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1. Úvod 

Vytvoření měnové unie je cílem evropských států jiţ od 60. let 20. století. Měnová 

unie měla být vytvořena spolu s unií hospodářskou a počítalo se se zapojením všech 

členských států. Ačkoli několik pokusů ztroskotalo na nevhodném načasování kvůli 

ekonomické situaci či politické nevůli, od konce 80. let začaly přípravy znovu. Ruku v ruce 

s vytvářením měnové unie šlo i hledání vhodných kritérií k posouzení její optimality.  

Cílem práce je vyhodnotit, zda můţe být eurozóna povaţována za optimální měnovou 

oblast podle teorie optimální měnové oblasti, (dále jen OCA). Analyzovanými kritérii jsou 

mobilita pracovní síly, sladěnost hospodářských cyklů a otevřenost ekonomik. Sekundárním 

cílem je vyhodnocení vlivu ekonomické krize na tato kritéria.  

Hypotézou práce je tvrzení, ţe současná eurozóna není optimální měnovou oblastí 

podle tradičních kritérií teorie OCA. Mezi pouţité metody zkoumání patří indukce obecných 

závěrů, syntéza dat, komparace výsledků pro jednotlivé veličiny a státy. Jako podklady pro 

analýzu slouţí data z Evropského statistického úřadu (dále jen Eurostat), databáze OECD, 

výzkumy Eurobarometru a publikace Evropské komise zahrnující referenční období 

od roku1999 aţ po předpoklady na roky 2012 a 2013.   

První část práce se zabývá teorií OCA od doby její první publikace R. A. Mundellem
1
, 

přes příspěvky dalších ekonomů, např. R. McKinnona
2
, P. Kenena

3
, A. Alesina či R. J. Barra

4
. 

Jejich práce se staly základem pro tzv. tradiční přístup k teorii OCA. Ten poţadoval, aby stát 

měl vysokou mobilitu výrobních faktorů, dostatečně flexibilní ceny a mzdy, velkou 

otevřenost, strukturální podobnost, integrované finanční trhy a pokročilou integraci ve fiskální 

oblasti. Mezi nejčastější způsoby měření těchto poţadavků se řadí OCA index, analýza 

sladěnosti hospodářských cyklů, srovnávání mobility pracovních sil či posuzování míry 

                                                           
1 MUNDELL, Robert A. A theory of optimum currency areas. The American Economic Review [online]. 1961, 

[cit. 2011-07-29]. Dostupný z WWW: <http://www.columbia.edu/~ram15/ie/ie-12.html>. 

2 McKINNON, Ronald. Stanford University [online]. 2001 [cit. 2011-07-31]. Optimum Currency Areas and 

the European Experience. Dostupné z WWW: <http://www.stanford.edu/~mckinnon/papers/ 

optimumreveur.pdf>. 

3
 KENEN, Peter. The Centre for Economic Performance  [online]. 2000 [cit. 2011-07-31]. Currency Areas, 

Policy Domains, and the Institutionalization of Fixed Exchange Rates. Dostupné z WWW: 

<http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/DP0467.pdf>. 

4 ALESINA, Alberto; BARRO, Robert J. National Bureau of Economic Research [online]. 2000 [cit. 2011-07-

31]. Currency Unions. Dostupné z WWW: <http://www.nber.org/papers/w7927.pdf?new_window=1>. 
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otevřenosti ekonomik. Protoţe se daný model ukázal být nevyhovující reálným podmínkám, 

začaly se porovnávat výhody a náklady společné měny. Stát, u kterého převaţovaly přínosy, 

byl povaţován za vhodného kandidáta na společnou měnu.  

Druhá část mapuje vývoj evropské měnové unie od roku 1993 do současnosti. 

Za počátek je povaţována Zpráva o hospodářské a měnové unii v Evropském společenství, 

známá jako Delorsova zpráva. Podle ní mělo dojít ke vzniku měnové unie ve třech fázích. 

První fází bylo přijetí Maastrichtské smlouvy, jejíţ důleţitou součástí byly konvergenční 

kritéria. Ve druhé etapě došlo ke zřízení Evropského měnového institutu a později Evropské 

centrální banky. Třetí fází byl přechod z národních měn na jednotnou měnu euro. 

Uţ od počátku jednání o měnové unii existovaly státy, které s tímto krokem nesouhlasily, 

a proto si vyjednaly tzv. opt-out výjimku. Zde se řadí Dánsko a Spojené království.  

Obsahem třetí části je konkrétní zkoumání, zda státy současné eurozóny splňují 

kritéria teorie OCA. Pro účely práce byla vybrána kritéria mobility pracovních sil, vzájemné 

otevřenosti ekonomik a analýza sladěnosti hospodářských cyklů. Nechybí ani pohled 

na změny těchto ukazatelů způsobené negativními dopady ekonomické krize.  
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2. Teoreticko-metodologická východiska teorie OCA 

 Tato kapitola přináší základní pohled do problematiky optimalizace měnové unie. 

Nejprve jsou přiblíţeny nejčastější definice měnové unie, následuje podrobnější podkapitoly 

věnující se optimalizaci. Problematikou optimální měnové oblasti se zabývalo mnoho autorů. 

Jako první zveřejnil svou práci v roce 1961 ekonom R. A. Mundell.
5
 Jeho teorie optimální 

měnové oblasti (dále jen teorie OCA) inspirovala i další autory. Své názory na tuto 

problematiku přednesli další ekonomové, jako Ronald McKinnon
6
, Peter Kenen

7
, Alberto 

Alesina a Robert J. Barro
8
. Z prací těchto profesorů vyplývá několik základních 

charakteristik, které by země měla mít, pokud chce vstoupit do měnové unie. 

Později začal převládat názor, ţe ţádný stát není ideální pro zapojení se do měnové 

zóny, proto byly hledány jiná kritéria pro rozhodování, zda vstoupit či nikoliv. Výsledkem 

byla analýza přínosů a nákladů a jejich vzájemné srovnání.  

 

2.1. Definice měnové unie 

Podle Benjamina Cohena
9
 je měnová unie skupinou dvou či více států, které sdílejí 

společnou měnu nebo její ekvivalent. Tuto definici lze rozšířit i o měny federací nebo různých 

mocenských seskupení států. Naopak v uţším slova smyslu lze měnovou unii chápat jako 

situaci, kdy se národní státy úplně vzdají svých měn a pravomocí, a nahradí je jedinou 

centrální autoritou, centrální bankou. Z pohledu politického lze měnové unie rozdělit na dva 

druhy, podle míry omezení suverenity v měnové oblasti. Typ se sdílenou odpovědností 

v monetární oblasti je zaloţen více na systému partnerství a spolupráce, zatímco typy 

s jedinou centrální autoritou, kdy státy nemohou do měnové problematiky zasahovat, jsou 

častěji hierarchické, se vztahem vůdce – následovník.  

                                                           
5 MUNDELL, Robert A., ref. 1.  

6
 McKINNON, Ronald, ref. 2. 

7
 KENEN, Peter, ref. 3. 

8
 ALESINA, Alberto; BARRO, Robert J., ref. 4. 

9
 COHEN, Benjamin. EH.Net Encyclopedia  [online]. 2008 [cit. 2011-07-26]. Monetary Unions. Dostupné z 

WWW: <http://eh.net/encyclopedia/article/cohen.monetary.unions>. 
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Podobnou definici pouţívá také Mezinárodní měnový fond.
 10

  Měnovou unii chápe 

jako dohodu mezi dvěma či více subjekty, které se rozhodly uţívat společnou měnu 

a provádět jednotnou měnovou a devizovou politiku.  

 

2.2. Optimalita podle tradičního modelu 

S existencí měnových oblastí úzce souvisí i hodnocení jejich optimality. Teorie 

zabývající se optimální velikostí měnové unie vznikaly ve dvou proudech. První v 60. letech 

20. století řešily, jaké předpoklady by měla splňovat země nebo region, aby zapadal 

do optimální měnové zóny. Později, v 70. letech 20. století, došli ekonomové k závěru, 

ţe neexistuje stát, jenţ by byl optimálním členem měnové unie, a proto se začaly zkoumat 

přínosy a náklady členství a jejich vzájemné srovnání.  

 

2.2.1. Robert A. Mundell 

Nejznámější a nejcitovanější je práce profesora Columbijské univerzity Roberta A. 

Mundella.
11

 Jeho práce nazvaná A theory of optimum currency areas vyšla poprvé v roce 

1961 v časopise The American Economic Review. 

Podle Mundellova názoru jsou největším problémem rigidní mzdy a ceny a pevné 

směnné kurzy. Ty brání v přirozeném vyrovnávání cen v mezinárodním prostředí a tím 

způsobují opakující se krize platebních bilancí. Řešením můţe být flexibilní směnný kurz. 

Otázkou je, zda je výhodné, aby všechny měny byly flexibilní. A také, zda je pro skupinu 

zemí podílející se na společném trhu do budoucna lepší zavést společnou měnu nebo nechat 

v oběhu měny národní.  

Jednotná měna znamená jedinou centrální banku, která má pravomoc emitovat 

bankovky a mince a tudíţ zajišťovat pruţné dodávky platebních prostředků. Pokud v dané 

oblasti obíhá více národních měn, je nutná úzká spolupráce všech centrálních bank. Ţádná 

z bank nesmí zvyšovat své závazky neúměrně rychleji neţ ostatní, protoţe by došlo k ztrátě 

rezerv a narušení konvertibility. Z toho vyplývá, ţe legislativní úpravy budou jiné v oblasti 

s jednotnou měnou a jiné tam, kde bude obíhat měn více s pevným směnným kurzem. 

Jako příklad lze uvést dva subjekty, A a B, představující státy s vlastními měnami, 

plnou zaměstnaností a vyrovnanou obchodní bilancí. Pak posun poptávky z B do A můţe být 

                                                           
10

 ROSA, Samuele. Mezinárodní měnový fond [online]. 2004 [cit. 2011-07-29]. Definition of currency union. 

Dostupné z WWW: <http://www.imf.org/external/np/sta/bop/pdf/cuteg1.pdf>. 
11

 MUNDELL, Robert A., ref. 1. 
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například příčinou zvýšené nezaměstnanosti u subjektu B a zároveň zvýšeného inflačního 

tlaku v A. Ceny v zemi A porostou, a to změní směnné relace se zemí B. Jednou z moţností, 

jak vyřešit tuto nerovnost je změna měnového kurzu. 

Pokud jsou ve stejné situaci opět dvě země, ale tentokrát členové měnové unie, 

je nutné najít jiné řešení. Pokud by se odpovědné orgány rozhodly provést monetární expanzi, 

pomohlo by to sice regionu B, ale naopak by došlo k prohloubení problémů v zemi A.  

Protoţe v měnové unii nelze pouţít autonomní měnovou politiku, je nutné ovlivňovat 

ekonomiku jiným způsobem. Mundell
12

  prosazoval dva systémy – flexibilní ceny a mzdy 

a mobilní výrobní faktory.  

Jestliţe by došlo k asymetrickému šoku, který by měl kladný dopad na zemi A 

a negativní na zemi B (zvýšení poptávky po zboţí země A na úkor země B), došlo by 

ke zvýšení nezaměstnanosti v zemi B a ke sníţení ceny její produkce. Oproti tomu v zemi A 

dojde ke zvýšení cen i mezd. Pokud by byly mzdy a ceny flexibilní, zvýšil by se zájem 

o levnější výrobky ze země B a tím by došlo opět k vyrovnání situací na obou trzích. 

Druhou moţností, jak vyřešit nerovnováhu je vyuţití mobility výrobních faktorů, 

zejména pak pracovní síly. V ideálním případě by po zásahu ekonomik asymetrickým 

šokem
13

 a změnách v úrovních mezd mělo dojít k přesunu pracovní síly ze země B do země 

A, coţ by mzdy v zemi A sníţilo a v zemi B zase zvýšilo. Mundell tedy vycházel z toho, 

ţe měnovou unií se mohou stát jen země s dokonalou mobilitou pracovní síly. To bylo 

některými ekonomy kritizováno, protoţe mobilita pracovní síly není nikdy dokonalá, a proto 

měl být upřednostňován spíše přístup s pruţnými mzdami.  

Ve svých pracích pak Mundell rozlišuje dva různé pojmy – měnová oblast a měnová 

unie.
 14

 Společný mají fixní měnový kurz, rozdíl je v počtu měn uţívaných na daném území. 

Zatímco v měnové oblasti obíhají dvě nebo více vzájemně fixovaných měn, měnová unie je 

zaloţena na jediné společné měně. Kromě tohoto dělení pak rozlišuje i pravé měnové oblasti, 

                                                           
12

 MUNDELL, Robert A., ref. 1. 

13
 Asymetrické šoky jsou nečekané výkyvy v hospodářství. Mají svůj původ buď na straně poptávky, např. 

změny ve spotřebě obyvatel, ve výši investic, vládních výdajů nebo zahraničního obchodu, nebo na straně 

nabídky, např. technologické změny či kolísání cen vstupů. Asymetrické šoky zasahují členské státy měnové 

unie rozdílně, proto je řešení centrální autoritou omezené či nemoţné. Kromě asymetrických šoků se mohou 

vyskytovat také šoky symetrické, které postihují členy měnové integrace podobným nebo stejným způsobem.  

14
 LACINA, Lubor a kol. Měnová integrace : Náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha : C. H. Beck, 

2007. 538 s. ISBN 978-80-7179-560-5, s. 17. 
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kde je uţíván bimetalický systém nebo zlatý standard, a pseudo měnové oblasti, například 

Breton-woodský systém či mechanismus směnných kurzů Evropského měnového systému.  

 

2.2.2. Ronald McKinnon 

V roce 1963 rozšířil Mundellovu teorii OCA profesor Stanfordské univerzity Ronald 

McKinnon
 15

. Zabýval se významem měnového kurzu pro malou otevřenou ekonomiku. Podle 

jeho názoru nemohou malé ekonomiky ovlivňovat cenu své produkce na mezinárodních trzích 

a podle McKinnona nejsou optimální měnovou oblastí.  

