěni někteří pracovníci veřejné správy. Získané příjmy se pouţijí na zvýšení flexibility 

na strnulém pracovním trhu (hlavně na zvýšení zaměstnanosti mladých lidí) a podporu 

podnikatelského prostředí (především zlepšení situace malých a středních firem). Premiér 

Reinfeldt patří mezi nejvíce proevropské politiky, coţ můţe prosazení eura ve Švédku 

pomoci.  

Po celkovém shrnutí všech faktorů, které ovlivnily, ţe je v současnosti Švédsko mimo 

eurozónu, vyplívá, ţe pro další pokus o přijetí eura je nutné, jak uvádí Lacina, 2007: 

 Stabilizovat rozpočtovou situaci Švédska, 

 Reformovat pracovní trh, a tím zajistit zvyšování zaměstnanosti, 

 Nutnost zvýšení připravenosti místních samospráv na přechod na euro, 

 Vyřešit nedostatky malých a středních podniků, které také nejsou připraveny, 

 Zlepšit informovanost obyvatel, aby lépe pochopili eurozónu a euro. 

Zatím poslední předpoklad pro příští referendum je na rok 2010, ale také bude záleţet  

na výsledku celostátních voleb, dalším vývoji v Dánsku či Velké Británii nebo moţný vstup 

Norska do EU. Hlavní překáţkou zůstává mínění obyvatelstva,
45

 které můţe být ovlivněno 

vývojem švédské ekonomiky a přístupem nových členských zemí k euru. 

                                                           
44

 „Aliance“ je v současnosti vládní koalici a tvoří ji Umírněná strana (podle výsledků voleb 2. nejsilnější 

strany), Strany středu, Lidová strana a Křesťanští demokraté (Švédsko: Politický systém, on-line, 2008).    
45

 Tím asi nejtěţším úkolem švédské vlády je nutnost přesvědčit vlastní voliče o výhodnosti eura. Skeptický 

názor na eura a s ním spojené zrušení národní měny (švédské koruny) zdaleka nepramení jen z nevyhovujících 
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2.4 8 nových členských zemí bez eura 

Od 1. ledna 2009 čítá eurozóna celkem 16 členských zemí. Mezi ně patří jiţ i čtyři nové 

členské země
46

 (zde se jedná o země přijaté do EU k 1. 5. 2004), coţ jsou (v pořadí,  

jak vstupovaly do eurozóny): Slovinsko (2007), Malta (2008), Kypr (2008) a Slovensko 

(2009). Z toho plyne, ţe ze zemí, které vstoupily do EU od roku 2004 aţ do současnosti, 

zbývá ještě 8 mimo eurozónu. Danou skupinu tvoří: Česká republika, Estonsko, Lotyššsko, 

Litva, Maďarsko a Polsko; plus 2 nejnovější členové – Bulharsko a Rumunsko. 

Vstup nových členských zemí do eurozóny 

Pokud se zabýváme vstupem nových členských zemí do eurozóny, naskytne se nám 

důleţitá otázka zmiňovaná Lacinou (2007), zdali mají kritéria nutná pro vstup ještě pořád 

správnou formu, a jestli by nebylo vhodné je změnit nebo dokonce některé z nich zrušit. 

Pravdou je, ţe pokud by se kritéria pro nové členské státy změnily, jistě by se pro ně jednalo  

o velký přínos. Jedním z hlavních důvodů, proč změnit kritéria, je rozdílná ekonomická 

úroveň mezi novými členy a původní EU15 (především původní eurozóna do roku 2001). 

Kvůli omezování investic (např. do obnovy infrastruktury – jeden z hlavních nedostatků 

nových členů) z důvodu dodrţování fiskálních (regulace schodku a vládního dluhu) 

konvergenčních kritérií mohou noví členové značně omezit svůj potencionální růst HDP. 

Přitom jiţ za dobu, kdy byly tyto státy součástí přístupního procesu, a pak po několika letech 

členství v EU, prokázaly podle předpokladů, ţe mají vyšší růst nominálního hrubého 

domácího produktu (HDP) neţ většina starých členských států, jak prokazují Grafy
47

 2.2, 2.3, 

2.4 a Příloha č. 1.  

Z Grafu 2.2 se zabývá pouze novými členskými zeměmi, které se doposud nestaly členy 

eurozóny. Má prokázat výrazné růsty produktu v těchto uvedených zemích a potvrdit tak výše 

zmiňovanou myšlenku změny maastrichtských kritérií, kvůli významu fiskálních opatření  

                                                                                                                                                                                     
ekonomických faktorů. Silné „národní cítění“ Švédů je mnohem důleţitějším faktorem, který ovlivňuje 

rozhodování kaţdého občana. Jak uvádí Trägårdh (2002) existuje mezi švédským obyvatelstvem silný národní 

mýtus – vnímání Švédů sebou samotnými, ale i ostatními státy „jako nejmodernější národ, nejvíce demokratický 

a nejrovnější národ, představující budoucnost.“ Z toho navíc vyplývá i myšlení švédského občana, který 

všechny státy na jih od Dánska vidí jako místa „neofeudalismu, patriarchátu, hierarchie, nepořádku, korupce  

a nerovnosti (pramen: Trägårdh (2002), citováno z:  Lacina (2007, s. 291)). Za druhé vidí v EU nebezpečí 

omezování nebo dokonce úplné zrušení modelu sociálního státu.   
46

 Označení nové členské země (NČZ) platí pro státy EU, které vstoupily v novém tisíciletí. Můţeme je však 

rozdělit na dva tábory podle toho, kdy vstupovaly. V roce 2004 se členy staly: Česká republika, Estonsko, Kypr, 

Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Následovaly je v roce 2007: Bulharsko  

a Rumunsko. 
47

 Údaje za roky 2009 a 2010 jsou prozatímní predikce Eurostatu z jara 2009. 
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na růst HDP. Dále také je patrný velmi vysoký růst HDP především u Pobaltských států 

(Estonska, Litvy a Lotyšska) do roku 2008, kdy se především na těchto třech zemích silně 

projevují vlivy celosvětové finanční krize. Proto predikce podle Eurostatu na roky 2009  

a 2010 ukazují opačný vývoj HDP.  

Graf 2.2: Průměrné roční růsty HDP nových členských zemí, které nejsou členy eurozóny 

 

Zdroj: Data pouţita z Přílohy č. 1, vlastní tvorba. 

Avšak konkrétní rozdíly v průměrných růstech HDP mezi novými členskými zeměmi bez 

eura a starými členy, kteří pouţívají euro, můţe poskytnout aţ porovnání hodnot Grafu 2.2  

a 2.3. Při vyzdvihnutí vysokých růstů Irska a Lucemburska jasně převaţují u zemí EU15,
48

 

které pouţívají euro horší výsledky v rámci růstů HDP. Podle odhadů růstu HDP v době 

finanční krize s výjimkou Pobaltských států (Estonsko, Litva a Lotyšsko) a Maďarska 

dosahují nové členské země opět lepších výsledků.     

                                                           
48

 Pod zkratkou EU15 se skrývají tyto země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, 

Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. Jedná se o stav 

členských zemí EU do roku 2004.  
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Graf 2.3: Staré členské země v eurozóně – průměrné růsty HDP 

 

Zdroj: Data pouţita z Přílohy č. 1, vlastní tvorba. 

Graf 2.4 zobrazuje situaci ve třech starých členských zemí se skeptickým pohledem 

k euru (Dánsko, Švédsko a Velká Británie). I u nich je patrný vcelku vysoký průměrný růst 

HDP do vypuknutí finanční krize. Propady HDP do záporných hodnot podle predikcí patří  

i mezi zeměmi EU15 k nejlepším výsledkům. Právě i to můţe být důvodem jejich otálení  

se vstupem do eurozóny. 

Graf 2.4: Tři země z EU15, které nepouţívají euro – průměrné růsty HDP 

 

Zdroj: Data pouţita z Přílohy č. 1, vlastní tvorba. 
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Současné predikce na rok 2010 neslibují výrazné zlepšení. Avšak i v době krize na výjimku 

Pobaltských států Maďarska si NČZ (nové členské země) znovu udrţují lepší výsledek v míře 

růstu HDP a to tak, ţe mají niţší propady neţ původní EU15.
 
 

Díky svému vyššímu růstu, jak uvádějí Šaroch, Tomšík, Srholec (2003), by … 

„stabilizovaly dluh vůči HDP po vstupu do EMU i při vyšší úrovni rozpočtových deficitů.“  

Avšak úprava kritérií není ve smlouvách zahrnuta, proto by zahrnovala nutnost nových 

jednání a konečné schválení úprav všemi 27 členy EU. Poslední zkušenosti se Smlouvou  

o ústavě pro Evropu nebo nyní projednávanou Lisabonskou smlouvou prokazují, ţe jakákoliv 

změna ve smlouvách v této době není ničím jednoduchým, a navíc jsou na pořadu dne jiné 

naléhavější problémy (např. zmíněná „Lisabonská smlouva,“ nedávná energetická krize nebo 

nejvíce omílaná globální ekonomická krize) neţ změna konvergenčních kritérií. Tím pádem 

musí nové členské země řídit původní úpravou kritérií nutných pro vstup  

do třetí fáze EMU. Legislativa Evropské unie je staví do pozice tzv. „členských zemí 

s odloţením (vstupu do eurozóny).“  

Vhodná doba pro vstup 

Pro správné rozhodnutí, kdy a za jakých podmínek vstoupit, není pro danou zemi 

důleţité jen splnění konvergenčních kritérií, ale také zvolit vhodný moment, kdy nenaruší 

svou makroekonomickou stabilitu. Je nutné odhadnout vhodný okamţik pro vstup do třetí 

fáze EMU, ve kterém „přijetí eura a aplikace jednotné měnové politiky přinese jednoznačné 

výhody“ (MF, MPO a ČNB, 2005). Dále je jasné podle Laciny (2007), ţe dané analýzy 

ekonomické sladěnosti nemohou dospět k jednoznačným závěrům, jestli je nebo není 

hospodářství země chystající se na přijetí eura dostatečně připravena. Ekonomické hodnocení 

navíc budou vţdy jen pomocným nástrojem a konečné rozhodnutí je především na politické 

úrovni.   
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2.4.1 Tři různé skupiny nových členských států EU mimo eurozónu 

Osm zbývajících zemí (tedy: Bulharsko, ČR, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 

Polsko a Rumunsko) neparticipujících na společné měnové unii EU lze rozdělit do tří skupin 

se specifickým postavením k eurozóně. Jde o porovnání ekonomických a názorových faktorů 

ovlivňující přijetí společné evropské měny euro.  

2.4.2 První skupina - Česká republika a Polsko 

Česká republika i Polsko se vyznačují uţ od počátku členství v EU silným 

euroskepticismem. V Česku patří mezi nejsilnější politické odpůrce evropské integrace 

prezident Václav Klaus včetně příznivců jeho myšlenek, především tzv. „klausovské křídlo“ 

Občansko-demokratické strany (dále jen ODS). Hlubší analýza České republiky bude 

provedena v poslední analytické kapitole, protoţe je jednou z vybraných zemí, kterou se práce 

zabývá. 

Podobné názory můţeme nalézt v sousedním Polsku u známých politických bratrů 

(dvojčat) Kaczyńských. Podle Euroskopu.cz (2008a) se nejsilněji podíleli na řízení Polska 

v letech 2005-2007. V daném období zastával funkci předsedy vlády Jaroslaw Kaczyński.  

Od roku 2005 aţ do současnosti je jeho bratr Lech Kaczyński prezidentem Polské republiky. 

Post prezidenta je v Polsku důleţitý, jelikoţ zde funguje poloprezidentský politický systém. 

Oba bratři jsou členy konzervativně-sociální strany Právo a spravedlnost (zkráceně PiS), 

Jarosław Kaczyński stojí v čele strany. Neshody v roce 2007 ve vládě dospěly k rozpadu 

vládní koalice a následovaly předčasné volby. Od listopadu 2007 byl jmenován na post 

premiéra Donald Tusk (stojí v čele vlády doposud). Tusk zastává funkci předsedy liberální 

strany Občanská platforma, která je stranou asi nejvíce „proevropskou“ ze třech nejsilnějších 

stran
49

. PiS se projevuje více euroskepticky. Vládní politická strana Občanská platforma  

má tichou podporu Polské lidové strany v čele s Waldemarem Pawlakem (ministr 

hospodářství v současné vládě). 

Výše zmiňovanému euroskeptismu se v Česku i Polsku daří jiţ od jejich vstupu  

do Evropské unie. Pro obě země se stal společným jmenovatelem boj proti omezování 

pravomocí nových členských státu EU (země, které vstoupily v letech 2004 a 2007) na úkor 

                                                           
49

 Nejsilnější politické trio v Polsku je tvořeno od výsledků listopadových předčasných voleb v roce 2007 trojicí: 

vládnoucí Občanská platforma s tichou podporou Polské lidové strany a silnou opozicí v podobě strany Právo  

a spravedlnost. Pro Občanskou platformu a Polskou lidovou stranu je obtíţné hledat společnou řeč pro svou 

stranickou rozdílnost. Polská lidová strana se svou ideologií blíţí nejsilnějším britským euroskeptikům,  

či „protievropskému“ křídlu ODS. 
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silných a velkých původních členských zemí. Polsko se také vyznačuje silným 

amerikanismem a na druhé straně opatrnost před Ruskem, jak zmiňuje Ruczaj (2006). 

Významný faktor polského kritického postoje je obrovský náboţenský vliv na celé 

obyvatelstvo a kulturu. Ţádná snaha ze strany Německa a Francie akceptování jiné 

geopolitického a kulturního rozpoloţení Polska, jen zesiluje euroskeptický postoj. Konkrétní 

mínění polského a českého občana k EU popisuje Box 2.2. 

Box 2.2: Veřejné mínění v ČR a Polsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurobarometr (2009a, 2009b)

Názory obyvatelstva členských zemí na specifické otázky týkající se především EU 

kaţdoročně zpracovává Eurobarometr. Z výsledků z jara roku 2008 vyplývá,  

ţe v Evropské unii se Česko v pohledu na společnou evropskou měnu řadí mezi mírně 

skeptičtější, avšak pořád převaţuje optimistický pohled. Tzn. 53 % obyvatel je pro a 40 % 

proti (průměr EU je pozitivnější v poměru 61 % pro : 32 % proti). Niţší podporu způsobuje 

silný odpor prezidenta ČR Václava Klause a části ODS. Na druhé straně jsou více  

„pro“ pravicoví voliči (66 %) a voliči levice mají spíše negativní postoj (pro  

je jen 43 % voličů). Pro jsou spíše mladí lidé s rostoucí tendencí se stupněm vzdělání. 

Nejvíce skepticky se k euru staví staří lidé (důchodci 39 % pro). 

Pokud se jedná o stejný průzkum Eurobarometru (v roce 2008) zaměřeném  

na mínění obyvatel Polska na vstup do eurozóny, výsledky ukazují pokles podpory eura. 

Jen 44 % obyvatel souhlasí s přijetím společné měny a zároveň 43 % stojí „proti“ euru.  

Od jara 2008 došlo k poklesu o 5 procentních bodů podpory eura.  

Hlasy „pro“ společnou měnu v jiných zemích: Velká Británie (28 %), Lotyšsko  

(47 %), Litva a Švédsko (obě 48 %), Estonsko (58 %). 

V Maďarsku patří podpora evropské měnové unie mezi nejvíce podporovaným témata 

týkající se Evropské unie a jejího dalšího rozvoje.      
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Polsko a euro 

V roce 2006 bylo Polsko kritizováno za nesplnění jednoho z maastrichtských kritérií, 

konkrétně očekávaný schodek očekávaného veřejného rozpočtu 4 % HDP na rok 2007 

(kritérium je max. 3 % HDP), jak uvádí Euroskop.cz (2006a). Proti kritice se postavila 

omluvou daného stavu ministryně financí Zyta Gilowska tím, ţe kritéria splní Polsko v roce 

2009. Protikladem ke snaze přijmout euro je vyjadřovaná nutnost polskou vládou, ţe chce 

provést jiţ od roku 2006 všelidové hlasování mezi občany. Gilowska referendum obhajovala 

faktem, ţe se jeví jako nejlepší nástroj pro dostatečné informování polských občanů.  

Negativně se vyjádřila k referendu Evropská unie prostřednictvím mluvčího komisaře 

pro ekonomické a monetární otázky Almunii, ţe nerozumí, proč se polská vláda snaţí  

o referendum o společné evropské měně, kdyţ uţ se v roce 2004 v přístupové smlouvě 

zavázalo k přijmutí eura. Evropská unie tuší nebezpečí odmítnutí společné měny všelidovým 

hlasováním podobné švédskému z roku 2003.  

