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1 Úvod 

 Zavedenie spoločnej meny v EÚ je s určitosťou najväčší a najodvážnejší projekt, ktorý 

vo svete nemá obdobu. Prináša so sebou okrem jednoznačne viditeľných prínosov aj 

negatívne dopady, ktoré sú veľmi ťažko odhadnuteľné a preto sú sledované až počas 

existencie menovej únie. Finančná kríza odhalila mnohé nedostatky menovej únie, na ktoré 

bolo upozorňované už pred jej vznikom. 

 Diplomová práca je rozdelená do štyroch hlavných častí. Prvá časť popisuje históriu 

menovej integrácie v Európskej únii od samotného zbližovania európskych národov po druhej 

svetovej vojne až po realizáciu odvážnej myšlienky zavedenia spoločnej meny euro. V rámci 

celého procesu sú tu opísané rozličné historické fakty, ktoré mali vplyv na zavedenie 

spoločnej meny. Na záver tejto kapitoly je dôraz kladený na konfrontáciu dvoch hlavných 

prúdov, ktorých cieľom bolo založenie Hospodárskej a menovej únie – socialistického a 

liberálneho prúdu. Druhá časť sa zaoberá štúdiou, do akej miery je eurozóna optimálnou 

menovou oblasťou podľa teórie Roberta Mundella. Sú tu vymedzené ako teoretické 

východiská, tak aj novodobé kritéria pre optimálnu menovú oblasť. Detailne sú rozobrané tri 

typy heterogenity eurozóny – riziká negatívnych dopadov asymetrických šokov, rozdiely 

v úrovniach vyspelosti ekonomík členov menovej oblasti a heterogenita v oblasti verejných 

dlhov. Tretia časť sa zaoberá aktuálnym dianím v krízou postihnutej eurozóne. Vysvetľuje 

príčiny, kvôli ktorým sa eurozóna dostala do ekonomických problémov, a rozoberá opatrenia 

prijímané na záchranu spoločnej meny. Konkrétne analyzuje nefunkčnosť Paktu stability 

a rastu, protikrízové opatrenia z dielne Európskej centrálnej banky, záchranné fondy eurozóny 

a na koniec možné dopady Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v Hospodárskej a menovej 

únii. Štvrtá časť ponúka pohľad na možné riešenia a potrebné zmeny v rámci menovej únie. 

Na národnej úrovni sa venuje možnosti zavedenia dane z verejného dlhu, na nadnárodnej 

úrovni sa venuje zmenám nielen v Európskej centrálnej banke. Na záver sa zaoberá možnými 

scenármi budúceho vývoja eurozóny a otázkou životaschopnosti spoločnej meny. 

 Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať hlbšie súvislosti týkajúce sa spoločnej 

meny a priniesť objektívny pohľad podložený viacerými významnými ekonómami. Cieľom 

poslednej časti je navrhnutie niekoľkých konkrétnych riešení pre eurozónu, pomocou ktorých 

by predišla podobným krízovým situáciám, ktoré majú značný negatívny dopad na 

ekonomiky štátov Hospodárskej a menovej únie a mimo nej.     
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2 Vývoj európskej integrácie 

O integračnom zoskupení Európskej únie možno v súčasnosti bezpochyby tvrdiť, že 

ide o najprepracovanejší a najrozvinutejší pokus o ekonomické i spoločenské zblíženie, ktorý 

kedy bol doteraz v celosvetovom meradle vykonaný. Tento výsledok však nie je výsledkom 

hladkého a bezbolestného priebehu, ale viac ako päťdesiatročného úsilia, ktoré bolo 

krkolomne komplikované nielen nedostatočnou vyzretosťou jednotlivých účastníkov tohto 

pokusu, ale aj nie príliš priaznivými globálnymi okolnosťami. Cez všetky prekážky sa však 

ukázalo, že počiatočná myšlienka európskeho zjednocovania, navyše umocnená situáciou po 

druhej svetovej vojne, bola natoľko mocná, že až doteraz odolala všetkým nástrahám 

a preukázala tak svoju životaschopnosť vo viacerých oblastiach. 

Je veľmi dôležité si uvedomiť, že to neboli ekonomické motívy, ale vízia akejsi novej 

Európy, ktorá by bola schopná prekonať národný antagonizmus a ktorá by zrejme nebola 

možná bez poučenia sa z druhej svetovej vojny a bez skúsenosti s mohutným hnutím odporu 

proti akejkoľvek podobe totality, predstavovala ten rozhodujúci hybný moment počiatočného 

obdobia. 

2.1 Zárodky integrácie v povojnovej Európe 

Historické korene Európskej únie siahajú teda až do obdobia druhej svetovej vojny. 

Krátko po vojne sa Európa rozdeľuje na Východ a Západ, čím sa začína studená vojna 

trvajúca 40 rokov. Hlavné povojnové udalosti smerujúce k zlepšeniu vzťahov medzi 

európskymi krajinami dal do pohybu Marshallov plán, ktorý mal zabezpečiť ekonomické 

oživenie vojnou zničenej Európy a založenie Organizácie pre európsku hospodársku 

spoluprácu (OEEC), ktorá bola zodpovedná za manažment tohto plánu (1947 – 1948). OEEC 

(neskôr sa transformujúcej – za úplne iných okolností – do prestížnej OECD) predstavovala 

prvý spoločný orgán, ktorý európskym krajinám umožnil rozvinúť úzku a efektívnu 

spoluprácu. OEEC dohliadala na postupnú liberalizáciu obchodu medzi členskými krajinami a 

vytvorením Európskej platobnej únie v roku 1950 sa významnou mierou zaslúžila o 

liberalizáciu platobných vzťahov medzi svojimi členmi. Prekonala tak dvojstranný prístup vo 

vzájomných zahranično-obchodných vzťahoch a v konečnom dôsledku zaviedla konvertibilitu 

ich mien. V roku 1949 vznikla vo francúzskom Štrasburgu Rada Európy, ktorá mala brániť 
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jednotlivé krajiny pred šírením nacistickej a boľševickej ideológie. Rada Európy je zameraná 

na pomerne širokú politickú, hospodársku, kultúrnu i sociálnu oblasť a jej najväčší význam je 

v súčasnosti daný jej aktivitou v oblasti ľudských práv. Nie je súčasťou oficiálnych inštitúcií 

EÚ, ale nikto jej nemôže uprieť primát prvého parlamentného zoskupenia na kolektívnej 

európskej úrovni, hoci len s konzultatívnou právomocou. 

Francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman predstavil 9. mája 1950 vo 

vládnom vyhlásení plán na zjednotenie Európy. Plán pripravil spoločne so Jeanom Monnetom 

a informoval o ňom nemeckého kancelára Konráda Adenauera. Odvtedy sa 9. máj oslavuje 

ako „Deň Európy“. Monnet a Schuman navrhovali spoločnú kontrolu výroby uhlia a ocele, 

ktoré boli základnými surovinami pre zbrojársky priemysel. Európske krajiny mali v záujme 

zachovania mieru vytvoriť spoločenstvo, v rámci ktorého by vznikol spoločný trh s uhlím a 

oceľou. Ten mal znemožniť ktorejkoľvek členskej krajine samostatnú kontrolu týchto 

zdrojov, čo znamenalo stratu prípadných výhod pri zbrojení. 

Silno regulované priemyselné odvetvie uhlia a ocele v Nemecku a vo Francúzsku malo 

byť spravované nadnárodným orgánom. Očakávalo sa, že ekonomické výhody nadnárodnej 

kontroly nad jedným sektorom ekonomiky povedú k potrebám nadnárodného riadenia aj 

v ďalších sektoroch ekonomiky. Zmluvu o spoločnej organizácii svojho ťažkého priemyslu 

podpísalo 18. apríla 1951 šesť krajín - Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, 

Nemecko a Taliansko. Na základe tejto zmluvy známej ako Parížska zmluva vzniklo 

Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO), ktoré začalo fungovať v máji roku 1953. 

Reformy voľného trhu Ludwiga Erharda v západnom Nemecku v neskorých 40-tych 

rokoch poskytli alternatívny model rozvoja a nasledujúci hospodársky rast v tejto krajine bol 

silným argumentom pre celoeurópsku liberalizáciu.1 Rímska zmluva z roku 1957 vytvorila 

Európske hospodárske spoločenstvo (EHS). Na základe vzniku EHS boli postupne zrušené 

vnútorné clá, čo vyústilo k vytvoreniu colnej únie k 1. júnu 1968. Táto zmluva rovnako 

prispela k liberalizácii pohybu pracovných síl, tovaru, služieb a kapitálu. O tom, že to nebola 

ľahká cesta, svedčí aj fakt, že k vytvoreniu Jednotného vnútornému trhu (zabezpečujúceho 

tieto štyri základné slobody) došlo až na začiatku roku 1993.  

                                                 

1
 Pozri Erhard (2006) 
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Na základe Rímskych zmlúv vzniklo 1. januára 1958 okrem EHS aj Európske 

spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom), obe so sídlom v Bruseli. Parlamentné 

zhromaždenie v Štrasburgu a Súdny dvor v Luxemburgu sa stali spoločnými inštitúciami pre 

všetky tri spoločenstvá. Neskôr v roku 1967 dochádza k spojeniu exekutívnych orgánov 

všetkých troch spoločenstiev (ESUO, EHS, Euratom) a k založeniu spoločnej komisie (dnes 

Európska komisia), ktorá sa stáva  kľúčovým výkonným orgánom EÚ. Koniec 60. rokov je 

takisto charakteristický zahájením tvorby spoločných hospodárskych politík.   

Napriek mnohým nedostatkom v Rímskej zmluve sa verilo, že vzájomná hospodárska 

závislosť medzi národmi, ktorú zabezpečovala táto zmluva, bude znižovať pravdepodobnosť 

budúceho ozbrojeného konfliktu. Ako vyhlásil ekonomický novinár 19. storočia Frédéric 

Bastiat, „ak cez hranice neprechádza tovar, budú prechádzať vojaci“.2
 Mnohí zo skorých 

prívržencov integrácie Európy mali v pamäti obrovské obchodné bariéry z 30. rokov a tiež 

kolaps medzinárodného obchodu, ktorý nasledoval. Nový princíp hospodárskej spolupráce 

naštartoval ekonomickú produktivitu a vyústil do vyššej životnej úrovne.    

2.2 Cesta k euru 

 Povojnové usporiadanie do trhových ekonomík v Európe, Severnej Amerike 

a Japonska priniesol Bretton-Woodskym systém, ktorý tvoril medzinárodný rámec pre 

menovú stabilitu, pričom za rozhodujúci menový štandard boli stanovené zlato a americký 

dolár. Vznikol v roku 1946 a každá mena účastníkov tohto systému bola pevne zafixovaná 

voči doláru a tým pádom aj ku zlatu (bola zavedená zameniteľnosť zlata za dolár). Cieľom 

medzinárodného menového systému bolo upokojiť chaos medzi plávajúcimi výmennými 

kurzami a zamedziť tak pretekom v znehodnocovaní mien.  

Bretton-Woodsky systém však časom viedol ku vlastnej deštrukcii. Spojené štáty 

americké mali silnú motiváciu znehodnocovať dolár infláciou a exportovať ju do ostatných 

krajín. Na druhej strane európske krajiny sa vydali cestou menej inflačnej politiky 

a nadhodnotené doláre sa kumulovali v európskych centrálnych bankách, až pokým sa nezačal 

„beh“ na americkú centrálnu banku s požiadavkami vydania zlata za doláre. Nakoniec z obáv 

                                                 
2
 Citované dňa 3. 3. 2012. TUPY, Marian: European Union. Dostupné na: 

http://www.econlib.org/library/Enc/EuropeanUnion.html   
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prílišného poklesu zlatých rezerv zrušil americký prezident Nixon zameniteľnosť zlata za 

dolár v roku 1971. O dva roky neskôr väčšina krajín tento systém opustila a meny začali opäť 

voľne fluktuovať.    

Po skončení Bretton-Woodu centrálne banky zväčšovali množstvo peňazí, pomocou 

ktorých financovali rozvíjajúce sa štáty blahobytu a dotovali rôzne podniky. Nie však všetky 

krajiny znehodnocovali svoje meny rovnakým tempom. Vznikali tak veľké fluktuácie 

výmenných kurzov, ktoré mali negatívny dopad na obchod medzi európskymi národmi. 

Negatívne zasiahnutý obchod sa podpisoval pod znižujúcu sa produkciu, čo viedlo ku stratám 

na blahobyte. Zároveň vznikala obava, že v podmienkach konkurenčného znehodnocovania 

mien a zároveň opustenia reálnych statkov sa môže inflácia vymknúť spod kontroly. Vlády, 

banky aj firmy sa hrozili takéhoto scenára. Nespokojní boli aj poberatelia fixného príjmu, keď 

videli ako sa ich reálny príjem znižuje. Miera úspor sa znížila, rovnako ako sa znížili aj 

dlhodobé rastové vyhliadky.  

 Z pohľadu politickej elity bol najvýznamnejším problémom príliš fluktuujúce 

výmenné kurzy. Európska hospodárska integrácia čelila nebezpečenstvu rozpadu. Štyri 

slobody – voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu (priame zahraničné investície) – boli 

značne ochromené. Navyše najviac hanby a kritiky padalo na hlavy politikov tých krajín, 

ktoré znehodnocovali svoje meny rýchlejšie ako ostatní. Politici sa zamerali na hľadanie 

spôsobu ako koordinovať infláciu v EHS. 

Prvým pokusom o zavedenie spoločnej európskej meny bol Wernerov plán. 

Vypracovala ho skupina okolo luxemburského premiéra Pierra Wernera už v roku 1970. Plán 

pozostával z troch etáp a predpokladal zavedenie spoločnej meny v priebehu 10 rokov. 

Problém bol však v tom, že nebolo jasné ako sa zrealizuje prechod od 1. do 3. etapy, pretože 

návrh druhej etapy nebol nikdy vypracovaný. V prvej etape malo dôjsť ku koordinácii 

rozpočtových politík a k zníženiu fluktuácie výmenných kurzov. V tretej etape sa mali 

zafixovať kurzy a následne sa mala zaviesť spoločná mena. Wernerov plán nakoniec zlyhal. 

 V roku 1979 vznikol Európsky menový systém (EMS), od ktorého sa očakávalo, že 

vyrieši problém so stabilizáciou výmenných kurzov. Do tohto pokusu kontrolovať 

rozchádzajúce sa hodnoty výmenných kurzov sa zapojili krajiny ako Francúzsko, Nemecko, 

Taliansko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Dánsko a Írsko. Španielsko sa pripojilo po 

vstupe do ES v roku 1986. EMS zafixoval výmenné kurzy, ktoré sa mohli pohybovať vo 
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vnútri tzv. paritnej mriežky a nesmeli sa odchýliť viac ako o +/- 2,25 % od oficiálneho kurzu 

k európskej menovej jednotke, ktorá bola váženým priemerom mien členov EMS. Systém bol 

však chybne skonštruovaný, neexistovala v ňom vymeniteľnosť za zlato alebo iné komoditné 

peniaze. Idea bola postavená na tom, že v prípade hrozby vychýlenia kurzu mimo 

stanoveného oscilačného pásma bude centrálna banka intervenovať, aby sa kurz dostal naspäť 

do stanoveného koridoru. Ak by domáca mena oslabovala, musela by centrálna banka nakúpiť 

vlastnú menu a predať zahraničné menové rezervy, a naopak. Toto však nebolo možné bez 

akýchkoľvek limitov, ktoré boli dané zahraničnými rezervami jednotlivých bánk. Taktiež 

nebolo možné donútiť inú centrálnu banku, aby spolupracovala pri takýchto intervenciách. 

Absencia takejto povinnosti centrálnej banky bola daná odporom Bundesbanky, ktorá 

nechcela takýmto spôsobom podporovať padajúce meny.  

Za takéto pravidlo boli vlády so slabšími menami (Francúzsko, Taliansko a Veľká 

Británia), ktorým prekážala protiinflačná politika Bundesbanky. Začiatkom 80-tych rokov sa 

francúzska vláda hrozila odchodom z EMS a uvalením ciel v prípade, že Bundesbanka 

nepodporí frank jeho nákupom. Ak by Nemecko ustúpilo, povinnosť intervenovať v prospech 

inflačných mien by vytvorila zvrátené motivácie. Centrálna banka, ktorá by rýchlo 

znehodnocovala svoju menu infláciou, by donútila ostatné centrálne banky, aby ju 

nasledovali. 

Vlády krajín so slabšími menami si nakoniec vymohli určité úľavy. Širšie kurzové 

rozpätie vo výške +/- 6 % platilo najskôr pre Taliansko. Po vstupe do Mechanizmu 

výmenných kurzov ERM sa pridalo aj Španielsko a Veľká Británia. Ďalším úspechom 

vyjednávania bolo vytvorenie tzv. Európskeho fondu menovej spolupráce, ktorý mal dbať na 

riadne vysporiadanie pohľadávok a záväzkov z intervenčnej činnosti členských centrálnych 

bánk. V tejto súvislosti obhospodaroval zverené úverové nástroje. Zmyslom úverového 

mechanizmu bolo poskytovať krátkodobé zdroje na financovanie intervenčných operácií v 

záujme udržania fluktuačného pásma a pre riešenie dočasných problémov platobných bilancií 

členských štátov.3  

                                                 
3
 Členské krajiny zložili jednu pätinu svojich zlatých a devízových rezerv, proti ktorej dostali možnosť 

trojmesačných swapov v Európskej zúčtovacej jednotke ECU. 
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 Bundesbanka sa bránila inflačnej politike hlavne z historických dôvodov. Celá jedna 

generácia stratila takmer všetky svoje úspory, a to hneď dvakrát – po oboch svetových 

vojnách: v roku 1923 počas hyperinflácie a v období menovej reformy v roku 1948. Preto sa 

väčšina Nemcov dožadovala silnej a stabilnej meny a nezávislosti Bundesbanky od vlády. 

V praxi to znamenalo, že EMS mohol fungovať iba za predpokladu, že by centrálne banky 

mohli zvyšovať množstvo peňazí len v takom množstve, ako najpomalší článok v tomto 

reťazci – Bundesbanka a jej spojenec, De Nederlandsche Bank (holandská centrálna banka).  

 V rámci EMS došlo k viacerým úpravám výmenných kurzov a pásma, v ktorom 

oscilovali. Len v období medzi rokmi 1979 a 1983 došlo k siedmim úpravám, ktoré 

vyjadrovali zhodnotenie nemeckej marky v priemere o 27 % (v období medzi rokmi 1979 

a 1997 sa to stalo až 22 krát). Nie je teda prekvapením, že vlády a centrálne banky chceli 

„tyranii“ Bundesbanky uniknúť. Celý systém napokon zlyhal. Kapitulácia Európskeho 

menového systému bola vyhlásená v roku 1993, kedy sa povolené pásmo fluktuácie kurzov 

rozšírilo na +/- 15 %.  

 Bundesbanka tak zvíťazila a nasledovala filozofiu tvrdých peňazí. Nemecká marka 

bola rešpektovaná mena po celom svete a veľmi populárna medzi obyvateľmi Nemecka. 

Priniesla menovú stabilitu nielen Nemecku, ale aj zvyšku Európy.4
 Úspech Bundesbanky pri 

odvracaní inflácie v Európe bol však aj jej Pyrrhovým víťazstvom, pretože Európania začali 

veriť, že môže existovať „systém“ na stabilizáciu mien. Boli tak psychicky pripravení na 

jednotnú európsku menu, ktorá bola propagovaná ako logický nástupca EMS. 

 Jednotná mena bola konečným riešením inflačných túžob niektorých európskych vlád. 

Mohli sa zbaviť bŕzd, ktoré Bundesbanka zaťahovala pri financovaní deficitov a zároveň sa 

mohli tešiť stabilnému výmennému kurzu. Ak by chceli Európania silnú menu, mohli zaviesť 

nemeckú marku, čo by však nacionalizmus nedovolil. Po prvý krát vznikol v Európe centrálny 

emitent peňazí, ktorý pomáhal pri financovaní štátnych dlhov a ktorý otvoril nové možnosti 

pre štátne intervencie a prerozdeľovanie bohatstva.                   

Jacques Delors oživil plán na vytvorenie spoločnej meny vydaním tzv. Delorsovej 

správy v apríli 1989. Bol to trojstupňový plán na zavedenie eura a na ceste za eurom 

                                                 
4
 Pritom samotná marka bola vysoko inflačná – od jej vzniku v roku 1948 po ukončenie EMS stratila až 9/10 

svojej kúpnej sily. Avšak v porovnaní s ostatnými menami to bola veľmi stabilná mena.  
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predstavoval významný míľnik. Jacques Delors bol prezidentom Európskej komisie 10 rokov 

a dlho pôsobil vo francúzskej socialistickej politike. Počas jeho pôsobenia zapĺňal Európsku 

komisiu francúzskymi socialistami a dúfal, že tá bude v budúcnosti riadiť Európu, ktorej tak 

bude dominovať Francúzsko.5 Na summite v decembri roku 1990 – dva mesiace po 

zjednotení Nemecka – bol oficiálne prijatý Delorsov plán. V júli sa spustila prvá etapa 

zameraná na zosilnenie ekonomickej a monetárnej koordinácie. Boli odstránené kontrolné 

mechanizmy nad výmennými kurzami a bol vytvorený jednotný vnútorný trh.  