Naopak velké otevřené ekonomiky vlastní dostatečné mnoţství zboţí, jehoţ cena je 

definována v domácí měně, která vyjadřuje velikost kupní síly a přispívá k její stabilizaci. 

Zatímco u velké otevřené ekonomiky slouţí měnový kurz jako jakýsi vyrovnávací 

mechanismus a daná ekonomika je optimální měnovou oblastí, měnový kurz malé otevřené 

ekonomiky není tak významný. Z toho vyplývá, ţe pro malou otevřenou ekonomiku je 

výhodné zapojit se do měnové unie s více členy a jedinou společnou měnou.  

 

2.2.3. Peter Kenen 

Dalším kdo navázal na Mundellovu teorii, byl profesor Peter Kenen
16

  z Princetonské 

univerzity. Mundell viděl jako jednu z příčin potíţí asymetrické hospodářské šoky. Kenen 

s tím souhlasil, ale zabýval se otázkou, zda jsou tak časté, aby ohrozily fungování měnové 

unie. Pokud by se totiţ asymetrické šoky objevovaly jen výjimečně, převaţovaly by přínosy 

z měnové unie nad náklady. Kenen se snaţil najít nejčastější příčiny vzniku těchto šoků. 

Většinu šoků spojil se změnou výdajů dané země, která byla často spojená se změnou 

preferencí spotřebitelů a novou technologií, která přináší nové produkty. Takovéto změny 

ale probíhají téměř neustále, jenţe málokdy ovlivní více odvětví najednou. K tomu, aby daný 

šok způsobil problémy v celé měnové unii, musí být velký a asymetrický.  

Velkou pravděpodobnost zasaţené asymetrickým šokem mají země, které 

se specializují na jeden druh zboţí nebo na velice úzký sortiment výrobků. Naopak lépe 

na tom budou státy, které jsou méně specializované a věnují se velkému sortimentu produktů. 

Takové státy jsou méně náchylné k hospodářským šokům, protoţe kaţdé odvětví představuje 

jen relativně malý podíl na celkové produkci.  

                                                           
15

 McKINNON, Ronald, ref. 2. 

16
 KENEN, Peter, ref. 3. 
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Kenen tvrdil, ţe účastníci měnové unie by měli mít velmi diverzifikované ekonomiky 

zaměřené na podobný sortiment zboţí. To by zvýšilo pravděpodobnost toho, ţe hospodářský 

šok zasáhne všechny členy symetricky, nebo jeho následky nebudou tak velké.  

 

2.2.4. Další příspěvky k teorii OCA 

Podle ekonomů Alberta Alesina a Roberta J. Barra
17

 přináší ztráta měnové flexibility 

nejen výhody, ale i náklady Společná měna představuje sníţení transakčních nákladů. 

Na jedné straně stát přichází o stabilizační nástroj při domácích šocích, na druhé straně pak 

získává větší důvěryhodnost a niţší inflaci. Stanovení optimální měnové oblasti závisí 

na komplexních variabilních proměnných, jako je například velikost států, jejich vzájemná 

vzdálenost, případně odlišnost, úroveň transakčních nákladů nebo institucionální dohody.  

Nejčastěji se součástí měnové unie chtějí stát země s dlouhodobě vyšší inflací, která 

má blízké vazby na větší, měnově stabilní stát. Postupně se zvyšuje počet nezávislých států, 

coţ vede ke zmenšování jejich průměrné velikosti. Tím pádem je stále více malých zemí 

ochotných vzdát se své nezávislé měny, protoţe to povaţují za výhodné. 

 

2.2.5. Charakteristiky teorie OCA podle tradičního přístupu 

V průběhu let se zkoumáním tradičního přístupu k teorii OCA došlo k několika 

základním charakteristikám, které by měl splňovat stát, který chce vstoupit do měnové unie.
18

  

Významným faktorem vyplývajícím z Mundellovy práce je mobilita výrobních 

faktorů. Vysoká mobilita má fungovat jako kompenzace při ztrátě vlivu na měnovou politiku. 

Země s vysokou mobilitou nemusí na šoky reagovat změnou relativních cen. V krátkém 

období je mobilita práce většinou nízká, protoţe existují vysoké náklady na adaptaci – 

migrace, školení, stěhování. Mobilita kapitálu pak závisí na tempu, v jakém mohou investice 

být generovány jednou zemí a absorbovány druhou.  

Důleţitá je flexibilita cen a mezd, která tlumí následky asymetrického šoku, jako jsou 

nezaměstnanost a inflace. Tato přizpůsobivost můţe nahradit vliv měnového kurzu, ale pouze 

pokud jsou ceny a mzdy pruţné oběma směry. Jestliţe jsou mzdy a ceny rigidní směrem dolů, 

je většinou nutné flexibilitu povzbudit pomocí měnového kurzu. V tom případě by se členství 

v měnové unii stalo pro zemi spíše nákladem.  

                                                           
17

 ALESINA, Alberto; BARRO, Robert J., ref. 4. 

18
 LACINA, Lubor; RUSEK, Antonín a kol. Evropská unie: trendy, příležitosti, rizika . Plzeň : Aleš Čeněk, 

2007. 260 s. ISBN 978-80-7380-077-2. 
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Otevřenost a velikost ekonomiky ovlivňuje výběr vhodného typu kurzu. Nemá-li 

nominální znehodnocení měny očekávané účinky, je vhodné nastavit fixní měnový kurz. 

Pohyblivé měnové kurzy také ovlivňují likviditu měny a její schopnost uchovávat hodnotu. 

Čím je ekonomika otevřenější, tím více její cenové indexy kolísají a měna ztrácí svou 

hodnotu. Naopak v uzavřenějších ekonomikách je vývoj cenových indexů stabilnější. 

Závěrem lze říci, ţe menší ekonomiky bývají otevřenější a také více přístupné k členství 

v měnové unii. 

Rozhodování o spolupráci v měnové oblasti můţe ovlivnit i strukturální podobnost 

tvorby hrubého domácího produktu. Čím je struktura tvorby hrubého domácího produktu 

podle sektorů podobnější, tím menší je moţnost vzniku asymetrického hospodářského šoku. 

Sbliţování probíhá dlouhodobě, lze jej ovlivnit pouze sniţováním a odstraňováním bariér 

obchodu a podporou vzájemného obchodu mezi státy a především mezi odvětvími. 

Dlouhodobě je vyrovnávací proces podporován integrací finančních trhů. Kapitálové 

toky ze stabilizovaných oblastí do míst postiţených šoky mohou částečně nahradit efekt 

změny nominálního směnného kurzu. Pokud jsou finanční trhy integrovány, lze i malou 

změnou úrokové sazby docílit velkých pohybů kapitálu mezi členskými státy a tak pomoci 

vyrovnat vzniklou nerovnováhu.  

Vyrovnání asymetrického šoku můţe pomoci i fiskální integrace zemí zapojených 

do měnové unie. Pokud by existoval nadnárodní systém fiskálních transferů, který by umoţnil 

převést více prostředků ze zemí v dobré ekonomické situaci do zemí postiţených problémy, 

účinně by nahradil efekty plynoucí ze změny kurzu. Taková spolupráce vyţaduje velmi 

pokročilou integraci a samozřejmě také ochotu členských států podílet se na pomoci státům 

v problémech na úkor vlastního rozvoje.  

Nelze zapomenout na politickou integraci, coţ můţe být povaţováno za ten 

nejhlavnější faktor. Protoţe tento aspekt spadá spíše do problematiky politologie, je v této 

práci zmiňován jen okrajově. Pokud chybí politická vůle, nedojde k ţádné spolupráci 

ani v oblasti měnové, ani jiné. O tom, zda bude měnová unie úspěšná, rozhodují politické 

dohody zástupců účastnících se států. Země by měly mít podobné preference alespoň 

v základních otázkách, jako například ekonomický růst, nezaměstnanost, míra inflace, cíle 

a provádění mezinárodní politiky.  
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2.3. Způsoby měření optimality 

Mezi nejčastěji sledované veličiny patří sladěnost hospodářských cyklů, vyjádřená 

korelační analýzou, mobilita práce měřená různými indexy, např. indexem ochrany 

zaměstnání, indexem rigidity zaměstnáni či posouzením migračních toků s mírou 

nezaměstnanosti. Ověřuje se i vzájemná otevřenost a strukturální podobnost jiţ stávajících 

nebo budoucích členů měnové unie. 

Čtvrtá kapitola práce bude zkoumat, jak státy stávající eurozóny splňují či nesplňují 

ukazatele optimální měnové oblasti podle tradičního modelu. Bude zhodnocena mobilita 

pracovních sil, sladěnost hospodářských cyklů a otevřenost ekonomik. Pro úplnost je nutné 

zde uvést také další oblasti a způsoby, kterými se optimalita měnové oblasti zkoumá, jako je 

např. OCA index. 

2.3.1. OCA index 

Jako první s OCA indexem přišli ekonomové Bayoumi a Eichengreen v roce 1996. 19 

Vytvořili regresní rovnici s následujícími proměnnými: 

 variabilita měnového kurzu,  

 korelace hospodářských cyklů,  

 odlišnost v komoditní struktuře vývozu,  

 intenzita obchodních vazeb, 

 výhody z pouţívání národní měny.  

Čím je index niţší, tím vhodnější je pro zemi vstup do měnové unie a tím více 

převládají přínosy z měnové unie nad jejími náklady. Je moţné jej počítat pro zjištění vztahu 

dvou zemí navzájem k sobě, nebo pro posouzení, zda se dané zemi vyplatí vstoupit do jiţ 

existujícího měnového společenství.  

 

2.3.2. Analýza sladěnosti hospodářských cyklů 

Protoţe přijetí společné měny znamená pro zúčastněné státy ztrátu monetární 

a kurzové politiky, je nutné zjistit, zda jsou státy v takové situaci, kdy všem zemím bude 

vyhovovat jediná úroková míra. Pokud bude kaţdý stát v jiné fázi hospodářského cyklu, nelze 

                                                           
19

 HORVÁTH, Roman; KOMÁREK, Luboš. Czech Journal of Economics and Finance [online]. 2010 [cit. 

2011-08-01]. Teorie optimálních měnových zón: rámec k diskuzím o monetární integraci. Dostupné z WWW: 

<http://journal.fsv.cuni.cz/storage/801_386_407.pdf>. 
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jedinou úrokovou mírou vyřešit na jedné straně rostoucí inflační tlaky v jedné zemi a na druhé 

straně zpomalování ekonomického růstu v zemi druhé.  

Zajištění stejné fáze hospodářského cyklu je důleţité pro minimalizaci rizik 

vyplývajících z přijetí společné měny. Pokud jsou cykly dlouhodobě synchronní, existuje 

niţší pravděpodobnost zásahu států asymetrickým šokem, který by členy postihl rozdílně.  

Pokud je sladěnost ekonomiky jednoho či více států s ostatními zeměmi v měnové 

integraci nízká, je zde větší pravděpodobnost výskytu asymetrických šoků. Z pohledu teorie 

OCA by takový stát neměl usilovat o vstup do měnové unie. 

Nejčastěji se podobnost hospodářských cyklů měří pomocí korelační analýzy. 

Výsledkem jsou různé indexy, které představují koeficienty korelace. Tyto koeficienty 

korelace určují intenzitu a směr závislosti dvou časových řad. Zmíněná metoda má 

ale i nevýhody. Koeficienty charakterizují lineární vztah dvou proměnných, které mohou 

nabývat hodnot od -1 do 1, pozitivní korelace znamená vývoj proměnných stejným směrem, 

zatímco negativní korelace představuje vývoj v opačných směrech. Aby výsledky byly přesné, 

je nutné mít k dispozici dostatečně dlouhé časové řady.  

 

2.3.3. Mobilita pracovních sil 

Na mobilitu práce lze pohlíţet ze dvou různých pohledů.
20

 První je mobilita 

mezioborová. Ta určuje, jak jsou pracovníci schopni přejít z jednoho typu práce na druhý. 

Mezi faktory určující velikost této flexibility patří například pracovně-právní prostředí daného 

státu, nabídka rekvalifikačních programů a distribuce znalostí v populaci. Obecně existuje 

velký problém při přechodu z méně kvalifikovaného zaměstnání na vysoce kvalifikované, 

(např. zedník se bude moci stát právníkem aţ po dlouhém studiu), a také při změně vysoce 

kvalifikované práce za jinou také specializovanou, (typickým příkladem jsou lékaři, zubař 

nemůţe jednoduše přejít na chirurgii). Těmto změnám brání i stále větší odbornost 

poţadované práce a ani velké mnoţství rekvalifikačních kurzů tyto překáţky neodstraní. 

Tento typ mobility sleduje OECD
21 

pomocí indexu ochrany zaměstnání (Employment 

Protection Index, EPI). Index ochrany zaměstnání měří flexibilitu trhu práce. Nabývá hodnot 

                                                           
20

 JANÍČEK, Martin. Britské listy [online]. 2010 [cit. 2011-10-22]. Mobilita pracovní síly: mýtus a skutečnost. 

Dostupné z WWW: <http://blisty.cz/art/50611.html>. 
21

 Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj) byla zaloţena v roce 1961, koordinuje spolupráci členských zemí v oblasti ekonomické, sociální i 

politické. 
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od 0 (největší ochrana) po 6 (nejniţší regulace). Dalším moţným ukazatelem je často uţívaný 

index Světové banky
22

 Index rigidity zaměstnání.
23 

Tento index je průměrem tří dílčích 

indexů – Indexu obtíţnosti najímání nové pracovní síly, Indexu rigidity pracovní doby 

a Indexu obtíţnosti rozvázání pracovního poměru. Kaţdý z dílčích indexů obsahuje několik 

částí, všechny dosahují hodnot od 0 (nejniţší rigidita regulace) do 100 (nejvyšší rigidita 

regulace). 