Nová vláda z listopadu 2007 je zatím asi nejvíce „prointegrační“ vládou v Polsku  

od vstupu do EU. Zároveň má silnou vůli přijmout v co nejkratším časovém horizontu 

společnou evropskou měnu. V říjnu 2008 odsouhlasila polská vláda v čele s premiérem 

Donaldem Tuskem plán na zavedení eura do roku 2012, jak uvedl zpravodajský server 

Aktuálně.cz (2008a). Vláda věří, ţe tento krok můţe pomoci ekonomice. Tusk dával jako 

příklad Slovensko, které díky připravovanému přechodu na euro udrţelo stabilní měnu. Avšak 

opozice (především strana Právo a spravedlnost – Jaroslaw Kaczynský) a polský prezident 

Lech Kaczynski vnímá jako důleţitější vyřešit problém zpomalení růstu polského 

hospodářství a blíţící se krizi. Později se pak snaţit o přijetí eura. Začátek října 2008 

prokázal, ţe i Polsko je ovlivňováno finanční krizí. Dokazovaly to: sníţené odhady růstu 

HDP, klesající tendence stavebního průmyslu, propad polské měny zlotý k euru (od října 

2008 změna z 3,4 zlotých na cca 4,3 / za 1 euro do 7. 5. 2009) a sníţení zájmu o hypotéční 

úvěry. Opozice také několikrát upozornila na nutnost provedení referenda, coţ bude 

poţadovat. Poslední překáţkou je potřebná změna polské ústavy (polská měna – „zlotý“ musí 

být zrušena). Nedostatek devizových rezerv poukazuje na moţnou budoucí potřebu půjčky  

od Mezinárodního měnového fondu (MMF).     
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Ekonomická hlediska v Polsku 

Polsko se svou rozlohou (312 685 km
2
) řadí mezi největší státy Evropy a zároveň  

je to největší ekonomika z nových členských států. Na druhé straně patří mezi nejméně 

ekonomicky vyspělé země z EU, jak se zmiňuje Bureš (2008). Neţ vstoupily v roce 2007 

Bulharsko a Rumunsko do EU, nacházelo se 5 nejchudších oblastí právě v Polsku (teď ho tyto 

novější členové vystřídali). Nedostatečná ekonomická vyspělost nutně znamená vysokou 

inflaci při dohánění starých vyspělejších členů EU. Poslední Burešem (2008) zmiňovaný 

faktor, jenţ má vliv na vstup Polska do eurozóny, má přímou souvislost s velikostí 

ekonomiky. Polsko se bude muset jistě více snaţit neţ předešlé nové členské státy jako 

Slovinsko či Slovensko, coţ jsou malé ekonomiky. Ale polské hospodářství díky své velikosti 

můţe jiţ ECB způsobit při vysoké inflaci značné problémy. Velikost včetně velkého počtu 

obyvatel (38,1 mil. obyvatel) dělá z Polska v rámci EU velmi silného hráče, se kterým  

se musí počítat při rozhodovacích procesech i  v celkové ekonomice EU. 

V listopadu 2008 Gorski (2008) vyjádřila názor, ţe polská ekonomika bude finanční 

krizí zasaţena jen „mírně.“ Kdyţ vypukla světová finanční krize, dosahovalo Polsko jednoho 

z nejvyšších růstů HDP v rámci EU (okolo 5 % za posledních 5 let) a patřilo mezi  

pět nejoblíbenějších oblastí v EU pro zahraniční investory (za dobu 3 let - průměrně  

15 miliard zahraničního kapitálu za rok). Podstatná část HDP tvoří domácí poptávka,  

coţ znamená pro Polsko výraznou ekonomickou výhodu na rozdíl od České republiky nebo 

Slovenska (HDP závislé na exportu do západní Evropy). Sníţení poptávky v západních 

zemích proto Polsko výrazně nezasáhne. Nízká závislosti HDP na jednotlivých sektorech 

ekonomiky – především na automobilovém průmyslu (Polsko – exportu automobilového 

průmyslu tvoří 15 % celkového exprotu; v ČR a na Slovensku = asi 30-40 %), který je nejvíce 

zasaţen krizí, dává Polsku lepší šance projít bez výrazných problémů fází stagnace nebo 

propadu ekonomiky. Jako důleţitá výhoda se jeví i jasný plán pro přijetí eura (na rok 2012), 

který ČR v současnosti zatím postrádá.  

Výrazné nedostatky však vykazuje Polsko v restrukturalizaci zemědělství, nedokončené 

reformě sociální politiky a především vysoké ekonomické migraci. Daná migrace způsobuje, 

kdy v zahraničí pracují podle odhadů 2 miliony Poláků, nedostatek pracovní síly 

v ekonomice. Problém je řešen lákáním cizinců, kteří tvoří podstatnou část pracovníků  

ve stavebnictví a zemědělství.  
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Celosvětová finanční krize zamotala všemi ekonomikami světa, ale nezpůsobila vţdy 

problémy stejně velkého rozsahu. Region střední Evropy potvrzuje rozdílné dopady  

na jednotlivé země. Nejhoršími problémy si prochází Maďarsko, jehoţ ekonomika  

se neobejde bez silných zásahů a finančních výpomocí ze zahraničí. ČR a Polsko mají vcelku 

pevné finanční systémy ekonomiky a Slovensko je částečně chráněno eurem. Krize se u nich 

projeví především v poklesu HDP a zvýšením nezaměstnanosti v některých sektorech 

ekonomiky. Výhody Polska na rozdíl od zbývajících zemí střední Evropy spočívají v tvorbě 

HDP z velké části domácí poptávkou a nízké závislosti HDP na jednotlivých sektorech 

ekonomiky – především na automobilovém průmyslu. Jediným dopadem na finanční instituce 

Česka, Polska i Slovenska je větší obezřetnost v procesu důvěry mezi bankami a udělováním 

úvěrů klientům. 

Plnění maastrichtských kritérií 

Polsko se přibliţuje díky svému rychlému hospodářskému rozvoji od počátku 90. let 

vyspělé západní Evropě a aţ do vypuknutí finanční krize nechybělo mnoho ke splnění 

maastrichtských kritérií potřebných pro vstup do eurozóny.  

Podle Smlouvy o EU funguje jako podmínka pro vstup do třetí fáze EMU splnění 

konvergenčních kritérií - tzv. maastrichtská kritéria
50

: 

 cenová stabilita, 

 schodek veřejného rozpočtu, 

 celkové veřejné zadluţení, 

 kurzové kritérium – dvouletý pobyt v kurzovém mechanismu ERM-2, 

 dlouhodobé úrokové sazby.
51

 

Průměrnou míru inflace měřenou indexem HICP stanovila pro Polsko v období  

od dubna 2007 do března 2008 Konvergenční zpráva (2008) na hodnotu 3,2 %, coţ přesně 

splňuje hodnotu povolenou Smlouvou o EU (coţ je také 3,2 %). Avšak pro rok 2009 uvedl 

podle serveru Finance.cz (2009) Dariusz Filar (člen měnového výboru polské centrální 

banky) prognózu, ţe Polsko nesplní inflační kritérium. Pokud se jedná o rozpočtový schodek, 

vykázalo Polsko v roce 2007 deficit 2,0 % HDP (tedy pod referenční hodnotou 3 %) a splnilo 

kritérium. Avšak vlivem celosvětové krize se polské vládě v roce 2008 nepodařilo udrţet 

                                                           
50

 Dané kritéria definuje Maastrichtská smlouva (1992). 
51

 Konkrétnější rozvedení jednotlivých kritérií uvádí první kapitola – podkapitola Maastrichtská kritéria. 
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deficit rozpočtu pod 3 %, kdyţ schodek dosáhl hodnoty 3,9 % HDP. Hodnota 45,2 % 

veřejného dluhu k HDP v roce 2007 i 47,1 % v roce 2008 stačí ke splnění dalšího kritéria 

(referenční hodnota 60 %). Pobyt v systému směných kurzů ERM-2 z polské strany nebyl 

splněn, jelikoţ polský zlotý volně plaval. S plněním kritéria dlouhodobých úrokových sazeb 

nemá Polsko problém, kdyţ v roce 2008 s hodnotou 6,07 % nepřesáhlo referenční hodnotu 

6,60 %. Poslední podmínka uváděná Konvergenční zprávo z roku 2008 je zavedení potřebné 

legislativy, kterou Polsko nesplňuje, jelikoţ pořád pouţívá vlastní měnu a svou centrální 

banku. Pro polské hospodářství vyplývají ze zprávy doporučení: zjednodušit a sladit daňový 

systém a zároveň sniţovat výdaje veřejných financí, zvýšit zaměstnanost  

a konkurenceschopnost, zlepšit fungování trhu práce.        

 

2.4.3 Druhá skupina – Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko  

Maďarsko patří mezi finanční krizí nejvíce zasaţené země EU a v rámci nových 

členských států vykazovalo i značné ekonomické problémy jiţ před vypuknutím krize 

(především vysoké zahraniční zadluţení, nízký růst HDP a rapidní deficity veřejných 

rozpočtů). Bulharsko a Rumunsko mají velmi zaostalé ekonomiky s velkým zaměřením  

na zemědělství, a zároveň se potýkají s korupcí a neustálými deficity obchodní bilance (plyne 

ze zahraničního zadluţení).  

Základní údaje o Maďarsku 

Velikostí státního území o rozloze 93 030 km
2
, které obývá cca 10 mil. obyvatel (údaj 

z r. 2009 podle Zastupitelský úřad Budapešť), je srovnatelné s Českou Republikou. Patří tedy 

mezi středně velké a malé státy EU. Společnou měnou je maďarský forint.
 
 

Politická scéna v Maďarsku 

Maďarské politické spektrum je od posledních řádných voleb v dubnu 2006 tvořeno 

čtyřmi stranami: Maďarskou socialistickou stranou (MSZP) – 43,2 % hlasů, Svazem 

svobodných demokratů – Maďarská liberální strana (SZDSZ) – 6,5 % hlasů, Svazem mladých 

demokratů – Maďarská lidová strana (FIDESZ-MPP), která je v koalici s Křesťansko-

demokratickou stranou (KDNP) a mají 42 % hlasů. Premiérem jmenoval maďarský parlament 

poslance vítězné socialistické strany (strana MSZP) Ference Gyurcsánye. Po dohodě  

na koalici mezi MSZP a SZDSZ sloţila vláda svůj slib na začátku června 2006, kdy zároveň 
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obě strany měly 54,4 % hlasů v jednokomorovém parlamentu, jak uvádí Zastupitelský úřad 

Budapešť (2008). Vůbec poprvé od voleb v roce 1989 kdy v Maďarsku obhájila ve dvou  

po sobě jdoucích obdobích své mandáty. Premiéř Ference Gyurcsánye byl premiérem  

i ve volebním období 2002-2006.  

Maďarský plán na přijetí eura 

Přestoţe Maďarsko patřilo hned od počátku vstupu do Evropské unie v roce 2004 mezi 

nové členské země snaţící se o rychlé přijetí eura, tak se zároveň potýkalo s problémy při 

plnění maastrichtských kritérií nutných pro přijetí eura. Maďarsko v roce 2006 podle 

Euractivu.cz (2006b) nesplnilo ani jedno maastrichtské kritérium. Nejproblémovějším 

kritériem se zdá schodek veřejných financí, který byl v roce 2006 nejvyšší v celé EU,  

a obrovské zadluţení veřejných financí. Vysoké schodky se zvyšovaly především 

benevolentní politikou vlád v 90. letech, jeţ nehleděly na zadluţení a pokojně navyšovaly 

kaţdoročně schodky veřejných rozpočtů (navyšování platů státních úředníků, stavby dálnic, 

tvorba tzv. dostupného bydlení, atd.). Ale nyní bez brzké reformy veřejných financí neohrozí 

maďarskou ekonomiku jen nepřijetí eura, ale mnohem závaţněji se projeví nezájem 

zahraničních investorů a pro zemi tak závislé na kapitálu z vnějšku to můţe být katastrofa. 

Podle maďarského plánu na přijetí eura z roku 2006 nemůţe země přijmout dříve neţ v roce 

2013, a to jen v případě, ţe se podaří vládě dokončit důleţité změny penzijního systému, 

zdravotnictví, školství a ve státním sektoru. Reformy měly doprovázet rozpočtové škrty, 

propouštění státních zaměstnanců, další privatizace státních podniků, apod. Plán také 

předpokládal, ţe se díky daným krokům podaří v období mezi roky 2009-2010 dostat 

kritérium deficitu veřejných financí pod úroveň 3 % HDP, uvedl EurActiv.cz (2006a), a navíc 

dodal, ţe Maďarsko nemůţe dostát svému cíli přijmout euro jiţ v roce 2010.  

Premiér Gyurcsány v polovině září 2006 přiznal, ţe lhal o stavu veřejných financí,  

jen aby mohl vyhrát volby. Celá situace byla následována demonstracemi a výzvami,  

aby premiér odstoupil z funkce. Viktor Orbán předseda hlavní opoziční strany FIDESZ  

se přidal s tím, ţe vláda socialistů nedisponuje potřebným mandátem k provedení reforem.  

Na druhé straně komise schválila plán na přijetí eura v Maďarsku z roku 2006 a podpořila tak 

Gyurcsányho vládu, jak uvedle EurAktiv.cz (2006c).  
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Ekonomika Maďarska v roce 2009 

 Maďarské hospodářství má mnoho podobných rysů s Českou republikou, Slovenskem  

i Polskem. Maďarsko je malá otevřená ekonomika, avšak na rozdíl od ČR a Slovenska mělo 

zápornou bilanci zahraničního obchodu aţ do roku 2007, kdy konečně export převýšil import 

(avšak nijak výrazně). Přesto je ekonomický vývoj země závislý na vývoji jeho hlavních 

exportních partnerů. Maďarské odbytiště jsou podobné jako pro ČR (největší část exportu 

směřuje do Německa, 2. největší obchodní partnerem je Rusko), jak uvádí Zastupitelský úřad 

Budapešť (2008). Vlivem celosvětové finanční krize se začaly v Maďarsku projevovat některé 

nedostatky fungování veřejných rozpočtů a především jejich zadluţení. Maďarsko je nejvíce 

zadluţený stát v zahraničí ze všech zemí EU. První ukazatelem se stal reálný růst HDP, který 

jiţ od roku 2004 mírně, ale kaţdoročně klesal (4,8 % v r. 2004, 4 % v r. 2005, 4,1 %  

v r. 2006, 1,1 % v r. 2007 a 0,5 % v r. 2008
52

) a zařadil se mezi nejslabší růsty z nových 

členských zemí (ve střední Evropě nejniţší růst vůbec). Podle předpokladů Eurostatu (2009) 

se očekává nejhorší propad na rok 2009 asi -6,3 % HDP a pak zlepšení v roce 2010 asi -0,3 % 

HDP. Druhým nepříznivým faktorem se stala neustále oslabující maďarská měna „forint.“ 

Maďarská vláda jiţ v roce 2007 spustila naplánované reformy tím, ţe začala s úsporami 

ve státní sféře (především redukce majetku a sníţení zaměstnanců). Jako druhý krok 

následovala reforma ve zdravotnickém systému (zavedení poplatků u lékaře). Všelidové 

hlasování v referendu zdravotnické poplatky zrušilo jiţ v březnu 2008, jak uvádí Zastupitelský 

úřad Budapešť (2008). Další reformy (daňová, školská a důchodová) jiţ nemohly být 

provedeny kvůli politickým problémům ve vládě
53

 a špatné ekonomickou situací (finanční 

krize). Bez potřebných reforem, s pokračujícím zadluţováním obrovskými schodky rozpočtu 

a klesajícím forintem se dostalo Maďarsko do svízelné situace, kdy bez vnější finanční 

injekce asi nedokáţe splácet své dluhy. V polovině října 2008 vyzval premiér Gyurcsány 

k jednotě národy a svolal celonárodní hospodářský summit (účast přislíbil i hlavní představitel 

opozice Viktor Orbán), jak uvádí Aktuálně.cz (2008b). Politické neshody musely jít v dané 

situaci stranou, jelikoţ maďarské hospodářství potřebovalo okamţité jednání. Řešení nabídly 

velké světové finanční instituce – Mezinárodní měnový fond (MMF), EU a Světová banka 

(SB). Finanční pomoc ze strany těchto institucí byla dohodnuta 29. října 2008 na schůzce 
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 Údaje o reálném růstu HDP byly převzaty z Eurostatu (2009). 
53

 Koaliční vláda sjednaná v dubnu 2006 mezi stranami Maďarskou socialistickou stranou (MSZP) a Svazem 

svobodných demokratů – Maďarská liberální strana (SZDSZ) se rozpadla po odchodu SZDSZ z koalice. 