 Politickú vôľu v prospech jednotnej meny vyjadrila aj Maastrichtská zmluva 

podpísaná v decembri roku 1991. V rámci tejto zmluvy bol odsúhlasený dátum zavedenia 

eura na 1. január 1999 a rovnako sa stanovil dátum pre začiatok druhej etapy Delorsovho 

plánu na rok 1994. Zatiaľ čo sa nemeckí politici snažili presvedčiť verejnosť o výhodách 

spoločnej meny, nemeckí akademici upozorňovali politikov na jej nebezpečenstvá a apelovali 

na vládu, aby Maastrichtskú zmluvu nepodpísala.
6
 V roku 1992 podpísalo 60 ekonómov 

manifest, v ktorom okrem iného upozorňovali, že podmienky zmluvy sú príliš slabé. V roku 

1998 požadovalo 155 nemeckých ekonomických profesorov odloženie menovej únie 

s odôvodnením, že štruktúry krajín budú pre jej fungovanie príliš rozdielne.
7
 Mnohí 

predstavitelia Bundesbanky boli proti zavedeniu eura skôr, ako bude vytvorená politická únia. 

Tvrdili, že spoločná mena by mala byť cieľom a nie prostriedkom ekonomickej konvergencie. 

Dokonca išli aj ďalej a na znak nesúhlasu hneď po vytvorení návrhu Maastrichtskej zmluvy 

zdvihla Bundesbanka úrokové sadzby.8  

                                                 
5
 Ako uvádza Connolly (1995, s. 75): „Delors je francúzsky nacionalista a zároveň euro-nacionalista. Ako 

vyriešiť tento rozpor záujmov? Podľa neho je budovanie Európy najlepším spôsobom rozširovania vplyvu 

Francúzska. Počas jeho desiatich rokov v Bruseli vytrvalo zapĺňal Európsku komisiu francúzskymi socialistami. 

Komisia sa do značnej miery stala ich nástrojom. Celkom očividne dúfal, že Európu bude riadiť Komisia a teda 

jej bude dominovať Francúzsko.“ 

6
 V roku 1997 nemecký časopis „Der Focus“ uviedol, Európska komisia najala 170 ekonómov z celej Európy, 

ktorí mali presvedčiť obyvateľstvo svojich krajín o výhodách eura. 

7
 Renate Ohr, The Euro in its Fifth Year: Expectations Fulfilled? In The Price of the Euro (2004). 

8
 Connolly (1995) 
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Počas druhej etapy bol vytvorený predchodca Európskej centrálnej banky – Európsky 

menový inštitút. Zároveň boli vybraní kandidáti na vstup do menovej únie. Pre výber 

účastníkov boli stanovené tzv. Maastrichtské kritériá. K ich splneniu napomáhala silná 

politická vôľa v prospech eura. Podpora spoločnej menovej únie spôsobila konvergovanie 

úrokových sadzieb. So stúpajúcimi očakávaniami vstupu do eurozóny sa mohli vysoko 

zadlžené krajiny tešiť z nižších úrokových sadzieb. Zároveň vo vysoko inflačných krajinách 

poklesla miera inflácie, pretože sa od eura očakávalo, že bude nízko inflačnou menou. 

 Nemecko sa ešte snažilo presadiť zavedenie automatických sankcií v prípade 

akéhokoľvek porušenia limitu na deficit po zavedení eura. Počas rozhovorov v Dubline v roku 

1996 však ostatné krajiny tento návrh zamietli. Právny rámec pre vznik eura a Európskej 

centrálnej banky bol vytvorený 1. januára 1997. Účastníci menovej únie a menové nástroje 

ECB boli stanovené na začiatku roka 1998. Nasledovala tretia etapa Delorsovej správy, ktorá 

začala 1. januára 1999 zavedením eura. Permanentne sa zafixovali kurzy mien účastníckych 

krajín. Celý proces vyvrcholil o tri roky neskôr, 1.januára 2002, kedy bolo euro uvedené do 

obehu. The Times komentovali prijatie Maastrichtskej zmluvy ako tretiu kapituláciu Nemecka 

pred Francúzskom v jednom storočí, odvolávajúc sa na Versaillskú a Postupimskú dohodu.          

2.3 Liberálna a socialistická vízia Európy 

 Od počiatočných snáh o európsku integráciu existuje konflikt medzi dvoma hlavnými 

názorovými prúdmi, ktoré sa celkom líšia v pohľade na smer, akým by sa mala uberať 

integrácia Európy. Zavedenie spoločnej meny bolo súčasťou stratégie oboch ideológií, 

rozdielny bol však ich motív.  

 Prívrženci klasickej liberálnej vízie - okrem iných tu patrili zakladatelia EÚ ako 

Schuman (Francúzsko), Adenauer (Nemecko), Alcide de Gasperi (Taliansko) – považovali 

osobnú slobodu za najdôležitejšiu kultúrnu slobodu Európanov a kresťanstva. Táto vízia 

hovorila o zvrchovaných európskych štátoch, ktoré mali brániť vlastnícke práva a voľnú 

trhovú ekonomiku v Európe s otvorenými hranicami, ktorá by zabezpečovala voľný pohyb 

tovaru, služieb a myšlienok. Za hlavný úspech tejto vízie bola považovaná Rímska zmluva, 

ktorá opäť obnovila práva, ktoré už predtým existovali v Európe počas liberálnej doby v 19. 

storočí, avšak po nástupe nacionalizmu a socializmu, boli potlačené. Rímska zmluva 

znamenala akýsi odvrat od éry socializmu, ktorá bola hlavným strojcom konfliktov medzi 
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európskymi národmi a vyvrcholila v dvoch svetových vojnách. Ludwig Erhard dokonca 

kritizoval túto zmluvu kvôli jej intervencionistickým prvkom – zámer zaviesť plánovanie 

ekonomického a politického rozvoja Európy.9 

 Sloboda bola hlavným cieľom tejto vízie a zároveň riešením pre mierovú spoluprácu 

a rozkvitanie obchodu. Centralizáciu a vytvorenie európskeho superštátu považovali 

zástancovia tejto vízie za škodlivé pre osobnú slobodu. Naopak zastávali princíp subsidiarity, 

teda riešenie problémov na čo najnižšej úrovni. Ako jedinú prípustnú centralizovanú inštitúciu 

uznávali Európsky súdny dvor, ktorého činnosť mala byť obmedzená na riešenie konfliktov 

medzi štátmi, a tak prispievať k zaisteniu štyroch základných slobôd.  

Základom klasickej liberálnej vízie bola konkurencia na všetkých úrovniach. V Európe 

by malo existovať množstvo súťažiacich politických systémov, aké existovali počas 

stredoveku až po 19. storočie.10
 Kapitál by sa mal presúvať tam, kde sú nízke mzdy, čím 

spôsobuje ich rast. Naopak pracujúci sa presúvajú za vysokými mzdami, čo spôsobuje ich 

pokles. Daňová konkurencia podporuje nízke dane a fiškálnu zodpovednosť, a konkurencia 

v oblasti peňazí vytvára tlak zo strany štátov so stabilnými menami na vysoko inflačné štáty, 

aby nasledovali ich príklad. 

Socialistická vízia usporiadania Európy je v priamom protiklade s klasikou liberálnou 

víziou. Túto víziu Európy presadzujú politici ako Delors alebo Mitterrand (obaja francúzski 

socialisti) a radi by videli Európsku úniu ako impérium – protekcionistickú navonok 

a intervencionistickú smerom dovnútra. Je to vízia centralizovaného štátu s centralizovanou 

legislatívou, ktorý by zabezpečoval prerozdeľovanie, reguláciu a harmonizáciu zákonov. Na 

najvyššej úrovni by mala prebiehať harmonizácia daní alebo sociálnych politík. 

Vydať sa týmto smerom by znamenalo, že jedného dňa sa stane EÚ tak mocná, že 

zvrchované štáty sa jej budú musieť podriadiť. V centralizovanom superštáte je oslabená 

                                                 
9
 Pozri Erhard (2006) 

10
 Boli to napríklad nezávislé mestá v Nemecku, Flámsku a v Severnom Taliansku, kráľovstvá ako Bavorsko 

a Sasko, a republiky ako Benátky a iné. Najlepším príkladom politickej rôznorodosti bolo silne decentralizované 

Nemecko. 
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demokracia a moc sa presúva do rúk byrokratov a technokratov.
11

 Na urýchľovanie integrácie 

smerujúcej k centralizácii sa v minulosti používali zbrane, dnes je to nátlak štátnej moci 

s využívaním (resp. zneužívaním) krízových situácií. Krízové situácie sa využívali 

a využívajú hlavne na vytvorenie nových inštitúcií alebo na rozšírenie oblasti právomocí už 

existujúcich inštitúcií, či na väčšiu harmonizáciu.12
 Ako napísal Václav Klaus v roku 2003: 

„Som presvedčený, že akýkoľvek problém v eurozóne bude v budúcnosti interpretovaný ako 

následok nedostatočnej harmonizácie (len formálnej unifikácie meny), čo povedie k ďalšej 

vlne postupnej harmonizácie.“13
  

Na začiatku sa Európske spoločenstvo (ES) skladalo zo zvrchovaných štátov 

a garantovalo štyri základné slobody. Za hlavné chyby spoločenstva považovali klasickí 

liberáli dotácie a intervencie v poľnohospodárskej politike a takisto zakladanie európskych 

inštitúcií. Štruktúra inštitúcií sama o sebe obsahovala prvky centralizácie. Taktiež 

rozhodovanie na základe jednomyseľnosti sa netýkalo všetkých rozhodnutí, a počet oblastí, v 

ktorých sa toto pravidlo uplatňuje, sa časom stále znižoval.  

Socialistické snahy boli badateľné už od samého začiatku európskej integrácie. Už 

Francúz Jean Monnet plánoval vytvoriť z ES viac nadnárodnú než medzivládnu organizáciu. 

Francúzska vláda sa totiž obávala nemeckého oživenia po druhej svetovej vojne. EHS 

zaručovalo Francúzom prístup k nemeckým zdrojom. Integráciou Nemecka sa taktiež malo 

predísť vzbure obyvateľstva proti povojnovým podmienkam, ktoré boli uvalené na túto 

krajinu. Zdecimované Francúzsko rýchlym pádom v roku 1940, rokmi nacistickej okupácie 

a stratou afrických kolónií sa snažilo získať stratenú slávu a vplyv, a tak sa pustilo do 

tvarovania európskeho projektu tak, aby poslúžil francúzskym cieľom.14
  

                                                 
11

 Príkladom môže byť Európska komisia – výkonný orgán EÚ, do ktorého sú komisári menovaní vládami 

členských štátov, čiže nie sú volení. 

12
 Rozšírenie operácií ECB a vytvorenie nových inštitúcií počas dlhovej krízy, viz Kap. 4.2. 

13
 Citované dňa 3. 3. 2012. Klaus. Euro a jeho budoucnost. Dostupné na: http://www.klaus.cz/clanky/1056 

14
 Zatiaľ čo francúzski farmári boli hlavnými príjemcami dotácií, Nemecko bolo čistým platcom. Nemci boli 

proti dotáciám v poľnohospodárstve, ale vzhľadom na silnú marku chceli voľný obchod. Francúzi výmenou za 

dotácie poskytli nemeckým výrobkom voľný vstup na svoj trh. 
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Francúzsky tábor a jeho centralizačné vízie sa začali obávať straty svojho vplyvu po 

rozpade Sovietskeho zväzu, kde oslobodené krajiny - ako Československo, Poľsko, Maďarsko 

a iné – si chceli užívať novonadobudnutú slobodu a podporovali liberálne usporiadanie 

Európy. Rovnako sa chceli stať súčasťou európskeho integračného projektu, čo predstavovalo 

hrozbu pri rozhodovaní na pôde ES. Preto bolo nutné zabrzdiť ďalšie rozširovanie ES o nové 

krajiny a spraviť krok k centrálnemu štátu – ako prostriedok mala poslúžiť jednotná mena. 

O jednotnej mene ako o nástroji centralizácie píše Arjen Klamer: „Predpokladalo sa, že 

akonáhle sa menová únia stane skutočnosťou, bude musieť nasledovať istý druh federálneho 

usporiadania alebo aspoň tesnejšia politická únia, aby mohla menová únia fungovať. Koč bol 

teda zaradený pred koňa. Bol to experiment. Žiadny politik sa neodvážil čeliť otázke, aké boli 

dôsledky zlyhania; alebo čo by sa stalo, ak by sa nedospelo k silnej politickej únii. Vlak musel 

pokračovať v jazde.“15
 Taktiež panovala obava z vytvorenia zóny voľného obchodu, v ktorej 

by dominovala marka. Skutočný dôvod prečo Nemecko, ktoré bolo proti socialistickej vízii, 

nakoniec súhlasilo s eurom, súvisel s jeho znovuzjednotením. Hovorilo sa, že zjednotené 

Nemecko by sa stalo príliš silným hráčom, a preto mu bolo treba zobrať jeho najsilnejšiu 

zbraň – nemeckú marku.16
 Francúzsko dostalo možnosť budovať svoj európsky štát, výmenou 

za zjednotenie Nemecka.
17

 Ako raz povedal Charles de Gaulle: „EHS je ako voz s koňom: 

Nemecko je ten kôň a Francúzsko pohonič.“18
  

Zástancovia jednotnej meny argumentovali oficiálne tým, že euro zníži transakčné 

náklady a tak pomôže obchodu, turizmu a ekonomickému rastu v Európe. Implicitne sa však 

jednotná mena považovala za prvý krok k vytvoreniu európskeho štátu. Predpokladalo sa, že 

práve spoločná mena vytvorí tlak na začatie budovania tohto štátu. 

                                                 
15

 Arjen Klamer, Borders Matter: Why the Euro is a Mistake and Why it will Fail. In The Price of the Euro 

(2004, s. 33). 

16
 Ako píše Connolly (1995, s. 4): „Pre francúzsku elitu nie sú peniaze mazivom ekonomiky, ale najdôležitejšou 

pákou moci. Ukoristenie Bundesbanky je preto pre nich v európskej monetárnej vojne veľmi cennou trofejou.“ 

17
 Väčšina inštitúcií EÚ sa nachádza vo Francúzsku a v Belgicku a sú modelované podľa francúzskeho systému 

verejnej správy. Popri angličtine je francúzština pracovným jazykov EÚ, pričom v Únii žije oveľa viac nemecky 

hovoriacich občanov.  

18
 Connolly (1995, s. 7) 
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Dlhová kríza odhaľuje chyby a trhliny projektu menovej únie a rozpútala diskusiu 

o ďalšom smerovaní európskej integrácie. Buď sa spoločná mena stane nástrojom socialistov 

a dôjde k prehĺbeniu integrácie, alebo liberálov, a Európa sa ozdraví pomocou decentralizácie. 

Tvrdenie, že by koniec eura znamenal aj koniec Európy, je veľmi mylné; znamenalo by len 

zlyhanie vízie federálneho usporiadania Európy. Existencia hospodársky integrovanej Európy 

je možná aj pri pohľade na štáty ako Veľká Británia, Švédsko, Dánsko, Česká republika, ktoré 

nemajú euro, ale využívajú štyri slobody voľného trhu. Slobodná voľba meny je v skutočnosti 

bližšia európskej hodnote slobody ako je jednotné európske platidlo. 
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3 Eurozóna ako optimálna menová oblasť 

 O výhodách spoločnej meny bolo napísané mnoho. Každému občanovi je 

zrozumiteľné, že ušetrí na zmenárenských poplatkoch pri svojich cestách do cudziny; 

každému obchodníkovi je jasné, že spoločná mena ho zbaví starostí o menové výkyvy pri 

obchodovaní s európskymi partnermi. Menová integrácia má však bohužiaľ aj negatívne 

dôsledky, o ktorých sa nehovorí a ktoré nie sú na prvý pohľad zrejmé. Ako napísal pred 150 

rokmi francúzsky ekonóm a politik Frédéric Bastiat, je tragické, keď sa berú do úvahy iba na 

prvý pohľad viditeľné, pozitívne dôsledky: „Medzi zlým a dobrým hospodárom je tento 

rozdiel: prvý sa chopí viditeľného účinku, druhý sa zameriava na účinky, ktoré je vidieť i 

účinky, ktoré je potrebné predvídať. Rozdiel ten je ohromný, pretože sa stáva skoro vždy, keď 

bezprostredný následok je priaznivý, že následky neskoršie sú zhubné a naopak.“19
 

3.1 Teória optimálnej menovej oblasti 

 Hlavným výstupom teórie optimálnych menových oblastí (OCA – Optimal Currency 

Area) je vymedzenie súboru ekonomických charakteristík, ktorých naplnenie minimalizuje 

riziká a zvyšuje prínosy členstva ekonomík v spoločnej menovej únii. Od svojho vzniku 

prešla teória pomerne dynamickým vývojom a bola rozpracovaná v mnohých štúdiách 

a vedeckých prácach. Tradičné poňatie teórie optimálnych menových oblastí sa viaže k tzv. 

rannej fáze vývoja teórie, kde je treba zmieniť okrem Mundellovej práce, taktiež príspevky 

McKinnona (1963), Kenena (1969), Ingrama (1962) a ďalších. Uvedení autori vo svojich 

prácach nadviazali na pôvodné Mundellove myšlienky o nutnosti podobného charakteru 

ekonomík a existencie alternatívnych vyrovnávajúcich mechanizmov nahradzujúcich menový 

kurz. Výsledkom je rozšírenie súborov kritérií optimálnosti menovej oblasti. 

 Medzi hlavné kritériá z ranného obdobia sa dajú radiť mobilita faktorov (hlavne 

mobilita práce), pružnosť miezd a cien, otvorenosť ekonomiky, dostatočná komoditná 

diverzifikácia produkcie, podobnosť mier inflácie. Ďalej sú to požiadavky na dostatočnú 

integráciu finančných trhov, fiškálnu integráciu a často sú diskutované aj politické faktory. 

                                                 
19

 Bastiat (1998, s. 13) 
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 Obdobie 70. a 80. rokov sa vyznačuje nižším záujmom o teóriu OCA aj z dôvodu 

prechodu kľúčových svetových ekonomík na režim riadených plávajúcich kurzov. 90. roky 

predstavujú obnovenie záujmu o teóriu optimálnych menových oblastí súvisiaceho 

s formovaním tretej fázy budovania Hospodárskej a menovej únie v Európe. Práce z tohto 

obdobia sa zaoberajú hlavne pomenovaním prínosov a nákladov prijatia spoločnej meny 

v závislosti na spoločných a odlišných charakteristikách jednotlivých ekonomík. 

Charakteristickým rysom vedeckých prác z tohto obdobia, ktorý pretrval až do súčasnosti, je 

snaha o vynájdenie indikátorov umožňujúcich presné meranie a kvantifikáciu úrovne 

napĺňania jednotlivých kritérií.  

 V súčasnosti najpoužívanejšie kritériá, ktoré boli definované v novodobom vývoji 

teórie v rámci tzv. „Novej“ teórie optimálnych menových oblastí, sú kritériá dostatočnej 

zladenosti hospodárskych cyklov a podobnosti či odlišnosti (resp. symetrie či asymetrie) 

ekonomických šokov. Meranie uvedených kritérií je zaťažené určitými metodologickými 

nedostatkami, ktorých dôsledkom je vysoká miera subjektivity pri ich interpretácii 

a vyhodnocovaní. Aj napriek tomu, sú používané ako významný argument pri načasovaní 

vstupu niektorých krajín do eurozóny.  

Existenciu na prvý pohľad neviditeľných aspektov zavedenia jednotnej meny ako prvý 

odhalil nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Robert Mundell. Ak dve časti spoločnej menovej 

oblasti nie sú dostatočne homogénne, aby medzi nimi mohlo dochádzať k jednoduchému 

presúvaniu kapitálu a pracovných síl, povedie existencia jednotnej meny skôr či neskôr k 

rastu nezamestnanosti a spomaleniu rastu v oblastiach postihnutých poklesom exportu či 

poklesom prílevu investícií. Úspešnejšie regióny budú nakoniec nútené na menej úspešné 

doplácať. Príčinou tohto javu je jednotný menový kurz pre obe časti menovej oblasti, ktorý 

narúša komparatívne výhody medzinárodného obchodu. 