Druhým typem mobility je mobilita geografická. Ta vyjadřuje, kolik pracovníků 

se vydá za zaměstnáním do jiného regionu nebo státu. Například tato mobilita v EU je oproti 

USA nízká. Situace v EU se liší stát od státu. Zatímco v zemích západní Evropy je častější 

vyjíţdění a stěhování se za prací, v postkomunistických státech, včetně ČR, existuje spousta 

subjektivních i objektivních překáţek.  

Pokud je mobilita pracovních sil vysoká, jsou státy vhodnými kandidáty pro společnou 

měnu. Případné asymetrické šoky lze vyřešit přesunem pracovní síly ze státu zasaţeného 

negativním šokem do státu s pozitivním ekonomickým vývojem.  

 

2.3.4. Vzájemná otevřenost ekonomiky 

Jak jiţ bylo zmíněno, pro měnovou spolupráci jsou vhodnější země otevřené. 

Pro posouzení zapojení země do zahraničního obchodu se uţívá ukazatel míry otevřenosti 

ekonomiky.
24 

Při posuzování otevřenosti jsou faktory pro velkou zemi následující – velký 

potenciál domácího trhu, vlastní surovinová základna, dostatečná zásoba výrobních faktorů 

a vysoký stupeň vědecko-technického rozvoje, tzn. dostatek vlastních technologií.  

Oproti tomu u malé ekonomiky se sledují nedostatečná poptávka v domácí ekonomice, 

závislost na dovozu surovin, malá zásoba výrobních faktorů a specializace na výrobu 

v oborech, kde země dosahuje komparativní výhody.  

Obecně bývají malé ekonomiky otevřenější neţ velké, protoţe jsou závislejší 

na dovozu. Míra otevřenosti vyuţívá různé ekonomické ukazatele, například obrat 

zahraničního obchodu k HDP, podíl exportu a importu na HDP nebo podíl exportu a importu 

na domácí agregátní poptávce.  

                                                           
22

 World Bank (Světová banka) je jednou z institucí, která vznikla pod záštitou Organizace spojených národů. 

Má dvě části: Mezinárodní banku pro obnovu a rozvoj a Mezinárodní asociaci pro rozvoj.  

23
 NEKOLOVÁ, Markéta. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí [online]. 2008 [cit. 2011-10-22]. Flexicurity 

– hledání rovnováhy mezi flexibilitou a ochranou trhu práce v České republice . Dostupné z WWW: 

<http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_253.pdf>. 
24

 LACINA, Lubor a kol., ref. 14. 
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Mezi negativa těchto ukazatelů patří to, ţe sledují primárně rok zboţí, zatímco sluţby 

zůstávají mimo sledované poloţky. Jelikoţ se podíl sluţeb v mezinárodním obchodě stále 

zvyšuje, je vhodnější pouţívat ukazatele sledující všechny poloţky ve výkonové bilanci
25

. 

 

2.3.5. Strukturální podobnost 

Čím jsou si ekonomiky v měnové integraci podobnější, tím menší je riziko vzniku 

asymetrického šoku. Například pro posuzování podobnosti kandidátského státu a eurozóny 

se uţívá Landesmannův strukturální koeficient, který srovnává podíly šesti základních odvětví 

ekonomiky na celkové přidané hodnotě v zemích eurozóny a kandidátském státě. Hodnoty 

koeficientu se pohybují od nuly do jedné, a čím je koeficient blíţe k nule, tím jsou 

si ekonomiky z hlediska struktury podobnější. 

 

2.4. Analýza přínosů a nákladů 

 Od 70. let 20. století vyplývalo z ekonomických studií
26

, ţe ţádný stát nesplňuje 

optimální podmínky tradičního přístupu pro vstup do měnové unie. Začaly se hledat jiné 

přístupy, jak rozhodnout o zapojení se či odmítnutí spolupráce. Jako nejvhodnější se jevil 

přístup porovnávající náklady na přijetí společné měny a výhody, které z jejího pouţívání 

plynou. 

 

2.4.1. Výhody společné měny 

Přínosy plynoucí ze společné měny lze pozorovat na mikroekonomické úrovni. 

Nejvíce z nich profitují podnikatelské subjekty a občané. Existují dva významné faktory, 

které ovlivňují velikost přínosů – odstranění transakčních nákladů a sníţení kurzového rizika. 

Důleţité je také, jak rychle dochází k naplňování očekávaných přínosů v čase. Evropská 

komise vydala v roce 1990 studii nazvanou Jeden trh, jedna měna
27

, ve které se pokusila 

shrnout hlavní přínosy a náklady měnové unie.  

 

                                                           
25

 Výkonová bilance zachycuje reálné toky zboţí a sluţeb. 

26
 BECKWORTH, David. One nation under the fed? The asymmetric effects of US monetary policy and its 

implications for the United States as an optimal currency area. SAHIN, Hasan. MENA countries as optimal 

currency areas, reality or dream. GOSH R., Atish, WOLF C., Holger. Optimum currency areas in Germany. 

27
 One market, one money. Evropská komise [online]. 1990 [cit. 2011-08-04]. Dostupné z WWW: 

<http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication7454_en.pdf>. ISSN 0379-0991. 
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Sníţení transakčních nákladů 

Společná měna eliminuje transakční náklady. Je nutno podotknout, ţe úspora 

transakčních nákladů nebude u všech států stejná. Přínosy budou vyšší u zemí malých 

a otevřených, jako je například Belgie, Lucembursko nebo Dánsko a v případě ekonomik 

s méně rozvinutými finančními trhy, coţ je Španělsko, Portugalsko nebo Řecko. Naopak niţší 

výhody získají státy velké a relativně uzavřené se stabilní a likvidní měnou – Německo 

a Francie. Vyjádřeno podílem na HDP jde u velkých ekonomik o úsporu v řádech 0,1 – 0,2 % 

HDP, u malých a méně rozvinutých aţ o 0,9 % HDP.
28

 

Bohuţel úspory pro jednu stranu v případě transakčních nákladů znamenají ztrátu 

pro bankovní subjekty. Tento ušlý příjem budou chtít banky kompenzovat jiným příjmem 

nebo si příjem z transakčních poplatků udrţet co nejdéle to půjde. Důkazem jsou četné 

stíţnosti na banky, které si i po přistoupení do platebního systému TARGET
29

 účtovaly vyšší 

poplatky za převody v eurech přes hranice neţ uvnitř státu.  

Transakční náklady se projevily i u nefinančních institucí. Hlavně pomohly 

podnikatelským subjektům. Firmám podnikajícím ve více členských státech odpadla 

povinnost vést účetnictví pro kaţdou měnu zvlášť, coţ přineslo úspory administrativy i mezd 

pro finanční pracovníky. Díky stejné měně došlo k urychlení plateb faktur mezi obchodními 

partnery i mezi mateřskými a dceřinými společnostmi. Evropská komise odhadla tyto úspory 

na 0,1 % HDP EU. Ačkoliv banky nebyly příliš ochotné vzdát se jednoho z důleţitých zdrojů 

svých příjmů, lze konstatovat, ţe tento přínos přijetí eura byl postupně naplněn.  

 

Eliminace kurzového rizika 

Společná měna také sniţuje kurzové riziko. S větší stabilizací měnových kurzů 

dochází ke sniţování nejistoty investorů. Niţší investiční riziko znamená niţší úrokové sazby 

a to zase můţe přispět k rychlejšímu ekonomickému růstu. 

Kurzové riziko lze definovat jako neočekávanou změnu měnového kurzu. Jde o to, 

ţe nelze dlouhodobě předvídat vývoj měnového kurzu a tím pádem nelze předvídat ani 

potenciální hodnotu aktiv a pasiv. Velikost kurzového rizika závisí hlavně na variabilitě 

měnového kurzu a na tom, které poloţky a v jakém objemu jsou vystaveny kurzovému riziku. 

Kurzové riziko můţeme rozdělit do několika typů. Prvním typem je transakční 

kurzové riziko. To vzniká, pokud podnikatelský subjekt účtuje své účetní operace v jedné 

                                                           
28

 LACINA, Lubor a kol., ref. 14, s. 75. 

29
 TARGET je tzv. Transevropský automatizovaný zúčtovací systém expresních převodů.  
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měně, kterou je později nutné převést na měnu domácí. Můţe jít o pohledávky, závazky, 

půjčky nebo investice v zahraniční měně. Kurzová ztráta nebo přebytek vznikají především 

díky časové prodlevě mezi zaúčtováním dané operace a proběhnutím platby.  

Druhým typem je translační neboli účetní kurzové riziko. Předpokladem jeho výskytu 

je účtování aktiv a pasiv v cizí měně. Na rozdíl od prvního typu rizika nemá dopad 

na cashflow, ale na rozvahu a výsledovku, a podle toho se také dělí – rozvahové 

a výsledovkové. Rozvahovému riziku jsou vystaveny velké společnosti s pobočkami ve více 

státech, kvůli povinnosti sestavovat konsolidované účetní uzávěrky. Výsledovkovým rizikem 

jsou ohroţeny podniky, které převádějí zisky a ztráty mezi zahraničními 

pobočkami   dceřinými společnostmi na konsolidovaný účet.  

Třetí typ se nazývá ekonomické nebo také strategické riziko. Toto riziko je nejhůře 

identifikovatelné, ovlivňuje jej například zeměpisná struktura podnikatelské aktivity, měna, 

ve které účtuje konkurence nebo náklady na import meziproduktů. Nejčastěji ovlivňuje 

hospodaření podniku ztrátou konkurenceschopnosti nebo růstem nákladů.    

Evropská komise ve své studii
30

 předpokládala, ţe většina neočekávaných kurzových 

změn má jen krátkodobý dopad. Měnová unie ovlivňuje jen variabilitu nominálních kurzů, 

nikoli reálných (v takové míře), a pro investiční rozhodování jsou podstatné právě ty reálné.  

 

Stabilita a transparentnost cen 

Hlavním cílem Evropské centrální banky je stabilita cen. Společná měnová politika 

by měla zajistit cenovou transparentnost. Obojí by pak mělo vést ke sniţování inflace a to 

při nízkých společenských nákladech. Pokud bude nízká inflace, budou nízké i nominální 

úrokové sazby.  

Transparentnost cen ocení především spotřebitelé, kteří pro srovnání cen 

u jednotlivých druhů zboţí jiţ nepotřebují znát kurz té které měny. Zatím zdaleka nedochází 

k cenové konvergenci, tzn. vyrovnání cen na území, kde se platí jednotnou měnou. Rozdíly 

mezi cenami napříč státy činí v průměru asi 30 %. Oproti tomu rozdíly v cenách uvnitř 

jednoho státu jsou 10 aţ 15 krát niţší.  

V EU začalo docházek k cenovému sbliţování na začátku 90. let, tedy ještě 

před zavedením společné měny. U trhu s potravinami se předpokládala nízká funkčnost 

arbitráţního systému. Tzn., ţe spotřebitelé nebudou ochotni vynaloţit vysoké cestovní 

náklady ve snaze dojet si pro levnější potraviny na velkou vzdálenost. Důvodem, proč jsou 

                                                           
30

 Evropská komise, ref. 27. 
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v rámci jednoho státu ceny podobné, je to, ţe nadnárodní obchodní řetězce určují svou 

marketingovou strategii pro celý stát. Aby mohla být jedna marketingová strategie úspěšná 

v rámci celého Evropského kontinentu, zatím nejsou vhodné podmínky. Spotřebitele dělí 

několik bariér. Například různé nákupní zvyklosti, jazyk, rozdílná kupní síla a podobně. 

Ke konvergenci cen ale i tak dochází, nejvýrazněji v příhraničních oblastech a u některých 

druhů zboţí.  

V EU se sbliţování cen sleduje poměrem parity kupní síly a trţního směnného kurzu 

kaţdé země. Parita kupní síly vyjadřuje přepočet národních měn na měnu společnou 

tzv. standard kupní síly, který umoţňuje srovnávání ekonomických ukazatelů bez vlivu 

měnového kurzu. Pokud se hodnota variačního koeficientu komparativní cenové úrovně EU 

sniţuje, dochází ke sbliţování cen, naopak, pokud dochází ke zvyšování koeficientu, ceny 

se v jednotlivých členských státech vyvíjejí odlišně.   

Z tabulky 2.1 je patrné, ţe konvergence cen v EU stále probíhá. Nejbliţší úrovně cen 

mají státy původní EU 15, hned za nimi stojí oblast eurozóny. V rámci celé EU došlo od roku 

1995 do roku 2010 ke sníţení koeficientu z původní hodnoty 42,6 aţ na 25,1.  

 

Tabulka 2.1: Cenová konvergence mezi členskými státy EU 

    Oblast 

 

Rok 

EU 

(27 států) 

EU 

(25 států) 

EU 

(15 států) 

Eurozóna 

(17 států) 

1995 42,6 38,7 15,9 28,3 

1996 40,9 36,2 14,7 25,6 

1997 37,8 33,7 13,3 24,2 

1998 35,4 32,2 12,8 23,0 

1999 35,6 32,0 12,8 22,7 

2000 33,3 29,9 13,7 21,6 

2001 32,5 29,0 13,8 22,0 

2002 32,0 28,5 14,2 22,1 

2003 32,9 29,4 14,0 21,5 

2004 31,7 28,2 13,0 20,2 

2005 35,4 33,3 12,9 30,5 

2006 28,3 25,7 12,6 18,9 

2007 26,2 23,7 12,2 17,2 

2008 23,9 21,2 12,3 16,5 

2009 25,7 22,9 12,6 16,2 

2010 25,1 22,4 11,9 15,6 
Zdroj: Eurostat, 2011, vlastní úprava. 

Úplná konvergence cen v rámci celé EU je do budoucna téměř nemoţná. Stále budou 

existovat vysoké transakční náklady, a navíc existuje spousta sluţeb a produktů, 
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tzv. neobchodovatelných statků
31

, které jsou vázány na určité místo a jinde je poskytovat 

nelze. 