Maďarská socialistická strana zůstala v menšinové vládě a premiér Gyurcsánye prohlásil, ţe v dubnu 2009 bude 

tato vláda nahrazena úřednickým kabinetem, který dovede Maďarsko do předčasných voleb, jak uvádí 

Zastupitelský úřad v Budapešti (2008). 
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předních představitelů Maďarské národní banky a maďarské vlády se zástupci MMF,  

EU a SB. Tyto finanční instituce vyčlenily dohromady pro Maďarsko 25 miliard dolarů 

(téměř půl bilionu korun), jak uvádí Novinky.cz (2008). Nejvíce poskytne MMF – 16 miliard 

dolarů, EU přidá 8 miliard dolarů a chybějící miliardu dodá SB. Přitom maďarské 

hospodářství uţ ze zahraničí získalo v podobě půjček jiţ přes 100 miliard dolarů. Podpora  

se do Maďarska dostane jen, pokud maďarská vláda bude usilovat o sníţení svých dluhů  

a reformování veřejných financí. Avšak opozice v čele se stranou FIDESZ vidí půjčku  

od MMF „hanbou Maďarska!“  

Přetrvávající politické problémy (slabý mandát menšinové vlády socialistů a neshody 

s opozicí) donutily, jak uvedlo ČT24 (2009a), maďarského premiéra Gyurcsányho na konci 

března 2009 k podání demise a hledání nového předsedy vlády v jednání bývalou koaliční 

stranou - Svazem svobodných demokratů (SZDSZ). Jednání nakonec skončili dobře a vyšel 

z nich nový kandidát na premiéra Gordon Bajnai, který byl 15. 4. 2009 zvolen parlamentem 

do funkce, jak uvedla ČT24 (2009b). Nový premiér se postavil do čela nově vytvořené vlády 

odborníku a slíbil vyvést Maďarsko s ekonomické krize prostřednictvím tvrdých,  

ale nezbytných opatření.  Bajnai na kritiku opozice tvrdí, ţe v současné krizi je lepší vláda 

odborníků neţ předčasné volby. Ukázkou, jak zasáhla krize i obyčejné obyvatele, byl protest 

asi 50.000 tisíc demonstrantů proti socialistické vládě v Budapešti.  Premiér má pouze necelý 

rok do předčasných voleb na jaře 2010, aby provedl potřebné reformy. Motto nové vlády 

„Jeden rok, jedna vláda, jeden forint,“ v sobě skrývá příslib členů vlády, ţe nebudou v příštích 

volbách kandidovat, vládnout mohou pouze jeden rok a premiér dostane za výkon své funkce 

jen symbolický 1 forint, plus ostatní ministři si sníţí plat o 15 %. Mezi čtyři hlavní cíle 

Bajnaie patří: krátkodobé kroky (stabilizace kurzu měny, udrţení pracovních míst, atd.), 

stabilizování ekonomiky (škrtání třináctých mezd či důchodů ve státní sféře), obnovení 

ekonomického růstu (sníţení daní), znovuzískání důvěry maďarské ekonomiky a Maďarska 

jako země v mezinárodním měřítku. Dále také tvrdí, ţe jeho vláda dokáţe za rok 2009 udrţet 

jeden z nejniţších rozpočtových schodků z celé EU. 

Od začátku roku 2009 se projevuje mezi experty silný názor o rychlém přijetí eura, 

které by mohlo pomoci Maďarsku z hospodářské a finanční krize. Tím, ţe se maďarský forint 

od počátku roku 2009 řadí mezi nejrychleji oslabující měny v Evropě (od začátku roku  

do března 2009 oslabil vůči euru o rekordních 19 %
54

), jak uvádí Aktuálně.cz (2009). Forint  
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 Od července 2008 do března 2009 oslabil maďarský forint vůči euru o 39 %.  
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se stal velmi náchylným na jakékoliv vyjadřování názorů vrchních představitelů státu. 

Prezident maďarské národní banky Adrás Simor souhlasil s odborníky, ţe euro můţe pomoci 

oţivit důvěru investorů a sníţit nebezpečí externích šoků hrozících Maďarsku. Avšak dodal, 

ţe bez potřebné makroekonomické stability euro v dohledné době v maďarské ekonomice 

nebude. Poslední odhady termínu přijetí eura, jeţ vyplývají ještě z prohlášení bývalého 

premiéra Gyurcsányho, pracovaly s předpokladem mezi lety 2012-2014. 

Plnění maastrichtských kritérií 

V roce 2008 hodnotou okolo 6 % průměrné inflace Maďarsko překročilo povolnou 

úroveň 4,1 %. Avšak v roce 2009 vývoj ukazuje, ţe se dostavuje rapidní (hodnota 5,0 % 

v březnu 2009 – referenční hodnota = 3,9 %) sniţování tohoto ukazatele, coţ způsobila 

finanční krize (jediný pozitivní efekt). Deficit veřejného rozpočtu 6 % z roku 2008  

je zhoršením od roku 2007, kdy byl 5,5 %. Kritérium 3 % v ţádném případě není splněno. 

Veřejné zadluţení na začátku roku 2009 na úrovni 73,0 % jen ukázkou problémy, které příliš 

velké zadluţování země můţe způsobit (povolená hodnota 60 % nesplněna). Maďarský forint 

se neúčastní v mechanismu ERM-2, a tím nesplňuje kritérium měnové stability. Dlouhodobé 

úrokové sazby na úrovni 8,24 % jsou nejvyšší mezi všemi členy EU a překračují referenční 

hodnotu 6,60 %. Maďarská legislativa nemá dostatečně upraveny zákony o nezávislosti 

centrální banky a v oblasti měnové politiky. Zpráva doporučuje jako cestu ven z daných 

problémů pomocí: fiskální konsolidaci – především sniţování výdajů, zvýšit zaměstnanost, 

zavedení rovných daní v oblasti příjmů, zlepšení flexibility pracovního trhu (vzdělávací 

zařízení zaměřit na nabídky práce, zvýšení mobility pracovního sil).    

Bulharsko 

Se svou rozlohou 110.910 km
2 

patří v EU mezi středně velké státy, avšak 7,64 milionů 

obyvatel zařazuje zemí spíše mezi menší státy. Velké nadšení obyvatelstva pro evropskou 

integraci zkoumá Box 2.3. 

Politická situace v zemi 

Bulharsko patří mezi klasické parlamentní demokracie. Dělba moci je rozdělena 

podobnou měrou mezi prezidenta a vládu jako v ČR. V současnosti vykonává úřad prezidenta 

Georgi Parvanov, který je jiţ ve druhém funkčním období (1. období od 22. ledna 2002)  

od ledna 2007, jak uvádí Euroskop (2009). Parvanov byl do roku 2001 předsedou Bulharské 

socialistické strany (BSS). V čele exekutivní moci stojí 20členná Rada ministrů (podobné 
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pravomoci jako vláda v ČR) v čele s ministerským předsedou Sergejem Staniševem (člen 

Bulharské socialistické strany). Výkonná moc v zemi se rozdělila po posledních volbách 

v roce 2005 mezi tři nejsilnější bulharské strany. Vítězná Bulharská socialistická strana 

(přejmenovaná komunistická strana; zkratka: BSS) tedy vytvořila koalici s Národním hnutím 

Simeona II. (v čele s bývalým bulharským carem Simeonem Sakskoburggotski; zkratka: NHS 

II.) a Hnutím za práva a svobody (podpora turecké menšiny v Bulharsku; zkratka: HPS). 

Uvedená vládní koalice dostala od voličů 169 z celkového počtu 240 křesel v Národním 

shromáţdění (jednokomorový parlament), jak uvádí Zastupitelský úřad Sofia (2009). 

Nejnovější strana NHS II. (vznik v roce 2001) si zakládá na popularitě osobnosti bývalého 

cara Simeona II., v politickém spektru se řadí do „středu“ a mezi její hlavní cíle patří zlepšení 

stavu ekonomických a sociálních poměrů, včetně co největšího sbliţování s EU. Strana HPS 

svým programem bojuje především za lepší podmínky pro tureckou menšinu. Ministerský 

předseda Sergej Stanišev stanovil podle Euractivu.cz (2005) tři vládní priority: „evropská 

integrace, sociální zodpovědnost a ekonomický růst.“ Bulharsko se díky přispění současné 

vlády stalo spolu s Rumunskem od 1. 1. 2007 členem EU. Společná evropská měna euro má 

jistě z pohledu dosavadní vlády podporu, ale splnění některých základních podmínek je zatím 

v nedohlednu.  

Box 2.3: Mínění bulharských občanů 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:Eurobarometr (2009c) 

Bulharské hospodářství 

Bulharské hospodářství se řádí mezi nejslabší v celé Evropě, v EU patří mezi nejslabší. 

První náznaky rozvoje ekonomiky začaly aţ s prvním růstem HDP v letech 1994  

Bulharské obyvatelstvo vyjádřilo podle Eurobarometru z jara 2008 nejvyšší podporu 

projektu Evropské unie z celé EU. Znamená to, ţe optimisticky tento projekt vidí 65 % 

obyvatel a „proti“ je jen 7 %. Další pozitivní postoje členských zemí: Rumunsko (63 %), 

Slovinsko (58 %), Irsko (59 %), střední Evropa (ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko -  

cca 56 %) atd. Avšak na druhé straně přesto, i kdyţ bulharské obyvatelstvo podporuje 

projekt EU nejvíc ze všech členských zemí, veřejné mínění o přínosech EU pro samotné 

obyvatele rapidně klesá, jelikoţ očekávané výhody prozatím nejsou tak čitelné.  

Na konkrétní příjmy ze vstupu do EU si bohuţel slabá bulharská ekonomika ještě musí 

nějakou dobu počkat. 



73 
 

(1,4 % HDP) a 1995 (2,5 % HDP), jak zmiňuje článek z Wikimedie ČR (2008). Nepříjemná 

hyperinflace, které ještě v roce 1994 dosahovala 122 %, není známkou ekonomického 

rozvoje. V roce 1996 došlo k faktickému selhání náročné zemědělské politiky a bankovního 

sektoru, coţ přineslo růst inflace aţ na 311 %. Aţ s příchodem nových proreformních politiků 

se podařilo ekonomiky restrukturalizovat a připoutání leva k marce (později euru) ji také 

hospodářsky stabilizovat. Ekonomický růst se dostavil aţ v novém tisíciletí, avšak za cenu 

schodkových rozpočtů. Bulharské hospodářství je zaloţeno na průmyslu a zemědělství, 

v posledních letech se velkým zdrojem příjmů ekonomiky stal také turistický ruch, díky dobré 

propagaci Bulharska v zahraničí. EU směřovala jiţ pří vstupu Bulharska kritiku na příliš 

vysokou zaměstnanost v zemědělství (typický faktor pro rozvojové hospodářství).   

Bulharská ekonomika dosahovala aţ do září 2008 rekordního růstu HDP v rámci celé 

EU. Ve zmíněném období zároveň rostla vnitřní poptávka i spotřeba domácností, ale na druhé 

straně se problémy objevily v podobě klesající průmyslové výroby (v prvních deseti měsících 

roku 2007 byl růst 12,4 % a v roce 2008 ve stejném období uţ jen 5,4 %) a také poklesem  

ve stavebnictví (z 15 % na 10 %), jak uvádí Zastupitelský úřad Sofia (2008). Hodnota HDP  

na obyvatele 13 200 USD (v roce 2008) je hned po Rumunsku druhou nejniţší v EU, coţ dává 

jasně najevo zaostalost země. Celosvětová finanční krize se nevyhnula ani Bulharsku a její 

známky se projevily ve výše zmiňovaných problémech s růstem ekonomiky. Další nebezpečí, 

které na Bulharsko číhá, je dlouhodobě se zvyšující deficit zahraničního obchodu (8,8 mld. 

EUR v roce 2008) a běţného účtu (8,3 mld. EUR v roce 2008). Aţ do teď schodek běţného 

účtu řešen vcelku vysokými zahraničními investicemi. Avšak v roce 2008 se investice sníţili 

a kryly deficit běţného účtu pouze z 65 % (na rozdíl od 103 % v r. 2007), coţ způsobilo tlaky 

na devizové rezervy státu. Bulharsko jako jediná nová členská země si dokázala jiţ od roku 

2004 udrţet přebytkový rozpočet (Estonsko s výjimkou roku 2008 je na tom stejně). Špatnou 

zprávou pro bulharské hospodářství v útlumu je sniţování poskytování prostředků z fondů EU 

(především způsobené korupčními aférami), coţ jen těţko nahrazuje státní rozpočet.    

Bulharské snažení o vstup do eurozóny 

Měnou je bulharský lev (BGN), který i kdyţ se neúčastní ERM-2, tak je zavěšen  

na euro (currency board), jak uvádí Euroskop (2008b). Ani ekonomická krize nezměnila 

bulharské vládě názor a leva zůstane nadále svázaná pevným kurzem. Bulharsko patří mezi 

země orientované silně proevropsky, a zároveň se pokouší o co nejrychlejší přijetí eura. 

V nedávné minulosti Bulharsko vyhrálo spor o název eura vedení proti ECB. Podle svých 
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jazykových pravidel můţe Bulharsko pouţívat výslovnost „evro“ (v cyrilici psáno EBRO).  

První datum vstupu do eurozóny bulharská vláda na 1. 1. 2010, avšak toto datum se později 

jevilo kvůli neschopnosti splnit kritéria vstupu jako nereálné. V současnosti není stanoven 

pevný termín pro vstup Bulharska do třetí fáze EMU. Problémem pro splnění vstupních 

maastrichtských kritérií je vysoká inflace (12,4 % v roce 2008, zlepšení v březnu 2009  

na 10,1 %) a špatná bulharská legislativa (především v oblasti nezávislosti centrální banky). 

Co se však týká obou fiskálních kritérií (schodek veřejných financí a veřejný dluh) včetně 

dlouhodobých úrokových sazeb nemá se splněním potíţe. 

Plnění kritérií pro vstup do třetí fáze EMU 

V rámci inflace můţeme Bulharsko zařadit mezi členské státy s vysokou dlouhodobou 

inflací. Kdyţ dosáhl růst inflace mezi roky 2007 a 2008 průměrné úrovně 12,0 %, tak byl 

téměř třikrát vyšší neţ povolená hodnota 4,1 %. Bulharsko si dokázalo udrţovat přebytkový 

rozpočet nepřetrţitě jiţ od roku 2004,
55

 takţe kritérium deficitu veřejných rozpočtů plní  

bez problémů s přebytkem 1,5 % k HDP (za rok 2008). Po rozsáhlých reformách ještě před 

vstupem do EU sníţilo veřejné zadluţení od roku 1999 z 79,3 % HDP na 14,1 % v roce 2008. 

I kdyţ je bulharský lev zavěšen na euro v reţimu currency board, neplní podmínku účasti  

na ERM-2, a proto nemůţe obstát v kritériu měnové stability. Od roku 2004 si udrţuje 

dlouhodobé úrokové míry vţdy pod referenční hodnotou (v roce 2008 byl stav 5,38 %  

pod povolenou hodnotou 6,60 %). Právní řád Bulharska v oblasti měnové politiky nesplňuje 

potřebné poţadavky. Jako nejdůleţitější kroky pro zlepšení stavu zmiňuje zpráva: přísnější 

fiskální politiku pro zmírnění inflačních tlaků, mzdová zdrţenlivost ve veřejném sektoru 

(důleţité pro mírný mzdový vývoj), podpora tvorby pracovních míst (pomocí úpravy daní  

a sociální politiky), dát pozor na deficity běţného účtu, nutné strukturální reformy, zvýšení 

flexibility práce.    

Rumunsko 

Při rozloze 237 500 km
2
 a s celkovým počtem 21,49 mil. obyvatel je Rumunsko druhým 

největším státem z nových členských zemí (hned po Polsku). Naopak důleţitý ekonomický 

ukazatel HDP na hlavu 12 500 USD znamená nejhorší výsledek v rámci celé EU (srovnání 

s nejlepšími Lucembursko 85 100 USD, Irsko 47 800 USD a podprůměrné ČR 26 800 USD), 

jak uvádí CIA (2009).  
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 Jako jediná nová členská země EU z 8 států, které stojí doposud mimo eurozónu. Estonsko s výjimkou roku 

2008, kdy dosáhlo deficitu 3,0 %, má stejnou bilanci.   
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Ekonomická situace 

Rumunsko se řadilo jiţ v době před rokem 1989 v rámci RVHP (Rada vzájemné 

hospodářské pomoci) mezi chudé a málo rozvinuté země, coţ platí i v současné Evropě. 

Hospodářství je zaměřeno na průmysl (hlavně automobilový a hutnický) a zemědělství  

(v těţké krizi – zaostalost, neefektivnost, nízká podpora státu). Od svého vstupu do EU  

si udrţuje vysoký růst hrubého domácího produktu (v roce 2008 dosáhlo růstu HDP ve výši 

7,1 % - podle Eurostatu, 2009). Pomyslnou „kotvou“ se stala celosvětová finanční krize,  

kdy po třech čtvrtletích v roce 2008 rostla rumunská ekonomika o 9 %, ale na podzim přišlo 

zpomalení (výpadek průmyslu, finančních sluţeb a především trhu s nemovitostmi)  

a ekonomika skončila na výše zmíněných 7,1 %, jak uvádí Zastupitelský úřad Bukurešť 

(2009). Rumunská vláda neudrţela v rozumné míře rozpočet (volební rok – volby  

30. 11. 2008) a místo dlouhodobě vykazovaných nízkých schodků vznikl na konci roku 2008 

vysoký deficit v hodnotě 5,4 % HDP. Velké potíţe způsobuje výrazný schodek zahraničního 

obchodu (deficit 22,7 mld. EUR za rok 2008), jenţ negativně ovlivňuje výsledky běţného 

účtu. Relativně nízká průměrná inflace 4,9 % v roce 2007 se rapidně zvedla a za rok 2008 

dosahovala průměrné hodnoty 7,9 %. Rapidní nárůst inflace má na svědomí rumunská měna 

leu (čti lei; kód RON). Proběhlo postupné oslabování od poloviny roku 2007 z cca 3,6 RON / 

1 EURO na lednových 4,3 RON / 1 EURO.  

Politická situace 

Rumunsko vyuţívá podobný poloprezidentský politický systém jaký má Francie.  