 Kurz meny je daný dopytom po tejto mene a ponukou tejto meny. Dopyt tvoria 

exportéri, ktorí premieňajú svoje zahraničné tržby do domácej meny, a zahraniční investori, 

ktorí nakupujú domácu menu, aby za ňu nakupovali domáce aktíva. Ponuku tvoria importéri, 

ktorí domáce tržby menia za cudzie meny, a domáci investori, ktorí ponúkajú domácu menu, 

aby získali menu krajiny, v ktorej chcú investovať. Kurz je súčasne kľúčovou cenou, ktorá má 

vplyv na rozhodovanie importérov, exportérov aj investorov. 
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 Predstavme si menovú oblasť, ktorá je tvorená jednou časťou bohatšou a 

rozvinutejšou, a druhou časťou chudobnejšou a zaostalejšou. Kurz bude pre obe časti rovnaký 

bez ohľadu na to, z ktorej časti menovej oblasti pochádzajú exportéri či do ktorej časti 

smerujú investori. To má vážne dôsledky pre obe časti menovej oblasti. 

Pokiaľ investície smerujú prevažne do bohatšej časti, a takisto exporty pochádzajú 

prevažne z bohatšej časti, k „tvrdosti“ meny prispieva prevažne bohatšia časť menovej 

oblasti. Chudobnejšia časť tento kurz zdieľa, čo jej umožňuje lacnejšie dovážať. Bohatšia časť 

bude mať prebytok platobnej bilancie a chudobnejšia časť deficit, hoci bilancia menovej 

oblasti ako celku bude v rovnováhe. 

Pokiaľ by obe tieto časti menovej oblasti vytvorili svoje vlastné meny, ich nové kurzy 

by sa vzápätí odchýlili. Vzhľadom k vyššiemu dopytu po mene bohatšej časti by sa mena 

bohatšej časti zhodnotila a mena chudobnejšej časti by depreciovala. Obyvateľom bohatšej 

časti by zlacneli dovozy. Chudobnejšej časti by dovozy zdražili, export by sa začal vyplácať 

viac a investovanie v nej by bolo výhodnejšie. Krajina by mohla plne ťažiť zo svojich 

komparatívnych výhod, ktoré by neboli narušené pokriveným kurzom. 

Pri existencii spoločnej meny bohatšia časť dováža zo zahraničia menej ako vyváža, 

čo síce prispieva k udržiavaniu vysokého dopytu po práci – nízkej nezamestnanosti – na 

druhej strane však spotrebovaná hodnota je nižšia ako hodnota vytvorená. Chudobnejšia časť 

si vďaka „tvrdej“ mene užíva nezaslúžene lacných dovozov, avšak dopyt po pracovnej sile je 

nižší a nezamestnanosť vyššia. Spoločný kurz vytvára prerozdeľovanie bohatstva tým, že 

bohatšia časť spotrebováva menej než vytvára a chudobnejšia časť spotrebováva viac ako 

vytvára. Avšak výhoda, ktorú chudobnejšia časť má v podobe lacného dovozu, na ktorý si 

sama nezarobila, je draho preplatená pretrvávajúcim zaostávaním a vysokou 

nezamestnanosťou.  

Navyše, pokiaľ má spoločná menová oblasť aj spoločnú fiškálnu politiku, bohatšia 

časť prispieva chudobnejšej časti formou transferov na zvýšené podpory v nezamestnanosti a 

prípadné ďalšie federálne projekty politiky zamestnanosti, ako sú napríklad verejné stavebné 

projekty, dotácie postihnutým podnikom apod. 

Do roku 1993 existovala spoločná československá mena. Česká republika v rámci 

federácie bola bohatšou časťou, z ktorej putovala väčšina exportu a kam mierila väčšina 

zahraničných investícií. Nezamestnanosť v Česku bola nízka, na Slovensku až päťkrát vyššia. 
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Z Čiech na Slovensko prúdili miliardy korún v rámci rôznych podpôr a sanačných programov. 

Po rozdelení Československa sa slovenská mena voči českej znehodnotila asi o desať percent. 

Nový kurz odrážal slovenskú štruktúru dopytu a ponuky a rast slovenskej ekonomiky sa 

zrýchlil. 

Znovuzjednotené Nemecko je ďalším príkladom menovej únie v nedávnej histórii. 

Nemecká demokratická republika, ktorá bola v ekonomickom potenciáli aj výkone na konci 

80. rokov dvojčaťom bývalého Československa, vstúpila po krátkej transformácii do menovej 

únie s Nemeckou spolkovou republikou. Išlo o politický krok, ktorého ekonomické nastavenie 

nebolo príliš šťastné. Na prvý pohľad bol výmenný kurz výhodný pre východonemeckých 

spotrebiteľov. Producentom však lámal väz. Znamenal nadhodnotenie východonemeckých 

nákladov, hlavne nákladov mzdových. Väčšina pôvodných podnikov nemohla prežiť a ich 

reštrukturalizácia spoločne s privatizáciou priniesli zánik radu pracovných miezd a rýchly 

nárast nezamestnanosti. Zatiaľ čo východonemecké náklady boli nadhodnotené, životná 

úroveň nedosahovala štandardov západných spolkových krajín. Nezamestnanosť a očakávanie 

lepších pracovných a životných podmienok viedli k masovej emigrácii, hlavne mladých 

a vzdelaných. Dotácie, ktoré posielajú daňoví poplatníci zo Západu na Východ, len za prvé tri 

roky od zlúčenia Nemecka dosiahli bilión eur. Okrem financovania podpôr v nezamestnanosti 

išlo predovšetkým o dotácie stavebnému priemyslu, ktorý vďaka tomu zamestnával až tretinu 

pracovných síl. Ekonomika východných spolkových krajín sa stabilizovala len veľmi pomaly. 

Presťahovanie hlavného mesta späť do Berlína a stavebná obnova Lipska či Drážďan vytvorili 

investičný rastový impulz, ktorý bol však veľmi pomalý a nedosiahol očakávaného efektu.
20

 

Snahy na oživenie mimo týchto centier narážali na nedostatok pracovných síl, hlavne 

kvalifikovaných.             

3.2 Heterogenita Eurozóny 

 Ekonomická nesúrodosť krajín eurozóny je príčinou toho, že členstvo v tejto menovej 

únii prináša (okrem pozitívnych dopadov) nespochybniteľné ekonomické náklady. Ekonómia 

ako spoločenská veda presahuje však aj do javov politických, takže nemôžeme zanedbať aj 
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 Ako uvádza Mach (2003, s. 27): „Nemecká vláda svojimi dotáciami stavia na východe len hladné múry, keďže 

okolo milión bytov a kancelárií zostáva prázdnych.“ 
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politické dôsledky ekonomickej nesúrodosti eurozóny. Čím väčšia je heterogenita, tým je 

väčšia tendencia k fiškálnemu prerozdeľovaniu medzi krajinami, k väčšiemu a silnejšiemu 

spoločnému európskemu rozpočtu, ktorý by mohol suplovať a zahladzovať niektoré 

z dôsledkov ekonomickej nesúrodosti.  

 Eurozóna mala a aj má svoje úspechy, medzi ktoré napríklad patrí skutočnosť, že 

inflácia spoločnej meny sa v priemere (avšak nie vo všetkých členských krajinách) pohybuje 

okolo 2 % ročne, čo sa dá považovať za pozitívny výsledok. Na druhej strane nie je možné 

prehliadať sklamania, ktoré z eurozóny plynú. Z nich je na prvom mieste nevýrazný výkon 

reálnej ekonomiky eurozóny. Vôbec sa nesplnili očakávania, že jednotná mena povedie 

k nejakému skokovému zlepšeniu hospodárskeho rastu členských krajín. Čiastočne sa jednalo 

o sklamanie spôsobené nenaplnením príliš optimistických očakávaní, že vytvorenie väčšieho 

celku bude zdrojom väčšej ekonomickej sily a podobne. Hospodársky rast v mnohých 

krajinách bol skôr pomalší ako pred zavedením novej meny, nie rýchlejší.  

Graf 3.1 – Inflácia v eurozóne (HICP v %, do roku 1996 na základe CPIs)  

 

Zdroj: ECB, vlastná úprava. 

 Nesúrodosť alebo heterogenita členských krajín sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Ako 

prvú môžeme spomenúť nesúrodosť ekonomickú, a to dvoch druhov. Jednak je to 

heterogenita cyklická, ktorá znamená, že členské štáty sa nachádzajú v daný moment v rôznej 

fáze hospodárskeho cyklu. Toto je druh nesúrodosti, ktorého sa obávali dávno pred vznikom 

menovej únie a ekonomická teória ho už od 60. rokov študuje v rámci teórie o optimálnej 

menovej oblasti. To, že eurozóna netvorí optimálnu menovú oblasť v tom zmysle, že by úplne 
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naplnila Mundellove kritériá optimálnosti, bolo ekonómom zrejmé od začiatku. Dnes sa už dá 

povedať, ktorým z členských krajín „sedela“ najlepšie a ktoré naopak potrebovali úrokové 

sadzby vyššie alebo nižšie. 

 Druhý typ heterogenity nebol na začiatku tak populárny a ekonómovia mu neprikladali 

veľkú váhu. Dnes sa javí byť významnejší ako cyklická heterogenita. Táto druhá nesúrodosť 

je dôsledkom predovšetkým rozdielnych ekonomických a cenových úrovní krajín, ktoré sú 

súčasťou menovej únie. Má teda oveľa trvalejšiu povahu ako heterogenita cyklická a bude 

významná hlavne pre nové členské krajiny, ktoré do menovej únie vstúpili nedávno, alebo sa 

na vstup chystajú. 

 Posledná nesúrodosť síce nie je rýdzo makroekonomická, ale je nemenej dôležitá. 

Takouto nesúrodosťou je heterogenita fiškálna, hlavne heterogenita daňová, ale aj 

heterogenita deficitov verejných financií a štátnych dlhov. Táto nesúrodosť nebola pre nikoho 

prekvapivá. Každý vedel, že do eurozóny vstupujú krajiny s viac či menej odlišnými 

daňovými systémami, s väčšími či menšími zdedenými dlhmi, s rôznymi fiškálnymi 

tradíciami a postojmi k rozpočtovým schodkom.  

3.2.1 Asymetrické šoky 

 Asymetrický šok je ekonomický termín, ktorým sa označuje taká udalosť, ktorá 

postihuje len určitú národnú ekonomiku alebo ktorá vyvoláva v jednotlivých ekonomikách 

diferencované dopady, a to zvlášť na hospodársky rast a zamestnanosť. Asymetrické šoky 

predstavujú vážne problémy pre spoločnú menovú politiku. Pokiaľ je poruchou postihnutý len 

určitý článok alebo sektor menovej únie, najviac zasiahnutá ekonomika už nemôže riešiť 

svoje problémy pomocou zmien kurzu či úrokových sadzieb, teda pomocou samostatnej 

menovej politiky, naopak sa stáva príjemcom jednotnej menovej politiky, ktorá sa riadi 

pomermi v celej menovej únii.   

Takýto typ heterogenity vzniká kvôli tomu, že aj ekonomiky, ktoré sú si v mnohých 

ohľadoch veľmi podobné, sú vystavené v daný okamih rôznym dopytovým a ponukovým 

šokom. Existencia tohto druhu šoku je v rozpore s tézou o optimálnych menových zónach 
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a tieto neočakávané impulzy v menovej únii vytvárajú náklady, ktoré by inak nevznikli pri 

samostatných menových politikách.21
 

Šoky môžu byť vo vnútri menovej únie navzájom natoľko odlišné, že majú dokonca 

opačné znamienko – zatiaľ čo je v jednej ekonomike nepredvídateľný výkyv agregátneho 

dopytu kladný (tj. pozitívny dopytový šok), v inej ekonomike môže byť v rovnakom okamihu 

záporný. Zatiaľ čo by samostatné menové politiky reagovali opačne (každá iným smerom), 

spoločná menová politika musí v daný moment reagovať na situáciu menovej únie ako celku. 

Problémom menovej únie nie je existencia takýchto šokov, ale ich nesynchronizovanosť 

a nezladenosť pre jednotlivých členov menovej únie v daný moment. Táto 

nesynchronizovanosť potom vedie k tomu, že spoločná menová politika nemôže pôsobiť proti 

týmto šokom tak intenzívne ako samostatná menová politika. Dokonca sa môže stať, že 

spoločná menová politika pôsobí v opačnom smere, ako by pôsobila samostatná menová 

politika. To má potom za následok, že neočakávané ekonomické impulzy nie sú pri spoločnej 

menovej politike tak tlmené, alebo sú dokonca prehlbované. Následkom toho, by mohol byť 

hospodársky rast pri spoločnej menovej politike v niektorých členských krajinách viac 

nestabilný ako pri samostatných menových politikách. Negatívnym dôsledkom spoločnej 

menovej únie by tak mohol byť – za inak rovnakých okolností – nárast ekonomickej 

nestability.  

Pri určení, či je, alebo nie je heterogenita príliš veľká na vstup do menovej únie, ide 

jednoducho o posúdenie, či dopytové a ponukové šoky nastávajú v jednotlivých krajinách 

v podobných alebo dokonca v rovnakých časových okamihoch. Problémom je, že v realite 

dochádza k potlačeniu väčšej alebo menšej časti asymetrických šokov reakciou domácej 

hospodárskej politiky a následne sa potom zdá, že hodnotené krajiny sú zladenejšie, ako 

v skutočnosti sú. Až keď je reakcia hospodárskej politiky obmedzená (rovnaká menová 

politika pre všetky krajiny), veľkosť a frekvencia asymetrických impulzov vypláva viac na 

povrch. 

Otázkou teda je, do akej miery spoločná menová politika „sedí“ všetkým jej členom, 

respektíve do akej miery sa dá o úrokových sadzbách povedať „one size fits all“. 

                                                 
21

 Samostatná menová politika je menová politika štátu, ktorá má vlastnú centrálnu banku a nezafixovaný kurz 

svojej meny na kurz meny inej krajiny.  
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Kvantifikácia šokov je však veľmi ťažká, pretože by bolo nutné vedieť, aký by bol dopyt či 

ponuka, keby ku šoku nedošlo. Preto táto veličina môže byť len odhadovaná. Za túto 

nepozorovateľnú veličinu je však logicky možné dosadiť potenciálny produkt. Ten vyjadruje 

stav, v ktorom sú podľa predpokladu trhy v rovnováhe, nezamestnanosť je na svojej 

prirodzenej úrovni, výrobné  kapacity sú využívané v takej miere, s akou vlastníci počítali 

atď. Pri sledovaní rozdielu medzi skutočným a potenciálnym produktom (medzery produkcie) 

však stále nebude jasné, či ide o šok dopytový alebo ponukový. Centrálna banka by totiž 

reagovala na rovnakú odchýlku od potenciálneho produktu odlišne v závislosti na tom, či by 

sa jednalo o šok zo strany dopytu alebo ponuky. S odhliadnutím od tohto faktu je možné 

využiť rozdiel medzi skutočnou produkciou a potenciálom ako súhrnnú veličinu, pomocou 

ktorej môžeme zistiť, do akej miery sú členské ekonomiky menovej únie zjednotené 

z pohľadu, akú zmenu úrokových sadzieb by potrebovali. 

Nasledujúci graf porovnáva rozdiely medzi skutočným a potenciálnym produktom 

v jednotlivých krajinách s medzerou produktu v eurozóne ako celku.22
 Z takéhoto porovnania 

bude možné vyvodiť závery o cyklickej zladenosti alebo naopak o nesúrodosti. Pokiaľ by fáza 

cyklu bola načasovaním aj svojím rozmerom zhodná s cyklom v eurozóne, potom by bola 

hodnota tohto ukazovateľa rovná nula. Naopak, čím je hodnota ukazovateľa vyššia, tým je 

heterogenita závažnejšia. 
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 Pre každú krajinu v každom roku je spočítaný rozdiel medzi medzerou produkcie danej krajiny a medzerou 

produkcie eurozóny. Následne je spravený priemer absolútnych hodnôt týchto rozdielov pre danú krajinu. Tento 

ukazovateľ teda hovorí, o koľko percentuálnych bodov bol HDP danej krajiny v priemere vzdialený (jedným či 

druhým smerom) od medzery produkcie celej eurozóny.   
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Graf 3.2 – Priemerná vzdialenosť jednotlivých krajín od cyklickej polohy eurozóny (v % HDP, obdobie 1999-2010) 

   

Zdroj: Tomšík (2011), vlastná úprava.  

 Hospodársky cyklus vo Francúzsku, Nemecku a Taliansku mal veľmi podobný 

priebeh ako hospodársky cyklus celej eurozóny. Problém je však v tom, že tieto krajiny tvoria 

spolu viac ako 2/3 HDP eurozóny, takže majú silný vplyv na hospodársky cyklus eurozóny 

ako celku. Aj preto je priebeh ich hospodárskych cyklov obdobný ako v eurozóne. Pretože sa 

menová politika prispôsobuje potrebám eurozóny ako celku, pasuje najviac práve týmto 

krajinám. Naopak najhoršia synchronizácia hospodárskych cyklov bola pozorovaná v Írsku, 

Grécku a Portugalsku. Aj keď Írsko preukazovalo výbornú časovú zladenosť hospodárskeho 

cyklu s eurozónou (cyklický priebeh rovnakým smerom v danom okamihu), jeho 

kvantitatívne odchýlky medzier produktu od eurozóny boli obrovské a tvorili v priemere 

takmer 3% HDP Írska. Spoločná menová politika nie je nastavená ideálne pre potreby 

ekonomík týchto štátov a ľahko môže spôsobiť škody menšieho alebo väčšieho rozsahu.   

    

3.2.2 Rozdiely cenových hladín a ekonomických úrovní 

 Členské ekonomiky menovej únie sa od seba môžu odlišovať aj svojim dlhodobým 

hospodárskym rastom. Otázka znie, ako tieto rozdiely, ktoré pretrvávajú dlhodobejšie ako 

vyššie zmienené asymetrické šoky, reagujú navzájom s jednotnou menovou politikou. Tento 
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druhý typ heterogenity sa nachádza v tieni diskusie o asymetrických šokoch, no ukazuje sa, že 

je nemenej dôležitý. 

 Jav, ktorý je zdrojom tohto druhého typu heterogenity, súvisí predovšetkým s 

rozdielnosťou mier inflácie v členských krajinách eurozóny. Nejde pritom o krátkodobé 

a náhodné inflačné výkyvy, ku ktorým dochádza prirodzene. Dočasné a kvantitatívne malé 

výkyvy nemajú žiadny výrazný vplyv. Rovnako nejde o jednorázové, väčšinou len veľmi 

malé, zvýšenie cien, ku ktorému došlo v dôsledku „zaokrúhľovacieho efektu“ pri prepočte 

cien vyjadrených v pôvodných menách  na ceny v jednotnej mene. Ide tu hlavne 

o systematické a dlhodobé rozdiely v tempách rastu cenovej hladiny.  

 Do roku 1997 sa miery inflácie v európskych krajinách, ktoré sa v tom období 

usilovali o vstup do eurozóny, postupne zbližovali. Toto zbližovanie bolo pochopiteľne 

vyvolané zámerom krajín splniť inflačné maastrichtské kritérium pre vstup do menovej únie. 

Ale už krátko po vzniku eurozóny sa miery inflácie (naďalej nijak neovplyvňované už 

neexistujúcimi národnými menovými politikami) začali odlišovať. Dnes je už všeobecne 

známe, že vo vnútri menovej únie sa vyprofilovali krajiny, ktoré majú infláciu dlhodobo 

podpriemernú, a krajiny, s infláciou dlhodobo a výrazne nadpriemernou. Reprezentantom 

prvej skupiny krajín je na prvom mieste Nemecko, druhú skupinu zastupujú Grécko, 

Španielsko, Portugalsko a  Írsko. 

Graf 3.3 – Inflácia krajín eurozóny (rast HICP v %, priemer za obdobie 1999-2011) 

 

Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 
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 Jedny z príčin, ktoré spôsobovali odlišné miery inflácie, boli cyklického charakteru. 

Tieto cyklické príčiny napríklad podporili rýchly rast cien v Írsku, ktoré sa nachádzalo po 

väčšinu svojej existencie v menovej únii nad svojím potenciálom a nezamestnanosť tam bola 

pod svojou prirodzenou mierou. Naopak v Nemecku, ktorého ekonomika bola dlhú dobu pod 

svojim potenciálnym produktom, prispela cyklická situácia k nižšej ako priemernej inflácii. 

Toto sú však len sekundárne dôsledky ďaleko hlbšieho mechanizmu nazývaného Ballasov-

Samuelsonov efekt, ktorý platí v dlhodobejšom časovom meradle. Jeho východiskom je, že 

produktivita nerastie vo všetkých sektoroch rovnomerne. Empiricky sa ukazuje, že 

v odvetviach produkujúcich medzinárodne neobchodovateľný tovar (čiže hlavne v odvetviach 

služieb) rastie produktivita pomalšie, ale mzdy v týchto odvetviach rastú zhruba rovnakým 

tempom ako v odvetviach s rýchlym rastom produktivity. Kým v obchodovateľnom sektore 

má rast miezd priestor vytvorený rýchlym rastom produktivity, v neobchodovateľnom sektore 

je rast miezd možný len vďaka rastu cien – vyššej inflácii. Vzniknutý inflačný diferenciál sa 

nazýva tiež duálna inflácia. V dôsledku toho ceny statkov produkovaných 

neobchodovateľným sektorom musia rásť rýchlejšie. Vďaka tomu je potom cenová hladina 

v bohatých krajinách vyššia ako v krajinách s nízkym HDP na obyvateľa. Na základe tohto 

efektu je možné v krajinách, ktoré dlhodobo rastú rýchlejšie ako priemer eurozóny, pozorovať 

rýchlejší ako priemerný rast cien a naopak. Preto podstatnou príčinou heterogenity druhého 

typu je tempo dlhodobého rastu.  