 

Podpora vzájemného obchodu a ekonomického růstu 

Jak jiţ bylo zmíněno, společná měna měla vést k růstu vzájemného obchodu a tím 

i k celkovému ekonomickému růstu. Existují dva druhy zkoumání, které se tento vztah snaţily 

potvrdit nebo vyvrátit. První se zaměřoval na vliv měnové unie na vzájemný obchod. 

Především šlo o zkoumání časových řad za účelem vyhledání vazby mezi vzájemným 

obchodem a variabilitou měnových kurzů. Výsledky těchto zkoumání
32

 nebyly příliš 

průkazné, proto se začal vyvíjet druhý typ studií. 

Ty jiţ nehledaly vzájemný vztah, ale byly zaloţeny na kříţové analýze dat a pracovaly 

s více faktory, např. velikost HDP, velikost vzájemného obchodu, obchodní omezení, jazyk, 

vzdálenost, atd. Tento druh zkoumání jiţ přinesl výsledky a ukázal silnou závislost mezi 

velikostí vzájemného obchodu a zavedením společné měny.  

Členství v měnové unii ovlivňuje také celkový ekonomický růst. Čím více roste 

vzájemný obchod, tím vyšší bude potenciální produkt. Druhý pohled souvisí s eliminací rizika 

a nejistého vývoje měnových kurzů. Toto niţší riziko působí na úrokové sazby, a tím 

i na celkový růst.  

 

Další nepřímé výhody společné měny 

S měnovou unií souvisí také ztráta národních měn a moţnosti ovlivňovat měnovou 

politiku státu. Společná měnová politika omezí nestabilitu měnových kurzů a tím i její moţné 

negativní důsledky. Předpokládalo se také zachování úrokových diferenciálů jednotlivých 

zemí, které měly fungovat jako ukazatel kredibility dané země pro investory. 

Důleţitým faktorem je i postavení společné měny v mezinárodním měřítku. Od eura 

se očekávalo, ţe se spolu s americkým dolarem a japonským jenem stane jednou z vedoucích 

světových měn, coţ mělo posílit politický i ekonomický vliv EU.  

Po 10 letech Komise zhodnotila působení eura v některých členských státech 

v publikaci „Deset let HMU: úspěchy a problémy po prvních deseti letech fungování 

                                                           
31

 Za neobchodovatelné jsou povaţovány specifické zboţí a sluţby, jejíţ vlastnosti omezují či přímo vylučují 

mezinárodní obchod, nejčastěji z důvodu velkých transakčních nákladů. 

32
 BANIK, BISWAS, CRIDDLE. Optimum currency area in South Asia: A state space approach.  
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Hospodářské a měnové unie.“
33

 Podle tohoto dokumentu zavedení eura přispělo ke stabilizaci 

inflace na průměrně 2 %. Od roku 1999 došlo ke vzniku téměř 16 milionů nových pracovních 

míst, coţ vedlo ke sníţení nezaměstnanosti na 7 %.  Dlouhodobé úrokové sazby zaznamenaly 

sníţení o více neţ polovinu na 4 %. Díky euru se zjednodušilo cestování i nákupy v eurozóně, 

odpadla povinnost měnit peníze, je jednodušší srovnání cen a to vede k postupnému poklesu 

cen u některých výrobků. Kromě toho došlo ke sníţení schodků veřejných rozpočtů, zatímco 

v roce 2007 byla velikost deficitu 0,6 % oproti 4 % HDP z devadesátých let.  

Euro se stalo významnou mezinárodní měnou. Koncem roku 2006 činil podíl eura 

na mezinárodních trzích dluhopisů cca jednu třetinu, hned na druhém místě za dolarem 

se 44 %. Zvýšil se počet půjček a úvěrů poskytovaných v eurech, které se stalo také druhou 

nejobchodovatelnější měnou na devizových trzích, přibliţně 40 % denních operací probíhá 

v eurech. Euro se stalo důleţitou rezervní měnou, hned po americkém dolaru, v roce 1999 

činily podíl eura na světových rezervách 18 %, zatímco v roce 2006 jiţ 30 %.  Euro má 

na sebe také navázány některé měny, např. západoafrický CFA frank, středoafrický 

CFA frank nebo CFP frank.   

Pokud jsou státy členové měnové unie, musí provádět zodpovědnou fiskální politiku 

vedoucí ke sniţování schodků, nejlépe koordinovaně. Pokud sníţení kurzového rizika povede 

k niţším úrokům, je moţné levněji financovat státní výdaje pomocí emise státních dluhopisů. 

Zároveň společná měna a jednotný trh podpoří konkurenci v oblasti zadávání státních 

zakázek, coţ by mělo zvýšit efektivnost veřejné správy.
 34

 

 

2.4.2. Náklady společné měny 

Náklady měnové unie se projevují zpravidla na makroekonomické úrovni a často ještě 

před vstupem do společenství. Lze je rozdělit na několik typů – administrativní náklady, 

náklady plynoucí ze ztráty měnové politiky, sníţení zisků bank nebo jednorázové zvýšení cen. 

 

Ztráta měnové politiky 

 Nemoţnost ovlivňovat měnovou politiku státu je jedním z nejvýznamnějších nákladů, 

pokud měnová unie není optimální měnovou oblastí. V případě asymetrického hospodářského 

                                                           
33 Evropská komise [online]. 2008 [cit. 2011-10-25]. Deset let HMU: úspěchy a problémy po prvních deseti 

letech fungování Hospodářské a měnové unie. Dostupné z WWW: <http://www.zavedenieura.cz 

/cps/rde/xbcr/euro/2008com_10let_eura_pdf.pdf>. 

34
 Evropská komise, ref. 27, Lacina a kol., ref.  14. 
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šoku můţe dojít negativnímu dopadu na danou zemi, pokud nejsou dostatečně rozvinuty jiné 

vyrovnávací mechanismy kromě směnného kurzu. Státy také ztrácejí moţnost působit 

na hospodářský cyklus. Protoţe se měnová politika přesouvá na úroveň unie, jednotlivé země 

nemají kontrolu nad směnným kurzem ani nad úrokovými sazbami.  

 Problémy uvnitř zóny s jednotnou měnou mohou nastat i v případě, ţe dochází 

k rozdílnému vývoji v HDP, inflaci nebo nezaměstnanosti. Pokud státy pouţívaly 

ke stabilizaci ekonomiky měnový kurz jen zřídka, není jeho ztráta tak velkým nákladem. 

Naopak u států, které měnový kurz vyuţívaly často, tvoří vzdání se měnové politiky 

významný náklad. 

Souhrnně lze říci, ţe nákladem se ztráta měnové autonomie stává pro země, pokud 

jsou ohroţeny a postiţeny asymetrickým hospodářským šokem a nemají jiné efektivní 

vyrovnávací mechanismy. Pokud jsou hospodářské cykly zemí zapojených v měnové unii 

synchronní, významně se sniţuje riziko výskytu asymetrických hospodářských šoků.  

 

Administrativní a technické náklady 

Souvisí především s přechodem na jednotnou měnu. Představují náklady na emisi 

nových bankovek a mincí, přecenění zboţí, nové nastavení IT technologií, změna platebních 

systémů, nebo přizpůsobení prodejních automatů. Je nutné vytvoření jediné nadnárodní 

instituce, coţ představuje dost vysoké náklady, ale mohou být kompenzovány rušením 

měnových institucí na úrovni států zapojených do měnové unie.  

 

Další náklady měnové unie 

Kromě skokového zdraţování některých produktů můţe dojít i ke zvyšování celkové 

cenové hladiny, tedy k růstu inflace. To je zapříčiněno především snahou dohnat cenovou 

hladinu v měnové unii. Spotřebitelé jsou velice citliví na změny cen, hlavně směrem vzhůru, 

coţ má za důsledek nárůst vnímané inflace. Ta můţe tu skutečnou převyšovat někdy 

i o desítky procent. Hrozba zdraţování často u veřejnosti funguje jako argument 

proti společné měně.  

Část nákladů nesou i banky. Nejde jen o nutnost přizpůsobit IT technologie 

a bankomaty, ale také určitou ztrátu jejich příjmů. Přechodem na společnou měnu totiţ banky 

přijdou o výnosy ze směnárenských poplatků.
35

 

                                                           
35

 HELÍSEK, Mojmír a kol. Euro v ČR z pohledu ekonomů . Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. 206 s. ISBN 978-80-

7380-182-3. 
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Shrnutí 

Druhá kapitola se věnuje měnové unii a její optimalizaci. Nejprve je nutno si uvést 

definici měnové unie. Nejčastěji uţívanou je definice Mezinárodního měnového fondu, která 

říká, ţe měnová unie je dohoda mezi dvěma a vice subjekty o uţívání společné měny 

a provádění jednotné měnové a devizové politiky. 

Optimalizací měnové unie se zabývalo mnoho autorů. Jako první přišel s teorií 

optimální měnové unie professor Robert Mundell. Jeho práci pak rozšířilo mnoho dalších 

ekonomů, například Ronald McKinnon, Peter Kenen atd. Z jejich děl pak vyplynuly určité 

charakteristiky, které musí státy splňovat, aby mohly být označeny za optimální měnovou 

oblast. Jde o vysokou mobilitu práce, flexibilitu cen a mezd, vysoká otevřenost a vhodná 

velikost zemí, typ kurzu, zda mají země podobnou výrobní strukturu, jestli dochází k integraci 

finančních trhů a fiskální oblasti, a v neposlední řadě, je-li politická vůle k vytvoření měnové 

unie. 

Existuje několik způsobů měření, zda je země vhodná pro vstup do měnové unie. 

Nejuţívanější je OCA index, dále se provádí analýza sladěnosti hospodářského cyklu, sledují 

se indexy mobility pracovních sil, sleduje se míra otevřenosti a podíl země v mezinárodním 

obchodě. 

Jelikoţ všechny charakteristiky teorie OCA nesplňoval ţádný stát, hledaly se jiné 

přístupy pro rozhodování o vstupu do měnové unie. Nejvhodnějším a nejpouţívanějším se stal 

přístup, který srovnává výhody a náklady společné měny. Mezi nejvýznamnější výhody patří 

sníţení transakčních nákladů, eliminace kurzového rizika, stabilita a transparentnost cen, 

podpora vzájemného obchodu a ekonomického růstu a další přínosy. Naopak za největší 

náklad bývá povaţována ztráta měnové politiky, následovaná administrativními, technickými 

a dalšími náklady. 
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3. Evropská měnová unie od roku 1993 do současnosti 

Počátky měnové spolupráce sahají aţ do 60. let 20. století. V tomto období byla dobrá 

ekonomická situace a tak se začalo uvaţovat o dalším prohloubení integrace. Lucemburský 

předseda vlády Pierre Werner36 
vypracoval zprávu o moţnosti vytvoření hospodářské 

a měnové unie, která byla představena v roce 1970. Bohuţel došlo ke zhoršení vnějších 

okolností, ať jiţ šlo o zhroucení Bretten-Woodského systému, přechod amerického dolaru 

na volně plovoucí kurz, nestabilitu finančních trhů a posléze také sérii ropných šoků, proto 

bylo od plánu upuštěno.  

Další kroky k posílení spolupráce proběhly aţ o deset let později, v roce 1979, kdy 

došlo k zaloţení Evropského měnového systému (EMS)37. Jeho hlavním cílem bylo 

stabilizovat měnové kurzy, podpořit konvergenci členských států a samozřejmě také přispět 

k hlubší spolupráci. O dalších deset let později byl zveřejněn důleţitý dokument, který 

znamenal významný posun v měnové spolupráci.  

 

3.1 Delorsova zpráva 

V roce 1989 byla publikována Zpráva o hospodářské a měnové unii v Evropském 

společenství, známá jako Delorsova zpráva. Bylo deklarováno, ţe měnové unie musí být 

dosaţeno společně s vybudováním hospodářské unie. Protoţe v tomto období byly 

podporovány principy liberalizace, i ve zprávě samotné byl kladen důraz na taková opatření, 

která by podpořila volnou ruku trhu. Měly být přijímány opatření k posílení efektivnosti 

a konkurenceschopnosti vnitřního trhu a odstranění zbývajících bariér finanční integrace. 

Hospodářské záleţitosti měly být koordinovány, zpráva nezahrnovala vytvoření 

centralizovaného orgánu. Návrh počítal s podporou programů regionální a strukturální 

pomoci, aby se zamezilo různým dopadům jednotné měnové politiky. Očekávala se také 

přísná rozpočtová ukázněnost, která měla být nejprve koordinována na základě dobrovolnosti, 

později pak vynucována sankcemi. Největší debatu vyvolala otázka stanovení maximální 

hranice rozpočtového deficitu.  

Zpráva počítala se třemi fázemi zavedení jednotné měny, jejichţ časová rozpětí nebyla 

blíţe specifikována. Doporučení znělo, aby první fáze začala nejpozději začátkem července 

                                                           
36

 Počátky měnové spolupráce. MINISTERSTVO FINANCÍ. Zavedení eura v České republice [online]. [cit. 

2012-02-12]. Dostupné z: http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/euro_pocatky_men_spolupr.html. 

37
 Evropský měnový systém. MINISTERSTVO FINANCÍ. Zavedení eura v České republice [online]. [cit. 2012-

02-13]. Dostupné z: http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/euro_evrop_men_sys.html. 
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roku 1990. Měla být obdobím příprav, posílení koordinace měnových politik v rámci systému 

EMS. Hlavním cílem tohoto období bylo dokončení vnitřního trhu, a to nejpozději do konce 

roku 1992.  

Přechod do druhé fáze byl podmíněn vznikem potřebné legislativy, zvláště šlo 

o ustavení Evropského systému centrálních bank, který měl být tvořen národními centrálními 

bankami a jednou Evropskou centrální bankou. Postupně měly být přeneseny kompetence 

z národních centrálních bank na Evropskou centrální banku, ale s tím nesouhlasila německá 

centrální banka, proto zůstala tato otázka nedořešena. Předpokládaná délka celé druhé fáze 

byla poznamenána diskuzí dvou různých táborů. Zatímco Německo a Nizozemí se přiklánělo 

k názoru, ţe toto období nelze uspěchat a vstoupit do měnové unie by měly jen státy, které 

na to budou připraveny, tak např. Francie a Itálie tvrdily, ţe stačí jen krátké období. V tomto 

období měla začít fungovat společná měnová instituce, zatímco konvergence měla pokračovat 

i po vstupu do unie.  