Od prosince 2004 stál v čele vlády premiér Calin Constantin Anton POPECU-TARICEANU 

(člen Národní liberální strany/PNL - pravice) a zároveň se do úřadu prezidenta dostal Trainan 

Basescu (svými názory se staví do pravého středu politického spektra), jak uvádí Euroskop 

(2008c). Mezi oběma hlavními představiteli státu se často objevovaly silné rozpory především 

kvůli odlišným politickým a ekonomickým názorům Vznikla vládní koalice mezi Národní 

liberální stranou (PNL), Demokratickým svazem Maďarů v Rumunsku (UDMR) a malou 

Rumunskou humanistickou stranou (PUR), která trvala jen do začátku roku 2007 (rozpadla 

se). Strany PNL a UDMR vládly aţ do listopadu 2008 jako menšinový kabinet. Opozici  

v té době tvořily především levicová Sociálně demokratická strana/PSD (v koalici 

s Konzervativní stranou/PC) a středová Demokratická liberální strana (PDL). Obě strany 

zvítězily v posledních listopadových volbách a vytvořily společnou vládu s obrovskou 

převahou mandátů (v Poslanecké sněmovně 229 z 334, v Senátu 100 ze 137). Premiérem  
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se stal Emil Boc z PDL. V současnosti funguje na politické půdě Rumunska široká koalice  

od pravého středu aţ po levici.  

Přijetí eura v Rumunsku 

Rumunsko má stanovené datum přijetí eura na rok 2014, coţ schválila vláda  

v tzv. konvergenčním plánu (cesta splnění podmínek pro vstup do eurozóny), jak uvádí 

Euroskop.cz (2007). Daným plánem se Rumunsko zavázalo k provedení celé řady reforem  

a opatření, které připraví ekonomiku na euro. Systému směných kurzů ERM-2 se ještě 

rumunská leu neúčastní, ale vláda předpokládá, ţe do roku 2012 se podaří stabilizovat 

hospodářství a vstoupit do mechanismu. Nejtěţší na udrţení je pro rumunskou ekonomiku 

nízkou míru inflace (březnová míra 2009 podle Eurostatu cca 7,6 %), ale o nic menší váhu 

nemá ani revize legislativy. 

Kritéria pro přijetí eura 

Podle vyhodnocení Konvergenční zprávy (2008) Rumunsko nesplňuje hned první 

kritérium cenové stability, kdyţ v roce 2008 překročila hodnota inflace 7,9 % referenční 

úroveň 4,1 %. Stav rozpočtového schodku 2,5 % v roce 2007 se udrţel pod stanovenou 

hodnotou. To ale neplatí o deficitu veřejných rozpočtů vyvolaném sníţením růstu 

hospodářství 5,4 % v r. 2008. Veřejný dluh za rok 2008 ve stavu 13,6 % k HDP se pohybuje 

hluboko pod hranicí 60 %. Kritérium stability měny splněno nebylo, protoţe se rumunská 

měna leu neúčastnila na ERM-2. Hodnota 7,7 % dlouhodobých úrokových sazeb v roce 2008 

v Rumunsku převýšilo referenční úroveň 6,6 %. Ze zprávy vyplynuly doporučení  

na stabilizaci fiskální konsolidaci (omezení častých rozpočtových úprav), sledovat deficit 

běţného účtu, zlepšit podmínky pro nabídku a kvalifikaci pracovních sil, celkové zvýšení 

flexibility trhu práce a jeho legislativy. Pro konečné přijetí eura je nutné upravit legislativu 

týkající se centrální banky a rumunské měny.    
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2.4.4 Třetí skupina - Pobaltské státy 

Pro vyznačení oblasti tří bývalých sovětských satelitních republik, tedy Estonska, 

Lotyšska a Litvy, se pouţívá názvu Pobaltské státy, Baltské státy nebo Baltské země (jinak 

také Pobaltí nebo Baltikum). Všechny tři státy jsou velmi úzce spjaty historií, kulturními 

zvyklostmi a také ekonomickými svazky.  

Hospodářství kaţdého z tří Pobaltských států se i přes svou podobnost mírně odlišuje. 

Jak uvádí Zemánek (2005), v roce 1996 se podle porovnávání úrovně jejich HDP s EU15 

ukázalo pro Estonsko 33 %, Litvu 29 % a Lotyšsko 25 %. Společná je pro ně ekonomická 

stagnace aţ do rozpadu Sovětského svazu v prosinci 1991. Od té chvíle započala rozsáhlá 

transformace zaostalých hospodářství závislých na rybářském a dřevozpracujícím průmyslu 

na vyspělé ekonomiky světa. Aţ do poloviny 90. let suţovala tyto země silná hyperinflace  

(v Estonsku v roce 1992 = nárůst spotřebitelských cen o 1076 %). Obrat v této těţké situaci 

přišel s daňovými reformami v letech 1994-1995, kdy politická elita zavedla rovnou daň 

(Estonsko 26 % - 1994, Litva 25 % - 1995 a Lotyšsko - 1995).  

Revize celých daňových systémů spolu s dalšími reformami postupně nastartovaly 

ekonomiky Pobaltských států, které se začaly přibliţovat nejen ostatním postkomustickým 

zemím, ale celé západní Evropě. V období mezi roky 1995-2004 udrţovaly tyto země spolu 

s Irskem nejvyšší růst HDP z celé EU, kdyţ jejich průměrný roční přírůstek činil 5-10 % 

(průměr EU cca 1,8 %). Rozvoj a růst daných pobaltských zemí pomohl kladnými efekty  

i na trzích práce a zbavil všechny tři ekonomiky historické hyperinflace.  

Klesající tendence počtu nezaměstnaných poukazuje na jisté přiblíţení Pobaltských 

zemí k EU15 i přes fakt, ţe dané míry nezaměstnanosti patří mezi relativně vysoké v rámci 

celé EU. Nezaměstnanost v letech 2000-2005 v jednotlivých státech klesala takto:  

 v Estonsku z 13% na 10 %, 

 v Litvě z 13 % na 11 %, 

 v Lotyšsku z 9 % na 8 %. 

Růst spotřebitelských cen klesl od roku 1992 z rapidních 1000 % na průměrnou míru  

1-5%, přesto však jeho míra zabraňuje splnění inflačního maastrichtského kritéria,  

coţ zabránilo Estonsku, Lotyšsku i Litvě brzkém vstupu do eurozóny.   
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Zajímavým ukazatelem rychlého přibliţování se Pobaltských států k zemím eurozóny 

můţe slouţit zvýšení hrubého domácího produktu na obyvatele (k průměru Evropské unie)  

za roky 1997 aţ 2008: 

 Estonsko ze 42 % na 65 %, 

 Lotyšsko z 35 % na 56 %, 

 Litva z 38 % na 60 %. 

Pokud bychom se měli dívat na Pobaltské státy z pohledu mínění obyvatelstva o EU,  

tak se většinou setkáme s velmi kladnou odpovědí (např. v litevském referendu pro vstup  

do EU z roku 2003 vyjádřilo své „ano“ 89,95 % všech voličů). Nejniţší důvěra v EU panuje 

v Lotyšsku.   

Estonsko, Litva vstoupily do ERM-2 (Exchange Rate Mechanism) jiţ v červnu 2004. 

Lotyšsko se stalo oficiálně členem ERM-2 aţ v květnu 2005. 

Konkrétní postoje k euru v Pobaltských státech a České republice analyzuje 3. kapitola. 
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3. Cesta ČR a Pobaltských států k euru 

Předchozí kapitola rozčlenila země EU, které ještě pořád nejsou členy eurozóny podle 

jejich postoje k euru. Poslední kapitola analyzuje konkrétní stav připravenosti ekonomik 

Pobaltských států a České republiky ke konečnému přijetí společné evropské měny euro. 

Nakonec se pokouší částečně předpovídat budoucí vývoj v těchto zemích a jejich konkrétní 

šance na přijetí eura.   

3.1 Výkonnost pobaltských ekonomik 

Pro lepší pochopení důvodů nečlenství Pobaltských států v eurozóně je nutné nejdříve 

pochopit stav jejich jednotlivých hospodářství, především hospodaření s finančními 

prostředky. Jedná se především o úvěrování (vypůjčování si) ze zahraničí, z čehoţ vyplývá 

následné zadluţení a platební neschopnost. 

3.1.1 Estonsko 

Nejseverněji z Pobaltských republik leţí Estonsko, které je navíc díky své rozloze 

45 226 km
2
 zároveň nejmenším státem z Pobaltí. Má podle poslední evidence (z roku 2007) 

1 408 531 obyvatel, coţ je také nejméně ze všech tří států. Na druhou stranu, jak tvrdí  

Lacina (19. 3. 2007) ve svém článku Estonsko se internetu nebojí, se pro ni pouţívá označení 

ekonomického tygra, jelikoţ patřilo v posledních letech mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky 

na světě (v roce 2006 s celkovým růstem ve výši 10.4 % HDP bylo nejrychleji rostoucí  

na světě). Podrobný popis průměrného ročního růstu v období 1996-2008 (včetně odhadů  

na roky 2009 a 2010) ukazuje Graf 3.1, který potvrzuje nadstandardně vysoké míry růstu 

reálného HDP v Estonsku. Výjimku tvořil rok 1999, kdy estonská ekonomika velmi mírně 

klesala. Niţší tempo růstu v roce 2007 poukazovalo na přehřívání ekonomiky a blíţící  

se krizi, jeţ se plně projevila propadem reálného HDP v roce 2008. Nakonec i odhady 

Eurostatu nejhorší situaci předpovídají aţ na rok 2009 a mírné zlepšení v roce 2010. 
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Graf 3.1: Růst reálného hrubého domácího produktu Estonska za období 1996-2010 

 

Zdroj:čerpáno z Eurostatu (2009a)
56

, vlastní tvorba. 

Estonské hospodářství je malou, avšak otevřenou ekonomikou, která má jedno 

z nejniţších zdanění v EU. Hlavní osoba často spojovaná s výborným startem estonské 

ekonomiky je liberální politik Mart Laar. Jako premiér v letech 1992-1994 a také v období  

1999-2002 prostřednictvím celé řady reforem (měnová reforma, stabilizace veřejných 

rozpočtů, uvolnění mezinárodního obchodu, privatizace státních podniků, rovná daň z příjmů, 

zvýšený význam internetu) nejdříve po osamostatnění v roce 1991 vyvedl Estonsko 

z počáteční hospodářské krize a v roce 1998 kvůli vzniku problémů hrozících z ekonomické 

krize se dostává znovu jako premiér do vlády. Pokračoval v dalších reformách a posunul 

Estonskou republiku mezi nejliberálnější země světa. 

Cesta Estonska do třetí fáze EMU začala vstupem do Evropské unie 1. 5. 2004.  

To je jistě první základní krok, jak se evropská země můţe dostat aţ ke konečnému přijetí 

eura za svou měnu. Od počátku vstupu nových zemí bylo jasné, ţe nejdříve moţný (technicky 

proveditelný) termín vstupu do eurozóny pro nové členské státy bude 1. 5. 2006, do kdy  

                                                           

56
 EUROSTAT. Real GDP growth rate - Growth rate of GDP volume - percentage change on previous year 

[online]. European Communities, 2009a [cit. 2009-06-08]. Dostupný z WWW: <http://epp.eurostat.ec.euro- 

pa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020>. 
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by jakákoliv nová členská země mohla splnit všechna kritéria, jedná se hlavně  

o dvouletý pobyt v ERM-2. Avšak toto byl jen teoretický termín a nakonec se jako první 

schůdný termín zdálo datum 1. ledna 2007.  

Na jarním summitu Evropské unie v březnu 2008 vydal estonský premiér Andrus Ansip 

prohlášení, ţe Estonsko posouvá předpokládaný termín vstupu do eurozóny na rok 2011. Dále 

také uvádí článek Měšec.cz: „Estonsko by chtělo zavést euro v roce 2011“ (2008),  

ţe původní termín pro přijetí eura byl naplánován na společný termín se Slovinskem  

v roce 2007. Bohuţel pro Estonsko se stal tento termín neschůdný pro vysokou míru inflace. 

V únoru 2008 činila aţ 11,3 %. Estonsku se dařilo od počátku členství v EU plnit všechna 

maastrichtská kritéria kromě jiţ zmiňované míry inflace.  

V prosinci 2008 vydalo estonské ministerstvo financí přepracovanou variantu 

Konvergenčního programu, z důvodu projevení se silného vlivu celosvětovou finanční krizí 

na estonské hospodářství, čímţ si stanovilo nové cíle pro zvýšení konvergence. 

Vlivy celosvětové krize 

Finanční krize zasáhla Estonsko podobným způsobem jako ostatní státy Pobaltí 

(Lotyšsko a Litvu). Je jednoduché hledat mezi těmito dvěma zeměmi podobné znaky krize, 

avšak Estonsko bylo zasaţeno jako první z nich (zároveň po Dánsku druhý stát v Evropě). Jak 

tvrdí článek iHNed.cz: Ekonomická krize v Evropě: Estonsko uţ je v recesi (13. 8. 2008) 

estonskou ekonomiku zpomaluje těţší přístup k úvěrům (ze skandinávských bank na území 

Estonska) a vysoká míra inflace, jeţ v roce 2008 dosahovala 11.1 %.   

Estonsko také jiţ v posledním čtvrtletí roku 2008 klesalo skoro o 9,5 %, coţ uvádí 

Zbavitelová (2009). Estonsko se naopak od svých sousedů nenechalo unést v době vysokých 

růstů ekonomiky a ušetřilo alespoň nějaké prostředky, které nyní v r. 2009 můţe pouţít  

na podporu své ekonomiky. Touto mírnou expanzí si dokáţe zmírnit svůj pád do recese,  

jak uvedl odborný časopis Economist (Zastupitelský úřad České republiky, 26. 1. 2009). 

Znovu se projevil silně liberální přístup estonské vlády k nutným reformám, kdyţ jako první 

země z EU zavedlo tzv. dohody o odkladech placení daní. Snaţí se tak i jinými způsoby oţivit 

hospodářství v recesi. Avšak jak uvedl SAU (2009) na serveru Týden.cz i přes veškeré snahy 

Estonska o sníţení ekonomických problémů v blízké budoucnosti se podle posledních 

prognóz Centrální banky Estonska propadne hrubý domácí produkt o 15,3 %, světlejší 
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prognózy mluví o 10 % HDP. Důvodem současných odhadů vysokého propadu ekonomiky 

(více neţ se odhadovalo v roce 2008) je sníţení obchodu s hlavními zahraničními partnery, 

coţ jsou Švédsko a Finsko. Centrální banka vidí velkou závislost na vývoji ekonomik (půjde 

o přímou úměru
57

) těchto klíčových partnerů.  

3.1.2 Litva 

Díky rozloze 65 200 km
2 

je Litva největší z Baltských států a s počtem 3 382 041 

ţijících občanů i nejlidnatější republikou z těchto států.  

Svou ekonomickou výkonností se řadí mezi silně rostoucí světové ekonomiky. Velká 

míra zjednodušování legislativy ve všech sektorech, především v zahraničním obchodě, 

zajistila rychlý růst a liberalizaci. Hospodářství Litvy stojí hlavně na zemědělství a průmyslu. 

Velkou předností v rámci regionu střední a východní Evropy je nejvíce vzdělaná a vysoce 

kvalifikovaná pracovní síla, jak uvádí EXPORTÉR (2005). Tuto velkou kvalitu dokazuje  

15 univerzit a sedm dalších kolegií, ze kterých ročně vychází zhruba 20 500 absolventů. 

Velký podíl vysokoškolsky vzdělaných pracovníků je také mezi lidmi mezi 30 a 50 rokem 

věku – cca 49 % z nich má vysokoškolský diplom. Také nízké nároky na podnikatele, 

výhodné investiční prostředí a nejniţší celkové zdanění právnických osob (podle firmy 

Ernst&Young k 1. 1. 2003) tvoří jedny ze základních faktorů pro silný růst HDP.   

Z pohledu finančního zdraví disponuje Litva jednou z nejvíce vzorných fiskálních  

a monetárních politik v EU. Důkazem jsou jedny z nejniţších deficitů rozpočtu v celé EU. 

Litevská měna „litas“ udrţuje jiţ od roku 1994 stabilní kurz. 