Dopad to bude mať predovšetkým na infláciu v bývalých tranzitívnych ekonomikách, 

ktoré sa rozhodli (alebo sa rozhodujú) vstúpiť do menovej únie. Hlavne teda v rýchlo 

rastúcich a konvergujúcich ekonomikách, ktorých ekonomická úroveň a cenová hladina sa 

zatiaľ len doťahuje na úroveň eurozóny ako celku. Diferenciál rastu produktivity a duálna 

inflácia sú v tranzitívnych ekonomikách spravidla väčšie ako v rozvinutých ekonomikách, 

pretože produktivita práce v obchodovateľnom sektore transformujúcich sa krajín je nižšia a 

vďaka dobiehaniu rastie rýchlejšie ako v rozvinutých ekonomikách.  

Dôležitý je však dopad dlhodobých rozdielov v mierach inflácie na reálnu ekonomiku, 

ku ktorému dochádza prostredníctvom odlišnej reálnej úrokovej miery.23
 Reálna úroková 

miera predstavuje fundamentálne ocenenie dočasného poskytnutia kapitálu (peňazí), 

                                                 
23

 Reálnu úrokovú mieru krajiny eurozóny reprezentuje rozdiel nominálnej úrokovej sadzby eurozóny a miery 

inflácie v členskej krajine.  
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zodpovedajúce cenovej hladine konštantnej v čase. V rámci eurozóny boli nastavené nízke 

úrokové sadzby pre Írsko, Španielsko, Portugalsko a Grécko. Krajiny ako Nemecko, 

Francúzsko, Fínsko a Rakúsko mali v priemere za svoje pôsobenie v menovej únii úroky zase 

zbytočne vysoké. 

Rozličné reálne úrokové miery uvádzajú do pohybu ďalšie ekonomické procesy, 

z ktorých časť má veľmi nebezpečnú tendenciu ku sebaposilňovaniu. Nízke až záporné reálne 

úrokové sadzby vedú k prehrievaniu ekonomiky a k nadmerným investíciám, ktorých 

štruktúra môže byť chybná. Prehrievanie ekonomík s nízkymi reálnymi sadzbami má 

tendenciu k zvyšovaniu inflácie a nominálnych miezd (presnejšie sa zvyšuje inflácia 

v neobchodovateľnom sektore, pretože ceny v obchodovateľnom sektore sú držané 

zahraničnou konkurenciou). Zvýšená inflácia zase spätne pomáha udržať reálne úroky nízko 

alebo ich ešte viac znižuje. Jedná sa teda o sebaposilňujúci proces. Tento proces nemôže trvať 

donekonečna a jeho ukončenie môže byť pre krajiny s nízkymi reálnymi sadzbami veľmi 

bolestivé.  

Ďalším následkom rôznorodosti reálnych úrokových sadzieb je roztváranie nožníc 

v oblasti prebytkov alebo deficitov bežného účtu platobnej bilancie.24
 Nízke reálne úrokové 

miery majú tendenciu zvyšovať domáce investície a naopak znižovať domáce úspory, čo 

spôsobuje vznik deficitu bežného účtu. Presne naopak to funguje v krajinách s vysokými 

reálnymi úrokovými sadzbami. V prípade, že by mali krajiny samostatné menové politiky 

a ich menové kurzy by mohli navzájom fluktuovať, deficity alebo prebytky bežného účtu 

platobných bilancií by naštartovali vyvažujúce procesy (zmeny úrokových sadzieb 

a menových kurzov). Takéto procesy v menovej únii prebehnúť logicky nemôžu. Avšak môžu 

v nej deficity a prebytky bežných účtov dosahovať veľkých rozmerov a predstavovať také 

percento z HDP, ktoré by v krajinách so samostatnými menovými politikami nebolo 

investormi tolerované. Ukazuje sa, že v eurozóne presne k tomu začalo dochádzať.  

Hoci na povrchu sa ukazuje bežný účet platobnej bilancie eurozóny ako celku 

približne vyrovnaný, pod povrchom vzniká značné pnutie. Skupina nízko inflačných krajín 

má v súčte silno prebytkové platobné bilancie, zatiaľ čo vysoko inflačné krajiny majú bilancie 

                                                 
24

 Bilancia bežného účtu platobnej bilancie definične zodpovedá rozdielu medzi domácimi úsporami a domácimi 

investíciami. 
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deficitné a ich deficity kvantitatívne odpovedajú zhruba prebytkom v prvej skupine. Nízko 

inflačné krajiny tak fakticky financujú deficity bežných účtov vo vysoko inflačnej skupine. 

Na prvý pohľad sa môže zdať, že kapitál tečie tam, kde je jeho výnosnosť najvyššia, a odteká 

z krajín, kde nie je toľko investičných príležitostí. Pokiaľ by to tak bolo, jednalo by sa 

o realokáciu kapitálu, ktorá zvyšuje efektívnosť využitia vzácnych zdrojov. Rozdelenie krajín 

v menovej únii na financujúce a financované nie je až tak bez problémov. Hlavne financované 

krajiny sa po čase stávajú závislé na prílive investícií. Ak sa banky rozhodnú obmedziť 

transfer kapitálu svojim pobočkám alebo bankám do týchto krajín, tak nastane kontrakcia. 

Navyše si krajiny kontrakciu v menovej únii nemôžu uľahčiť depreciáciou meny. Po ukončení 

dlhotrvajúceho nadmerného úverového čerpania dochádza k prehodnoteniu mnohých 

investičných projektov. Mnoho z nich sa ukáže ako chybných a kapitál do nich investovaný je 

z časti stratený. Čiže to, čo sa javilo ako realokácia kapitálu, ktorá by mohla zvýšiť 

efektívnosť, naopak viedlo ku stratám vzácnych zdrojov. 

3.2.3 Fiškálna heterogenita 

 Posledný typ heterogenity je heterogenita fiškálna, ktorá najviac vyplávala na povrch s 

príchodom finančnej krízy v rokoch 2008 - 2009. To, že krajiny sú z fiškálneho hľadiska 

odlišné, bolo zrejmé už na začiatku. V okamihu vstupu do menovej únie však nebolo jasné, 

akým spôsobom bude táto nesúrodosť vplývať na jednotnú menu. 

Jednou z funkcií verejných financií je funkcia redistribučná, čo znamená prerozdelenie 

bohatstva medzi ekonomickými subjektmi. Jedným zo základných nástrojov redistribúcie 

bohatstva a príjmov je práve daňový systém, v ktorom vzájomné pomery daňových sadzieb 

a konštrukcia daňových základov určujú progresivitu daňového systému, daňové zaťaženie 

kapitálu, daňové zaťaženie práce, spotreby atď. Takže bude otázne, aký vplyv má spoločná 

mena na priame a nepriame dane ako také, a či podmieňuje alebo nepodmieňuje daňovú 

unifikáciu.  

 Čo sa týka priamych daní (hlavne daní z firemných ziskov), bude spoločná menová 

politika tlačiť na ich harmonizáciu hlavne prostredníctvom mechanizmu, akým je voľný 

pohyb kapitálu. Práve vďaka voľnému pohybu kapitálu dochádza k daňovej konkurencii 

medzi krajinami, ktorá má tendenciu tlačiť daňové sadzby krajín smerom nadol. Nie je to teda 

spoločná mena, ale voľný pohyb kapitálu, ktorý umožňuje daňovú konkurenciu. Avšak je 

možné povedať, že existencia spoločnej meny daňovú konkurenciu minimálne zintenzívňuje. 
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Pokiaľ totiž existujú dve samostatné menové ekonomiky, ich menové kurzy sa navzájom 

neustále menia a rovnako tak ich daňové sadzby sú odlišné. Investori tak zvažujú pri 

rozhodovaní aj ďalšie faktory, ktoré robia rozdiely v daňových sadzbách menej zásadnými. 

Napríklad zmena kurzu medzi krajinou do ktorej plynie kapitál a krajinou pôvodcu kapitálu 

môže celkom vymazať úsporu, ktorá plynie z rozdielu medzi daňovými sadzbami. Podobne 

rozdiel medzi úrokovými sadzbami v rozsahu +/- 2 percentuálne body vytvára taký rozdiel 

v nákladoch dlhového financovania projektu, že zmarí úspory plynúce aj z niekoľko násobne 

vyšších rozdielov v daňových sadzbách. Úloha jednotnej meny sa teda javí ako pozitívna, 

pretože si suverénne krajiny navzájom konkurujú, čo spôsobuje znižovanie daňových sadzieb 

alebo zavádzanie iných opatrení, ktorými si snažia krajiny udržať kapitál na svojom území 

(napr. zjednodušenie a sprehľadnenie daňového systému). 

 Vývoj v Európskej únii smeruje však k obmedzeniu konkurencie daňových systémov 

prostredníctvom ustanovenia minimálnych sadzieb dane. Niektoré krajiny (napr. Írsko, 

Estónsko) museli zvýšiť alebo prisľúbiť zvýšenie daní. Na druhej strane krajiny eurozóny 

s nadpriemernými daňovými sadzbami (napr. Nemecko, Francúzsko) volajú po ďalšom 

zvyšovaní daní a zjednotení daňových základov. Dá sa teda povedať, že tlak na harmonizáciu 

daní je nepriamym dôsledkom spoločnej meny. Priamym ekonomickým dôsledkom je totiž 

opak - zintenzívnenie daňovej konkurencie. Až politickou reakciou na daňovú konkurenciu sú 

snahy dane harmonizovať a tak daňovú konkurenciu otupiť.  
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Graf 3.4 – Porovnanie sadzieb dane z príjmu právnických osôb v krajinách eurozóny v roku 2000 a 2011 (v %) 

 

Zdroj: Eurostat, Taxation trends in the European Union, 2011 

V grafe môžeme sledovať, že daňová konkurencia tlačila sadzby dane z príjmu 

právnických osôb nadol vo všetkých krajinách eurozóny (okrem Malty). Z celej EÚ je to až 

25 krajín, ktoré za posledných 11 rokov sadzby dane znížili. Medzi krajiny s výrazným 

poklesom sadzby dane z príjmu právnických osôb patria Nemecko, Cyprus a Grécko. Medzi 

členskými krajinami EÚ sú však naďalej značné rozdiely v zdaňovaní právnických osôb. 

Kombinovaná sadzba dane sa pohybuje od 10 % do 35 %. Najnižšia sadzba dane z príjmu 

právnických osôb je na Cypre (10 %) a v Írsku (12,5 %), najvyššia sadzba kombinovanej dane 

z príjmu právnických osôb je na Malte (35 %), Francúzsku (34,4 %) či Belgicku (34 %).   

Praktické uplatňovanie konkurencie v daňovej oblasti vedie k zodpovednejšiemu 

nastaveniu daňového systému, či rozvoju podnikania a ekonomickému rastu v dôsledku 

priaznivého podnikateľského prostredia. Ako tvrdí Tomšík (2011, s. 43), „daňová 

konkurencia medzi krajinami je pre ekonomiku z dlhodobého hľadiska omnoho dôležitejšia 

a prebije aj čiastkové neefektívnosti plynúce z umelých komparatívnych výhod vytvorených 

rozdielnymi daňovými sadzbami. Daňová konkurencia vedie ceteris paribus k nižším daniam 

a permanentne stráži veľkosť verejných výdajov tým, že im kladie tvrdšie rozpočtové 

obmedzenie. A to prispieva k vyššiemu dlhodobému rastu ekonomík.“ 
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Ďalším problémom týkajúcim sa fiškálnej heterogenity sú rôzne deficity a verejné 

dlhy jednotlivých členských štátov. Predstavme si, že na počiatku menovej únie majú všetci 

jej členovia vyrovnané verejné financie. Jeden z týchto členov sa rozhodne znížiť dane alebo 

zvýšiť verejné výdaje v takom rozsahu, že jeho verejné financie upadnú do značného deficitu. 

Pokiaľ verejné financie ostatných členov zostanú vyrovnané a deficitná krajina nie je 

potrestaná, dostáva sa tak do jednoznačnej výhody – môže si dovoliť nižšie dane a vyššie 

výdaje, zatiaľ čo náklady v podobe nižších súkromných investícií a výdajov sú rozptýlené do 

celej menovej únie. Je to klasický prípad čierneho pasažiera. Postupne tak silnejú tendencie 

ku deficitným verejným financiám v ostatných krajinách menovej únie, pretože členské 

krajiny si môžu vybrať medzi dvoma alternatívami – buď budú čiernymi pasažiermi na úkor 

ostatných, alebo budú obeťami čierneho pasažierstva druhých. Nepotrestané deficity v jednej 

krajine teda evidentne vedú k spusteniu deficitov aj vo všetkých ostatných členských 

krajinách. Naopak zodpovedná krajina menovej únie s vyrovnanými verejnými financiami 

bude trestaná za deficity ostatných deficitných krajín. Bez dodatočného pravidla, ktoré by 

umožnilo udržať verejné financie vyrovnané u všetkých členov, by jednotlivé krajiny, teda aj 

eurozóna ako celok skončili v rovnováhe s vysokými úrokovými sadzbami a vysokými 

deficitmi verejných financií. Preto bolo prijatie Paktu stability a rastu základnou podmienkou 

životaschopnosti projektu menovej únie. 

 „Predeurová“ literatúra sa najviac zaoberá odhadmi prítomnosti alebo neprítomnosti 

asymetrických šokov, porovnáva pružnosť na trhoch práce alebo aplikuje teóriu optimálnych 

menových oblastí na jednotlivé krajiny atď. To všetko je síce relevantné, ale najväčší úder pre 

menovú úniu prichádza z oblasti, ktorú očakával málokto – a to z oblasti verejných dlhov. 
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4 Funkčnosť eurozóny v čase krízy 

 Príchod finančnej krízy z USA do Európy bol nevyhnutný a neodvrátiteľný. To sa 

však nedá povedať o jej následných ohromných dopadoch na niektoré ekonomiky menovej 

únie, ktoré nemuseli byť tak drastické. O tom, aké nakoniec v skutočnosti boli, rozhodlo 

viacero faktorov. Zlyhali tak verejné autority, ako aj aktéri finančných trhov (ratingové 

agentúry, portfólio manažéri, banky). Verejné rozpočty zlyhali nielen v Grécku, ale aj v 

mnohých ďalších európskych krajinách. Menová politika Európskej centrálnej banky zlyhala 

obzvlášť ťažko. Finančné trhy odhalili kumulovanú chybu v hodnotení rizika zlyhania 

verejných dlhov a korigovali ju, bohužiaľ so značnými turbulenciami. Jednotlivé štáty 

a orgány EÚ museli na takúto situáciu reagovať. Spočiatku autority poslali, celkom chaoticky 

a nekoncepčne, finančným trhom zlostnú odpoveď za to, že prehodnotili riziká – snahy 

o zákaz krátkych predajov dlhopisov, o reguláciu ratingových agentúr alebo o ich nahradenie 

nejakým verejným ratingom. Takéto opatrenia čisto politického charakteru smerovali celkom 

mimo a nemali šancu na úspech. Ďalšie hospodársko-politické opatrenia sa snažia riešiť 

priamo problém vysoko zadlžených krajín, avšak tým najhorším možným spôsobom. 

4.1 Zlyhanie Paktu stability a rastu a nárast dlhov 

 Ešte pred prijatím eura sa na politickej scéne vyhlasovalo, že euro bude stabilná mena 

porovnateľne s markou aj vďaka konvergenčným kritériám, nezávislosti ECB a sankciám, 

ktoré určoval Pakt stability a rastu za nedodržanie stanovených kritérií. V konečnom dôsledku 

všetky tri argumenty zlyhali. 

 Konvergenčné kritériá sa neaplikovali automaticky a Rada EÚ mohla stále rozhodnúť 

o prijatí krajín do menovej únie kvalifikovanou väčšinou. V skutočnosti Rada EÚ takto prijala 

krajiny ako Taliansko a Belgicko aj napriek tomu, že nespĺňali kritérium verejného dlhu 

stanoveného na maximálnu hodnotu 60% HDP. Toto kritérium nespĺňalo dokonca ani 

Nemecko. Nehovoriac o tom, že mnohé krajiny sa zmestili do limitov len vďaka účtovným 

trikom, ktoré oddialili ich výdavky do budúcnosti, alebo vytvárali jednorazové príjmy. Týkalo 

sa to aj kritéria úrokových sadzieb, ktoré mnohé krajiny spĺňali len preto, že sa očakával ich 

vstup do menovej únie. 
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 Ďalšou slabosťou Paktu stability a rastu bolo, že vinníci mohli rozhodovať sami o tom, 

či budú potrestaní alebo nie. Totiž v prípade, že vláda porušujúca kritériá nevykoná nápravu 

v danej oblasti napriek upozorneniam zo strany Európskej komisie, bola potrebná 

dvojtretinová väčšina Rady (v tomto prípade Rady pre hospodárske a finančné záležitosti - 

EcoFin) na rozhodnutie o uvalení sankcií, ktoré mohli dosiahnuť až pol percenta HDP. Do 

dnešného dňa nemusela za svoje zlyhania platiť žiadna krajina. 

 EcoFin oslabil Pakt stability a rastu ešte viac tým, že definoval niekoľko situácií 

a výdavkov, ktoré ospravedlňovali porušenie limitu pre deficit stanovený na 3% HDP. Patrili 

sem situácie ako prírodné katastrofy, klesajúci HDP, krízy, výdavky na výskum a inovácie, na 

medzinárodnú solidaritu, európsku politiku, na penzijné reformy. Takéto riešenie otvorilo 

členským krajinám ďalšie možnosti ako sa skryť pred nezodpovedným hospodárením s 

verejnými financiami. Reforma Paktu stabilitu a rastu v podstate znamenala bianko šek pre 

deficity a politici definitívne znefunkčnili nástroj, od ktorého priamo závisela stabilita 

spoločnej meny.   

Po prvý krát bol pôvodný Pakt stability a rastu „aktivovaný“ proti Írsku v roku 2001, 

a stalo sa tak v pomerne kontroverznej situácii. Írsko totiž v tomto období dosahovalo 

prebytkový rozpočet, ale prebytok bol menší ako sa predpokladalo, a preto bolo vydané tzv. 

včasné varovanie. Navyše oficiálne varovanie z Bruselu prišlo v čase, kedy väčšina členov 

eurozóny dosahovala väčšie či menšie deficity verejných financií, a preto bolo verejnosťou aj 

politickými zástupcami vnímané ako bezprecedentné zasahovanie do vnútorných záležitostí 

krajiny. Do problému s deficitom sa neskôr dostali aj ďalšie malé členské krajiny 

(Portugalsko, Grécko), avšak podstatné bolo, že do rozporu s pravidlami Paktu stability 

a rastu sa dostalo Nemecko a Francúzsko. Zatiaľ čo v prípade Grécka a Portugalska pravidlá 

zostali aj naďalej zachované, v prípade Nemecka a Francúzka viedol nadmerný deficit ku 

reforme Paktu stability a rastu. Aj napriek tomu, že mali byť podľa pôvodných pravidiel štáty 

penalizované za pretrvávajúce deficity, bola táto penalizácia pre tento prípad úplne zrušená. 

 Zo spoločnej meny začali najviac profitovať vysokoinflačné krajiny, ktorých úrokové 

sadzby hlavne na vládnych dlhopisoch euro výrazne znížilo. Tým pádom vlády platili za svoje 

dlhy nižšie úroky. V roku 1996 platili Taliani za svoj dlh približne 110 miliárd eur. V roku 

1999 to bolo už len 79 miliárd.25
 Naopak Nemecko a ďalšie nízkoinflačné krajiny platili 

                                                 
25

 Bagus (2010) 
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vyššie úroky ako by platili za normálnych okolností. Pritom ručili za dlh južných 

vysokoinflačných krajín, ktorých úroky nezodpovedali skutočnému riziku. Trhy obvykle 

tvrdo trestajú rozpočtovú nedisciplinovanosť vyššími úrokovými sadzbami 

a znehodnocovaním meny. Zavedenie spoločnej meny viedlo k oneskoreniu tohto trestu.  

 Pokušenie hospodáriť s vysokým deficitom je v EMÚ takmer neodolateľné. Následky 

bezohľadnej fiškálnej politiky sa totiž externalizovali na ostatných členov menovej únie. 