Ve třetím období mělo dojít k zúţení fluktuačního pásma aţ k jeho úplnému 

odstranění. Kurzy měn členských států měly být pevně zafixovány a monetární politika měla 

spadat do kompetencí Evropského systému centrálních bank. Podle Delorsova návrhu měla 

být Evropská centrální banka institucí nezávislou na národních vládách i orgánech 

Společenství. 

Ačkoliv ve zprávě se hovoří i o moţnosti vzniku měnové unie bez jednotné měny, 

která by fungovala na principu pevně fixovaných národních měn, které by byly navzájem plně 

směnitelné, jednoznačně byla doporučena varianta s jednotnou měnou.  

 

3.2 První fáze měnové unie - Maastrichtská smlouva 

Závěry vyplývající z Delorsovy zprávy byly zakomponovány do následující 

Maastrichtské smlouvy, oficiálně nazvané Smlouva o Evropské unii. Její text byl finálně 

dohodnut v prosinci 1991 na jednání Evropské rady v Maastrichtu. K podepsání došlo v únoru 

následujícího roku a účinnosti smlouva nabyla v listopadu 1993. Vytvoření měnové unie bylo 

jednou z nejdůleţitějších částí smlouvy. Proces vytváření měnové unie byl rozdělen do tří 

časových intervalů s jasně stanovenými daty, cíli a úkoly. Nejpozději měla být měnová unie 

vytvořena 1. ledna 1993. Došlo k přijetí konvergenčních kritérií, které musel kaţdý stát splnit 

před vstupem do měnové unie, a vyjasněna byla institucionální struktura. Také byla 

deklarována povinnost všech současných i budoucích členských států usilovat o zapojení 

do měnové spolupráce, jedinou výjimku si dohodlo Dánsko a Spojené království.  
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3.2.1 Maastrichtská kritéria 

Součástí Maastrichtské smlouvy jsou i podmínky pro přístup do měnové unie, známé 

jako Maastrichtská kritéria38. Ta byla vytvořena za účelem zajištění připravenosti států 

vstupujících do měnové unie. Mezi tato konvergenční kritéria patří:  

1. cenová stabilita, 

2. stabilita dlouhodobých úrokových sazeb, 

3. přiměřený vládní deficit, 

4. přiměřený veřejný dluh, 

5. stabilní měnový kurz. 

Kritérium cenové stability je měřitelné pomocí inflace. Stabilní inflací je myšlena 

dlouhodobá průměrná míra inflace měřená 12 po sobě jdoucích měsíců, jejíţ výše nesmí 

překročit o více neţ 1.5 procentního bodu průměrnou míru inflace, která je dosaţena třemi 

státy s nejlepšími výsledky v této oblasti. Inflace se měří pomocí indexu spotřebitelských cen, 

konkrétně harmonizovaným indexem spotřebitelských cen, který byl vytvořen v roce 1995 

pro potřeby Eurostatu. Termínem být nejlepší v inflaci se rozumělo mít nejniţší inflaci. Kdyţ 

později nastala situace, kdy se některé státy dostaly do deflace, bylo deklarováno, ţe deflace 

jakoţto pokles cenové hladiny nevyhovuje definici inflace a tudíţ nemohou být výsledky států 

s deflací počítány do průměru států s nejniţší inflací.  

Úrokové sazby jsou jedním z významných ukazatelů ekonomické výkonnosti států. 

K sazbám z dlouhodobých dluhopisů se připočítává také očekávaná inflace, rozsah očekávané 

devalvace či schopnost dluţníka splatit závazky. Tím, ţe se budou dlouhodobé sazby 

sbliţovat, měly země dokázat, ţe jsou schopny dosahovat dlouhodobého pokroku. K tomuto 

kritériu bylo přistoupeno i z důvodu toho, aby se zabránilo přeskupování portfolií těsně před 

zahájením měnové unie. Existovaly obavy, ţe finanční trhy by se začaly zbavovat 

nevýhodných a rizikových cenných papírů, protoţe v měnové unii jiţ nehrozí kurzové riziko. 

To by mohlo vést ke kolísání měnových trhů a tím pádem i k problémům s udrţením 

kurzového kritéria. V Maastrichtské smlouvě bylo stanoveno, ţe průměrná velikost 

dlouhodobých úrokových sazeb nesmí převyšovat o více neţ 2 procentní body průměrnou 

velikost těchto sazeb v nejvýše třech členských zemích dosahujících nejlepších výsledků 

cenové stability. Úroky jsou určovány podle úroků z dlouhodobých vládních obligací nebo 
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 DĚDEK, Oldřich. Historie evropské měnové integrace: Od národních měn k Euru. C.H. Beck, 2008. ISBN 

978-80-7400-076-8. 
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srovnatelných cenných papírů. Později bylo upřesněno, ţe budou uţívány státní obligace 

se splatností deset let. 

Na rozdíl od rozpočtů suverénních států, které mohou hospodařit s deficitem 

či přebytkem, rozpočet Evropské unie je vţdy sestavován jako vyrovnaný. Jelikoţ státy mají 

ve své kompetenci daňovou problematiku a vytváření národních rozpočtů, bylo nutné národní 

fiskální politiky nějak skloubit s centralizovanou měnovou politikou. Z důvodu dodrţování 

fiskální kázně bylo rozhodnuto, ţe vládní deficit nesmí překročit 3 % HDP a veřejný dluh 

nesmí být větší, neţ 60 % HDP. K tomu, aby vlády udrţovaly své rozpočty v nastavených 

mezích, byla přijata určitá omezení. Bylo zakázáno vyuţívat monetárního financování vlády, 

tzn. pouţívat zdroje centrální banky ke krytí vládního dluhu, vyuţívání tisku nových peněz, 

coţ by vedlo ke zvýšené inflaci. Maastrichtská smlouva obsahovala také doloţku o zákazu 

finanční výpomoci, coţ znamenalo, ţe státy nesmí vystavovat záruky na dluh jinému státu. 

To mělo upozornit státy, ţe jejich rozpočtovou nekázeň nebude řešit nikdo jiný neţ oni sami. 

Počítalo se s kontrolním trţním mechanismem, který by fungoval stejně jako u soukromých 

subjektů. Při rizikové půjčce státům by trh měl zareagovat vyšší zápůjční sazbou, případně 

odmítnutím poskytnout ţádanou půjčku. Tento předpoklad ovšem v praxi nefunguje. Chování 

trhů je nevyzpytatelné a navíc, kdykoliv se některý stát dostane do problémů, vţdy se najde 

nějaký subjekt ochotný poskytnout pomoc.  

Hlavním nástrojem pro rozpočtovou ukázněnost byla stanovena tzv. procedura 

při nadměrném schodku. Za nadměrný schodek byl povaţován takový deficit, ze kterého 

se dalo usuzovat na hrubé chyby ve vedení hospodářské politiky. Ke zjišťování, zda je daný 

deficit jiţ nadměrný slouţil sloţitý algoritmus, který v sobě zahrnoval závaţné procesní 

a rozhodovací úkony. Pokud na základě zprávy Evropské komise bylo Radou EU rozhodnuto, 

ţe země má nadměrný deficit, případně, ţe hrozí jeho vznik, mohla uloţit nápravná opatření. 

O těchto opatřeních a veškerých krocích souvisejících s touto procedurou měla hlasovat Rada 

EU kvalifikovanou většinou. Pokud by stát nepostupoval podle navrţených doporučení, 

mohla mu být udělena finanční sankce. Tento postup byl aplikován na všechny státy Evropské 

unie, avšak pouze členové měnové unie mohli být postiţeni pokutou.  

Kritérium stabilního měnového kurzu je pro vstup do měnové unie velmi důleţité. 

Státy musí být schopné udrţovat měnový kurz v rámci stanoveného fluktuačního rozpětí 

po dobu dvou let. To zahrnuje členství v ERM II, coţ je Evropský měnový systém. V rámci 

tohoto systému je nastaveno fluktuační pásmo velikosti ± 15 % od centrální parity. Toto 

pásmo bylo rozšířeno po měnových turbulencích v letech 1992 – 1993, kdy musely ERM II 
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opustit měny jako britská libra či italská lira. Proto bylo rozhodnuto o dočasném rozšíření 

pásma, které se ale stalo trvalým. 

 

3.2.2 Plnění maastrichtských kritérií před vznikem eurozóny 

Před zahájením třetího stadia musely být vyhotoveny zprávy o připravenosti členských 

zemí na vstup to měnové unie39. Zprávy připravila Evropská komise společně s Evropským 

měnovým institutem v březnu 1998. V těchto zprávách bylo vyhodnoceno plnění 

konvergenčních kritérií a bylo konstatováno, ţe všechny členské země dosáhly vysokého 

stupně udrţitelné konvergence.  

Nejjasnější bylo hodnocení cenové stability. Nejlepší tři státy Francie, Irsko 

a Rakousko nastavily limit inflace na 2,7 %, coţ všechny státy bez problémů splňovaly. 

Dokonce se všem státům, kromě Řecka, povedlo vykázat hodnoty niţší, neţ byla zmiňovaná 

referenční hodnota.  

U kritéria úrokových sazeb byla odvozena limitní hodnota 7,8 %. Šlo o přepočet 

výnosů z vládních obligací zemí, které vykázaly nejlepší výsledky v hodnocení cenové 

stability, tudíţ Francie, Irska a Rakouska. Opět neměly státy problém s dosaţením této 

hodnoty, aţ na Řecko, které v té době nemělo srovnatelné typy obligací, proto byly 

jako náhradní řešení vzaty krátkodobé sazby peněţního trhu.  

Sloţité bylo rozhodování o plnění kritéria kurzové stability. U Řecka, Švédska 

a Spojeného království, které nebyly zapojeny v ERM bylo jasné, ţe podmínku neplní. 

V době evaluace, tedy v březnu 1998 nesplňovaly podmínku dvouletého členství v ERM 

Finsko a Itálie. Rozhodná lhůta běţela od března 1996 do března 1998. Finsko se svou 

markou do systému vstoupilo aţ v říjnu 1996 a italská lira v listopadu téhoţ roku. Nicméně 

nakonec bylo konstatováno, ţe do započetí třetí fáze vzniku měnové unie tato podmínka bude 

splněna a oba státy měly vysokou pravděpodobnost toho, ţe si zachovají poţadované 

parametry své měny. U ostatních států bylo potvrzeno, ţe dané kritérium splnily. 

Při posuzování omezení vládního deficitu na maximálně 3 % HDP bylo rozhodování 

o splnění či nesplnění sloţitější. S deseti státy ještě na začátku roku 1998 probíhalo řízení 

za nadměrný schodek, ale očekávalo se jeho zastavení. Nakonec všechny státy s výjimkou 

Řecka i tento poţadavek splnily, ačkoli jejich výsledky v některých případech byly na hraně, 

či dosaţeny pouţitím neobvyklých fiskálních zásahů. V případě podílu veřejného dluhu 
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na HDP překračovalo referenční hodnotu 60 % hned jedenáct států. Nakonec, s vyuţitím 

únikových doloţek40, bylo u všech členských států i toto kritérium splněno.  

Velký důraz byl kladen na kontrolu legislativy. Zejména na slučitelnost národní 

legislativy s právem evropským, konkrétně na to, zda národní centrální banka je nezávislá 

na politických orgánech, zda je ošetřeno její podřízené postavení vůči Evropské centrální 

bance a také, jestli jsou upraveny technické parametry vydávání nové měny. Tuto podmínku 

nesplnilo jen Dánsko, Švédsko a Spojené království. Ostatní státy buď jiţ potřebné zákony 

přijaly, nebo se zavázaly, ţe tak učiní před spuštěním poslední fáze měnové unie.  

 

Tabulka 3.1 Plnění Maastrichtských kritérií státy EU před vstupem do měnové unie 

Stát Inflace 
Dlouhodobé 

úrokové sazby 
Deficit 

Veřejný 

dluh 

Zapojen 

v ERM 

Členství 

v měnové 

unii 

 Limitní 

hodnota 
 2,7  7,8  -3,0  60  ano   

 Belgie  1,4  5,7  -2,1  122,2  ano  Ano 

 Dánsko  1,9  6,2  0,7  65,1  ano  Ne 

 Finsko  1,3  5,9  -0,9  55,8  ano  Ano 

 Francie  1,2  5,5  -3,0  58,0  ano  Ano 

 Irsko  1,2  6,2  0,9  66,3  ano  Ano 

 Itálie  1,8  6,7  -2,7  121,6  ano  Ano 

 Lucembursko  1,4  5,6  1,7  6,7  ano  Ano 

 Německo  1,4  5,6  -2,7  61,3  ano  Ano 

 Nizozemsko  1,8  5,5  -1,4  72,1  ano  Ano 

 Portugalsko  1,8  6,2  -2,5  62,0  ano  Ano 

 Rakousko  1,1  5,6  -2,5  66,1  ano  Ano 

 Řecko  5,2 9,8  -4,0  108,7  ne  Ne 

 Španělsko  1,8  6,3  -2,6  68,8  ano  Ano 

 Švédsko  1,9  6,5  -0,8  76,6  ne  Ne 

 Velká Británie  1,8  7,0  -1,9  53,4  ne  Ne 

Zdroj: Zavedení eura v České republice, 2012, vlastní úprava. 
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3.3 Druhá fáze měnové unie – EMI a ECB 

Zaloţením Evropského měnového institutu (EMI)41 1. ledna 1994 začala druhá fáze 

hospodářské a měnové unie. Tato instituce slouţila k vytvoření organizačních a logistických 

činností, které bylo nutné učinit před přijetím společné měny. Mezi aktivity EMI patřilo 

např. návrh, výroba, distribuce nových bankovek, zavádění měnových nástrojů pro provádění 

společné měnové politiky, harmonizace měnové a bankovní statistiky, harmonizace účetních 

pravidel a standardů, fungování clearingových a vypořádacích systémů, implementace 

technických poţadavků na informační a komunikační systémy atd. Také spravoval úvěrové 

nástroje, dohlíţel na fungování ERM a monitoroval trhy privátního ECU42. V čele EMI stála 

Rada, kterou tvořili prezident a guvernéři všech členských centrálních bank. Z guvernérů pak 

byl volen jeden viceprezident. Prezident EMI byl volen na dobu tří let a prvním prezidentem 

se stal Francouz Alexandre Lamfalussy. EMI sídlil ve Frankfurtu v Německu. Po dobu 

fungování EMI byla pravomoc vytváření měnové politiky v rukou centrálních bank členských 

států. Aţ po zahájení činnosti ECB byla měnová politika převedena na nadnárodní úroveň. 