Silná podpora eura v Litvě 

Snaha o zavedení eura v Litvě má zastání mezi většinou obyvatel a politiků. Její postup  

do třetí fáze EMU se uţ od počátku téměř shoduje s Estonskem a Lotyšskem. EurActiv.sk 

(2006) uvádí v článku Eurozóna. Slovinsko áno, Litva zatial´ nie, ţe se Litva v důsledku 

nesplnění maastrichtského inflačního kritéria nemůţu stát k 1. 1. 2007 členem eurozóny. Růst 

spotřebitelských cen v květnu 2006 dosáhl v Litvě míry 2,63 % a zároveň přesáhl maximální 

Evropskou komisí stanovenou hranici 2,6 %.
58

 Jelikoţ toto kritérium patří mezí základní 

                                                           
57

 Růst ekonomik Švédska a Finska se rovná zlepšení situace v Estonsku. 
58

 Konečné negativní rozhodnutí Evropské komise (dále jen Komise) o vstupu Litvy v roce 2007 do eurozóny 

bylo podloţeno nesplněním inflačního kritéria o pouze 0,03 % (max. kritéria 2,6 %, v Litvě 2,63 %). Přitom  
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podmínky pro vstup do třetí fáze EMU, zůstane Litvě status členské krajiny s odloţeným 

vstupem. Podle poslední oficiálního vyjádření litevské vlády počítá Litva se vstupem  

do eurozóny od roku 2012-2013. 

Velké odhodlání k přijetí eura za svou měnu prokazuje Litva neustále jiţ od počátku 

svého pobytu v EU. Byla mezi prvními novými členskými zeměmi, které podaly ţádost  

o vstup do třetí fáze EMU. V březnu roku 2006 předloţila litevská vláda oficiální přihlášku  

do eurozóny přesto, ţe ji varoval eurokomisař pro hospodářské a měnové záleţitosti, Joaquín 

Almunia, o neplnění inflačního kritéria. Další zajímavostí je i to, ţe Litevci mají  

jiţ připravené návrhy vlastních euromincí (Euro-CZ.info, 2008).  

Ekonomická krize a její dopady 

Výborné výsledky litevské ekonomiky v posledních letech (především 2005-2007) 

dokázaly získat pozici jedné z nejrychleji rostoucích ekonomik v EU, jak dokazuje Graf 3.3. 

Graf 3.2: Růst reálného hrubého domácího produktu v Litvě za období 1996-2010 

 

                                                                                                                                                                                     
je nutno podotknout, ţe v době kdy vstup do eurozóny bojovaly členské státu EU15 Komise, jakoby neviděla 

obrovské dluhy veřejných rozpočtů v Belgii (téměř 120 % HDP), Itálii (okolo 120 % HDP) a Řecku (přesahující 

100 % HDP), kdyţ referenční hodnota byla 60 % HDP). Dané země byly bez problémů přijaty mezi „elitu.“ 

Napomohla tomu tzv. belgická doloţka, jak uvádějí Baldwin a Wyplosz (2008, s. 399-400), která upravila 

kritérium veřejného dluhu tak, ţe platilo: „poměr veřejného dluhu k HDP buď na úrovni niţší neţ 60 % HDP,  

či pohybující se tímto směrem.“ Belgie v roce 1999 nesplnila kritérium o zhruba 54 %. Dané hodnocení pro 

vstup zemí při vzniku eurozóny v roce 1999 se jeví velmi nespravedlivě vůči novým členským zemím, které 

vstoupily v letech 2004 a 2007.  
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Zdroj: čerpáno z Eurostatu (2009a)
59

, vlastní tvorba. 

(* údaje na označené roky jsou odhadovány) 

Jak uvádí Zastupitelský úřad Vilnius (2009), bohuţel ţádnou zemi nemine současná 

hospodářská a finanční krize. Ještě v roce 2007 končila Litva s kladným růstem HDP 8,9 %, 

ale krize si vybrala svou daň i v Pobaltí a Litva za rok 2008 rostla uţ jen v průměru o 3 % 

HDP. Tento výsledek znamená nejmenší zhoršení z celého Pobaltí. Přesto všechno pokles  

se projevil jiţ v posledním kvartálu roku 2008, kdy hospodářství Litvy klesalo o -2,24 % 

HDP, jak uvedl TARS (2009). Předběţné odhady za první kvartál roku 2009 ukazují klesání 

ekonomiky o 12,6 % HDP (nejvyšší pokles ze všech zemí EU), coţ podle TARS (2009)  

dal 28. dubna 2009 na vědomí litevský statistický úřad. Podle předběţných odhadů by měl 

hrubý domácí produkt průměrně za rok 2009 klesat o -11 %. Litva se tak potýká s největší 

recesí od roku 1993, kterou dále vyţivuje splasknutí úrokové bubliny a sníţení poptávky  

na klíčových exportních trzích (vlivem hospodářské krize).   

Nápomocný můţe být i závazek vlády ze srpna 2007 o vytvoření vyrovnaného rozpočtu  

na rok 2009, coţ však bude více neţ obtíţné při současné inflaci (odhady mluví o roce 2012 

s vyrovnaným rozpočtem). Tento krok prokazuje pevnou konzervativní fiskální politiku. 

Současně na druhé straně litevské ministerstvo financí odhaduje inflaci v roce 2009 na 5,5 % 

a na rok 2010 na 5 %. Míru této inflace do budoucna udrţí hlavně růst cen práce, růst cen 

pohonných hmot a zvýšení spotřebních daní nastartované od ledna 2008. V rámci dluhu 

veřejných financí se Litva řadí mezi státy Evropy s jedním z nejniţších (v roce 2007 činil 

tento dluh 13,9 % HDP – přitom průměr EU byl 63 % HDP).  

Litva drţí podle Eurostatu prvenství jako země EU s nejniţším daňovým zatíţením 

(daně tvoří pouze 28,7 % HDP). Typickým znakem tohoto systému jsou nízká daň ze zisku  

a vysoká daň z příjmu. 
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 EUROSTAT. Real GDP growth rate - Growth rate of GDP volume - percentage change on previous year 

[online]. European Communities, 2009a [cit. 2009-06-08]. Dostupný z WWW: 

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1& language=en&pcode=tsieb020>. 
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3.1.3 Lotyšsko 

Uprostřed mezi oběma sousedními Baltskými státy leţí Lotyšsko, které díky své rozloze 

64 589 km
2 

je zároveň středně velká země a má téměř středovou hodnotu počtu obyvatel  

(2 302 700 obyvatel) ze všech tří států Pobaltí.  

Avšak hospodářství ze všech tří „pobaltských tygrů“ bylo z počátku nejslabší. Hlavními 

tahouny HDP jsou podobně jako v Litvě především průmysl a zemědělství. Prostřednictvím 

velkého mnoţství rozsáhlých reforem se povedlo nastartovat ekonomiku a dosahovat 

vysokých růstů HDP (2003-2007 druhý nejvyšší ekonomický růst na světě – 10,37 % HDP). 

Vstoupení do ERM-2 (pevný a pro investory jistý kurz k euru) přitáhlo obrovské mnoţství 

zahraničních investic. Toto se dařilo mezi lety 2000-2007, kdy patřila Lotyšsku přezdívka 

ekonomický tygr, coţ uvádí WIKEMEDIA ČESKÁ REPUBLIKA (2009) v článku Ekonomika 

Lotyšska. Vysoký růst reálného HDP potvrzuje Graf 3.2, ze kterého vyplývá rostoucí 

tendence jiţ od začátku nového tisíciletí (tedy od roku 2000).  

Graf 3.3: Růst reálného hrubého domácího produktu Lotyšska v období 1996-2010 

 

Zdroj: čerpáno z Eurostatu (2009a)
60

, vlastní tvorba.  

(* pouze odhadované hodnoty) 

 

Světová hospodářská a finanční krize v Lotyšsku 
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 EUROSTAT. Real GDP growth rate - Growth rate of GDP volume - percentage change on previous year 

[online]. European Communities, 2009a [cit. 2009-06-08]. Dostupný z WWW: 

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode= tsieb020>. 
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Dále upozorňuje graf 6 na fakt, ţe lotyšská ekonomika se začala přehřívat ještě před 

začátkem celosvětové ekonomické krize (uţ během roku 2007), jak zmiňuje Zastupitelský 

úřad České republiky v Rize (2009). Nejprve se zpomalil ekonomický růst, aţ postupně 

během roku 2008 přešel do recese, kdyţ ve třetím kvartále klesala o 4,6 % a v posledním  

jiţ o rapidních 10,3 %. Celkově nakonec v roce 2008 klesala lotyšská ekonomika o -4,6 % 

HDP. Na rok 2009 se očekává propad aţ do výše 13,1 % HDP.  V době mezi květnem  

a červnem 2008 zasáhla Lotyšsko nejvyšší míra inflace z celé EU: 17,9 % (v listopadu 11,8 

%). Jiţ během roku 2007 dochází k přehřátí trhu s nemovitostmi – propad cen aţ o 40 %. 

Mezi další problémy se zařadily: platební neschopnost firem, nárůst nezaměstnanosti, prudký 

pokles domácí i zahraniční poptávky a nakonec na podzim 2008 se naplno projevila finanční 

krize v bankovním sektoru. Špatné státní převzetí soukromé banky Parex, které bylo 

mnohokrát kritizované. Z nejrychleji rostoucího státu EU se Lotyšsko stalo zemí s nejvyšší 

recesí. Tyto události donutily Lotyšskou vládu jednat o pomocném úvěru (v hodnotě 7,5 

miliardy eur) od MMF, EU a dalších institucí, který má zabránit státnímu bankrotu. Krach 

Lotyšska zatím nenastal, ale uţ si vybral svou daň. 20. února 2009 podala demisi 

středopravová vláda (sloţená ze 4 koaličních stran) premiéra Ivarse Godmanise, kterou 

vystřídal nový kabinet v čele s novým předsedou vlády Valdisem Dombrovskisem. Avšak ani 

tato změna nedokázala ekonomickou situaci v zemi zlepšit. Na začátku března 2009 sám 

Domrovskis upozornil, ţe pokud Lotyšsko nebude mít potřebnou hotovost v nejbliţší době, 

čeká ho bankrot. Dále dodal, ţe za dané situace bez jakékoliv změny vyhlásí v červnu 2009 

státní bankrot, jak uvádí Ekonomika iHned.cz (11.3.2009). Druhým dechem k tomu dodává 

lotyšská centrální banka, ţe pro udrţení platební schopnosti bude muset být schodek státního 

rozpočtu zvýšen aţ o 9-10 %. Přitom kritérium stanovené Mezinárodním měnovým fondem 

povoluje Lotyšsku jen deficit navýšení maximálně o 5 %, jinak nedostane potřebnou finanční 

půjčku.  

Hrozba bankrotu Lotyšska by mohla podle premiéra Dombrovskise (MEDIAFAX, 2009) 

vyvolat tzv. dominový efekt mezi ostatními Pobaltskými státy. K problémům se přidává 

rostoucí nezaměstnanost, která je v současnosti 10 % a odhady mluví aţ o 12 % do konce 

roku 2009. Na obyčejné lidi dopadá krize v podobě skokově rostoucích spotřebitelských cen.      

Problémy s přijetím eura  

Lotyšsko vstoupilo do ERM-2 o rok později neţ jeho sousedi (Estonsko a Litva),  

a to aţ 2. 5. 2004. I přesto lotyšská vláda nemá o nic menší nadšení pro přijetí eura. Chtělo 
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euro přijmout jiţ v prvním moţném stanoveném termínu – k 1. 1. 2008, tak jako jeho sousedi. 

Během let 2005 a 2006 se začaly objevovat pochybnosti o splnění kritérií a v květnu 2006 

potvrdil lotyšský ministr financí, ţe po nesplnění potřebného maastrichtského inflačního 

kritéria, bude vstupní proces do eurozóny odloţen. Nynější poslední odhady mluví o roce 

2012. Tento termín potvrdil i guvernér lotyšské centrální banky. Doslova řekl - cituji: „Euro 

chceme v roce 2012!“ Přitom zároveň připouští ohroţení platební schopnosti Lotyšska  

a hrozící bankrot (iHNed.cz,9. 3. 2009).     

Lotyšský případ ohrožení eurem 

Od počátku členství v EU si Lotyšsko vyzkoušelo úplný vrchol (nejvíce rostoucí 

ekonomika v EU) a nyní v době ekonomické krize dosedá na bezedné dno (hrozící státní 

bankrot).  

Ve svém článku Lotyšský problém jménem euro dává Brychta (2009) Lotyšsko jako 

příklad příliš velké snahy o rychlé přijetí eura. Samozřejmě víme, ţe Lotyšsko ještě euro 

nezavedlo, ale na konci roku 2004 přivázalo lotyšský lat prostřednictvím ERM-2 k euru 

pevným kurzem s moţností fluktuace v rozmezí ± 1 % od stanoveného poměru  

1 EUR = 0.702804 LVL. Od té doby ztratila Centrální banka Lotyšska moţnost ovlivňovat 

výši úrokových sazeb (ztráta měnové politiky) a navíc vyměnila svůj kurzový kanál  

za cenový kanál. Fixace však z počátku, jiţ od roku 2005, přispěla k rapidnímu přílivu 

zahraničních investic (zvýšená důvěra investorů díky pevnému kurzu) a extrémní úvěrová 

expanze.  

To přineslo jiţ výše zmiňovaný strmý růst HDP. Hlavně díky přílivu zahraničních investic  

a samozřejmě úvěrovým šílenstvím se začal zhoršovat deficit obchodní bilance. V období 

2001-2003 dosahoval ještě uspokojivou míru 5-8 %, tak mezi roky 2006 a 2007 uţ převýšil 

hodnotu 20 %. Většinu úvěrů je kryto zahraničními zdroji, coţ vytváří v Lotyšsku závislost  

na klíčových zahraničních partnerech (investorech). Současná finanční krize zpomalila,  

aţ téměř zastavila zahraniční investice. 

Celý problém by podle Brychty (2009) vyřešil volně plovoucí kurz měny, avšak tuto 

moţnost Lotyšsko nemá. Vláda vybrala variantu zůstat u pevného kurzu v ERM-2 a chce 

docílit rovnováhy pomocí cenového kanálu – sníţení cen a mezd. To je konkrétní případ 

Lotyšska, kdy sniţování mezd vyvolalo sociální nepokoje a demisi vlády premiéra 

Godmanise. Ani porušení pravidel ERM-2 pomocí devalvace lotyšské měny by nebyla lepší 
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cesta z problémů. Úvěrová expanze velmi oblíbená a podporovaná ve všech Pobaltských 

státech prudce zvýšila zahraniční dluh (Lotyšsko 2008 = přes 130 % HDP). Deflace měny  

by v takovém případě okamţitě postavilo Lotyšsko do platební neschopnosti.  

Kdyby Lotyšsko od roku 2005 aţ do současnosti (duben 2009) nebylo svázáno s eurem  

a Centrální banka Lotyšska by mohla svobodně vykonávat měnovou politiku bez ohledu  

na ECB, tak by prošlo mnohem menší krizí jiţ v předchozích rocích a teď by neměla tak 

značné dluhové problémy.  

Celkové nebezpečí brzkého rozhodnutí jak svázání své měny pevným kurzem k euru  

se naplno ukázalo v Lotyšsku a částečně i Litvě a Estonsku (v menší míře). Plyne z toho,  

ţe bez dostatečné sladěnosti hospodářského cyklu s eurozónou získá země za rychlé snaţení 

přijmout euro jen dočasnou stabilitu a prospěch. Avšak země eurozóny jako Irsko a Španělsko 

potvrzují, ţe euro není všemocné a nedokáţe vţdy udrţet tolik opěvovanou stabilitu a blaho. 

3.2 Postup Pobaltských států směrem k euru v současnosti 

Z výše zmíněných skutečností vyplývá, ţe všechny tři zmiňované pobaltské země  

se usilovně snaţí splnit všechny potřebné podmínky pro vstup do eurozóny a následnou 

výměnu eura za své národní měny. Pro vstup do třetí fáze EMU je nutné splnit maastrichtská 

kritéria, podle Smlouvy o Evropské unii (1994): 

 Podíl deficitu veřejných rozpočtů (vládní deficit) na HDP analyzované země, 

 Podíl vládního dluhu (dluhu sektoru vládních institucí) na HDP, 

 Stabilita měnového kurzu – účast v ERM-2 + dodrţení fluktuačního rozpětí, 

 Cenová stabilita – Harmonizovaný index spotřebitelských cen, 

 Dlouhodobé úrokové sazby. 

Kromě uvedených pěti podmínek je nutné pro vstup do eurozóny, aby status národní 

centrální banky kandidátské (připravující se na přijetí eura) země byl slučitelný se statuty 

Evropské centrální banky a Evropského systému centrálních bank.
61

  

Konkrétní postoj Evropské komise k Baltským státům byl čerpán z Konvergenční  

zprávy (2008) vydané Komisí v květnu 2008 a doplněn pomocí aktuálních údajů z Eurostatu. 

                                                           
61

 Podrobněji viz čl. 109j Smlouvy o ES a připojený Protokol o postupu při nadměrném schodku a Protokol  

o kritériích konvergence. 
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3.2.1 Estonsko 

Jiţ do roku 2006 byly dokončeny potřebné legislativní úpravy v estonském právním 

řádu. Ale před začleněním do třetí fáze EMU musí být ještě upraven měnový zákon  

a zákon o zajištění estonské koruny, včetně zákona o Centrální bance Estonska. 