Výsledný morálny hazard je asymetrický. Ak by mali vysoký deficit veľké krajiny, došlo by 

k vysokým inflačným tlakom na euro a takisto by tieto krajiny boli príliš veľké na to, aby boli 

zachránené. Na druhej strane vysoké deficity malých krajín nemajú veľký inflačný dopad na 

eurozónu ako celok a navyše môžu počítať s pomocou veľkých krajín. Preto nie je 

prekvapujúce, že dlhová kríza sa prejavila oveľa intenzívnejšie v krajinách ako je Grécko, 

Írsko alebo Portugalsko.  

Tab. 4.1 – Deficity/prírastky verejných financií krajín eurozóny v rokoch 1999-2010 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Belgicko -0.6  0.0  0.4  -0.1  -0.1  -0.3  -2.7  0.1  -0.3  -1.3  -5.8  -4.1  

Fínsko 1.7  6.9  5.1  4.1  2.6  2.5  2.8  4.1  5.3  4.3  -2.5  -2.5  

Francúzsko -1.8  -1.5  -1.5  -3.1  -4.1  -3.6  -2.9  -2.3  -2.7  -3.3  -7.5  -7.1  

Grécko / -3.7  -4.5  -4.8  -5.6  -7.5  -5.2  -5.7  -6.5  -9.8  -15.8  -10.6  

Holandsko 0.4  2.0  -0.2  -2.1  -3.1  -1.7  -0.3  0.5  0.2  0.5  -5.6  -5.1  

Írsko 2.7  4.7  0.9  -0.4  0.4  1.4  1.7  2.9  0.1  -7.3  -14.2  -31.3  

Nemecko -1.6  1.1  -3.1  -3.8  -4.2  -3.8  -3.3  -1.6  0.2  -0.1  -3.2  -4.3  

Portugalsko -2.7  -2.9  -4.3  -2.9  -3.0  -3.4  -5.9  -4.1  -3.1  -3.6  -10.1  -9.8  

Rakúsko -2.3  -1.7  0.0  -0.7  -1.5  -4.4  -1.7  -1.5  -0.9  -0.9  -4.1  -4.4  

Španielsko -1.2  -0.9  -0.5  -0.2  -0.3  -0.1  1.3  2.4  1.9  -4.5  -11.2  -9.3  

Taliansko -1.9  -0.8  -3.1  -3.1  -3.6  -3.5  -4.4  -3.4  -1.6  -2.7  -5.4  -4.6  

Eurozóna (16) -1.5  -0.1  -1.9  -2.6  -3.1  -2.9  -2.5  -1.4  -0.7  -2.1  -6.4  -6.3  
 Zdroj: Eurostat, vlastná úprava 

 Ako ukazuje predchádzajúca tabuľka, Maastrichtské kritérium o deficite (max. 3% 

HDP) sa zakladajúcim členom eurozóny pomerne darilo dodržiavať. Jedine Grécko 

systematicky porušovalo tento limit a ani jeden krát počas členstva v eurozóne sa nedokázalo 

dostať pod hranicu troch percent HDP. Na základe informácií o falšovaní výkazov pri vstupe 

do EMÚ je takmer isté, že toto kritérium nespĺňalo ani pred vstupom do menovej únie. Úplný 

opak platí o Fínsku, ktoré dokázalo až do prepuknutia krízy vykazovať každoročne prebytky 

verejných financií. Ďalej tabuľka ukazuje, že Írsko aj Španielsko nedosahovali vysokých 

deficitov za celé obdobie členstva v EMÚ, ale s príchodom globálnej finančnej krízy ich 

deficity astronomicky vystrelili smerom  nahor a prekročili hranicu 10% HDP. Írsko sa stalo 
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rekordérom vo výške deficitu, keď v roku 2010 dosiahlo hodnotu 31,3% HDP. Dôvodom bola 

záchrana súkromných bánk z prostriedkov štátneho rozpočtu. V porovnaní so Španielskom 

a Írskom mali väčšie problémy Taliansko s Portugalskom, ktorým sa nepodarilo stlačiť 

hodnoty svojich deficitov pod 3% HDP v šiestich rokoch počas členstva v eurozóne, pokiaľ 

nepočítame krízové roky 2009 a 2010, v ktorých sa žiadna krajina neubránila nárastu deficitu 

nad Maastrichtský limit – samozrejme okrem Fínska, ktorého verejný rozpočet sa po prvý krát 

dostal do záporných čísel. Kritérium nesplnili ani dvaja hlavní aktéri eurozóny – Nemecko 

a Francúzsko, ktorí porušovali deficitné pravidlo zhodne v rokoch 2002, 2003 a 2004. 

Rakúsko, Holandsko a Belgicko si udržovali deficity na veľmi nízkej úrovni. 

 Ďalšia tabuľka zobrazujúca verejný dlh členov eurozóny ukazuje, že problémom nie sú 

až tak deficity krajín eurozóny, ale práve ich kumulácia, teda verejné dlhy. Ako však môže 

verejný dlh niektorých krajín presahovať Maastrichtské kritérium (60% HDP) niekedy o viac 

ako 50%, zatiaľ čo deficity nedosahovali extrémne vysoké hodnoty? Odpoveď je jednoduchá: 

tieto štáty už pri vstupe do menovej únie nespĺňali Maastrichtský limit pre verejný dlh. 

Najlepším príkladom je Belgicko, ktoré dosiahlo v rokoch 1999-2008 priemerný deficit pod 

0,5% HDP, pritom ale vstupovalo do 3. fázy HMÚ s verejným dlhom až 113,6% HDP 

(takmer dvojnásobná hodnota). Podobne na tom boli aj Taliansko a Grécko, ktorým sa tento 

verejný dlh darilo každoročne zvyšovať. Už pred vstupom do EMÚ bolo evidentné, že tieto 

krajiny nebudú môcť spĺňať kritérium o verejnom dlhu zakotvené v Pakte stability a rastu. Na 

druhej strane Španielsko a Írsko sa prekvapujúco vyznačovali zodpovednou rozpočtovou 

politikou, dlh Írska sa výrazne zvýšil až s príchodom krízy, čo súvisí s už spomínanými 

vysokými protikrízovými verejnými výdajmi, ktoré sa v prípade malej krajiny výrazne 

prejavia aj na výške verejného dlhu. Španielsko síce prevyšovalo Maastrichtské kritérium pri 

vstupe do EMÚ, avšak za 10 rokov sa mu podarilo skresať dlh o viac ako 20% HDP. 

S udržateľným dlhom sa štandardne mohli pochváliť Fínsko a Holandsko, a viac menej aj 

Rakúsko, ktoré sa držalo tesne nad 60% HDP. Nemecko a Francúzsko (opäť zhodne) začali 

porušovať Pakt stability a rastu od roku 2003. 
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Tab. 4.2 – Verejný dlh krajín eurozóny v rokoch 1999-2010 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Belgicko 113.6  107.8  106.5  103.4  98.4  94.0  92.0  88.0  84.1  89.3  95.9  96.2  

Fínsko 45.7  43.8  42.5  41.5  44.5  44.4  41.7  39.6  35.2  33.9  43.3  48.3  

Francúzsko 58.9  57.3  56.9  58.8  62.9  64.9  66.4  63.7  64.2  68.2  79.0  82.3  

Grécko 94.0  103.4  103.7  101.7  97.4  98.6  100.0  106.1  107.4  113.0  129.3  144.9  

Holandsko 61.1  53.8  50.7  50.5  52.0  52.4  51.8  47.4  45.3  58.5  60.8  62.9  

Írsko 48.0  37.5  35.2  31.9  30.7  29.4  27.2  24.7  24.8  44.2  65.2  92.5  

Nemecko 61.3  60.2  59.1  60.7  64.4  66.3  68.6  68.1  65.2  66.7  74.4  83.2  

Portugalsko 49.6  48.5  51.2  53.8  55.9  57.6  62.8  63.9  68.3  71.6  83.0  93.3  

Rakúsko 66.8  66.2  66.8  66.2  65.3  64.7  64.2  62.3  60.2  63.8  69.5  71.8  

Španielsko 62.4  59.4  55.6  52.6  48.8  46.3  43.1  39.6  36.2  40.1  53.8  61.0  

Taliansko 113.0  108.5  108.2  105.1  103.9  103.4  105.4  106.1  103.1  105.8  115.5  118.4  

Eurozóna (16) 71.7  69.2  68.2  68.0  69.2  69.6  70.2  68.6  66.4  70.2  79.9  85.5  

Zdroj: Eurostat, vlastná úprava 

 

4.2 Funkcia Európskej centrálnej banky 

 Nezávislosť centrálnej banky prispieva k udržaniu cenovej stability, primárneho cieľa 

ECB, ktorý je zakotvený v Maastrichtskej zmluve. Avšak spomína sa tu aj dodatok, podľa 

ktorého má eurosystém podporovať všeobecné hospodárske politiky v rámci Spoločenstva 

bez ohľadu na cieľ cenovej stability. Ten je výsledkom tlaku francúzskej vlády, ktorá si vždy 

priala mať politickú kontrolu nad ECB a zavádzaním peňazí do obehu. 

 Pokiaľ vláda minie viac ako vyberie na daniach, vydá dlhopisy, aby tento deficit 

pokryla. Dlhopisy predá bankovému sektoru, ktorý ich použije v ECB ako kolaterál (záruku) 

na nové úvery, ktoré sú tvorené novovytvorenými peniazmi z ECB. Výsledkom je zvyšovanie 

peňažnej zásoby eur. Prví prijímatelia novovytvorených peňazí – vlády deficitných krajín – si 

ich môžu užívať ešte pri starých cenách. Postupne ako sa peniaze šíria do iných krajín, 

zvyšujú sa aj ceny v celej EMÚ. Neskorší prijímatelia nových peňazí, sledujú ako sa ich 

nákupné ceny zvyšujú skôr, ako začnú rásť ich príjmy. 

ECB štátne dlhopisy zvyčajne nenakupuje priamo, ale akceptuje dlhopis v reverznej 

transakcii ako napríklad kolaterál a na základe neho požičia bankám nové peniaze. Na 

dlhopisy akceptované ECB bol požadovaný minimálny rating A-. Avšak počas finančnej 

krízy bol znížený na BBB-, pričom toto opatrenie malo platnosť jeden rok. Jean-Claude 
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Trichet, bývalý guvernér ECB, vydal 15. januára 2010 vyhlásenie, ktoré bolo interpretované 

ako záväzok ECB nepredĺžiť výnimočné zníženie ratingu akceptovaných dlhopisov na úrovni 

BBB- len za účelom záchrany Grécka: „Nebudeme meniť náš systém zábezpeky kvôli jednej 

konkrétnej krajine. Naše pravidlá vzťahujúce sa na akceptovaný kolaterál platia pre všetky 

krajiny rovnako.“26
 Keď začalo byť jasné, že si Grécko neudrží rating A-, platnosť pravidla sa 

predĺžila o ďalší rok. Nakoniec proti vlastným deklarovaným pravidlám, ktoré neumožňujú 

aplikovať špeciálne pravidlá na jednu konkrétnu krajinu, ECB vyhlásila, že grécke dlhopisy 

bude akceptovať aj v prípade, že úplne stratia investičný rating (tzv. junk rating). Popieraním 

svojho predchádzajúceho postoja, stratila časť svojej dôveryhodnosti. Ak by však ECB 

neakceptovala grécke dlhopisy, tak by Grécko muselo platiť za svoje dlhy oveľa vyššie úroky. 

Navyše dnes (apríl 2012) by už nikto grécke dlhopisy nekupoval, čo by znamenalo jeho 

okamžitý bankrot. Grécku vládu podporoval a zachraňoval zvyšok menovej únie už dlhú dobu 

pred krízou pomocou nízkych úrokových sadzieb a rozplývaním gréckej inflácie do celej 

menovej únie. 

ECB porušila ďalší zákaz a oznámila priamy nákup dlhopisov v máji 2010. Na jednej 

strane tento spôsob eliminuje riziká týkajúcich sa bankového sektora, na strane druhej 

motivuje štáty k väčšiemu vydávaniu štátnych dlhopisov, čiže k vyšším deficitom. Dá sa 

v podstate povedať, že sa ECB podieľa na prerozdeľovaní bohatstva vytváraním nových 

peňazí, ktoré nerovnomerne distribuuje vládam na základe ich deficitov. Akumulované 

nákupy dlhopisov ECB predstavovali hodnotu 217,8 mld. eur k 16. marcu 2012.
27

 Ak nebudú 

niektoré z nich vďaka reštrukturalizácii dlhu týchto krajín splatené vo výške, ktorá zodpovedá 

ich nákupnej cene, hrozia pre centrálnu banku straty z ich držby. Odhady celkových strát z 

dnešného portfólia štátnych dlhopisov eurosystému sa pohybujú v rozpätí od 10 do 65 mld. 

eur.
28

  

Nový prezident ECB Mario Draghi výrazne naštartoval protikrízové opatrenia zo 

strany ECB. Dvakrát znížil úrokové sadzby až na jedno percento, čím sa sadzby dostali na 

úroveň z doby najväčšej krízy. Išlo o reakciu na hrozby návratu recesie. Po dlhých rokoch 

                                                 
26

 Citované dňa 15.3.2012 – INESS: Klamú. Dostupné na: http://www.iness.sk/stranka/6291-Klamu-SME.html 

27
 ECB: Weekly financial statements. Dostupné na: http://www.ecb.int/press/pr/wfs/2012/html/index.en.html 

28
 Eurokríza: Hrozí ECB bankrot? Dostupné na: http://eurokriza.sk/2012/03/hrozi-ecb-bankrot/ 



40 

 

bola znížená miera povinných minimálnych rezerv bánk na jedno percento. Nasledovali ešte 

razantnejšie kroky, tzv. dlhodobé refinančné opatrenia LTRO (Long-Term Refinancing 

Operations), prostredníctvom ktorých ECB masívne dodala likviditu komerčným bankám. 

Refinančné operácie ECB sú časovo ohraničené na 3 roky, teda nové eurá budú spätne vrátené 

do ECB.
29

 Komerčná banka teda dostane za dlhopis so splatnosťou minimálne troch rokov, 

nové peniaze od ECB. Keďže ECB znížila nároky na kvalitu cenných papierov používaných 

ako ručenie za pôžičky, jednalo sa o výmenu poväčšine menej kvalitných dlhopisov za 

hotovosť. Zatiaľ prebehli dve kolá úverových tendrov. Prvé kolo úverov prebehlo v decembri 

2011 o veľkosti 523 mld. eur. To druhé, vo februári 2012, vpustilo do systému 529,5 mld. eur, 

ktoré si požičalo za jedno percento 800 bánk, a prostredníctvom svojich peňažných ústavov si 

lacno požičiavali aj veľké priemyslové koncerny (napr. Volkswagen). ECB tak v rámci týchto 

dvoch LTRO programov do systému pustila spolu viac ako 1 bilión eur. Tie by mali podľa 

odhadov Goldman Sachs zabezpečiť, že banky v Európe nebudú mať problémy s 

refinancovaním minimálne do roku 2014.  

Celkový objem aktív zahrnutých v bilancii ECB sa výrazne zväčšil a od leta roku 2011 

narástol o 56 % na 3,02 biliónov eur, čo je hodnota takmer 25 % HDP celej eurozóny, pričom 

v roku 2007 to bolo len 10 %. Solventnosť ECB zatiaľ nie je ohrozená. Súčasná monetárna 

politika ECB nesie so sebou však aj negatívne dopady hlavne na ceny v ekonomike a na 

prerozdelenie bohatstva v spoločnosti, ku ktorému dochádza vďaka prísunu nových peňazí 

vybraným subjektom. Straty z pochybných dlhopisov či nesplatených úverov komerčných 

bánk z kapitálu eurosystému môžu dosiahnuť vysoké hodnoty. Na ich krytí sa budú podieľať 

všetky krajiny platiace eurom buď z prerozdeleného zisku z používania monopolu na 

produkciu peňazí, alebo doplatia rýchlo rastúcimi cenami a stratou kúpnej sily našich úspor. 

 Nasledujúci graf zobrazuje dlhodobé úrokové sadzby, ktoré reprezentujú výnosy 

vládnych dlhopisov zakladajúcich štátov eurozóny so zostávajúcou splatnosťou desať rokov. 

V 90. rokoch boli zaťažené portugalské, talianske a španielske dlhopisy rizikovou prirážkou 

okolo 5 % oproti nemeckým dlhopisom (Grécko až okolo 18 %). Tieto krajiny boli vždy 

                                                 
29

 Aj napriek vráteniu pôžičiek do ECB zostanú v obehu ďalšie nové eurá. Bankový sektor totiž na základe 

multiplikačného efektu dokáže pri takýchto povinných minimálnych rezervách vytvoriť až 100 násobok 

vypožičanej sumy peňazí. (Proces multiplikácie depozít trvá, pokým banka nedosiahne požadovaného 

rezervného pomeru. Multiplikačný násobiaci činiteľ vkladu v banke je prevráteným zlomkom zlomku povinných 

bankových rezerv.) 
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rizikovejšie a pochopiteľne investori za toto riziko žiadali vyšší úrok ako od Nemecka. Po 

tom, ako boli vyhlásené Maastrichtské kritériá a krajiny smerovali do spoločnej menovej únie, 

rizikové prirážky začali klesať a od zavedenia spoločnej meny si začali investori pýtať 

rovnaký úrok od Grécka či Portugalska ako od Nemecka. Riziko zmizlo.  

Graf 4.1 – Výnosy vládnych dlhopisov so splatnosťou 10 rokov na sekundárnom trhu 

 

Zdroj: ECB, vlastná úprava 

 

 Konkrétne sa o jeho zmiznutie postarala ECB práve už spomenutou implicitnou 

garanciou za dlhopisy všetkých krajín menovej únie. Takto umelo odstránené riziko politikou 

ECB vyplávalo na povrch v plnej sile s príchodom krízy v roku 2008, kedy sa odkryl 

katastrofálny stav verejných financií, ktoré investori vyhodnotili ako nezachrániteľné bez 

odpisu časti dlhov. ECB prestala akceptovať Grécke dlhopisy až potom, ako mu bol znížený 

rating dvoma ratingovými agentúrami na najnižšiu úroveň. Aj tak sa dá predpokladať, že ide 

len o dočasné rozhodnutie, a po zvýšení ratingu bude zase všetko po starom. ECB by pritom 

nikdy nemala pristupovať k dlhopisom s diametrálne odlišným rizikom ako k rovnocenným. 

 Dopady dlhovej krízy ukázali, že úzka orientácia centrálnych bánk na infláciu nie je 

v poriadku. Problémom je opomínanie finančnej stability. Tradičný nástroj centrálnych 

bankárov pre cieľovanie inflácie – úroková sadzba – totiž ovplyvňuje aj ochotu bánk riskovať 
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a prifukovať bubliny. Frederick Mishkin z Kolumbíjskej univerzity popisuje rad kanálov, 

prostredníctvom ktorých sa tak deje. Dlhé obdobie nízkych základných úrokových sadzieb po 

určitej dobe spravidla tlačí výnosy bezpečných aktív (vládne dlhopisy) nadol. Množstvo 

„konzervatívnych“ investorov potom v snahe uchovať si rovnaký výnos prechádza do 

agresívnejších a riskantnejších investícií. Je to problém hlavne tých investorov, ktorí 

potrebujú bez ohľadu na momentálnu náladu na trhoch udržať určitý výnos daný napríklad 

demografickými trendami – prípad penzijných fondov a životných poisťovní. Extra-uvoľnené 

menové podmienky takisto spravidla znižujú rozkolísanosť finančných aktív a nižšia volatilita 

pre banky a poisťovňe takmer automaticky znamená väčšiu ochotu riskovať.  

 Podceňovanie rizík v sebe modely na cielenie inflácie zabudované nemajú. Spravidla 

považujú súkromný finančný systém za racionálny, ktorý nerobí chyby, pokiaľ ho 

neovplyvňujú netrhové faktory. Centrálne banky, ktoré sa snažia riadiť infláciu na rok a pol 

dopredu, preto môžu narastajúce systémové riziká prehliadať. Nie je to nič ťažkého aj preto, 

že spravidla nie sú na prvý pohľad dobre vidieť, dá sa s nimi pomerne dlho pohodlne žiť a ich 

sprievodným javom je všeobecný optimizmus a rast úverov. V takejto chvíli je ťažké a krajne 

nepopulárne kaziť dobre rozbehnutú ekonomiku. Preto by sa mala rozšíriť zodpovednosť 

ECB a k cieľovaniu inflácie by mala pribrať aj (spolu)zodpovednosť za systémové riziká 

v celom finančnom sektore – také, ktoré nesúvisia s jednou konkrétnou situáciou, ale také 

ktoré generujú ako skupina všetci. Sprievodným javom býva spravidla rýchly rast úverov 

a cien aktív.      

4.3 Európske záchranné inštrumentárium 

Protikrízové opatrenia by sa mali rozdeliť do dvoch skupín. Prvá skupina opatrení by 

sa mala zaoberať riešením súčasnej turbulentnej situácie. Druhá skupina opatrení by mala mať 

systémový charakter a jej základnou úlohou by malo byť predchádzanie vzniku podobných 

situácií v budúcnosti. Prvá skupina opatrení by mala riešiť hlavne otázku inštitucionálneho 

defektu v zmysle vynútiteľnosti fiškálnych pravidiel a tak zamedziť čierne pasažierstvo.  