Činnost EMI byla ukončena v červnu 1998. 

Evropská centrální banka vznikla 1. června 1998. Jejím hlavním cílem je udrţování 

cenové stability, a pokud tento cíl není ohroţen, podporuje i obecné cíle hospodářské politiky 

EU, coţ jsou vysoká úroveň zaměstnanosti a trvalý neinflační růst43. ECB provádí jednotnou 

měnovou politiku států s jednotnou měnou, provádí devizové operace, drţí a spravuje 

devizové rezervy států eurozóny, podporuje plynulé fungování platebních systémů. Kromě 

toho má výhradní právo rozhodovat o vydávání bankovek a mincí, shromaţďuje statistické 

informace, pomáhá institucím, které vytvářejí dohled nad úvěrovými institucemi, zodpovídá 

za stabilitu finančního systému a v neposlední řadě udrţuje vztahy s ostatními finančními 

i jinými instituci na mezinárodní úrovni.  
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 Evropský měnový institut. MINISTERSTVO FINANCÍ. Zavedení eura v České republice [online]. [cit. 2012-
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 Privátní ECU představovalo různé finanční instrumenty (obligace, bankovní vklady, půjčky atd.), jejichţ 
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Hlavním rozhodovacím orgánem ECB je Rada guvernérů44. Tvoří ji šest členů 

výkonné rady a guvernéři všech národních centrálních bank států eurozóny. Mezi jejich úkoly 

patří přijímání obecných zásad, určování měnové politiky eurozóny, rozhodování 

o úrokových sazbách a vytváření měnových rezerv. Zasedání se koná dvakrát měsíčně v sídle 

ECB ve Frankfurtu nad Mohanem.  

O běţný chod ECB se stará Výkonná rada45, ve které zasedá prezident ECB, 

viceprezident a další čtyři členové rady, všichni jsou jmenováni Evropskou radou po přijetí 

rozhodnutí kvalifikovanou většinou. Jsou zodpovědní za přípravu zasedání Rady guvernérů, 

za provádění měnové politiky na základě rozhodnutí vydaných Radou guvernérů atd. 

Od listopadu 2011 je prezidentem ECB Ital Mario Draghi, viceprezidentem je od roku 2010 

portugalský ekonom Vitor Manuel Ribeiro Constâncio.  

Třetím orgánem je Generální rada46, ve které zasedají prezident a viceprezident ECB 

a guvernéři všech národních centrálních bank států EU. Mohou být přítomni i ostatní členové 

Výkonné rady ECB, předseda Rady EU a jeden člen EK, ale bez práva hlasovat. Jde 

o rozhodovací orgán, který plní úkoly převzaté od EMI, především je poradním orgánem 

ECB, shromaţďuje statistické informace, sestavuje výroční zprávy ECB, stanovuje pravidla 

standardizace v oblasti operací národních centrálních bank, přijímá pracovní řád zaměstnanců 

ECB atd. Aţ budou mít všechny členské státy EU jednotnou měnu, dojde k jejímu rozpuštění.  

ECB je součástí Evropského systému centrální bank (ESCB). Tuto skupinu vytvořila 

Maastrichtská smlouva a potvrdil ji Statut ESCB z roku 1993. Kromě ní zde mají patřit 

národní centrální banky všech členských států EU. Předpokládalo se, ţe všechny státy EU 

zavedou euro. Neţ se tak stane, plní hlavní úlohu v měnové unii Eurosystém, který sdruţuje 

ECB a centrální banky zemí, které jiţ přijaly společnou měnu.  

ECB je politicky nezávislá47, coţ znamená, ţe nesmí ţádat ani přijímat pokyny 

od institucí EU či vlád členských států. Její finanční záleţitosti jsou odděleny od financí EU. 

ECB má vlastní rozpočet a její základní kapitál pochází z národních centrálních bank 
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eurozóny. ECB nesmí poskytovat úvěry orgánům EU ani subjektům veřejné správy 

ve členských státech. Aby si zachovala legitimitu, musí zveřejňovat čtvrtletní zprávy 

o činnosti Eurosystému a konsolidovanou týdenní rozvahu. Musí vypracovávat výroční 

zprávy o své činnosti a měnové politice v předchozím a stávajícím roce a tyto zprávy 

pak předat Evropskému parlamentu, Radě EU, EK a Evropské radě.  

V roce 1995 byla zahájena kampaň za volbu nového jména pro společnou měnu. 

Německý ministr financí Theo Waigel byl proti ECU, protoţe se pro Německo stalo 

symbolem slabé měny. Za dobu své existence ztratilo vůči německé marce téměř 40 % své 

hodnoty. Poprvé byl zmíněn návrh euro. Zprvu byl pouţit pro název virtuální peněţní 

jednotky, coţ měla být podle německé představy stávající národní měna, tzn. euro-marky 

v Německu, euro-franky ve Francii, euro-liry v Itálii a tak podobně. Nový název 

pro společnou měnu byl nakonec schválen v Madridu v prosinci 1995 na zasedání Evropské 

rady.  

 

3.3.1 Scénáře zavedení eura 

Na stejném summitu kde byl přijat název euro, se rozhodlo také o způsobu jeho 

zavedení. Diskutovaly se tři moţné scénáře.48 

1. Velký třesk (big bang). 

2. Gradující vlna (mouting wave). 

3. Ţádné přikazování a zakazování (no compulsion, no prohibition). 

V případě velkého třesku by bylo euro zavedeno ve všech státech během několika 

týdnů a to jak v bezhotovostní, tak i v hotovostní formě. Tento návrh byl zamítnut z důvodu 

velkého počtu států. S tím souvisela nemoţnost technické realizace a zároveň negativní 

psychologický efekt na občany a také obavy z nezvládnutí tohoto procesu, coţ by mohlo vést 

ke zmatkům. 

Další dva scénáře byly podobné. Oba počítaly s rozvrţením zavádění eura do delšího 

časového období a do tří fází. Zatímco gradující vlnu navrhovala Evropská komise, koncept 

ţádné přikazován a zakazování vytvořil Evropský měnový institut.  

Ke spuštění fáze A mělo dojít hned po oznámení zakládajících členů měnové unie, 

ti pak měli pracovat na přechodu do třetího stadia, tzn. zahájit výrobu bankovek a mincí, 

zapracovat evropské směrnice pro zavedení euro do národní legislativy, vytvořit prostředí 
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pro výkon společné měnové politiky a další. Tato první fáze měla trvat přibliţně rok, v praxi 

pak byla zkrácena na 8 měsíců. 

Spolu se začátkem třetího stadia měla nastat fáze B, která měla trvat maximálně 

tři roky, coţ nakonec také v praxi trvala, a byla koncipována jako přechodné období, 

kdy by národní měny plnily všechny dosavadní funkce peněz (platidlo, oběţivo, uchovatele 

hodnoty, peněţního měřítka) a zároveň by v bezhotovostní formě obíhalo také euro.  

Obsahem poslední fáze C měla být výměna národních měn za euro. Období tzv. duální 

cirkulace, kdy by se pouţívaly jak končící národní měny, tak i začínající společná měna, mělo 

trvat maximálně půl roku. Nakonec toto období v zakládajících státech trvalo jen dva měsíce. 

Po ukončení této fáze uţ měla ve všech státech obíhat pouze nová jednotná měna.  

Rozdíl v obou konceptech byl ve fázi B. Zatímco navrhovatelé gradující vlny chtěli 

okamţitě po začátku této fáze převést aţ 90 % velkých transakcí ve finančním, podnikovém 

a soukromém sektoru na euro, zastánci druhého přístupu chtěli soukromému sektoru ponechat 

svobodnou vůli, aby se lidé sami rozhodli, kdy na euro přestoupí.  

Na zmiňovaném summitu bylo rozhodnuto ve prospěch konceptu navrhovanému 

Evropským měnovým institutem, tzn. ţádné přikazování, ţádné zakazování.  

Jednání o tom, které státy nakonec vstoupí do měnové unie, začala v květnu 1998 

na setkání Rady Ecofin, která měla posoudit, se kterými státy bude ukončena procedura 

při nadměrném schodku. Bylo rozhodnuto, ţe všechny státy s výjimkou Řecka splňují 

podmínky pro vstup. V případě Dánska a Spojeného království byla vyuţita vyvazovací 

podmínka, tzn. moţnost jejich dobrovolné neúčasti v měnové unii. Řecko a Švédsko nesplnily 

některé z poţadovaných kritérií. K ostatním jedenácti státům neměla Rada ţádné výhrady, 

a tak byly zahájeny konzultace s Evropským parlamentem.  

Důleţitá byla otázka vzájemného ukotvení měn, aby euro nemodifikovalo externí 

hodnotu ECU. V Maastrichtské smlouvě bylo ustanoveno, ţe pevné kurzy národních měn 

vůči společné měně musí být konzistentní se svými trţními kurzy, ke kterým dojdou 

v poslední den, kdy bude moţné s nimi volně obchodovat. Snahou bylo zabránit větším 

skokovým změnám, které by jedné straně vytvořily kurzové zisky, zatímco druhé straně zase 

kurzové ztráty, protoţe celá změna národních měn na jedinou společnou byla koncipována 

jako neutrální operace, která nikoho nepoškodí ani naopak nezvýhodní. Aby se zabránilo 

spekulacím, sdělila Rada Ecofin finančním trhům své představy o relacích, na kterých 

by měly být měny zafixovány přibliţně půl roku před očekáváným zavedením společné měny. 

Na toto sdělení reagovali guvernéři národních centrálních bank, kteří zavedli kurzové cílování 

a zavázali se vést měnovou politiku a případně i intervenovat ve prospěch dosaţení daných 



34 

 

kurzových cílů. Tato taktika vytvořila důvěru v kurzová očekávání, a proto konečná fixace 

měn proběhla v poklidu bez větších kurzových vybočení oproti předpokladům. Druhá fáze 

skončila 31. prosince 1998 a plynule na ni navázala fáze třetí. 

 

3.4 Třetí fáze měnové unie – přechod na euro 

Třetí fáze se skládala ze dvou etap. První začala 1. ledna 1999. Pro běţného občana 

se ovšem nic podstatného zatím nezměnilo. Měny byly pouze zafixované na určité úrovni, 

nebylo moţné je pouţít k placení v zahraničí. Měnová unie se stala skutečností a v celé oblasti 

byla prováděna pouze jedna společná měnová politika a platila jednotná hladina oficiálních 

úrokových sazeb. Veškeré pravomoci v oblasti emise oběţiva byly v rukou jediné instituce. 

Kromě toho bylo moţno v bezhotovostním platebním styku vyuţívat novou jednotku – euro.  

Hned první den obchodování nová měna posílila vůči americkému dolaru a průměrný 

kurz činil 1 EUR = 1,18 USD
49

. Řecko, které jako jediné nepatřilo k první vlně států 

s jednotnou měnou, stihlo ještě v době, kdy probíhala evaluační procedura podat přihlášku 

do ERM a jako dvanáctý člen měnové unie se připojilo ještě před zavedením společných 

bankovek a mincí.  

Druhá etapa zahrnovala přechod na euro v hotovostní formě a její začátek byl 

stanoven na 1. ledna 2002. Po celý leden a únor mohli lidé v zapojených zemích platit 

souběţně eury i národními měnami. K poslednímu únorovému dni končila platnost starých 

národních platidel a aţ do konce března je bylo moţno ještě vyměnit za novou měnu 

na pobočkách národních centrálních bank
50

.  

Celý systém výměny staré měny za novou byl ojedinělý v novodobé měnové historii. 

Nově vyrobeno muselo být 14,25 miliard bankovek a 56 miliard kusů mincí. Toto všechno 

pak muselo být distribuováno, uskladněno a rozděleno mezi banky, maloobchody atd. Nová 

podoba mincí a bankovek byla drţena z bezpečnostního důvodu v tajnosti, aby se předešlo 

jejímu padělání. K seznámení se změnou byly pořádány různé informační kampaně.  

Obdobně náročné pak bylo stahování staré, jiţ neplatící měny z oběhu. Muselo 

se zlikvidovat přes 6 miliard starých bankovek a téměř 30 miliard mincí. Podle údajů 
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Evropské komise jiţ 3. ledna 2002 vydávalo 96 % bankomatů eura a do týdne po zahájení 

probíhala více neţ polovina všech hotovostních transakcí v nové měně
51

.  

 

3.5 Výjimky z účasti na měnové unii 

Uţ od počátku jednání o měnové unii existovaly státy, které s jednotnou měnou 

nesouhlasily a neměly zájem zapojit se do této integrace. Spojené království Velké Británie 

a Severního Irska a Dánsko si vyjednaly tzv. opt-out. Jde o trvalou výjimku, která je součástí 

Smlouvy o EU. Říká, ţe rozhodnutí zda tyto země vstoupí do měnové unie, je pouze na jejich 

suverénním rozhodnutí. Všechny ostatní státy EU mají povinnost se do měnové unie dříve 

či později zapojit. 