Průměrná inflace měřená za posledních 12 měsíců do března 2008 měla hodnotu 8,3 %, čímţ 

Estonsko překročilo povolenou referenční hodnotu 3,2 %. Inflace v roce 2008 nakonec 

dosáhla hodnoty 10,6 % a podle zprávy Eurostatu z jara 2009 - EU interim forecasts for 2009-

2010 dodává své odhady na průměrnou celoroční inflaci 3,2 % v r. 2009 a 2,7 % na rok 2010. 

V této době však Estonsko kritérium cenové stability neplní, jak dokazuje tabulka 3.1.  

Tabulka 3.1: Průměrná inflace předchozích 12 měsíců v % HDP 

 Měsíc V.08 IX.08 XII.08 I.09 II.09 III.09 

 

Referenční hodnota (2008) =  max. 4,1 %  Referenční hodnota (2009) = max. 3,9 % 

Estonsko 9,3 10,8 10,6 10 9,4 8,6 

Zdroj: Eurostat (2009d)
62

 

Poznámka: Tučně zvýrazněné poslední aktuální údaje. 

 

V oblasti fiskálních kritérií, tedy kritéria vládního deficitu a kritéria veřejného dluhu,  

si vede Estonsko mnohem lépe. V letech 2002-2007 místo deficitu dosáhlo průměrného 

přebytku veřejných financí (výborný výsledek mezi většinou členských zemí EU) ve výši 2 % 

HDP, jak ukazuje Tabulka 3.2.  

Tabulka 3.2: Vládní deficit v % HDP ve vybraných zemích 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
63

 

 
Referenční hodnota podle maastrichtského kritéria vládního deficitu je max. 3 % HDP 

Estonsko -0,3 0,4 1,8 1,8 1,9 3,6 3,0 1,9 -3,2 

Zdroj: Eurostat (2009b)
64

 
Poznámka: Ţlutě jsou označeny roky, kdy Estonsko dosahovalo přebytku veřejných rozpočtů. 
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 EUROSTAT. HICP - all items - Index (2005=100) and percentage changes [online]. European Communities, c1995-2009 , 

01. 06. 2009d [cit. 2009-05-20]. Dostupný z WWW: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTable 

Action.do?tab=table&plugin=1&pcode=te icp000&language=en>. 

63
 Údaj za rok 2009 byly čerpány z odhadů Evropské komise – January 2009 Forcast. Současně se ale očekává 

vyšší nárůst. 
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 EUROSTAT. General government deficit (-) and surplus (+) - Million EUR, % of GDP [online]. European 

Communities, Last update: 5.6.2009, 2009b [cit. 2009-06-02]. Dostupný z WWW: 

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=9ea7974b30dccfcba738dcdc48a780997 

6fd31dc9.e34SbxiPb3uSb40Lb34LaxqRaxqOe0?tab=table&plugin=1&init=1&pcode=teina200&language=en>. 
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Současně se dařilo od roku 1997 postupně sniţovat i veřejný dluh a podle dokumentu 

České spořitelny, a. s. (2009) vyplývá plnění konvergenčního kritéria veřejného dluhu  

do výše 60 % HDP – Graf 3.4, který ukazuje bezproblémové plnění zmíněného kritéria. 

Graf 3.4: Veřejný dluh Estonska (v % HDP) za období 1995-2008 

 

Zdroj: čerpáno z Eurostatu (2009c)
65

, vlastní tvorba. 

Grafem 3.4 jasně potvrzuje, ţe v rámci kritéria veřejného dluhu si Estonsko vede velmi 

dobře, a jak potvrzuje Tabulka 3.2 patří mězi země EU s nejniţšími vládními deficity.  

Splnění předposledního kritéria, zabývajícího se měnovou stabilitou, nedělalo Estonsku 

také ţádný problém, kdyţ se podle Evropské komise v době dvou let (2006-2008) estonská 

koruna neodchýlila od svého středního kurzu a ani ji neohroţovaly ţádné silné tlaky.  

Výsledek pátého kritéria se v Estonsku nedá poměřit přes dlouhodobé státní dluhopisy, 

protoţe je příliš nízká úroveň veřejného dluhu (není co měřit). Komise kontroluje stav 

ukazatele úrokové sazby bankovních úvěrů v estonských korunách jen pro domácnosti  

a nefinanční podniky. Z toho vyplývá, ţe i v důsledku nízkého veřejného dluhu Estonsko plní 

i toto poslední kritérium. 

Mimo nesplnění jednoho ze základních kritérií („cenová stabilita“) upozornila Komise 

na velké zvýšení vnějšího dluhu Estonska na 16 % HDP v roce 2007. Vyvolá to potřebu 
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 EUROSTAT. General government debt – General goverment consolidated dept gross dept as a percentage  

of GDP [online]. Last update: 5.6.2009, 2009c [cit. 2009-06-01]. Dostupný z WWW: 
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značného objemu finančních prostředků na jeho krytí. Z konečného zhodnocení Evropské 

komise vyšlo najevo, ţe nesplňuje podmínky nutné pro přijetí eura.  

3.2.2 Litva 

V rámci právních předpisů si stojí Litva ze všech Pobaltských států nejlépe a není 

v současnosti nutná ţádná reforma legislativy. Ani Litva není schopna udrţet podle prvního 

kritéria cenové stability pod povolenou hodnotou 3,2 % svou inflaci. Naposledy  

se jí podařilo toto kritérium udrţet v dubnu 2006, kdy se lotyšská inflace rovnala 

referenčnímu kritériu. V březnu 2009 dosahovala průměrná inflace za předchozích 12 měsíců 

10,5 %. Vývoj na přelomu let 2008 – 2009 ukazuje Tabulka 3.4, kdy se Litvě nepodařilo plnit 

maastrichtské kritérium cenové hladiny. 

Tabulka 3.3: Průměrná inflace předchozích 12 měsíců v % HDP 

 Měsíc V.08 IX.08 XII.08 I.09 II.09 III.09 

 

Referenční hodnota (2008) =  max. 4,1 %  Referenční hodnota (2009) = max. 3,9 % 

Litva 8,6 10,8 11,1 11 10,8 10,5 

Zdroj: Eurostat (2009d)
66

 

Poznámka: Tučně zvýrazněné poslední aktuální údaje. 

 

Fiskální kritéria, tedy deficit veřejných rozpočtů a veřejný (vládní) dluh,  

se v květnu 2008 podle Komise podařilo Litvě splnit. Pravděpodobně během letošního roku 

(2009) Litva neudrţí pod 3 % HDP svůj schodek veřejných rozpočtů, ale na druhé straně 

celkový veřejný dluh se dokonce během roku 2008 ještě sníţil aţ na hodnotu 15,6 % HDP. 

Sestupnou tendenci veřejného dluhu je poznat z grafu 3.6, jenţ navíc poukazuje na velkou 

rezervu zbývající pro dosaţení maximální referenční hodnoty 60 % HDP.  
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 EUROSTAT. HICP - all items - Index (2005=100) and percentage changes [online]. European Communities, 

c1995-2009 , 01. 06. 2009d [cit. 2009-05-20]. Dostupný z WWW: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/re-

freshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=te icp000&language=en>. 
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Graf 3.5: Veřejný dluh Litvy v % HDP 

 

Zdroj: Eurostat (2009c)
67

, vlastní tvorba. 

Úkol udrţení své měny litas v ERM-2 bylo během kontrolovaného dvouletého také 

období splněno. Konečně i poslední kritérium úrokových sazeb se Litvě podařilo splnit, kdyţ 

povolenou hodnotu 6,5 % nepřekročilo svou úrovní sazeb (v roce 2008) 4,6 %. Zvýšení 

vnějšího schodku se zdá být typickým znakem Pobaltských států, a proto ani Litva není 

výjimkou. Ale přitom lotyšská úroveň 12 % HDP v roce 2007 řadí zemi na první místo 

z Pobaltí. Nakonec Komise i o Lotyšsku prohlásila, ţe nesplňuje kritéria nutná pro vstup  

do třetí fáze EMU.    

3.2.3 Lotyšsko  

Co se týká legislativních úprav tak Lotyšsko značně zaostává. Příkladem mohou být 

problémy se: zákonem o Lotyšské bance (neslučuje je se s články 108 a 109 Smlouvy o ES  

a statutem ESCB/ECB), dalšími právními předpisy Lotyšska, a především ve věci nezávislosti 

centrální banky a jejím začlenění do ESCB. 

Kritérium průměrné inflace za období 12 měsíců, Lotyšsko neplní uţ od svého vstupu 

do EU. Hodnota této inflace za předcházející období k březnu 2008 byla 12,3 %, která  

je naprosto vzdálená od povolené referenční hodnoty 3,2 %. Další vývoj dokládá tabulka 3.3. 
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 EUROSTAT. General government debt – General goverment consolidated dept gross dept as a percentage  

of GDP [online]. Last update: 5.6.2009, 2009c [cit. 2009-06-01]. Dostupný z WWW: 

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table &init=1&language=en&pcode=tsieb090&plugin=1>. 
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Tabulka 3.4: Průměrná inflace předchozích 12 měsíců v % HDP 

 Měsíc V.08 IX.08 XII.08 I.09 II.09 III.09 

 

Referenční hodnota (2008) =  max. 4,1 %  Referenční hodnota (2009) = max. 3,9 % 

Lotyšsko 13,8 15,8 15,3 14,7 14,1 13,4 

Zdroj: Eurostat (2009d)
68

 

Poznámka: Tučně zvýrazněné poslední aktuální údaje. 

 

Z tabulky 3.3 jasně vyplývá, ţe v rámci inflačního kritéria má Lotyšsko velké problémy 

s jeho plněním. Ani budoucí trend zatím neukazuje, ţe nastane výrazné zlepšení 

(nejpozitivnější odhady okolo průměru 8,5 % na rok 2009), proto nesplňuje podmínky 

prvního konvergenčního kritéria. 

Obě kritéria veřejných rozpočtů (vládní deficit i veřejný dluh) Lotyšsko podle 

Konvergenční zprávy z května 2008 splnilo. Graf 3.5 zobrazuje postupný vývoj kritéria 

veřejného dluhu a Tabulka 3.4 poukazuje vývoj vládního deficitu (zhoršení aţ v roce 2008).  

Tabulka 3.5: Vládní deficit v % HDP ve vybraných zemích 

Země 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
69

 

 
Referenční hodnota podle maastrichtského kritéria vládního deficitu je max. 3 % HDP 

Lotyšsko -2,1 -2,3 -1,6 -1,0 -0,4 -0,5 -0,4 -4,0 -6,3 

Zdroj: Eurostat (2009b)
70

 

Poznámka: Ţlutě jsou označeny překročení kritéria. 
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 EUROSTAT. HICP - all items - Index (2005=100) and percentage changes [online]. European Communities, c1995-2009 , 

01. 06. 2009d [cit. 2009-05-20]. Dostupný z WWW: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTable 

Action.do?tab=table&plugin=1&pcode=te icp000&language=en>. 
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 Údaje za rok 2009 byly čerpány z odhadů Evropské komise – January 2009 Forcast. Současně se ale očekává vyšší nárůst. 

70 EUROSTAT. General government deficit (-) and surplus (+) - Million EUR, % of GDP [online]. European Communities, 

Last update: 5.6.2009, 2009b [cit. 2009-06-02]. Dostupný z WWW: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTable 

Action.do;jsessionid=9ea7974b30dccfcba738dcdc48a78099876fd31dc9.e34SbxiPb3uSb40Lb34LaxqRaxqOe0?tab=table&pl

ugin=1&init=1&pcode=teina200&language=en>. 
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Graf 3.6:  Veřejný dluh Lotyšska (v % HDP) 

Zdroj: čerpáno z Eurostatu(2009c)
71

, vlastní tvorba. 

 Avšak díky velkým finančním problémům do konce roku 2008 překročila hodnota 

schodku veřejných rozpočtů 4 % HDP a Lotyšsko tím nesplnilo referenční hodnotu 3 % HDP. 

Dubnová prognóza lotyšského ministra financí, Einarse Repse, mluví o tom,  

ţe i po obrovském seškrtání výdajů cca o 40 % zůstane schodek v roce 2009 na úrovni 7,7 % 

HDP
72

, coţ překračuje povolené kritérium salda veřejných rozpočtů (max. 3 % HDP),  

jak uvedl Konečný (2009).  

Kritérium stability měnového kurzu v ERM-2 se podařilo s mírnými výkyvy udrţet,  

i kdyţ Evropská komise uvedla jen několik silnějších výkyvů v roce 2007. Povolená hodnota  

u posledního kritéria – dlouhodobých úrokových sazeb – je 6,5 %. V březnu 2008 v Lotyšsku 

činila 5,4 %, a tím bylo splněno i toto poslední kritérium. Nejvíce kritizovaný je vnější 

schodek Lotyšska, který se má za rok 2007 hodnotu 20,9 % HDP. Jak uvedla zpráva, ţe tento 

problém se projeví v nejbliţší budoucnosti, kdy bude třeba ještě více cizího kapitálu na krytí 

tohoto schodku. Tato situace uţ nastala na konci roku 2008, kdy lotyšská vláda musela ţádat 

o úvěrovou finanční výpomoc MMF, EU a jiné instituce. Konečný verdikt Komise  

je, ţe Lotyšsko nesplnilo potřebná kritéria. 
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 EUROSTAT. General government debt – General goverment consolidated dept gross dept as a percentage  

of GDP [online]. Last update: 5.6.2009, 2009c [cit. 2009-06-01]. Dostupný z WWW: <http://epp.eurostat.ec.eu-

ropa.eu/tgm/table.do?tab=table &init=1&language=en&pcode=tsieb090&plugin=1>. 

72
 Pomoc smluvně slíbená od MMF a EU však počítá, ţe Lotyšsko udrţí svůj rozpočtový deficit do hodnoty  

4,9 % HDP, jak uvedl Konečný (2009).  
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3.2.4 Poslední šance pro baltské ekonomiky 

Všechny tři země balancují mezi dvěma variantami na záchranu svých ekonomik v době 

krize. První moţností je uvolnit kurzy svých měn a vyvolat tak silné depreciační tlaky 

doprovázené sérií bankrotů, coţ dovede Pobaltské státy do několika let hluboké recese, jak 

tvrdí Schneider (2009). Na druhé straně, pokud by neodmítla spolupráci Evropská centrální 

banka, mohou postoupit do poslední fáze EMU a přijmout euro jako oficiální měnu (náklady 

členství jiţ díky svázání svých měn s eurem i tak nesou). Tato varianta je však moţná jen  

po souhlasu ECB a jejího doporučení daného kroku Evropské radě. Avšak ECB smetla tuto 

variantu ze stolu. Brání se tím, ţe baltské ekonomiky neplní maastrichtská kritéria (vysoké 

rozpočtové schodky a vysoké úrokové sazby). Sneider (2009) k tomu dodává názor,  

ţe je to jedinečná příleţitost pro ECB na záchranu těchto východních ekonomik EU. Neplnění 

kritérií nebylo v minulosti problémem ani u Itálie či Řecka – ty přijaty byly. ECB má také 

ještě strach o narušení stability eurozóny. Ale jak by tři malé ekonomiky dokázaly udělat 

problémy eurozóně s HDP ve výši 9 bilionů eur, kdyţ hospodářství Estonska, Litvy  

a Lotyšska zaujímá zhruba 1 % HDP současné eurozóny.  
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3.3  Česká republika 

Svou rozlohou (78 864 km
2
,
 
Český statistický úřad) a počtem obyvatel (10 467 542 

obyvatel, Český statistický úřad) se řadí mezi malé aţ středně velké země Evropské unie. 

Poloha ve středu Evropy, kdy Česko hraničí celkem se čtyřmi členy EU (Německo, Polsko, 

Slovensko a Rakousko), spolu s velikostí země nám jasně dává najevo, ţe se jedná o malou 

značně otevřenou a tranzitní ekonomiku. Všechny sousední státy kromě Polska pouţívají 

v současnosti (tedy v roce 2009) společnou evropskou měnu euro.  

Ekonomickou výkonností se řadí mezi členskými státy EU k průměru (výjimkou  

je období 2005-2007), jak se si můţeme potvrdit v Grafu 3.7. 

Graf 3.7: Míra růstu reálného HDP v ČR za období 1996-2010  

 

Zdroj: čerpáno z Eurostatu (2009a)
73

, vlastní tvorba. 

Podle odhadů České národní banky (ČNB) ekonomika klesne v roce 2009 o 2,4 % 

hrubého domácího produktu (HDP). 

3.3.1 Vyjádření čelních představitelů státu k euru 

Česká národní banka (ČNB) prohlásila 20. ledna 2009 prostřednictvím svého člena 

bankovní rady ČNB Vladimíra Tomšíka, jak uvádí ČTK (2009), ţe termín pro přijetí eura  
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 EUROSTAT. Real GDP growth rate - Growth rate of GDP volume - percentage change on previous year 

[online]. European Communities, 2009a [cit. 2009-06-08]. Dostupný z WWW: 

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1& language=en&pcode=tsieb020>. 
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u nás bude stanovovat aţ v době, kdyţ bude mít dostatečné ekonomické údaje na základě, 

kterých se rozhodne. Dále Tomšík uvedl, ţe zatím stanovené datum 1. listopadu pro určení 

termínu přijetí eura je ideální, protoţe v té době uţ budou k dispozici potřebné analýzy 

sladění české ekonomiky a hospodářství eurozóny. 