Princíp hlavného záchranného fondu eurozóny EFSF bol pôvodne zameraný na 

riešenie aktuálnej situácie. Členské krajiny vytvorili fond, ktorý sa sám uchádzal 

o prostriedky od investorov a úloha členských krajín bola poskytnúť záruky (do dopredu 

stanovenej výšky) za záväzky fondu. Fond teda slúži ako zvláštny mechanizmus, 
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prostredníctvom ktorého je transferovaná dôvera v menej zadlžené ekonomiky na ekonomiky 

vysoko zadlžené. Takéto opatrenie sa dá považovať za správne, v tom rozsahu, akým rieši 

inštitucionálne zlyhanie v krátkodobom časovom horizonte. Krajiny do menovej únie vstúpili 

aj napriek tomu, že verejné dlhy neboli striktne regulované, a preto by mali niesť 

zodpovednosť v podobe poskytnutia záruk.  

 V roku 2010, keď bol euroval (bez ESM) založený, tak jeho priaznivci argumentovali, 

že treba zabrániť útokom nebezpečných špekulantov na Európu.30
 Euroval s obrovským 

objemom finančných garancií – 440 mld. eur od členov eurozóny, 60 mld. z rozpočtu EÚ 

a 250 mld. z MMF – mal vytvoriť ochrannú bariéru pred šírením nákazy finančnej krízy 

z Grécka. Úloha bola jasná – zabrániť tomu, aby sa do problémov nedostalo Írsko, 

Portugalsko, Španielsko ale hlavne obrovské Taliansko.  

 Írsko a Portugalsko požiadali o pomoc o pol roka neskôr, do Grécka musel putovať 

ďalší záchranný úver a Taliansko v lete 2011 zachraňovala ECB. Práve Taliansko odhalilo, 

kto hrá pri zachraňovaní hlavnú úlohu, a že euroval je len dobre vyzerajúcou maketou pre 

finančné trhy a zahraničných veriteľov. Zatiaľ čo ECB nakupovala dlhopisy a poskytovala 

úvery komerčným bankám v stá miliardových objemoch, čerpanie peňazí z eurovalu je aj po 

dvoch rokoch existencie dlhovej krízy v desiatkach miliárd eur.  

Tab. 4.3 – Nákupy dlhopisov, garancie a úvery – aktuálne čerpané (k 16. 3. 2012, v mld. eur) 

SPOLU 316,7 

NÁKUPY DLHOPISOV ECB K 16.3.2012 217,8 

GARANCIE EFSF 15,1 

GARANCIE  EFSM 34 

GARANCIE MMF KU EFSF A EFSM  29,7 

PODIEL MMF NA PÔŽIČKE GRÉCKU 20,1 

Zdroj: ECB a European Commission: The EU as a borrower, vlastná úprava  

Oveľa nebezpečnejší je však ďalší vývoj, ktorý nasleduje. Časovo aj výškou 

obmedzený záchranný fond je už považovaný za nesystémový a je potreba ho nahradiť niečím 

systémovejším, fondom, ktorý bude riešiť podobné situácie do budúcna. Takýmto fondom má 

byť trvale ochranný val, ktorý práve svojou „trvalosťou“ opäť iba oslabuje tlak na vyrovnanie 

verejných rozpočtov. Aj napriek slovám Angely Merkelovej, že euroval je len dočasným 

                                                 
30

 Súhrnné označenie pre Európsky nástroj finančnej stability (EFSF), Európsky finančný stabilizačný 

mechanizmus (EFSM), Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM) a príslušné garancie a úvery od MMF. 
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nástrojom, politici sa po čase rozhodli, že euroval nezanikne ani po roku 2013, ako 

predpokladal pôvodný plán. Dramatické zhoršovanie dlhovej krízy minulý rok (2011) viedlo 

k urýchleniu vzniku ESM, ktorý má fungovať už od leta 2012 s tým, že EFSF ešte nezanikne 

a bude paralelne s ESM fungovať až do pôvodného termínu – do konca júna 2013.  

 Po zdĺhavých rokovaniach v Kodani sa na konci marca roku 2012 dohodli ministri 

financií eurozóny na navýšení kapacity záchranných fondov na zhruba 700 mld. eur. 

Výsledná suma je napokon európskym kompromisom. Nemecko požadovalo maximálnu 

čiastku 500 mld. eur, zatiaľ čo väčšina krajín eurozóny spoločne s Európskou komisiou a 

MMF chcelo až 940 mld..
31

 Z dohodnutej celkovej sumy bude mať eurozóna k novej pomoci 

krajinám, ktoré upadnú do dlhovej krízy, asi 500 mld. eur nových peňazí, ktoré budú v tzv. 

Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM). K tomu sa pripája 200 miliárd eur, ktoré už 

sľúbil požičať dočasný Európsky fond finančnej stability (EFSF) Grécku, Írsku a Portugalsku, 

a ďalších asi 100 mld. eur, poskytnutých v prvých záchranných úveroch. Zvyšných 240 mld. 

eur, ktoré zostali v EFSF, bude k dispozícii do polovice roku 2013 a tieto peniaze budú 

dostupné až potom, čo členské krajiny navýšia ESM na sľúbený objem 500 mld. eur. 

Podľa všetkého by na záchranu nestačil ani biliónový euroval. Schopnosť požičiavať 

zdroje na záchranu krajín menovej únie je totiž nepriamo úmerná intenzite dlhovej krízy. 

Záväzky v ESM sú garantované aj krajinami, ktoré sú eurovalom zachraňované alebo sa blížia 

k situácii, v ktorej budú potrebovať pomoc. Keďže sa schválili urýchlené platby do ESM, 

musia členské štáty zaplatiť svoje záväzky už do roku 2014. Pre veľké a zadlžené krajiny ako 

sú Taliansko a Španielsko to znamená zvýšenie dlhu a hrozbu zníženia ratingu.
32

  

Najväčším kandidátom na ďalšiu pomoc z eurovalu je Španielsko, ktorého verejný dlh 

dosahuje 735 mld. eur. Problém Španielska nespočíva tak vo výške dlhu, ako v rekordnej 

nezamestnanosti (23,6 %), v záťaži zo strany zlých úverov španielskych bánk (v celkovej 

hodnote asi 176 mld. eur) a v disfunkčnej verejnej správe.33
 Španielska vláda predpokladá 

                                                 
31

 Táto konštrukcia počítala s tým, že k 200 mld. eur, ktoré sa už využili na pomoc trom členským krajinám, sa 

pridá ešte približne 740 mld. Išlo by jednak o 500 mld. pre ESM a o 240 mld. eur, ktoré zostali v EFSF. 

Myšlienku vybudovať tak veľký euroval rázne odmietlo Nemecko. 

32
 Taliansko sa zaviazalo zaplatiť takmer 140 mld. eur a Španielsko 92,5 mld. eur. 

33
 Údaje k 15. 4. 2012. 
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tohtoročný (rok 2012) deficit na úrovni 5,3 % HDP, avšak na základe vysokej 

nezamestnanosti a výrazného šetrenia vlády bez nových investícií sa môže ekonomika ľahko 

zamotať do recesnej špirály a deficit na konci roku môže výrazne prevýšiť jeho odhad. 

Generálne štrajky proti reforme pracovného trhu a ceny nehnuteľností (v poslednom štvrťroku 

2011 klesli medziročne o 11,2 %) urýchľujú hospodársky prepad. Praskajúca bublina v 

nehnuteľnostiach časom odkryje nesolventnosť španielskych bánk, ktoré držia 400 mld. eur 

úverov naviazaných na nehnuteľnosti (40 % HDP). Celkový dlh štátu so súkromnou sférou 

dosiahol v roku 2011 výšku 363 % HDP. Španielsko sa od roku 2009 dostalo už po druhý krát 

do recesie, pretože v dvoch štvrťrokoch po sebe zaznamenalo hospodársky pokles. Druhý 

veľký dlžník Taliansko sa zatiaľ nenachádza až v takej ťažkej situácii ako Španielsko. Avšak 

ak by sa dostala do podobných problémov talianska ekonomika, len ťažko sa dá predstaviť, 

koľko by potrebovala od eurovalu požičať so svojim dlhom 1,936 bilióna eur.34
 Ekonóm Paul 

Krugman vystihol to, prečo je vlastne vhodné, aby sa obavy sústreďovali na Španielsko. Na 

rozdiel od Grécka nikto netvrdil, že španielska vláda bola fiškálne nezodpovedná. Španielska 

vláda (rovnako aj írska) bola dokonca prísnejšia v oboch relevantných meradlách (schodok 

rozpočtu a verejný dlh k HDP) ako tá nemecká.35
 „Samozrejme, Španielsko zažilo veľkú 

realitnú bublinu a jej prasknutie spôsobilo veľké množstvo škôd v bankovom systéme a v 

súvahe vlády. To je však iný príbeh ako ten, ktorý je typicky spájaný s problémami krajiny a 

úplne odlišný ako ten, ktorý zažívalo Grécko,“36
 uvádza Krugman. Na konci marca (2012) 

španielska vláda urobila presne to, čo od nej Nemecko aj ECB požadovali: schválila tvrdý 

úsporný rozpočet. O dva týždne neskôr výnosy dlhopisov vyleteli nahor (nad úroveň 6%), 

takže hoci lídri eurozóny chceli úsporné opatrenia, nebolo to to, čo chcel trh. Ten hľadá 

nejaké znaky rastu a stabilizácie, tie nielen, že nevidí, ale to, čo vidí, sú opatrenia, ktoré 

smerujú k presnému opaku.     

Obdobným opatrením ako je trvalý euroval, by bolo zavedenie spoločných 

euroobligácií – opäť by to bola iná forma, ako by bola transferovaná dôvera v jedni krajiny 

v prospech tých krajín, ktoré už dôveru finančných trhov nemajú. Stali by sa tak nástrojom na 

                                                 
34

 Údaj k 30. 1. 2012. 

35
 Viz Tab. 4.1 a Tab. 4.2 

36
 Citované dňa 20. 4. 2012. Krugman: Why The New Crisis In Spain Is Actually A Good Thing. Dostupné na: 

http://www.businessinsider.com/krugman-why-the-new-crisis-in-spain-is-actually-a-good-thing-2012-4 
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posilnenie morálneho hazardu a čierneho pasažierstva. Je zrejmé, že opatrenie, ktoré môže 

byť prijateľné ako aktuálne riešenie vzniknutej situácie, nie je prijateľné ako trvalé pravidlo 

pre budúce fungovanie eurozóny. Základným východiskom je prijatie opatrení, ktoré zabránia 

tomu, aby sa súčasná záchrana niektorých členov eurozóny niekedy opakovala. Jedine tak sa 

môže správanie členov eurozóny zmeniť. Podľa nového šéfa ECB Maria Draghiho nemôžu 

bohaté európske štáty trvalo ručiť za tie zadlžené a vyjadril sa aj za odloženie myšlienky 

zavedenia spoločných európskych dlhopisov: "Vo všeobecnosti platí, že ak chceme ochrániť 

daňových poplatníkov, z eurozóny sa nemôže stať transferová únia, v ktorej jedna - dve 

krajiny platia, a zvyšok míňa a celé sa to financuje spoločnými dlhopismi. To nemôžeme 

pripustiť."37
  

Čelíme tak dvom zdrojom morálneho hazardu. Prvý vyplýva z fungovania 

eurosystému a implicitne garantovanej záchrany zo strany ECB, druhým je implicitná 

garancia záchrany zo strany ostatných štátov v únii. Výsledkom je stále sa zvyšujúce pnutie 

medzi členmi menovej únie z dôvodu existencie morálneho hazardu ako aj nadmerné 

vydávanie štátnych dlhopisov. 

V druhej skupine opatrení, ktoré by mali predchádzať krízovým situáciám, sa začínajú 

vyskytovať aj ďaleko silnejšie návrhy ako je zriadenie permanentného záchranného 

mechanizmu. Sú to návrhy na väčšiu či menšiu integráciu európskych orgánov do národných 

fiškálnych politík, predkladanie národných rozpočtov do Bruselu na ich schválenie, alebo 

dokonca vytvorenie ústrednej ekonomickej vlády EÚ. Nie je teda pochýb o tom, že menová 

únia sa stala „trójskym koňom“ fiškálnej harmonizácie. 

                                                 
37

 Citované dňa 23. 3. 2012 – Šéf ECB varuje eurozónu pred transferovou úniou. Dostupné na: 

http://finweb.hnonline.sk/c1-55149170-draghi-z-eurozony-sa-nesmie-stat-transferova-unia 
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4.4 Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v Hospodárskej a menovej 

únii 

Prijatie Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v Hospodárskej a menovej únii od 

začiatku narážalo na tvrdý odpor Veľkej Británie.38
 Tá na decembrovom (2011) summite 

vylúčila možnosť prijatia fiškálneho paktu revíziou Zmluvy o fungovaniu Európskej únie. Na 

základe toho, že pri tvorbe primárneho práva môže vďaka princípu jednomyseľnosti takýto 

postup vetovať jedna krajina, sa koncom januára rozhodli ostatné krajiny dohodu 

o rozpočtovej zodpovednosti uzavrieť formou zvláštnej medzivládnej dohody. Spôsob prijatia 

dohody tak nápadne pripomína Schengenskú dohodu, ktorá bola rovnako prijatá ako 

medzivládna dohoda a napokon sa stala súčasťou primárneho práva EÚ (Amsterdamská 

zmluva), čo sa v podstate očakáva aj od zmluvy o fiškálnom pakte.39
 Rozdiel medzi týmito 

dvomi dohodami je vo schvaľovacej procedúre. Na vstup do platnosti zmluvy o fiškálnom 

pakte už nebude potrebný princíp jednomyseľnosti, stačí keď ju ratifikuje 12 krajín eurozóny 

z 25 signatárov (Veľká Británia a Česko návrh zmluvy nepodpísali). Zmluva nadobúda 

účinnosť 1. januára 2013, alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po ratifikácii dvanástej 

krajiny, ktorej menou je euro, podľa toho, čo nastane skôr. Poukazuje to na odhodlanie uviesť 

túto zmluvu do života, aj v prípade, že by ju neratifikovali všetky zmluvné strany. Dajú sa 

totiž očakávať problémy s ratifikáciou v krajinách, v ktorých je vysoko pravdepodobné 

rozhodovanie o zmluve v referende (Írsko, Fínsko, Rumunsko či Dánsko). Komplikácie sa 

tiež dajú čakať aj v krajinách, ktoré by sa ratifikáciou zmluvy ocitli priamo v jej porušení 

a vystavili by sa rizikám sankcií (krajiny južnej Európy). V tejto situácii sa naskytá jedna 

dôležitá otázka. Čo sa stane v prípade, že sa nájde člen eurozóny, resp. viacerí, ktorí odolajú 

obrovskému francúzsko-nemeckému tlaku a túto zmluvu neratifikujú? Zmluva, ktorá 

vznikla hlavne z dôvodu nezodpovedne sa zadlžujúcich štátov a vystupuje ako hlavné 

opatrenie eurozóny, ktorým chce predísť v budúcnosti ďalšej kríze, nebude mať v podstate 

žiadny význam. Aj naďalej by v eurozóne existovali krajiny, ktoré sa budú môcť zadlžovať 

                                                 
38

 Kvôli skráteniu názvu Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v Hospodárskej a menovej únii je spomínaná 

ďalej ako zmluva o fiškálnom pakte, resp. ako fiškálna alebo rozpočtová zmluva (dohoda). Jedná sa stále o jednu 

a tú istú zmluvu. 

39
 Záverečné a prechodné ustanovenia zmluvy obsahujú klauzulu o tom, že v priebehu piatich rokov po vstupe do 

platnosti vykonajú zmluvné strany kroky k tomu, aby bol obsah zmluvy včlenený do zriaďovacích zmlúv EÚ. 
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bez žiadneho postihu. S vedomím, že ich ako Grécko nenechajú zbankrotovať a opustiť 

eurozónu, by mohli opäť naštartovať vládne transfery. Takáto situácia je však málo 

pravdepodobná. Podľa môjho názoru v prípade neúspešného referenda (hlavne v krajinách 

menovej únie) budeme sledovať obrovské politické tlaky, ktoré akoby zázrakom dopomôžu 

k druhému úspešnému pokusu o ratifikáciu. V inom prípade sa môžu opäť začať rokovania 

o novom opatrení, ktoré bude chrániť euro. 

Na základe fiškálnej zmluvy došlo k dohode o nových fiškálnych pravidlách, z ktorej 

vyplýva, že štátne rozpočty majú byť vyrovnané alebo v prebytku. Konkrétne bude tolerovaný 

deficit očistený od cyklických vplyvov na úrovni 0,5% HDP, v prípade krajín s nižším 

zadlžením to môže byť 1 percento. V prípade verejného dlhu sa majú krajiny pohybovať pod 

60% HDP, a krajiny, ktoré túto hranicu presahujú majú svoj dlh znižovať priemerne o jednu 

dvadsatinu za rok. Pri pohľade na deficity verejných financií krajín eurozóny (kapitola 3.1) sa 

naskytá otázka reálnosti dodržiavania takéhoto limitu stanoveného na 0,5%. Aj zakladateľom 

tejto zmluvy bolo jasné, že ide o prísny cieľ, tak šikovne dodali, že ide o saldo verejnej správy 

očistené od cyklických výkyvov a od prostriedkov vynaložených na jednorázové a dočasné 

opatrenia. Fiškálna zmluva sa z Paktu a stability nepoučila a prebrala si z neho tzv. 

„výnimočné okolnosti“, ktoré sa vzťahujú na situácie mimo kontroly vlády a ktoré majú 

veľký vplyv na verejné financie. Na ospravedlnenie vysokých deficitov bola opäť vytvorená 

cestička resp. diaľnica, ktorú môžu využívať politici, pokiaľ sa deficit odchýli od nimi 

plánovaného výsledného salda. Pri centrálnej regulácii rozpočtov, však treba predpokladať 

vždy ďalšiu reguláciu, ktorá bude regulovať tú prvú. Preto sú výnimky potrebné pre 

fungovanie fiškálneho paktu, fiškálny pakt ale potrebný nie je. Hodnotenie výdavkov, ktoré sú 

spôsobené cyklickosťou hospodárstva alebo ktoré spadajú pod akési jednorazové opatrenia, 

bude rovnako veľmi náročné a nejednoznačné.           

Ďalej sa zavádza povinnosť oznamovať Európskej komisii a Rade plány emisií 

štátnych dlhopisov. Rozhodovanie o sankciách by malo podľa dohody prebiehať na základe 

tzv. obrátenej väčšiny. O sankciách bude nakoniec rozhodovať Európsky súdny dvor (ESD) 

až do výšky 0,1% HDP, vzhľadom na okolnosti prípadu. Prenos kompetencií na ESD má 

zabezpečiť automatizáciu sankcií, aby sa im členské štáty už nemohli vyhnúť. Oproti Paktu 

stability tak fiškálna zmluva sprísňuje vymáhanie sankcií, avšak rovnako ako Pakt stability 

a rast končí svoje intervencie voči zadlženej krajine v bode o sankciách. Nerozoberá situáciu 

opustenia eurozóny (napr. pri dlhu nad 120% HDP). Podľa takéhoto nastavenia, člen 

eurozóny, ktorý bude penalizovaný a napriek tomu bude pokračovať v ďalšom zadlžovaní, po 
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možno ďalších kôl sankcií sa dostane do kritického stavu, ktorý bude odpovedať jeho 

záchrane. Tu vstupuje do hry trvalý záchranný mechanizmus, ktorý poskytne niekoľko 

násobne vyššiu peňažnú čiastku krajine, akú ona sama zaplatila na sankciách. Logiku to 

žiadnu nemá. Jedine v prípade, že si Brusel dosadí do vedenia nezodpovedných krajín 

„svojich“ ľudí a bude ich riadiť. Teda logiku to nakoniec má, ale v politicky centralizovane 

riadenej únii. Aj prezident ECB Mario Draghi sa vyjadril, že prijatím fiškálnej zmluvy došlo k 

prvému kroku smerom k fiškálnej únii.       

Rozpočtová zmluva otvára možnosť na vytvorenie novej inštitúcie – tzv. 

eurosummitu, ktorý bude akousi obdobou Európskej rady pre štáty eurozóny, s možnosťou 

prizvať k nemu zástupcov ďalších krajín, ktoré dohodu ratifikovali. Po kritike z Európskeho 

parlamentu bola do zmluvy zakomponovaná klauzula, že je zmluva v súlade s právom EÚ 

a umožnila účasť predsedu Európskeho parlamentu na summitoch eurozóny a povinnosť 

predsedu eurosummitov predkladať správu po každom zasadaní. Stretnutia hláv štátov a vlád 

zmluvných strán sa majú konať aspoň dva krát ročne v prípade otázok konkurencieschopnosti 

a celkovej architektúry eurozóny a aspoň jeden krát ročne, pokiaľ pôjde o otázky 

implementácie fiškálneho paktu. Avšak ešte nedávno o takejto štruktúre nepanovala zhoda. 