V říjnu 1997 se nechal slyšet ministr financí Gordon Brown, ţe Spojené království 

je nakloněno přijetí společné měny, ale předtím je nutno splnit určité podmínky. Konkrétně 

mělo jít o správné načasování, které by Spojené království dlouhodobě neznevýhodnilo 

v mezinárodních vztazích a nemělo negativní vliv na jeho hospodářskou výkonnost. 

Podmínkou pro vstup do eurozóny mělo být kladné vyhodnocení pěti hospodářských testů. 

Tyto testy měly odpovědět na několik zásadních otázek.
52

 

1. Je konvergence mezi hospodářským cyklem země a ekonomikou eurozóny 

udrţitelná? 

2.  Je britská ekonomika dostatečně flexibilní na to, aby v podmínkách měnové 

unie dokázala odolávat externím šokům?  

3. Vytvoří vstup do eurozóny příznivé klima pro dlouhodobé investice?  

4. Jaký bude dopad tohoto kroku na finanční sektor?  

5. Bude členství v eurozóně přínosné z hlediska dlouhodobé prosperity 

a zaměstnanosti?  

Podle závěrů britského ministerstva financí se Spojené království v roce 1997 

nacházelo v jiné části hospodářského cyklu neţ kontinentální Evropa. Zatímco úrokové sazby 

se v Německu a Francii pohybovaly kolem 3 %, ve Spojeném království byly 7 %. Překáţkou 

byla také nízká flexibilita britského trhu práce a nízká konkurenceschopnost na trzích 

některých výrobků. Z toho důvodu existovaly obavy z nedostatečně pruţné reakce na vnější 

šoky v případě pouţívání společné měny a centrálně stanovených úrokových sazeb. První 
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dva testy tedy nedopadly ve prospěch přijetí eura. Odpovědi na třetí a čtvrtou otázku byly 

naopak vesměs pozitivní. Investoři viděli v euru silnou měnu a oceňovali především její 

stabilitu   bezpečnost. Navíc by, podle výsledků průzkumů, přijetí eura podpořilo a upevnilo 

uţ tak silné postavení Londýna jako finančního centra Evropy. Z  hlediska dlouhodobé 

prosperity by bylo nutné provést řadu reforem sociálního systému, coţ vyznělo opět jako 

negativní výsledek posledního pátého testu.  

Na základě těchto závěrů bylo rozhodnuto o tom, ţe Spojené království se nepřipojí 

k první vlně států, které začnou uţívat jednotnou měnu. Aby se předešlo spekulacím 

veřejnosti, zda euro přijmout či nepřijmout, bylo učiněno několik kroků. Začal se realizovat 

výzkum na vládní úrovni, probíhaly přípravy na moţné přijetí eura a zároveň bylo 

deklarováno, ţe vláda bude pravidelně vyhodnocovat zmíněné testy. Pokud by jejich výsledek 

vyzněl kladně, je vláda povinna předloţit parlamentu návrh na vypsání referenda.  

Druhé hodnocení testů proběhlo v roce 2003
53

 a ministerstvo došlo k závěru, ţe opět 

nedošlo k jejich splnění. I kdyţ by společná měna prospěla investicím, obchodu, 

ekonomickému růstu a zaměstnanosti, stále ještě není dostatečná konvergence Spojeného 

království s eurozónou.  

Dánsko bylo druhou zemí, která se odmítla připojit k měnové unii. Kdyţ Dánové 

napoprvé odmítli v referendu Maastrichtskou smlouvu, vyjednali si stejnou opt-out výjimku 

jako Spojené království. Na rozdíl od britské libry je dánská koruna součástí systému ERM II 

a je pevně vázaná na euro. Kromě toho se Dánsko snaţí svou měnovou politiku koordinovat 

s EU.  

Referendum o přijetí či nepřijetí eura jako společné měny se v Dánsku uskutečnilo 

28. září 2000. Před hlasováním probíhala intenzivní půlroční kampaň, která měla dánské 

obyvatelstvo přesvědčit o výhodách členství v hospodářské a měnové unii a naopak také 

o nevýhodách v případě nezapojení se do integrace. Nakonec se k referendu dostavilo 87 % 

voličů, z toho 53 % se vyjádřilo k přijetí eura negativně, zatímco 47 % by zavedení jednotné 

měny uvítalo
54

. Od roku 2005 se pak mluvilo o uspořádání dalšího referenda, ale zatím se tak 

nestalo.  
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Třetím státem, který patří do EU jiţ od roku 1995, ale stále nemá jako své národní 

platidlo euro je Švédsko. Na rozdíl od předchozích dvou zemí však nemá vyjednanou trvalou 

výjimku. Podobně jako noví členové EU vyuţívá dočasnou výjimku, kdy stát nemůţe 

do měnové unie vstoupit, dokud neplní konvergenční kritéria. Jiţ v roce 1997 schválil 

Švédský parlament deklaraci o neúčasti na měnové unii. Švédsko se účastní prvních dvou fází 

měnové unie, tzn., koordinuje ekonomické politiky s ostatními státy EU a podílela 

se na ustanovení ECB.  

14. září 2003
55

 se uskutečnilo referendum, kterého se zúčastnilo 82 % voličů. 

Výsledkem bylo odmítnutí eura 55 % všech hlasujících. Mezi hlavní důvody se řadily hlavně 

pochyby o jejich moţných výhodách a také obavy ze zdraţování. I přesto si většina Švédů 

myslí, ţe dříve či později bude vstup do měnové unie nevyhnutelný. Zatím Švédsko záměrně 

neplní všechna Maastrichtská kritéria, nejen ţe švédská koruna není zapojena v systému ERM 

II, ale ani švédská legislativa není kompatibilní s poţadavky na nezávislost centrální banky 

a právní poţadavky Eurosystému. 

 

3.6 Rozšiřování eurozóny 

 Třináctým členem eurozóny se od 1. ledna 2007
56

 stalo Slovinsko. Jako první stát 

z největšího rozšíření EU v roce 2004 nahradilo svou dosavadní měnu slovinský tolar za euro. 

Zároveň bylo také prvním státem, který pouţil k zavedení jednotné měny scénář velkého 

třesku. V případě Slovinska šlo o variantu s niţšími náklady, ale většími nároky na přípravu 

celé akce. Nedlouho po vstupu do EU byl slovinský tolar zapojen do systému ERM II, v lednu 

2005 vláda představila Národní plán zavedení eura, který byl v roce 2006 dvakrát 

aktualizován. Po zavedení eura na začátku roku 2007 pak trvala duální cirkulace pouze 

2 týdny, tzn., do 14. ledna 2007. Bezplatná výměna tolarů za eura byla ukončena v březnu 

2007 a na konci června byla zrušena povinnost uvádět duální ceny produktů v obchodech. 

K hladkému přechodu přispělo i to, ţe Slovinci nebyli na svou měnu tolik fixovaní, jako 

například Němci na marku, byla zřízena speciální webová stránka, která informovala o změně 

a probíhala celonárodní informační kampaň. Veřejnost se dozvídala o společné měně nejen 

z internetu, ale i prostřednictvím tištěných materiálů ze strany všech významných institucí. 
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Euro se také těšilo podpoře obyvatel i politiků a zásadní výhodou byly také dřívější 

zkušenosti s náhradou měny po rozpadu Jugoslávie.  

Od 1. ledna 2008 se eurozóna rozšířila hned o dva členy najednou, byli jimi Kypr 

a Malta. Zavádění eura na Kypru mělo oproti Slovinsku mnohem menší podporu veřejnosti, 

pouze 43 %
57

 obyvatel bylo toho názoru, ţe euro je pro ně dobré a zlepší jejich situaci. 

Ve druhé polovině roku došlo ke zvýšení cen na Kypru a tím se zvýšily obavy z růstu inflace 

po zavedení eura. Kvůli zkušenostem z Řecka, kdy díky nedostatečné technické přípravě 

došlo ke zdraţování, měli Kypřané ohledně nové měny spíše negativní očekávání. Kyperská 

libra byla zapojena do systému ERM II 5. května 2005. Následující rok začala mediální 

kampaň a došlo k přijetí důleţitých zákonů, včetně Národního plánu zavedení eura. Byly 

upraveny stávající instituce a vytvořena Národní koordinační skupina sloţená ze zástupců 

bank, státní správy i soukromého sektoru. V roce 2007 byla spuštěna speciální informační 

telefonní linka a zahájeno duální označování cen. Obě měny obíhaly společně jen v měsíci 

lednu a na konci roku bylo zrušeno dvojité označování cen. Bezplatně bylo moţno neplatné 

mince vyměnit v Kyperské centrální bance do konce roku 2009, bankovky lze vyměnit 

aţ do konce roku 2017. 

Přípravy Malty probíhaly v podobném časovém rámci jako u Kypru. Rozdílem bylo 

vytvoření nové instituce, která se měla postarat o hladké přijetí eura. Byla zřízena bezplatná 

telefonní linka a hustá síť eurocenter, které poskytovaly informace. Hned první den platnosti 

nové měny byly zaznamenány rekordní výběry z bankomatů. Podle odhadů si euro vybralo 

více neţ 8 %
58

 všech obyvatel. Ani jeden z ostrovů nehlásil bezdůvodné navýšení cen 

v obchodech, naopak většina místních doufala, ţe se zvýší jejich zisky z turismu. 

Na začátku roku 2009 společnou měnu zavedlo Slovensko. Podle průzkumů se 91 %
59

 

Slováků během výměny nesetkalo s většími problémy. Stejně jako předchozí státy 

i Slovensko si zvolilo scénář velkého třesku. V březnu 2005 byl představen Národní plán 

zavedení eura. Uţ před oficiálním zavedením byly z oběhu stahovány slovenské koruny 
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a bylo moţno převést bezhotovostní peníze na účty vedené v eurech. Do oběhu se dostalo 

188 milionů eurobankovek, které si Národní banka Slovenska vypůjčila od rakouské centrální 

banky a 500 milionů národních euromincí, které vyrazila mincovna v Kremnici. Duální oběh 

bankovek trval jen do 16. ledna 2009. K zamezení zbytečnému zdraţování byla přijata celá 

řada opatření. Byl zaveden tzv. etický kodex pro obchodníky, zpřísnily se kontroly obchodní 

inspekce, zahájil činnost cenový výbor a byly podporovány i aktivity mnoha různých 

spotřebitelských sdruţení. Důleţitý byl i dojem obyvatel po skončení celé výměny. Nejen, 

ţe  hodnotili euro pozitivně, nedošlo ani k navýšení inflace a co je nejdůleţitější, spotřebitelé 

neměli pocit, ţe se s přechodem na euro zvyšují ceny.  

Estonsko je zatím posledním státem, který se připojil k měnové integraci. K zakotvení 

jeho měny, estonské koruny, do systému ERM II došlo jiţ 28. června 2004. Za své cílové 

datum vstupu do eurozóny vyhlásilo Estonsko 1. leden 2011, coţ se mu podařilo dodrţet. 

Podle Konvergenční zprávy z roku 2010 plnilo Estonsko všechny Maastrichtská kritéria
60

. 

Estonsko mělo, podobně jako Slovinsko, jiţ zkušenosti se změnou měny. Aţ do roku 1992 

jako jedna z bývalých sovětských republik uţívala k platbám ruský rubl. Od roku 1999 se pak 

Estonsko připravovalo na budoucí přijetí eura
61

. Zakotvilo nutnost fixního kurzu do ústavy 

a svou korunu svázala s eurem. V roce 2003 proběhlo referendum, ve kterém se občané 

vyjádřili souhlasně ke vstupu do měnové unie, a to ještě před vstupem do samotné EU. 

Samotná změna měny nevyvolala zvýšení inflace ani výraznější růst cen. 

Do budoucna se očekává přistoupení i ostatních států
62

. Systému ERM II se zatím 

účastní měny Lotyšska a Litvy. Zatímco Lotyšsko si stanovilo za cíl vstoupit do eurozóny 

na začátku roku 2014, Litva nemá zatím datum stanoveno. Podobně je na tom Rumunsko, 

které se sice neúčastní ERM II, ale jako předběţné datum přijetí eura má naplánován rok 

2014. Ostatní státy nemají určené datum vstupu ani nejsou zapojeny v ERM II.  
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3.7 Důvody zkoumání optimality 

Protoţe všechny státy, které jsou členy EU, podpisem přístupové smlouvy potvrdily 

také závazek zapojit se do měnové unie, očekává se, ţe v budoucnu budou všichni stávající 

i budoucí členové uţívat společnou měnu. Oficiální výjimku si vyjednalo pouze Dánsko 

a Spojené království. Ostatní státy, které ještě nejsou členy měnové unie, zatím čekají, 

neţ  budou schopny splnit nastavená konvergenční kritéria. Pro kontrolu, zda jsou státy 

připraveny zapojit se bez problémů do stávající měnové integrace, slouţí kromě oficiálních 

kritérií i posouzení jednotlivých komponent teorie OCA.  

Z tradičního pohledu na optimalitu měnové oblasti vyplývá, ţe státy by měly mít 

dostatečné vyrovnávací mechanismy, kterými by mohly efektivně reagovat na nepříznivou 

ekonomickou situaci po zásahu asymetrickým šokem. Je velmi pravděpodobné, ţe pokud 

státy splní podmínky stanovené teorií OCA, tak výnosy společné měny převýší její náklady.  

Státy pomocí ukazatelů OCA zkoumají, zda je pro ně vhodná doba na přijetí společné 

měny. Například ČNB kaţdoročně vydává dokument nazvaný Analýzy stupně ekonomické 

sladěnosti České republiky s eurozónou
63

. Zde zkoumá nejen plnění konvergenčních kritérií, 

ale také stupeň sladěnosti hospodářského cyklu s eurozónou, flexibilitu trhu práce 

a mezinárodní mobilitu práce, propojení obchodu ČR s eurozónou a přizpůsobovací 

mechanismy. Součástí zprávy je také doporučení data, ke kterému by se ČR měla pokusit 

o přijetí eura, v posledních letech je situace taková, ţe ČNB nedoporučuje stanovovat ţádné 

časové období, protoţe podmínky pro ČR nejsou optimální. 