Navíc ještě Tomšík upozornil na fakt, ţe jiţ dříve Česká republika datum přijetí eura 

stanovila, avšak výrazný stabilizační efekt pro ekonomiku se neprojevil. Jednalo se o termín 

na rok 2009, respektive 2010, který stanovil někdejší ministr financí Bohuslav Sobotka (člen 

sociálních demokratů). Cílem vstupu do eurozóny je hledání správné cesty bez rizik a ztrát 

(alespoň minimalizace) a zvýšení zisků a výhod jak dodává Tomšík („Cesta do eurozóny 

nejsou dostihy,“ 2009). Také vyjádřil své obavy z příliš brzkého přijetí společné evropské 

měny, které vidí ve zpomalení v dohánění české ekonomiky úrovně eurozóny, a také následné 

odklonění ekonomických cyklů obou uvedených oblastí, včetně ohroţení obstojné rozpočtové 

flexibility České republiky. Avšak bez skutečného řešení v oblasti reforem důchodového, 

zdravotnického a školského systému neexistuje nutná flexibilita veřejných financí České 

republiky.  

Svůj názor vyjádřil (20. 1. 2009) i premiér Mirek Topolánek, kdyţ pronesl, ţe „přijetí 

eura není samospasitelný nástroj,“ konkrétní určení termínu vstupu do eurozóny jistě ovlivní  

i následný vývoj hospodářství v příštích letech a nemusí to být roky 2013 či 2014, ale klidně 

pozdější. 

Za Českou národní banku se vyjádřil také viceguvernér této banky Mojmír Hampl  

o nejistotě, kterou vyvolává současná ekonomická krize. Do budoucna je více  

neţ pravděpodobné, ţe Česká republika nebude plnit kvůli této krizi některé z konvergenčních 

kritérií. Jako další problém zmínil nedostatečné přiblíţení hospodářských cyklů mezi ČR  

a eurozónou. ČNB dohromady s ministrem financí by raději nepřijímala v letošním roce 

ţádné závazné rozhodnutí směrem k přijetí eura (např. snahu o vstup do ERM-2),  

coţ je stanovisko, které vyloţili vládě. 

15. dubna 2009 se podle Euro-CZ.info (2009), v článku Termín přijetí eura v listopadu 

2009 nebude, vyjádřil Miroslav Kalousek
74

 (bývalý ministr financí), ţe se datum oznámení 
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 Odhad schodku státního rozpočtu na rok 2009 je nejistý, jelikoţ v důsledku probíhající ekonomické krize  

se hovoří o rapidním schodku veřejných financí. Podle optimistických prognóz Miroslava Kalouska, bývalého 

ministra financí (do 8. května 2009), jak uvedl server iHNed.cz (29. 4. 2009), ţe schodek bude do 150 miliard 

korun. Toho je však moţné dosáhnout jen při velmi radikálních úsporách (reálnější odhad je 170 mld. korun).  
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budoucího termínu přijetí eura posouvá dále na neurčito. To znamená, ţe termín  

1. listopadu 2009 oznámený premiérem Topolánkem jiţ neplatí. V dubnu 2009 také vyjádřil 

svůj názor guvernér ČNB Zdeněk Tůma, ţe v současnosti realistickými pro zavedení eura 

jsou roky 2013 aţ 2015.   

Nový ministr financí Eduard Janota
75

 má v plánu při upravování státního rozpočtu  

na rok 2009 udrţet deficit 170 mld. Kč, jak uvedl Zaoral (2009). Avšak ani daná hodnota 

nemusí být konečná, jelikoţ bez nutných škrtů na výdajové straně rozpočtu nelze 

odhadovaného schodku dosáhnout. Bez provedení úspor by podle ministerstva financí mohl 

schodek narůst aţ na 230 mld. Kč. Uţ první uvedený schodek 170 mld. korun překračuje 

schodek státního rozpočtu 4,5 % HDP, a tím zároveň ztrácí Česká republika moţnost přijetí 

eura pro nesplnění schodku státního rozpočtu podle maastrichtského kritéria do výše  

max. 3 % HDP.  

3.3.2 Plnění a neplnění konvergenčních kritérií 

Celkový postoj Evropské komise k přístupu České republiky k euru vyjadřuje 

Konvergenční zpráva za rok 2008. Prvním nedostatky nalezla Komise v nedostatečné úpravě 

právních norem České republiky. Největší překáţky jsou neslučitelnost zákona o České 

národní bance (ČNB) a zákona o finančním arbitrovi, které oba nejsou dostatečně slučitelné 

s články 108 a 109 Smlouvy ES a statutem ESCB/ECB. 

Z hlediska průměrné inflace jiţ od prosince 2007 neplní Česká republika cenové 

kritérium, protoţe překračuje povolenou referenční inflaci 3,2 %. V březnu 2009 činila 

průměrná inflace za předcházejících 12 měsíců 4,7 % HDP, to znamená, ţe nenastala ţádná 

změna a naše země dále neplní dané kritérium (referenční hodnota pro rok 2009 je 3,9 %).  

Vývoj inflace na přelomu let 2008-2009 dokazuje Tabulka 3.6, která navíc dokazuje,  

ţe je Česko v podobné situaci jako Pobaltské země, tzn. na přelomu let 2008-2009 neplní 

„inflační kritérium.“  
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 Člen úřednického kabinetu premiéra Jana Fišera, který dostal od prezidenta Václava Klause mandát 

jmenováním 8. května 2009.  
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Tabulka 3.6: Průměrná inflace předchozích 12 měsíců v % HDP 

 Měsíc V.08 IX.08 XII.08 I.09 II.09 III.09 

 

Referenční hodnota (2008) =  max. 4,1 %  Referenční hodnota (2009) = max. 3,9 % 

ČR 5,1 6,4 6,3 5,7 5,2 4,7 

Zdroj: Eurostat (2009d)
76

 

Tučně zvýrazněné je poslední aktuální údaj. 

 

Další maastrichtské kritérium - schodek veřejných rozpočtů - znamenal pro Českou 

republiku jiţ od roku 2004 závazek k Evropské komisi o provedení opatření, aby se hodnota 

schodku dostala pod úroveň 3 % HDP do roku 2008. Oběma fiskálními kritérii (deficitem 

veřejných rozpočtů a veřejným dluhem) se zabývají grafy 3.8 a 3.9. Z prvního grafu  

se dá vyčíst, ţe od roku 2006 se daří České republice plnit kritérium vládního deficitu. Avšak 

rozhodující bude letošní rok 2009, kdy jistě dojde k navýšení schodku. Druhý graf zobrazuje 

vývoj veřejného dluhu České republiky. Hodnoty veřejného dluhu do 30 % HDP jsou neustále 

hluboko pod hranicí 60 % HDP, avšak i přes tento fakt můţe budoucí vyšší zadluţování 

způsobovat problémy nejen pro přijetí eura ale celé hospodářství České republiky.  

Graf 3.8: Vládní deficity v České republice v % HDP 

Zdroj: čerpáno z Eurostatu (2009b)
77

, vlastní tvorba. 
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 EUROSTAT. HICP - all items - Index (2005=100) and percentage changes [online]. European Communities, 

c1995-2009 , 01. 06. 2009d [cit. 2009-05-20]. Dostupný z WWW: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/re-

freshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=te icp000&language=en>. 
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 EUROSTAT. General government deficit (-) and surplus (+) - Million EUR, % of GDP [online]. European 

Communities, Last update: 5.6.2009, 2009b [cit. 2009-06-02]. Dostupný z WWW: 
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Graf 3.9: Veřejný dluh České republiky (v % HDP) 

 

Zdroj: čerpáno z Eurostatu (2009c)
78

, vlastní tvorba. 

Jelikoţ pro Českou republiku platilo rozhodnutí Rady EU o existenci nadměrného 

schodku ze dne 5. Července 2004, musí být toto rozhodnutí nejprve zrušeno, aby pak mohlo 

být ze strany naší republiky splněno kritérium deficitu veřejných rozpočtů. V květnu 2008 

Komise doporučila toto rozhodnutí zrušit, jelikoţ se prokázalo, ţe Česká republika svůj 

závazek plní.  

Z důvodu neúčasti české koruny v ERM-2 vyplývá, ţe nemůţe být splněno kritérium 

pevného kurzu k euru.  

Dlouhodobá úroková sazba drţela k březnu 2008 hodnotu 4,5 % a nepřekročila 

referenční hodnotu 6,5 %.  

Na rozdíl od svých pobaltských partnerů udrţuje Česká republika mnohem niţší vnější 

schodek, kdy v roce 2005 dosahoval průměrně 1,6 % HDP a do roku 2007 se dostal na úroveň 

2,6 % HDP. Kladně Komise hodnotila i přebytek bilance zahraničního obchodu 

podporovanou nárůstem obchodních vývozů, jenţ vzrostl díky zahraničním investicím 

v tuzemsku. Konečné hodnocení Komise tedy konstatovalo, ţe Česká republika nesplnila 

potřebné podmínky pro vstup do eurozóny. 
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 EUROSTAT. General government debt – General goverment consolidated dept gross dept as a percentage  

of GDP [online]. Last update: 5.6.2009, 2009c [cit. 2009-06-01]. Dostupný z WWW: 

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table &init=1&language=en&pcode=tsieb090&plugin=1>. 
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3.3.3 Závěry České národní banky (ČNB) a ministerstva financí (MF)  

16. prosince 2008 dokončily ČNB a MF společný dokument o hodnocení plnění 

maastrichtských kritérií v České republice. Ze závěrů obou těchto významných institucí 

vyplývá jednoznačný názor na nevhodnost vstupu České republiky do třetí fáze EMU.  

A to z důvodů současné finanční krize a v období, kdy ještě nebyla dosaţena dostatečná 

konvergence s ekonomikami eurozóny (oblast cenového hladiny, jiná úroková míra, 

udrţitelnost veřejných financí). Proto ČNB a MF nedoporučují vládě ČR, aby v nejbliţší době 

určovala datum vstupu do eurozóny a ani neusilovala během roku 2009 o vstup  

do mechanismu ERM-2.  

3.3.4 Názory českých politických, ekonomických a podnikatelských elit  

Nejdříve si musíme vysvětlit hlavní nedostatky maastrichtských kritérií. Doposud byly 

rozebírány jen konvergenční kritéria, které musí být samozřejmě splněny, pokud země chce 

do eurozóny vstoupit. Problém věci však vězí v tom, o čem se zmiňuje celá řada našich 

předních ekonomů. Maastrichtská kritéria slouţí výhradně zemím, které jiţ tvoří eurozónu,  

a nechtějí, aby je nepřipravené země (podle jejich podmínek) svým vstupem ohrozily nebo 

dokonce poškodily stabilitu celé eurozóny. Takové země Václav Klaus ve sborníku Pečinkové 

(2008), nazývá „černými pasaţéry.“ Platí to v pravém slova smyslu, avšak musíme  

si uvědomit, ţe daná kritéria přinášejí jen částečné hodnocení výhod a nevýhod členství  

ve třetí fázi EMU.  

Hlavní zájmem vstupující země, jak dále uvádí Václav Klaus, má být hledání přínosů  

pro ni samotnou a nejen se snaţit splnit „cizí“ kritéria. Proto je třeba stanovit si jiný druh 

hodnotících kritérií. Nabízí se nám několik moţností. Existují tzv. Brownovy kritéria, která 

vznikly ve Velké Británii (v roce 1997) a hodnotí její výnosy a náklady, pokud by přijala 

společnou evropskou měnu. Avšak Klaus upozorňuje na jejich specializaci na ekonomiku 

Velké Británie a také částečnou zastaralost, jelikoţ jiţ dnes můţeme vyuţít zkušenosti 

s fungováním eurozóny.  
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Klausova kritéria 

Proto mluvíme o tzv. Českolipských (někdy také Klausových) kritériích, které tvoří  

tři základní otázky: 

 Měla do současnosti společná evropská měna pozitivní ekonomický vliv na členské 

země? 

 Má Česká republika dostatečně konvergenční ekonomiku s eurozónou (především 

z pohledu cenových a mzdových parametrů – hladin)? 

 Jak vidíme (chceme, aby dopadl) další prohlubování integraci způsobené měnovou 

unií? 

Aţ si naše země (ČR) odpoví na dané otázky, bude rozhodování o vstupu mnohem 

jednodušší a jasnější.  

Další možná kritéria 

V neposlední řadě se můţeme opřít o výsledky pravidelných kaţdoročních podzimních  

tzv. analýz sladěnosti České národní banky (spolupráce s ministerstvem financí ČR  

a schvalované vládou ČR).  

Ve svém článku Hampl (2008) vyvrací jeden podstatný euromýtus: „Čím dříve, tím 

lépe.“ Toto tvrzení není správné, protoţe vstupní proces do eurozóny nesmíme přirovnávat, 

jak autor uvádí, k dostihovým závodům. Hampl vše vysvětluje v přirovnání země, která chce 

přijmout euro, k dostihovému koni. „Není vítězem ten, kdo jako první proběhne finálovou 

páskou, ale ten, který si udrţí stejné nebo lépe vyšší tempo dál za páskou.“  

Výhodné podmínky pro přijetí eura podle Hampla můţeme nalézt v pracích nositele 

Nobelovy ceny za ekonomii Roberta Mundella. Rozčleňuje je na tři kategorie: 

 Reálná sladěnost (podobnost ekonomických cyklů, míry bohatství, velkou mnoţství 

obchodní provázanosti pro všechny ekonomiky v měnové zóně), 

 Nominální sladěnost (podobnost úrokových měr a inflační míry, atd.), 

 Moţností flexibity (pruţnosti) ekonomiky (schopnost se bránit jinými mechanismy  

po ztrátě měnové politiky). 

 

Podle Hampla je reálná konvergence a pruţnost důleţitější neţ nominální sladěnost,  

coţ prokazují některé analýzy (příkladem můţe být sjednocení východního a západního 

Německa).  
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Důležitá flexibilita 

Výše Hamplem zmíněnou flexibilitu rozebírá také Páral (2008) ve sborníku Pečinkové 

(2008). Jinými flexibilními nástroji určenými na ochranu proti asymetrickým šokům,  

neţ je nastavování měnového kurzu, dnes v roce 2009 Česká republika nedisponuje. Mohli  

by to však být „zdravý systém veřejných financí“ nebo „flexibilní trh práce.“ Dostatečné 

reformní kroky v rámci veřejných financí se do odhadovaného termínu 2012-2014 určitě 

nestihnou, kvůli neschopnosti našich politických představitelů se domluvit a vytvořit silnou 

fungující vládu (způsobené i špatným volebním systémem – slabý mandát vlády). Trh práce  

je strnulý podobným způsobem a v době probíhající finanční krize, kdy neustále roste 

nezaměstnanost, ho jen těţko někdo dá popořádku (zvýší jeho flexibilitu). Znovu jsou nutné 

reformy i v tomto sektoru – především změna sociálních dávek.  

Problematická inflace 

Částečné přitvrzení maastrichtského kritéria – stabilní cenová hladina – vybízí k otázce, 

zda nové členské země eurozóna chce přijmout? Ztíţení kritéria znamená, ţe „vstupující země  

by měla být schopna udrţovat nízkou inflaci na úrovni zmíněných maastrichtských kritérií 

dlouhodobě“ (Pečinková, 2008, s. 205). Nové členské země EU měly aţ do vypuknutí 

finanční krize rostoucí tendenci svých ekonomik (po krizi se tento trend nejspíš vrátí), a tím 

se rychle přibliţují ekonomické výkonnosti starým členům. Vysoký ekonomický růst sebou 

přináší také zvyšování cenových hladin. Úprava těchto hladin má dvě moţné cesty. Rapidní 

růst cen přes cenový kanál (příkladem jsou Pobaltské státy – pevný kurz k euru a ţádná 

měnová politika) nebo změnami přepočítacího měnového kurzu (např. ČR). Nová úprava 

inflačního kritéria staví nové členy do jednostranné situace, kdy se musí rozhodovat mezi 

zpomalením dohánění ekonomik eurozóny se současným přijetím eura nebo nevstupovat  

do eurozóny aţ do doby, kdy jiţ budeme dostatečně přiblíţení ekonomikám eurozóny. 
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Singerova stupnice zemětřesení s postupem do eurozóny 

Viceguvernér České národní banky Singer (2008) odpovídá ve sborníků Pečinkové 

(2008) na sloţitou otázku odkladu vstupu do eurozóny. Česká republika se nachází dnes 

v roce 2009 v pátém stupni, kdy se vlastně hledá nové vstupní datum. Jak ale Singer říká, 

pořád se pohybujeme v horní části stupnice moţných problémů („otřesů“) hrozících zemím, 

které jsou členy EU, neúčastní se doposud eurozóny a musí přijmout euro. Z toho plyne,  

ţe Česká republika není zatím výrazně ohroţena (výrazné problémy nastávají od stupně  

7 a výše). 