Zatiaľ čo Sarkozy ju presadzuje už niekoľko rokov, proti bola ako kancelárka Merkelová, tak 

aj predseda tzv. euroskupiny Jean-Claude Juncker.
40

 Eurosummity majú mať svojho predsedu, 

čo môže byť osoba odlišná od predsedu Európskej rady. Pokiaľ by došlo k personálnemu 

rozdeleniu týchto dvoch funkcií (teda „prezidenta“ EÚ a „prezidenta“ eurozóny), otvára sa tu 

cesta k ďaleko väčšej diskontinuite medzi vývojom v eurozóne a vývojom vo zvyšku EÚ. 

Vzhľadom na dominanciu otázok hospodárskej koordinácie a stability v súčasnom vývoji EÚ, 

sa rysuje veľmi reálny scenár, že o kľúčových otázkach sa bude diskutovať a rozhodovať 

v rámci eurosummitov, a stretnutia na najvyššej úrovni v rámci EÚ-27 budú potom 

degradované len na nejaké „zobratie na vedomie“ opatrenia, odsúhlasených lídrami eurozóny, 

s možnými dopadmi aj na iné oblasti politiky EÚ, napr. na jednotný vnútorný trh.  

Skeptici užšej integrácie v rámci eurozóny zrejme budú namietať, že ide o nereálny 

scenár z dôvodu veľkej heterogenity medzi členmi eurozóny. Rozdiel medzi rozpočtovo 

                                                 
40

 Euroskupina je neformálne zoskupenie ministrov hospodárstva a financií členských štátov eurozóny. 

Rokovania euroskupiny sa konajú každý mesiac. V júni tohto roku (2012) bude vymenovaný nový predseda 

euroskupiny. Najväčšie šance má Wolfgang Schäuble, nemecký minister financií. 
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zodpovednými a konkurencieschopnými krajinami na jednej strane a zadlženými krajinami 

s nízkou produktivitou a rastom na strane druhej je taký priepastný, že obe tieto skupiny 

nebudú ochotné sa podriadiť pravidlám spoločnej hospodárskej politiky. Avšak pre štáty je 

účasť na rozpočtovej zmluve nielen otázkou prínosov a nákladov v krátkodobom horizonte, 

ale otázkou dlhodobej strategickej voľby, ktorou je v súčasnosti záujem na prežití a posilnení 

eurozóny. Z dlhodobého hľadiska si prežitie eurozóny vynúti ďalšie kroky, ktoré so sebou 

ponesú rad kompromisov na oboch stranách. Napríklad štáty južného krídla budú musieť za 

podriadenie sa striktným rozpočtovým pravidlám a zotrvanie v eurozóne dostať väčšie 

rozpočtové transfery pre vyrovnanie sa so šokmi spôsobenými ich zadlžením a nižšou 

konkurencieschopnosťou. Je teda pravdepodobné, že sa dočkáme väčších transferov v rámci 

menovej únie a následne vzniku určitej obdoby kohéznej politiky, akú poznáme v rámci celej 

EÚ. S tým však súvisí problém, do akej miery sa podarí európskym politikom predať nutnosť 

ďalšej integrácie, ktorá už nie je len voľbou, ale integráciou z donútenia, ktorú si podľa nich 

razantne vyžadujú objektívne udalosti.          

Fiškálny pakt je politickým signálom, že sa Európa z dlhovej krízy poučila a chce viac 

koordinovať nielen monetárnu, ale aj fiškálnu politiku. Cesta by však nemala viesť len cez 

fiškálne škrty. Sústredenie sa len na škrty a úspory by bolo chybou, ktorá môže Európu opäť 

zaviesť do špirály ekonomickej recesie. Je určite nutné zladiť výdaje s daňovými príjmami. 

To je však nutné doplniť zvýšením kapitálových výdajov hlavne do investícií, ktoré prinesú 

dlhodobý zisk štátu aj celej spoločnosti, naštartujú výkonnosť a konkurencieschopnosť 

ekonomiky a tým zvýšia zamestnanosť. Mohlo by ísť o investície napríklad do dopravnej 

a výrobnej infraštruktúry, do vzdelania, výskumu, inovácií alebo do energie menej náročnej 

na vyčerpateľné suroviny.  

Dnešnú situáciu nevidí optimisticky ani investor George Soros: „Podstata problémov 

sa nevyriešila, priepasť medzi veriteľskými a dlžníckymi krajinami sa naďalej zväčšuje. Kríza 

vstúpila síce do menej volatilnej, ale ešte viac smrtiacej fázy.“41
        

        

                                                 
41

 Citované dňa 3. 4. 2012 – Soros: Euro Crisis Is Lethal, A Break Up Is Possible. Dostupné na: 

http://www.forbes.com/sites/halahtouryalai/2012/04/12/soros-euro-crisis-is-lethal-a-break-up-is-possible/   
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5 Budúcnosť eurozóny 

  Budúcnosť menovej únie nie je ružová. Spomalenie hospodárskeho rastu spojeného 

s nárastom nezamestnanosti a v niektorých krajinách eurozóny hlboká recesia, ešte zďaleka 

nie sú zažehnané. Práve naopak. Stále častejšie sa vynárajú obavy z ďalšieho hospodárskeho 

poklesu. Dnešné protikrízové opatrenia, ktoré priamo ovplyvňujú budúcnosť menovej únie sú 

z dielne politikov, ktorí sa snažia presvedčiť svojich voličov o ich správnosti – zatiaľ úspešne. 

Žiadny bežný obyvateľ eurozóny by nepochyboval o správnosti opatrení, na ktorých sa 

zhodne množstvo suverénnych štátov. Euro sa stalo pre určitých politikov nástrojom na 

centralizáciu moci do Bruselu a na povýšenie európskej integrácie na fiškálnu úniu, ktorá 

reprezentuje ďalší krok smerom k zavŕšeniu integrácie Európy na hospodársku a politickú 

úniu. Myslíme si, že takýto projekt je ambiciózny, ale v dnešnej dobe je nereálny. Jeho 

vynucovanie pomocou spoločnej meny je chybné. Fiškálna a transferová únia, ktorá vzniká 

dnes, pokladá základ pre morálny hazard a podporuje nenávisť medzi európskymi národmi. 

Európsky politici by sa mali snažiť o presný opak. Európske národy sú postavené na silných 

historických základoch a urýchliť proces ich zbližovania pomocou krízových situácií nie je v 

poriadku. Je rovnako naivné si myslieť, že nastane oživenie ekonomík eurozóny, pretože to 

protikrízové opatrenia ani neriešia. Fiškálna a transferová únia by mala byť zaradená až na 

úplný koniec pri ceste k vytvoreniu Spojených štátov európskych, ako ich plánoval Jacques 

Delors. Myslíme si, že euro je dobrý projekt, pretože globalizovaný svet potrebuje silnú 

a stabilnú menu, ktorá by mohla konkurovať doláru a vytvárať tak tlak aj na amerických 

politikov a FED. Euro je však v nesprávnych rukách európskych byrokratov. Domnievam sa, 

že spoločná európska mena má šancu na úspech, pokiaľ bude fungovať nezávislá centrálna 

banka a decentralizovaná fiškálna politika poháňaná konkurenciou na trhu dlhopisov krajín 

menovej únie. Nič iné nemôže lepšie motivovať členov menovej únie k fiškálnej 

zodpovednosti ako konkurenčný tlak zo strany zodpovedných členov spoločnej menovej únie. 

Opatrenia ako nastavenie hornej hranice verejného dlhu a motivácia pomocou sankcií sú 

zbytočné. Politici v každej krajine eurozóny budú vystavení tlaku zo strany občanov, ktorí 

budú od nich vyžadovať rovnaké ratingové hodnotenie svojej krajiny, aké budú mať tie 

najlepšie krajiny eurozóny. Zmeny by mali byť prijaté ako na úrovni členských krajín, tak aj 

na nadnárodnej úrovni členov eurozóny (hlavne v ECB). 
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5.1 Daň z verejného dlhu 

 Poučenie z disfunkčného Paktu stability a rastu je možné aplikovať aj na určité 

pravidlo prijaté na národnej úrovni všetkými členmi menovej únie. Hlavný problém Paktu 

stability a rastu spočíval v tom, že členské štáty mohli veľmi jednoducho meniť zásadné 

fiškálne pravidlá, hlavne prostredníctvom určovania výnimiek, a tak sa v podstate toto 

pravidlo stalo bezpredmetné. Pri pohľade na národnú úroveň by sa dala takáto situácia 

prirovnať k pravidlu, ktoré by malo podobu zákona. Prijatie zákona jednou vládou nezaručuje 

stabilné a nemenné zakotvenie takéhoto pravidla. Nová vláda po voľbách môže jednoducho 

takýto zákon zmeniť alebo upraviť podľa svojich potrieb, či už s odôvodnením nepriaznivého 

hospodárskeho cyklu alebo bez. Všeobecne sa dá povedať, že fiškálne pravidlo, ktoré má byť 

odolné, musí byť silnejšie ako to, čo riadi – silnejšie ako pravidlá, ktoré upravujú príjmy 

a výdaje verejných financií. Riešenie sa tak naskytá v ústavnom zakotvení pravidla. Ústavné 

zakotvenie fiškálneho pravidla zvyšuje jeho imunitu voči snahám o jeho zrušenie alebo jeho 

negovaním pomocou výnimiek.  

Určité historické skúsenosti s ústavne zakotveným pravidlom existujú. Poľsko v 90. 

rokoch prijalo záväzok, ktorý je nielen ústavným zákonom, ale je priamo súčasťou textu 

ústavy. Podľa neho by štátny dlh nemal presiahnuť 60% HDP. Podobné ústavné pravidlo 

prijalo aj Slovensko na konci roku 2011. To obmedzuje výšku verejného dlhu na 60% HDP 

a počíta s jeho postupným znižovaním od roku 2018 do roku 2028 na úroveň 50% HDP. 

Ústavne založené pravidlo o vyrovnaní rozpočtu prijalo aj Nemecko. To je však pomerne 

mierne a jeho účinnosť je posunutá do pomerne vzdialenej budúcnosti (rok 2020). Oproti 

tomu, Švajčiarsko má ustanovenie o vyrovnanom rozpočte konfederácie priamo v ústave. 

Rozpočty sú zostavované ako vyrovnané, pokiaľ boli v predchádzajúcich rokoch taktiež 

vyrovnané. Pokiaľ je výsledkom rozpočtu deficit, musí byť v nasledujúcich rokoch vyrovnaný 

prebytkami rozpočtov.  

Fiškálne pravidlo, ktoré stanovuje maximálny verejný dlh alebo maximálny ročný 

deficit ako určité percento HDP nie je príliš vhodné. Podľa Tomšíka (2011) by malo takéto 

pravidlo spočívať v zavedení špeciálnej účelovej dane, ktorá by bola daňou priamou a jej 

všetky výnosy by boli použité výhradne na úhradu úrokov z vládneho dlhu. Účelové viazanie 

daní má viacero nevýhod (komplikuje a zneprehľadňuje daňový systém a i.), ale napriek tomu 

obsahuje v sebe jeden pozitívny rys. Účelové viazanie daní totiž ustanovuje daňovú cenu 
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dodatočných verejných výdajov. Vytvára akési prepojenie spoločnosti s verejnými výdajmi 

(politikmi), pretože každé zvýšenie verejných výdajov sa prejaví vo zvýšenej dani. Tak dáva 

možnosť občanom zvážiť, či prínos z dodatočného prírastku verejných výdajov vynaloženého 

na určitý účel bude aspoň taký, aby vykompenzoval dodatočné dane. Preto by mohla takáto 

účelová väzba dane slúžiť ako bariéra nadmerného rastu verejných výdajov, pretože rast 

výdajov sa explicitne prejaví v náraste daňových sadzieb. Takáto sadzba dane v podstate určí 

„cenu“ za každú ďalšiu korunu verejného dlhu.  

 Problémom by mohli byť mimorozpočtové fondy, na ktoré by pravidlo nemalo dosah. 

Predísť presunu tvorby deficitov do týchto fondov musí byť zabezpečené tak, že nebude 

umožnené žiadne dlhové financovanie. Fondy by mohli vynakladať len tie prostriedky, ktoré 

skutočne majú – nemožnosť vydávať vlastné dlhové papiere a im podobné inštrumenty, brať 

si úvery atď. Nemohli by teda generovať deficity a nemohli by tak slúžiť tomu, aby sa časť 

verejného dlhu do nich ukryla a unikla tak dlhovej dani. Táto zásada by nutne musela byť 

súčasťou fiškálneho pravidla. 

Daň z vládneho dlhu by bolo možné nastaviť ako paušálnu daň uvaľovanú na 

poplatníkov (akúsi daň z hlavy, najlepšie na všetkých dospelých) alebo ako daň 

proporcionálnu k príjmom daňových poplatníkov (ako napr. zdravotné poistenie). Výška dane 

by sa každý rok menila, a to na základe automatického mechanizmu takým smerom a toľko, 

aby výnos z tejto dane mohol pokrývať úrokové náklady. Táto aktualizácia by si vyžadovala 

v sebe zabudovaný automatický prvok, tak aby aktuálna vláda nemohla do daňovej sadzby 

arbitrážne zasahovať. Celkom reálne by bolo zaviesť túto daň ako proporčnú, čiže daň 

s rovnou sadzbou dane, ako je to u povinného zdravotného poistenia.  

Fiškálne pravidlo tak neobmedzuje vládu priamo vo výške aktuálnych výdajov, na 

druhej strane je veľmi prísne v zmysle, že penalizuje  všetky deficity. Tlak  na zmenu dlhovej 

dane by mohol byť menší aj z toho dôvodu, že takéto pravidlo je viac v súlade so základnými 

hodnotami voličov ako pravidlá bilančné. Totiž dlhová daň sa opiera o jednoduché široko 

prijímané a intuitívne chápané pravidlo, že úroky z dlhu je nutné vždy hradiť, aby sa dlh 

nevymkol kontrole. Toto pravidlo je aplikovateľné v rodinných rozpočtoch a jeho pochopenie 

nevyžaduje žiadne znalosti o ukazovateli HDP, ktorý je pre voličov pomerne neznáma 

veličina bez analógie v ich súkromnom živote. Vytvorila by sa tak daňová cena dlhu, čo by 

pôsobilo proti rastu dlhu nad úroveň tolerovanú voličmi. 
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5.2 Euro – mena navzájom si konkurujúcich štátov 

Aj napriek tomu, že euro je politický projekt, nie je to projekt celkom negatívny. Euro 

pomáha integrovať finančné trhy, uľahčuje medzinárodný obchod, posilňuje konkurenčné 

prostredie v eurozóne, konkuruje a vytvára zdravý tlak na dolár. Euru škodia politické 

záujmy, na základe ktorých sa hlása, že euro musí nutne viesť ku daňovej harmonizácii, 

fiškálnej koordinácii alebo k politickej unifikácii kontinentu. Týmto smerom sa integrácia 

v Európe môže pokojne uberať, ale spoločná mena by sa nemala používať ako jej urýchľovač. 

Domnievame sa, že vznik obdoby Spojených štátov amerických v Európe by výrazne prispel 

k oslabeniu škodlivého nacionalizmu, ktorý je brzdou efektívneho fungovania jednotného 

vnútorného trhu a liahňou sporov a nenávisti medzi európskymi národmi. Avšak dnes ešte 

neexistuje „Európan“, ktorý sa cíti ako občan Európskej únie. Aj napriek tomu by mohol byť 

zavedený spoločný jazyk, ktorý by musel byť akceptovaný verejným aj súkromným sektorom 

ako oficiálny jazyk v každom štáte EÚ. Spoločný jazyk by mal najväčší význam pre jednotný 

vnútorný trh, keďže by sa tak odstránila najväčšia prekážka mobility pracovnej sily 

(neexistovala by diskriminácia na základe jazyka).  

Z protikrízových opatrení je zrejmé, že euro bude aj naďalej využívané ako 

prostriedok na urýchlenie integrácie EÚ. Na jednej strane euroval, ktorý položil základy 

transferovej únie, na strane druhej je to samotná zmluva o fiškálnom pakte, o ktorej sa 

vyjadril prezident ECB Mario Draghi ako o zmluve zakladajúcej fiškálnu úniu. Fiškálne 

pravidlá ustanovené touto zmluvou nie sú (možno zámerne) dotiahnuté do konca, takže pri ich 

porušovaní môžeme opäť očakávať vznik protektorátov Bruselu zahalené do rúška solidarity. 

Evidentným príkladom je dnes Grécko. Podľa denníka Berliner Zeitung solidarita s Gréckom 

zo strany EÚ ukazuje, ako hrozná môže solidarita byť, pretože krajine naordinuje hladné 

liečenie. „Navyše sa musí vyzliecť donaha, odhaliť svoj majetok, odovzdať suverenitu do 

Bruselu. Vo finančnej politike sa Grécko na mnoho rokov stane protektorátom EÚ.“42
 

Nové opatrenia v menovej únii podmieňujú vznik politickej únie, pretože bez dohľadu 

nad suverénnymi štátmi, sa môžu suverénne štáty aj naďalej správať nezodpovedne. 
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Opatrenia si v budúcnosti vynútia centrálne riadenie členských štátov. Príklad Grécka 

ukazuje, že sa to neoficiálne deje už dnes. Brusel výmenou za pôžičky núti štáty ku škrtom 

vládnych výdajov, k zvyšovaniu daní a pod.  

Euro ale môže fungovať v podmienkach menovej únie fiškálne suverénnych štátov. 

Dokonca finančné trhy integrované prostredníctvom spoločnej európskej meny sa môžu stať 

účinným „bičom“ na fiškálne nezodpovedné vlády. Historický precedens už existuje a to 

v podobe monarchie Rakúsko – Uhorska. 

V období 1867 až 1914 fungovala monarchia ako veľmi voľná federácia dvoch štátov, 

ktoré spoločnú len osobu panovníka a zahraničnú politiku. Ekonomické vzťahy oboch krajín 

boli upravené zložitou právne-byrokratickou štruktúrou, ktorá nebola nepodobná dnešnej 

eurokracii. Štáty mali spoločnú a silno autonómnu centrálnu banku, avšak nie fiškálnu 

politiku. Štátny rozpočet bol autonómnou záležitosťou oboch krajín. S európskou menovou 

úniou mal ďalej spoločný trh a spoločnú obchodnú politiku voči tretím krajinám.  

Ako ďalej uvádza Flandreau „Behom päťdesiatich rokov svojej existencie habsburská 

únia fungovala bez podstatných otrasov, pričom sa ekonomická výkonnosť per capita 

zdvojnásobila“.43
 Existencia monarchie sa teda dá považovať za úspešnú aj bez nutnej 

fiškálnej koordinácie. Zánik spoločného ekonomického priestoru spôsobila až prvá svetová 

vojna, po ktorej nasledovalo zavedenie colných bariér medzi následníckymi štátmi, 

hyperinflácia (Rakúsko, Maďarsko) alebo eventuálne deflácia spojená s ťažkou recesiou 

(Československo). Nedá sa odhadnúť ako dlho by existovala monarchia bez vojny, ale 

v podstate neexistuje žiadny limit. Decentralizovaný systém ekonomík so spoločným 

obchodným priestorom bez bariér a spoločnou menou môže fungovať ľubovoľne dlho bez 

potreby hlbšej integrácie. 

Podstatná bude ale fiškálna disciplína. Ako je možné zaručiť, aby sa suverénny člen 

menovej únie neutrhol z reťaze a nezačal sa zadlžovať na úkor ostatných? Pakt stability 

a rastu je možným riešením, ale v súvislosti jeho nevymožiteľnosťou a spoločne s 

existenciou precedensu prípadnej záchrany ktoréhokoľvek člena menovej únie, je to riešenie 

s opačnou motiváciou. Podunajská monarchia ale nemala žiadny podobný Pakt alebo kritériá 
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podobné tým maastrichtským. Podľa Marca Flandreaua to bola práve disciplína vynucovaná 

trhom štátnych dlhopisov, ktorá udržovala ekonomiku habsburskej monarchie vo funkčnej 

forme. Podľa teórie tržnej disciplíny budú kapitálové trhy požadovať po finančne 

nezodpovedných vládach prirážku – rizikovú prémiu vo forme vyšších výnosov štátnych 

dlhopisov. Tento trest následne núti vládu korigovať svoju výdajovú zložku. Z historických 

skúseností je preukázané, že tento mechanizmus funguje pomerne účinne. V modernejšej 

dobe bol jedným z prostriedkov, ktorý podporil štáty ako Grécko, Taliansko alebo Belgicko, 

aby s radosťou prijali euro – so zdôvodnením, že vypožičaná kredibilita zľaví emisie štátnych 

dlhopisov týchto krajín. To sa aj po zavedení eura stalo. Profesor Scott Eddie uvádza, že 

„Rakúsko a Uhorsko boli podriadení disciplíne kapitálového trhu a smeli vytvárať štátne 

deficity ale do takej výšky, do akej bola verejnosť ochotná vládu financovať.“44
 Na 

nepodstatné formálne odlišnosti fungoval vtedajší trh štátnych dlhopisov rovnako ako dnes. 