Singrova stupnice: 

1. Naplánován na zbytečně pozdní datum, dodrţen. 

2. Nenaplánován a datum nejasné – situace dnes. 

3. Naplánován a nedodrţen – situace dnes. 

4. Naplánován, nikdo datu nevěří – situace v létě 2006. 

5. Odloţen v nedohlednu. 

6. Zakázán obyvatelstvem – konflikt závazků (např. Švédsko). 

7. Uskutečněn trochu brzo (ekonomika krátkodobě strádá) – např. Portugalsko. 

8. Uskutečněn podvodem (tedy příliš brzo), obyvatelstvo je „happy“  

(ještě si pamatuje, jak vypadala měna před eurem). 

9. Vstup uskutečněn podvodem (viz výše), obyvatelstvo debatuje vystoupení  

(jiţ zapomnělo, co bylo před eurem). 

10. Vystoupení z eurozóny. 

 

Nejhorší problémy doprovázené extrémním sníţením blahobytu obyvatelstva  

a makroekonomickými otřesy je poslední stupeň.  
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3.4 Srovnání stavu připravenosti čtyř vybraných zemí   

Je důleţité zhodnotit konkrétní postavení, ve kterých se nacházejí čtyři vybrané země 

(Česká republika, Estonsko, Litva a Lotyšsko) připravující se na budoucí přijetí eura. 

Konkrétní srovnání připravenosti vybraných zemí vychází z hodnocení Evropské komise 

v březnu 2008 a údajů Eurostatu. 

V oblasti legislativy potřebné pro připojení členské země EU do eurozóny si nejlépe 

vede Litva, která jiţ nemusí činit ţádné reformní kroky. Česká republika a Estonsko 

neschválilo jen část legislativy ponechanou pro fungování vlastní měnové politiky. Zásadní 

reformní kroky ještě čekají Lotyšsko, které značně zaostává. 

Plnění maastrichtského inflačního kritéria se v polovině roku 2009 nejlépe daří České 

republice (na konci května 2009 pod referenční hodnotou 3,9 % => výsledná inflace 3,7 %). 

Mezi Pobaltskými státy si nejlépe vede Estonsko (květen 2009 = 6,8 %), avšak výsledky 

Litvy (9,3 %) a Lotyšska (11,2 %) se řadí mezi nejhorší v celé EU. Přesto budoucí prognózy 

dávají šanci v období současné finanční krize zemím s vysokou inflací. Celkový růst 

cenových hladin se postupně od konce roku 2008 sniţuje, coţ také dokazuje Tabulka 3.9.     

Tabulka 3.7: Průměrná inflace předchozích 12 měsíců v % HDP 

  V.08 IX.08 XII.08 I.09 II.09 V.09 

 

Referenční hodnota (2008) =  max. 4,1 %  Referenční hodnota (2009) = max. 3,9 % 

Estonsko 9,3 10,8 10,6 10 9,4 6,8 

Lotyšsko 13,8 15,8 15,3 14,7 14,1 11,2 

Litva 8,6 10,8 11,1 11 10,8 9,3 

ČR 5,1 6,4 6,3 5,7 5,2 3,7 

Zdroj: Eurostat (2009d)
79

 

Poznámka:Tučně zvýrazněné poslední aktuální údaje. Ţlutě nejlepší výsledky. 
 

V rámci porovnání vládních deficitů (přebytků) vybraných zemí svou vedoucí úlohu 

potvrzuje Estonsko s trvalými přírůstky veřejných rozpočtů v období let 2001-2008, coţ také 

dokazuje Tabulka 3.7. Zbývající dvě Pobaltské země dokázaly své schodky veřejných 

rozpočtů udrţet pod referenční hodnotou 3,0 % HDP aţ do roku 2008, kdy celou 

hospodářskou oblast Pobaltí postihla finanční krize. Vlády České republiky dokázaly  

od vstupu do EU s výjimkou roku 2005 zachovávat rozpočtovou disciplínu výše do 3 % HDP.  

                                                           
79

 EUROSTAT. HICP - all items - Index (2005=100) and percentage changes [online]. European Communities, 

c1995-2009 , 01. 06. 2009d [cit. 2009-05-20]. Dostupný z WWW: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/re-

freshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=te icp000&language=en>. 
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Tabulka 3.8: Vládní deficit v % HDP ve vybraných zemích 

Země 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
80

 

 
Referenční hodnota podle maastrichtského kritéria vládního deficitu je max. 3 % HDP 

Estonsko -0,3 0,4 1,8 1,8 1,9 3,6 3,0 1,9 -3,2 

Lotyšsko -2,1 -2,3 -1,6 -1,0 -0,4 -0,5 -0,4 -4,0 -6,3 

Litva -3,6 -1,9 -1,3 -1,5 -0,5 -0,4 -1,0 -3,2 -3,0 

ČR -5,7 -6,8 -6,6 -3,0 -3,6 -2,6 -0,6 -1,5 -4,5
81

 

Zdroj: Eurostat (2009b) 

Poznámka: Ţlutá barva označuje nejlepší výsledky za uvedené roky. 

 

Odhady Evropské komise daly na rok 2009 nejlepší šance Litvě s očekávaným 

deficitem 3,0 % HDP. Celou situaci od roku 2001 detailně dokresluje Graf 3.10. Na začátku 

června 2009 tedy z uvedených údajů plyne, ţe podmínky kritéria „vládního deficitu“ prozatím 

plní jen Estonsko. Avšak odhady, které jsou více neţ pravděpodobné naruší plnění i Estonsku.  

Graf 3.10: Deficity (přebytky) veřejných rozpočtů čtyř vybraných zemí (v % HDP) 

 

Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
82

 

V oblasti maastrichtského kritéria veřejného dluhu veřejných rozpočtů mohou být 

Pobaltské státy v EU dávány za velmi dobrý příklad, jak dokazuje Tabulka 3.8. Výborných 

výsledků dosahuje Estonsko, které má klesající tendenci (výjimka rok 2008) a vůbec nejniţší 

hodnotu veřejného dluhu ze všech členských států EU. Pomyslné druhé místo obsadila Litva. 

                                                           
80

 Údaje za rok 2009 byly čerpány z odhadů Evropské komise – January 2009 Forcast. Současně se ale očekává 

vyšší nárůst. 
81

 Údaj podle ministerstva financí (z června 2009) při dosaţení schodku státního rozpočtu 170 mld. Kč. 
82

 Údaje za rok 2009 jsou jen pouze odhady. 
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Finanční krize znesnadnila dobré fungování veřejných financí v Lotyšsku, kde byl 

zaznamenán nárůst veřejného dluhu o 10 % HDP. Nejhůře dané kritérium plní Česká 

republika, kdyţ si drţí od vstupu do EU veřejný dluh okolo 30 % HDP. 

Tabulka 3.9: Veřejný dluh v % HDP ve vybraných zemích 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 

Referenční hodnota podle maastrichtského kritéria veřejného dluhu je max. 60 % HDP 

Estonsko 4,8 5,7 5,6 5,0 4,5 4,3 3,5 4,6 

Lotyšsko 14,0 13,5 14,6 14,9 12,4 10,7 9,0 19,5 

Litva 23,1 22,3 21,1 19,4 18,4 18,0 17,0 15,6 

ČR 25,1 28,5 30,1 30,4 29,8 29,6 28,9 29,8 

Zdroj:Eurostat (2009c) 

Poznámka: Ţlutá barva zvýrazňuje nejlepší výsledky v jednotlivých letech. 

 

Dlouhodobé úrokové sazby měli v březnu 2008 referenční hodnotu 6,5 %, pod kterou  

se všechny čtyři srovnávané země vešli v daném pořadí: Česká republika (4,5 %),  

Litva (4,6 %), Lotyšsko (5,4 %) a Estonsko (splnilo kritérium). 

Všechny tři Pobaltské státy jsou členy systému směných kurzů ERM-2. Estonsko  

a Litva si udrţely bez větších výkyvů své měny a splnily kritérium měnové stability. Podobně 

si vedlo Lotyšsko, které ohrozil jen s několika silnějšími výkyvy v roce 2007, udrţelo svou 

měnu v prostoru stanovených mantinelů. Naopak Česká republika není doposud členem  

ERM-2., a tak neplní maastrichtské kritérium měnové stability.  

Mezi základní maastrichtská kritéria sice nepatří vyhodnocení vnějšího dluhu, avšak pro 

budoucí vývoj ekonomiky má zásadní vliv. Jak zmínila Evropská komise (2008) 

v Konvergenční zprávě z března 2008, byla spokojena s nízkou úrovní vnějšího dluhu 

v České republice na úrovni 2,6 % HDP (v roce 2007). Avšak znepokojení v Komisi nastalo 

po zjištění stavu vnějšího dluhu v Pobaltských státech (za rok 2007): Litva (12 % HDP), 

Estonsko (16 % HDP) a Lotyšsko (rapidních 20,9 % HDP). 
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Končené zhodnocení postoje vybraných zemí k euru včetně aktuální ekonomické situace 

Při porovnání Pobaltských států a České republiky v rámci vstupního procesu  

do eurozóny hned na počátku vystupuje mírně skeptičtější postoj Česka, coţ potvrzuje jeho 

vyčkávací taktika, kdy ještě pořád nevstoupilo do systému směných kurzů ERM-2. Z celé 

skupiny všech čtyř zemí se „černým pasaţérem“ stává Lotyšsko, ať při neplnění svých 

legislativních reforem, vysokého vnějšího schodku nebo růstu celkového zadluţení veřejných 

rozpočtů.  

V současnosti v červnu 2009 si pozici lídra dané skupiny zaslouţí Estonsko, kdyţ  

se mu podaří vypořádat s nepříznivými vlivy finanční krize. Na paty mu šlape Litva, které jiţ 

v roce 2006 uniklo členství o 0,03 % v rámci inflačního kritéria, a dokonce prognózy 

potvrzují rychlejší znovu nastartování litevské ekonomiky neţ v Estonsku. Česká republika  

je na dobré cestě, ale bez jasného cíle, kdy se má stát členem eurozóny.  

Z jiného pohledu vyhrává v závodech o přijetí eura díky současné krizi Česká republika. 

Jde především o nepříjemné důsledky účasti v mechanismu směnných kurzů  

ERM-2, které postihují dříve silně rostoucí, ale také zároveň rychle se v zahraničí zadluţující 

Pobaltské státy (především Lotyšsko).  

Pravdou je, ţe pevné navázání měn Estonska, Litvy a Lotyšska na euro těmto zemím 

přineslo v posledních letech jedny z nejvyšších růstů HDP ve světě. Ale opačný efekt  

se dostavil ve chvíli nepříjemné finanční krize, kdy Pobaltské státy pevné komponentě 

systému ERM-2 nemohou pouţít měnového kanálu pro zmírnění ekonomický šoků. Jako 

alternativa se jim nabízí cenový (inflační) kanál, coţ značně pocítí obyvatelstvo.  

Moţnost volného plování české koruny značně nahrává celé situaci v zemi a napomáhá 

řešit ekonomické šoky mnohem mírnějším způsobem, neţ je tomu v Pobaltských zemích. 

Jedním z ekonomických problémů, kterému čelí téměř kaţdá země ohroţená krizí, je silně 

oslabující export vlivem klesající poptávky. Avšak s mírnými výjimkami značně oslabující 

česká koruna v období od vypuknutí finanční krize (podzim 2008) aţ do června 2009 

dokázala, jak byl vyuţit měnový kanál na podporu exportu.  

Druhou velkou výhodou Česka vůči Pobaltským státům (nebo i Maďarsku) je relativně 

velmi nízké zahraniční zadluţení, které dělá finanční problémy především Lotyšsku (stejně 

tak Maďarsku).   
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ZÁVĚR 

Celý proces vzniku, fungování a dalšího vývoje Evropské unie (dříve Evropské 

společenství) si prošel jiţ dlouhým obdobím (od 50. let minulého století), a jak si mnozí jeho 

příznivci přáli a přejí uzavřením této sloţité cesty, by měla být společná politická unie. Avšak 

tohoto integračního stupně v EU prozatím dosaţeno nebylo. Vţdyť ani v rámci fiskálních 

politik ani eurozóna nezajistila maximální disciplínu, takţe není dokončen integrační stupeň 

Hospodářské a měnové unie. Eurozóna (dosaţená měnová unie) jiţ za krátkou dobu své 

existence prokázala, ţe není špatným ekonomickým, mnohdy spíše politickým, projektem. 

Avšak Euro nepřineslo jenom pozitivní vlivy. Rozdělilo Evropskou unii na několik odlišných 

táborů, ve kterých se postupem času různě měnily počty členů podle příklonů k jedné či druhé 

skupině (státy „pro euro“ a „proti euru“).  

Od 1. ledna roku 2009 se eurozóna rozrostla na 16 členů. Na druhé straně zůstaly tři 

staré členské státy (Velká Británie, Dánsko a Švédsko) se svými skeptickými názory na euro  

a noví členové (konkrétně rozebraní ve 2. kapitole), kteří ještě nestačili přijmout společnou 

evropskou měnu. Důvodem, proč mimo eurozónu zůstaly staré členské země, je jasné 

vyjádření mínění jejich obyvatel proti euru. V uspořádaných referendech i přes silnou snahu 

domácích vlád vţdy zvítězily názory občanů daných zemí, ţe euro a eurozóna nejsou 

přijatelným projektem, nabourávají národní suverenitu. Tyto tři země zároveň patří mezi silné 

euroskeptiky, kteří nevidí jako správnou cestu Evropské unie k politické unii. Velká Británie 

a Dánsko mají výjimku z třetí fáze EMU, to znamená, ţe se nemusí účastnit měnové unie, 

pokud nebudou mít zájem. Švédsko musí euro přijmout, aţ bude ekonomicky připraveno, ale 

jeho političtí představitelé prozatím nechtějí jít proti názorům svých voličů. Noví členové se 

jiţ při vstupu zavázali ve vstupních smlouvách, ţe jakmile dosáhnou ekonomických 

podmínek pro vstup, tak přijmou euro za svou měnu. Slovinsku, Kypru, Maltě a Slovensku uţ 

se to podařilo. Osm zbylých nových členů postupuje ke společné měně různým tempem. 

Nejblíţe k euru měly před vypuknutím finanční krize (konec roku 2007), ale tato událost dost 

zamíchala „ekonomickými kartami“ na celém světě, a právě tyto země patří mezi nejsilněji 

postiţené z celé EU. Jeden z udávaných důvodů jsou pevně svázané měnové kurzy s eurem 

v rámci ERM-2 ve spojení s vysokou závislostí na zahraničním kapitálu. Doba finanční krize 

otevírá nové otázky ohledně eura. Jestli je lepší ho přijmout hned nebo později, je euro vůbec 

zárukou stability, apod. V rámci hodnocení čtyř vybraných zemí, tedy České republiky, 

Estonska, Litvy a Lotyšska; vyplynulo, ţe rychlý nepromyšlený vstup do eurozóny v daném 
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momentě celosvětové krize by byl velmi sloţitý pro kteroukoliv ekonomiku nových 

členských zemí. Avšak pro Pobaltské státy (především Lotyšsko) se to zdá být nejlepším 

řešením, jak zabránit hluboké krizi. Hlavním problémem jistě není splnění neustále dokola 

skloňovaných maastrichtských (konvergenčních) kritérií, která jsou uţ na současnou dobu 

příliš strnulá a zastaralá. Noví ţadatelé o začlenění do třetí fáze EMU se musí zabývat více 

hodnocením nákladů a výnosů pro ně samotné. To znamená vyuţít jiných kritérií na poměření 

své konvergence s ekonomikami eurozóny – zajímat se především o sladěnost ekonomických 

cyklů a výšku cenových hladin. Ale také nalézt jiné moţnosti, jak se po odevzdání řízení 

měnové politiky bránit asymetrickým šokům. Ochranné nástroje mohou být např. dobře 

fungující systém veřejných financí nebo dostatečně flexibilní trh práce. Nakonec musím 

shledat, ţe ani pokus o referendum a zastavení přijetí eura „švédským způsobem,“ nemusí být 

nejlepším řešením.  

Většina uznávaných ekonomů v ČR se nemůţe shodnout na přesném datu vstupu  

do eurozóny, ale o tom jestli přijmout euro se většinou nedohadují. Konečné rozhodnutí  

o vstupu do třetí fáze EMU ve své podstatě zůstane v rukou omezeného počtu lidí, tedy 

politické elity dané země. To je fakt, se kterým souhlasí kaţdý odborník. Euro je, ať chce,  

či nechceme, především politickým projektem. Pokud se ještě zaměřím znovu pouze  

na Českou republiku, tak dnes jistě podle většiny analýz
83

 není vhodné a podle nesplnění 

maastrichtských kritérií ani moţné vstoupit do eurozóny. Nyní nám chybí především 

dostatečná flexibilita na trhu práce, reformování veřejných financí a ekonomický cyklus  

je eurozóně ještě pořád velmi vzdálený. Avšak je to otázkou několika let (ale spíše alespoň 

jedno desetiletí), kdy se situace můţe zlepšit.  
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 Jedná se především o dvě aktuální analýzy České národní banky:  
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Dostupný z WWW: 
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