Výnos a cena štátnych dlhopisov sú určované – rovnako ako v minulosti – ponukou 

a dopytom. Vlády Rakúska a Uhorska mali dôvod sa starať o svoju reputáciu, pretože sa od 

nej odvíjali výnosy štátnych dlhopisov, teda aj náklady na financovanie dlhu. Oba štáty boli 

nútené súťažiť v kvalite svojich štátnych financií. Konkurovali si v pestrosti ponuky rôznych 

dlhopisov. Keď jeden uviedol na trh úspešnú emisiu, druhý ho nasledoval s obdobnou 

emisiou. Jednoduchá porovnateľnosť výnosov dlhopisov oboch štátov mala priaznivé dopady 

na stabilitu verejných financií a z hľadiska prestíže bol neprijateľný horšie hodnotený dlh.  

Pre eurozónu teda platí, že kritéria aké sú zakotvené vo fiškálnom pakte sú zbytočné, 

pretože efektívny kapitálový trh je dostatočným mechanizmom pre sankcie a nastolenie 

fiškálnej disciplíny. Z toho vyplýva, že spoločná mena bude dobre fungovať pri oddelených a 

suverénnych rozpočtoch a nie je potreba ďalšej integrácie v oblastiach daní atď. Centrálna 

banka bude ešte viac silná a rešpektovaná inštitúcia pri fiškálne suverénnych štátoch. 

Neexistuje dôvod, prečo by výnosy dlhopisov členských štátov menovej únie mali byť umelo 

zhodné. Túto fikciu zabezpečili jednak politici, ktorí celý svet presviedčali, že menová únia je 

ekonomicky homogénny celok pod prísnym dohľadom pravidiel Paktu stability a rastu, kde 

krajiny s eurom nebankrotujú. Ešte viac túto ilúziu podporovala ECB, ktorá pri refinancovaní 

komerčných bánk nediskriminovala emitenta podľa rozdielneho rizika a akceptovala ako 

zábezpeku dlhopisy všetkých krajín menovej únie za identických podmienok. Európski 
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politici a ECB tak zničili možnosť konkurencie medzi vládami krajín menovej únie na trhu 

štátnych dlhopisov. Zničili v podstate nástroj pre udržanie disciplíny štátnych rozpočtov. Trh 

štátnych dlhopisov tak fungoval podľa socialistického hesla: „všetci sme si rovní;“ a 

hlavne preto dokázal fungovať len 10 rokov a počas jeho existencie vznikli obrovské škody.  

Zmeny by preto mali prísť hlavne zo strany politikov a ECB. Na strane politikov sa 

zmena v ich názoroch očakávať nedá, ale pozitívny prvok do tejto oblasti zaviedla práve 

dlhová kríza. Tá totiž otvorila oči finančným trhom, ktoré sa sčasti odvrátili od sľubov 

politikov a začali viac sledovať reálne fungovanie trhov. Na strane ECB by malo dôjsť 

k zmenám pravidiel v jej právomociach. Konkrétne by mal platiť zákaz priameho nákupu 

dlhopisov členov eurozóny Európskou centrálnou bankou. ECB by sa na nákupe dlhopisov 

nemala podieľať ani nepriamo (napr. poskytnutím kolaterálu komerčným bankám). Tieto 

opatrenia by tak zamedzili financovanie vlád Európskou centrálnou bankou. Klauzula „no 

bail-out“ by mala byť striktne dodržiavaná a neporušovaná členskými štátmi. ECB by sa mala 

stať nezávislou bankou bánk a plniť základné úlohy a ciele, ktoré vyplývajú z jej funkcie. 

Samozrejme „kameňom úrazu“ aj naďalej zostane jednotná úroková sadzba ECB, 

ktorá platí pre všetky krajiny menovej únie rovnako. Jej hodnota by sa mala odvíjať od 

makroekonomických ukazovateľov krajiny. V menovej únii, ktorá je tak heterogénna ako 

eurozóna, určiť sadzbu, ktorá by vyhovovala všetkým jej členom, je veľmi ťažká, ba priam, 

nereálna úloha. Dnes (apríl 2012) stoja na jednej strane Španielsko s Gréckom, ktoré sa 

nachádzajú v recesii s vyše 20 % nezamestnanosťou. Na druhej strane sa v Nemecku dostala 

miera nezamestnanosti na rekordne nízke úrovne a mzdy tu rastú najrýchlejšie za posledných 

20 rokov. Aká spoločná úroková sadzba môže byť vhodná pre tieto a ďalšie ekonomiky? 

   Problém ECB tkvie aj v cielení inflácie. ECB totiž necieli infláciu, ale rast indexu 

spotrebiteľských cien tak, aby neprevyšoval hodnotu dvoch percent ročne. Okrem inflácie 

príjmovej (zvýšenie cien a príjmov) existuje inflácia peňažnej zásoby a inflácia úverová. 

Behom piatich rokov 2003-2008 rástol objem peňažnej zásoby v eurozóne závratným tempom 

8,9 percent ročne. Objem úverov nefinančným podnikom rástol rovnako rýchlo.45
 To je 

obrovská inflácia, ktorá ale nie je zahrnutá do inflácie sledovanej centrálnymi bankami.  
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Navyše ECB necieli skutočný index spotrebiteľských cien, ale len jeho osekaný, 

politicky korektný variant známy ako HICP – harmonizovaný index spotrebiteľských cien. 

Rozdiel spočíva hlavne v tom, že z indexu pre meranie inflácie boli úplne vyňaté niektoré 

typy tovaru a služieb. A to hlavne nehnuteľnosti. Spotrebitelia si predsa kupujú byty a domy, 

síce málokedy, ale za to ide o podstatné výdaje. Oficiálne nehnuteľnosti totiž nie sú tovarom 

konečnej spotreby, ale investície. Je fakt, že meranie rastu cien je s vylúčením nehnuteľností 

„krajšie“. Odfiltruje bubliny, takže v dobách kedy realitný trh v Írsku a v Španielsku doslova 

vrel, obe ekonomiky vykazovali na papieri nízke hodnoty inflácie. Pomýlené a úzke chápanie 

inflácie ako indexu spotrebiteľských cien výrazne prispelo k nafúknutiu úverových bublín 

a k bankovej kríze. 

ECB by teda mala cieliť v prvom rade na skutočnú infláciu, nie na fiktívny 

ukazovateľ, akým je HICP. To znamená rast všetkých cien, vrátane nepopulárnych cien 

nehnuteľností. Skúsenosti ukázali, že centrálna banka má dbať aj na finančnú stabilitu a 

venovať pozornosť menovým agregátom, objemom úverov a ďalším ukazovateľom iných 

typov inflácie.  

Čím silnejšie a lepšie integrované budú finančné trhy, tým lepšie bude fungovať 

spomínaný mechanizmus s decentralizovanou fiškálnou politikou. Trh je najlepšou zárukou 

finančnej stability. Akékoľvek umelo vytvorené rozpočtové kritériá nebudú dostatočnou 

motiváciou pre vlády, aby zodpovedne narábali s verejnými financiami. 

5.3 Možné scenáre budúceho vývoja eurozóny  

 Mnoho ekonómov aj neekonómov sa zaoberá budúcnosťou eurozóny a snažia sa 

odhadnúť, čo vlastne Európu čaká. O situáciu v eurozóne sa zaujímajú aj krajiny, ktoré nie sú 

jej členmi, pretože vzhľadom na úzke prepojenie trhov, má negatívny vývoj v eurozóne dopad 

na celú Európu. Avšak kvôli turbulentnej situácii, ktorá panuje v eurozóne od roku 2009, nie 

je možné určiť jej presný vývoj, ktorý bude nasledovať. Preto sa viac diskutuje o možných 

scenároch, ktoré by mohli v Európe nastať. 

1. Nárast produkcie – Európa sa preberie zo „zlého sna“ a ekonomiky sa začnú 

zotavovať. Dlhy a straty budú vyrovnané vďaka obnoveniu hospodárskeho rastu. Veľmi 

optimistický scenár, ktorý je, žiaľ, najmenej pravdepodobný. 
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2. Rozpad eurozóny – Odchodom Grécka, ktorý bude nasledovaný ostatnými 

periférnymi krajinami, alebo z opačnej strany, vystúpením Nemecka z menovej únie. Rozpad 

eurozóny by mohol prebehnúť v niekoľkých variantoch. Úplný rozpad a návrat všetkých 

krajín k vlastným menám je menej pravdepodobný. Viac možný je rozpad na určitú 

„dvojrýchlostnú“ eurozónu. Nemecko, Francúzsko, Benelux, Fínsko, Rakúsko by vytvorili 

menovú úniu so silným eurom. Krajiny periférie PIGS – Grécko, Taliansko, Španielsko, 

Portugalsko – by boli ponechané svojmu osudu so slabším variantom spoločnej meny, alebo 

by boli odkázané k návratu k národným menám. Vlastná mena by im dala možnosť postupne 

znížiť dlh vďaka rýchlejšiemu rastu a znehodnotenej mene. Postupne by mohli odstrániť 

nerovnováhy a potom eventuálne opätovne vstúpiť do Európskej menovej únie. Opustiť 

eurozónu by mali aj tzv. doťahujúce sa krajiny, ktorých ekonomická úroveň, cenová hladina 

a produktivita zaostávajú za vyspelými európskymi krajinami.
46

 Reálna konvergencia totiž so 

sebou prináša tiež cenovú konvergenciu – rast relatívnej cenovej hladiny smerom k priemeru 

EÚ. Doťahujúce ekonomiky po vstupe do menovej únie stratili možnosť, aby rast relatívnej 

cenovej hladiny prebiehal prostredníctvom nominálneho posilňovania meny. Ten môže 

v takomto prípade prebiehať len cestou vyššej domácej inflácie. Bez možnosti posilnenia 

meny vyvoláva rast cenovej hladiny v krajine nadpriemernú infláciu. Je potom priveľkou 

výzvou dosahovať tak rýchleho rastu produktivity, aby ekonomika kvôli nadpriemernej 

inflácii nestrácala v rámci eurozóny svoju konkurencieschopnosť. Spoločná menová politika 

pri vysokej inflácii so sebou prináša veľmi nízke až záporné reálne úrokové sadzby, ktoré 

odštartujú silnú domácu úverovú expanziu, zhoršovanie platobnej bilancie a dobiehajúca 

ekonomika sa začne prehrievať. Výstupom z eurozóny by konvergenciu týchto krajín prestala 

brzdiť spoločná menová politika a vlastná mena by im dala možnosť rýchlejšie sa priblížiť 

k priemeru eurozóny a v budúcnosti do nej opäť vstúpiť ako rovnocenný partner. Takisto 

eurozóna by dosiahla to, čo nevyhnutne potrebuje každá menová oblasť – väčšiu homogenitu.  

Ako už bolo viackrát spomenuté, variant rozpadu eurozóny európski politici 

nepripúšťajú, aj napriek tomu, že makroekonomické ukazovatele v Španielsku a Taliansku sa  

neustále zhoršujú. Pád takto veľkej krajiny by proces rozpadu určite urýchlil. Variant 

„dvojrýchlostnej“ eurozóny by mohol byť tým najlepším riešením. Samozrejme takýto rozpad 

by si vyžiadal obrovské náklady a dočasné turbulencie, ale po upokojení situácie by sa 
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prejavila väčšia efektivita ekonomík podporená stabilitou a väčšou udržateľnosťou. Veľmi 

drahé kupovanie si času, aké sa deje dnes, už dlhú dobu neodvracia riziko bankrotu 

niektorých krajín, ba dokonca naopak. Náklady na udržiavanie neefektívnej eurozóny pri 

živote budú oveľa vyššie, ako by boli tie nárazové pri jej rozpade. 

3. Riadený bankrot – Bankrot jednej či viacerých krajín by znamenal „odpísanie“ ich 

dlhov, ktoré nezvládajú splácať. Má však opäť zásadný problém: postihnuté by boli nielen 

národné subjekty. Veľmi nákladné by to bolo tiež pre banky a ďalšie finančné inštitúcie vo 

Francúzsku, Nemecku, Veľkej Británii či Španielsku. Záchrana postihnutých bánk by sa 

potom mala obmedziť len na veľké a dôležité banky, ostatné by mali skrachovať, teda niesť 

zodpovednosť za nákup vysoko rizikových dlhopisov. Bankrot krajiny nemusí implicitne 

znamenať jej odchod z menovej oblasti. Návrat k národnej mene síce s devalvovaným kurzom 

zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti krajiny. Nevýhodou prechodu na vlastnú menu je 

existencia rizika hyperinflácie. Pokiaľ by zbankrotované krajiny zostali v menovej únii, 

nebudú sa musieť obávať hyperinflácie, keďže ich platidlom zostane silná mena. Budú ale 

musieť radikálne znížiť ceny a mzdy, aby sa stali konkurencieschopnými. Štáty len ťažko 

znížia mzdy a ceny tak výrazne, ako by to bolo potrebné. 

K situácii blízkej bankrotu sa približujú Grécko, Írsko a ďalšie krajiny tzv. južného 

krídla Európy. Grécko sa v takejto situácii v podstate už dlhšiu dobu nachádza. Navyše grécka 

záchrana ide cestou ešte väčšieho zadlžovania, škrty bez nových investícií dostali ekonomiku 

do ťažkej recesie s vysokou nezamestnanosťou. „Trvalo 30 rokov rozšafného míňania 

verejných financií na to, aby sa dlh krajiny dostal na 120% HDP. A len dva roky tvrdých 

úspor dostali dlh na 168% HDP... Aká demokracia môže vydržať takýto obrovský šok s 

takýmito biednymi výsledkami?“47
 komentuje grécku situáciu Antonis Samaras, predseda 

gréckej Strany novej demokracie. Grécku by k rýchlejšiemu podľa všetkého nepomohla ani 

devalvácia vlastnej meny rastu a rovnako neexistuje skoro žiadna šanca, že sa Grécko stane 

konkurencieschopné ako člen eurozóny.  

Tento scenár je viac pravdepodobný ako rozpad menovej únie vzhľadom na to, že 

väčšina analytikov sa zhoduje, že reštrukturalizácia gréckeho dlhu bude nakoniec nevyhnutná. 
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Domnievajú sa, že eurozóna chce len získať čas, aby spravila kroky potrebné k tomu, aby 

budúca reštrukturalizácia gréckeho dlhu neviedla k masovej nákaze. Bankrot Grécka je 

riešenie, ktoré by mala eurozóna podstúpiť. Namiesto dusenia krajiny škrtmi nanútenými 

z Bruselu, by mali dostať možnosť „odpísania“ svojich dlhov a znovu naštartovať svoje 

ekonomiky. 

4.  Zvýšená inflácia – Takýto scenár sa dá očakávať, pokiaľ ECB odštartuje púšťanie 

veľkého množstva nových eur do obehu, ktoré by síce prispeli k oživeniu ekonomiky 

eurozóny, avšak toto oživenie by bolo len dočasné. Znamenalo by to v podstate pumpovanie 

nových peňazí do niektorých neperspektívnych podnikov, čo by zabránilo prirodzenej 

krízovej selekcii, ktorá by mohla ekonomiku ozdraviť. Ďalší dôvod je rast dlhového bremena, 

s ktorým stúpa tlak na ECB, aby dovolila členom eurozóny „odpísať“ časť dlhu inflačnou 

cestou. Po úverových programoch LTRO nie je vylúčené, že v prípade prepadu ekonomík 

eurozóny siahne ECB po obdobných programoch alebo tiež k obdobe kvantitatívneho 

uvoľňovania podľa vzoru amerického FEDu. Posilňujúce riziká inflačného riešenia vládnych 

dlhov vnímajú aj finančné trhy. Okrem obáv zo štátneho bankrotu je to ďalší dôvod, prečo 

niektoré krajiny majú problém s refinancovaním dlhu. 

5. Fiškálna centralizácia – Najviac pravdepodobný scenár, ale tiež najnákladnejší. 

Znamenal by centrálnu kontrolu nad rozpočtami krajín menovej únie výmenou za 

redistribúciu bohatstva a dlhov medzi členskými štátmi – pomocou záruk a fiškálnych 

transferov a pomocou monetarizácie vládnych dlhov Európskou centrálnou bankou, 

prekvitanie morálneho hazardu, atď. EÚ už dnes robí kroky smerom ku skrytej fiškálnej únii. 

Plnohodnotná fiškálna únia, s jednotným daňovým a sociálnym systémom a s centrálnym 

(federálnym) rozpočtom, môže ťažko existovať bez únie politickej. K prijatiu politickej únie 

sa eurozóna zatiaľ neodhodlala, a sotva sa k nej dopracuje bez potlačenia demokratických 

princípov.  

Prerozdeľovanie bohatstva od efektívnejších k menej efektívnym sa nutne stane 

prekážkou jeho tvorby. Fiškálna únia povedie spolu s pokračovaním nákladného sociálneho 

štátu k pomalšiemu rastu eurozóny a jej okolia. Vedúci predstavitelia eurozóny však 

investovali do tohto projektu už toľko politického kapitálu, že sa domnievajú, že nemôžu 

cúvnuť a dovoliť jeho viditeľný kolaps. Dôsledkom bude, že eurozóna (a teda aj celá Európa) 

zostane aj naďalej najpomalšie rastúcim regiónom sveta, so znižujúcou sa 

konkurencieschopnosťou a postupným zaostávaním. Avšak rozpory v eurozóne a záujmové 
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konflikty sú veľmi silné. Je otázne, dokedy bude Nemecko znášať neopodstatnenú kritiku 

svojej exportne výkonnej ekonomiky a svojich prebytkov platobnej bilancie, a hlavne: dokedy 

nemeckí občania budú ochotní platiť dlhy iných členov eurozóny. 
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6 Záver 

 Tematika spoločnej európskej meny je veľmi zaujímavá a ponúka mnoho pohľadov 

a názorov, o čom svedčí aj neutíchajúca diskusia v každom médiu. Je to rovnako veľmi 

obšírna téma, ktorej jednotlivé otázky by sa dali spracovať do ďalších prác. Spoločná mena 

prináša so sebou viditeľné pozitíva – napr. odstránenie transakčných nákladov, avšak málo sa 

diskutovali tie dopady spoločnej menovej politiky, ktoré sú na prvý pohľad neviditeľné 

a vyplývajú z nízkej mobility práce, nedostatočnej zladenosti hospodárskych cyklov, 

rozdielnosti ekonomických úrovní a úrovní zadlženia krajín menovej únie. Ak dve časti 

spoločnej menovej oblasti nie sú dostatočne homogénne, aby medzi nimi mohlo dochádzať k 

jednoduchému presúvaniu kapitálu a pracovných síl, povedie existencia jednotnej meny skôr 

či neskôr k rastu nezamestnanosti a spomaleniu rastu v oblastiach postihnutých poklesom 

exportu či poklesom prílevu investícií. 

 Svetová finančná kríza preverila fungovanie eurozóny a vyplavila na povrch 

problémy, ktoré mala menová oblasť od samotného začiatku. Sebou nastavené pravidlá 

členské štáty porušovali a prispôsobovali si ich „za chodu“. Znefunkčnený Pakt stability 

a rastu mal byť jedinou prekážkou pred zadlžujúcimi sa čiernymi pasažiermi, ktorých 

spoločná menová politika motivovala k takémuto zvrátenému správaniu. Zlyhanie 

ratingových agentúr, ktoré nevideli zväčšujúce sa riziká v niektorých krajinách, podporili 

európski politici a ECB, ktorí porušili ďalšie dôležité pravidlá – klauzulu no bail-out, nákup 

štátnych dlhopisov za nové eurá atď. Opatrenia prijímané európskymi politikmi udávajú smer 

k fiškálnej únii, pretože si ju tieto opatrenia vyžadujú. Bez fiškálnej únie s ekonomickou 

vládou dohliadajúcou na udržateľnosť verejných financií a oprávnenou riadiť transfery 

v prospech fiškálne najslabších krajín, by opatrenia prijaté krajinami eurozóny boli úplne 

zbytočné. 

 Cieľom diplomovej práce bolo okrem poukázania na hlbšie súvislosti spojené so 

spoločnou európskou menou aj navrhnutie iných možností riešenia pre menovú úniu. Tie sú 

v protiklade súčasných centralizačných opatrení a snažia sa poukázať na pozitíva spojené 

s decentralizovanou fiškálnou politikou. Vychádzajú zo zdravej motivácie vychádzajúcej 

z konkurenčného tlaku na trhu dlhopisov bez ďalších zbytočných regulácií deficitov či 

verejných dlhov. Zastaviť vznik fiškálnej únie s neefektívne fungujúcimi inštitúciami je dnes 

utópiou.          
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