Zatímco u maastrichtských kritérií je přesně stanovena hodnota, kterou musí země 

splnit, aby se mohla ucházet o vstup do měnové unie, analýzy vypracovávané pro zkoumání 

teorie OCA mají spíše informativní charakter, ţádná z evropských institucí podrobné zprávy 

nevyţaduje. Na základě porovnání výsledků v čase pak mohou státy lépe odhadnout, zda je 

vhodná doba pro přijetí společné měny, nebo se vyplatí počkat. Ať uţ hodnocení dopadne 

jakkoli, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bývá nakonec plně v kompetenci politiků.  
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Shrnutí 

Třetí kapitola pojednává o měnové unii od roku 1993 aţ do současnosti. První snahy 

o vytvoření měnové unie sahají jiţ do 60. let 20. století, ale díky nepříznivé ekonomické 

i politické situaci nedošlo k jejich realizaci. Mezi úspěšné se řadí snaha z 80. let, kdy byla 

publikována tzv. Delorsova zpráva, ve které bylo deklarováno, ţe pomocí liberalizace bude 

dosaţeno měnové a zároveň i hospodářské unie. Uţ od začátku se počítalo s přijetím společné 

jednotné měny a s rozdělením celého procesu do tří fází.  

Za první etapu je povaţována Maastrichtská smlouva neboli smlouva o Evropské unii. 

Byly vytvořeny pevně stanovené časové intervaly s danými daty, úkoly a cíli, byla vyjasněna 

budoucí institucionální struktura zodpovědná za provádění monetární politiky. Přijata byla 

také konvergenční kritéria, která musel splnit kaţdý budoucí člen měnové unie (cenová 

stabilita, stabilita úrokových sazeb, přiměřený vládní deficit a veřejný dluh, stabilní měnový 

kurz), a za zmínku stojí také vyjednané výjimky, které si pro sebe dohodly Dánsko a Spojené 

království. 

Nutno podotknout, ţe plnění maastrichtských kritérií před vznikem eurozóny nebylo 

jednoduché. Cenovou stabilitu splňovaly všechny státy bez problémů, ať na Řecko, jehoţ 

výsledky nesplňovaly referenční hodnotu stanovenou průměrem Francie, Irska a Rakouska. 

Hodnocení úrokových sazeb dopadlo také kladně, opět s výjimkou Řecka, které nemělo 

srovnatelné typy obligací. Rozhodování o kritériu kurzové stability bylo sloţitější. Některé 

státy nebyly vůbec zapojeny v systému ERM, některé byly v době evaluace zapojeny po dobu 

kratší neţ předepsané dva roky a jiné i toho kritérium bez problémů plnily. Posuzování 

vládního deficitu ukázalo problémy, se kterými se potýkalo velké mnoţství států, ale posléze 

došlo ke splnění i tohoto posledního kritéria.  

Za druhou fázi vzniku měnové unie je povaţováno zaloţení Evropského měnového 

institutu a Evropské centrální banky. Zatímco EMI měl slouţit k zařizování nutných kroků 

před vznikem eurozóny, ECB je zodpovědná za udrţování cenové stability a za provádění 

monetární politiky v jiţ existující měnové unii. Všechny státy se rozhodovaly, jak přijmou 

společnou měnu. Na výběr měly ze tří moţností – velký třesk, gradující vlna, ţádné 

přikazování a zakazování.  

Ve třetí fázi pak došlo k samotnému přijetí společné měny v jeho bezhotovostní 

i hotovostní podobě. Eurozóna se pak dále rozšiřovala z původních dvanácti členů 

na současných sedmnáct států.  
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4. Aplikace teorie OCA na eurozónu v kontextu současné hospodářské 

krize 

 Pro zkoumání, zda je či není současná eurozóna optimální měnovou oblastí, se tato 

práce zaměří na tři kritéria řazená chronologicky, podle jejich vzniku. Jako první bude 

zhodnoceno hlavní Mundellovo
64

 kritérium – mobilita pracovních sil, které publikoval 

v 60. letech 20. století. Lze ji vyčíslit pomocí různých ukazatelů, ať uţ jde o mobilitu vnitřní 

vyjadřující míru fluktuace zaměstnanců mezi pracovními místy v rámci jednoho stát 

a měřenou indexem ochrany zaměstnání, který publikuje OECD či mírou nezaměstnanosti 

v jednotlivých zemích, nebo o mobilitu vnější, kterou je moţné odvodit pomocí migrace 

v návaznosti na jiţ zmíněnou míru nezaměstnanosti. 

 Druhým ukazatelem je otevřenost ekonomiky, vyčíslená pomocí míry otevřenosti. 

Představuje jedno z prvních rozšíření teorie OCA a byla zveřejněna McKinnonem
65

 krátce 

po vzniku Mundellovy teorie. Pro potřeby této práce byl za míru otevřenosti zvolen procentní 

podíl exportu na HDP. Ke všem veličinám je také připojeno krátké shrnutí toho, jak na ně 

působila ekonomická krize, případně jaký je odhad do budoucna  

Posledním kritériem je sladěnost hospodářských cyklů. Ekonomové Frankel a Rose
66

 

se jí začali zabývat v 90. letech 20. století. Dá se zkoumat pomocí HDP vyjádřeného v paritě 

kupní síly (dále jen PPS), srovnáním cenových hladin vyjádřených opět v PPS či posouzením 

rozdílů v průměrných mzdách v jednotlivých zemích. Nejčastěji pouţívaným způsobem 

posuzování, zda je pro státy vhodné vstoupit do měnového společenství je korelační analýza, 

která zkoumá, zda státy spíše konvergují k jiţ fungující měnové unii, či naopak 

od ní divergují. 

 

4.1 Mobilita práce  

 Pohled na mobilitu pracovních sil v rámci teorie OCA se v průběhu let měnil. Mundell 

chápal mobilitu jako přesun pracovníků z jednoho státu do druhého, tedy čistě 

z geografického hlediska. Podle něj měla vysoká mobilita nahradit měnový kurz a měla 

pomoci zemím se v krátké době vyrovnat s negativními dopady asymetrických šoků. Naopak 
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později McKinnon upozornil na fakt, ţe nestačí jen geografický přesun pracovníků, 

aby  mobilita pracovních sil plnila správně svou funkci. K tomu je potřeba i dokonalá mobilita 

meziodvětvová. V realitě existuje spousta překáţek nejen mobility geografické, ale právě 

i mobility mezi profesemi. Nehledě na nutnou kvalifikaci, která je rozdílná v různých 

profesích, se také předpokládá, ţe lidé budou nejprve hledat práci ve stejném oboru, 

ve kterém dosud pracovali. Aţ kdyţ se jim nepodaří najít adekvátní pracovní místo, začnou 

uvaţovat o jiné profesi v domácí zemi a rozhodování o odchodu do zahraničí přichází na řadu 

aţ po neúspěchu obou předchozích moţností. Navíc je nutno přihlédnout k délce a výši 

poskytovaných podpor v nezaměstnanosti, které snahu o opětovné zapojení do pracovního 

procesu také zdrţují.  

EU má relativně vhodné podmínky pro vysokou mobilitu pracovních sil. Volný pohyb 

osob a pracovníků tvoří jednu ze čtyř základních svobod, které byly zavedeny při dokončení 

jednotného trhu. Do roku 1968 potřebovali všichni pracovníci, kteří chtěli vycestovat 

do zahraniční za prací platné vízum a pas. Ţádná jiná integrace nepodporovala odstraňování 

překáţek v této oblasti stejně intenzivně. Kaţdý občan členského státu EU se mohl ucházet 

o jakoukoliv práci v jiném členském státě. Díky Amsterodamské smlouvě došlo 

ke zrovnoprávnění domácích a zahraničních ţadatelů o práci, kdyţ byla zakázána 

diskriminace nejen z důvodu národní příslušnosti, ale později i z hlediska etnické příslušnosti, 

pohlaví, náboţenství nebo sexuální orientace. Od 90. let 20. století pak docházelo 

k postupnému omezování aţ k úplnému zrušení fyzických kontrol osob na státních hranicích. 

Očekávalo se zvýšení mobility práce a tím i posílení konkurenceschopnosti, růst HDP, 

sniţování dlouhodobé nezaměstnanosti a růst celkové zaměstnanosti.  

 Při rozšíření EU v roce 2004 se původní patnáctka členských zemí obávala, 

ţe po přistoupení deseti nových zemí dojde k přílivu velkého počtu pracovníků z nových 

zemí, kteří by mohli ohrozit domácí zaměstnance. Proto získaly právo dočasně omezit přístup 

na svůj pracovní trh pro občany nových zemí. Maximální moţná doba byla 7 let (rozdělených 

na 2 + 3 + 2 roky). Pouze Spojené království, Irsko a Švédsko otevřely své pracovní trhy 

ihned, ostatní země své trhy otevíraly postupně. Nejdelší přechodnou dobu si ponechaly 

Německo a Rakousko, které povolily přístup aţ v roce 2011
67

. 
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 K podpoře mobility pracovních sil v rámci EU byl vytvořen úřad EURES
68

 

(EURopean Employment Services – Evropská sluţba zaměstnanosti), jehoţ součástí se staly 

také české úřady práce. Tato instituce nabízí veřejné sluţby z oblasti zaměstnanosti v rámci 

všech členů EU, zapojeny jsou také státy EHP
69

 (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) 

a samostatnou smlouvu o zapojení do systému má uzavřeno i Švýcarsko. Portál EURES 

funguje pod Evropskou komisí a zahrnuje databáze všech zúčastněných států. Na webu lze 

najít databázi volných pracovních míst ze všech států zapojených do sítě EURES, uchazeči 

o práci mohou vloţit svůj ţivotopis a nalézt informace o ţivotních a pracovních podmínkách 

v té které zemi.  

Evropská komise si uvědomovala, ţe i přes veškeré příznivé podmínky evropské 

integrace je mobilita pracovníků v EU nízká. Proto 13. února 2002 zveřejnila Akční plán 

Komise pro dovednosti a mobilitu
70

. Prioritními opatřeními se stalo posílení pracovní 

mobility a rozvoj dovedností, zlepšení informovanosti a transparentnosti v oblasti pracovních 

příleţitostí a usnadnění geografické mobility. Pod první opatření spadá především zlepšení 

přístupu ke vzdělání a odborné přípravě pro všechny bez ohledu na věk, zajištění lepšího 

propojení vzdělávání s trhem práce, zlepšení dovedností v oblasti informačních technologií 

či zařazení pracovníků do programů odborné přípravy v podnicích. Druhou prioritu 

představuje jiţ zmíněný EURES a jeho rozvoj, informační kampaň o mobilitě a další 

informační internetové stránky zaměřené na mobilitu studentů, právní informace 

o moţnostech ţivota v jiných zemích apod. Do třetí oblasti se pak řadí především právo 

na pobyt a práci v jiném členském státě, jednotný průkaz zdravotního pojištění, přenosné 

nároky na penzijní připojištění, uznávání kvalifikací, včasnější výuka cizích jazyků, podpora 

studia v jiném členském státě či politika přistěhovalectví.  

25. ledna 2007 Evropská komise zveřejnila Konečnou zprávu o provádění akčního 

plánu Komise pro dovednosti a mobilitu
71

. Ta obsahovala souhrn všech opatření a novinek, 

které se v dané oblasti povedlo dosáhnout. Jako nejvýznamnější v oblasti podpory geografické 

mobility je moţno uvést zavedení evropského průkazu zdravotního pojištění, větší koordinaci 

                                                           
68

 NAVRÁTIL, Marcel. EURES. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2012-03-15]. Dostupné z: 

http://portal.mpsv.cz/eures/sit_eures. 

69
 EHP – Evropský hospodářský prostor zahrnuje Norsko, Lichtenštejnsko, Island a všechny členské státy EU. 

Jde o prostor s volným pohybem zboţí, osob, sluţeb a kapitálu.  

70
 Akční plán pro dovednosti a mobilitu. Evropská komise. Europa.eu [online]. [cit. 2012-03-16]. Dostupné z: 

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/c11056_cs.

htm. 
71

 Evropská komise, ref. 70. 



45 

 

systémů sociálního zabezpečení, vzájemné uznávání kvalifikací pro regulovaná povolání 

nebo Evropskou chartou kvality pro mobilitu. Pro posílení pracovní mobility byla zahájena 

iniciativa Researchers in Europe určena pro výzkumné pracovníky a také přijetí Evropské 

charty pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků 

z roku 2005. Pro zlepšení informací o pracovních příleţitostech byl spuštěn portál Vaše 

Evropa v rámci systému EURES, na výzkumné pracovníky je zaměřena sluţba Eracareers, 

která sdruţuje střediska mobility ve více neţ třiceti zemích. Ze zprávy vyplývá, ţe i přes 

provedené změny stále existují oblasti, které jsou výzvou do budoucna, např. celoţivotní 

vzdělávání, dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií, odstraňování 

překáţek mobility (právních, administrativních, kulturních a jiných).   

4.1.1 Vnitřní mobilita 

 Jak jiţ bylo zmíněno v druhé kapitole, existuje několik moţností, jak měřit mobilitu 

pracovních sil. Mobilitu vnitřní ovlivňuje především úroveň ochrany zaměstnání. Flexibilita 

přechodu z jednoho zaměstnání do druhého závisí nejen na kvalifikaci zaměstnanců, ale také 

na administrativních úkonech a nákladech potřebných pro opuštění jednoho pracovního místa 

a nastoupení na novou pozici. Tuto flexibilitu sleduje mimo jiné OECD svým indexem 

ochrany zaměstnanosti. Index nabývá hodnot od nuly, která vyjadřuje nejniţší ochranu 

a zároveň nejvyšší flexibilitu, aţ do šestky, která představuje nejvyšší moţnou ochranu 

zaměstnání a tudíţ i nejniţší dosaţitelnou flexibilitu. Ze států EU jsou zároveň členské státy 

OECD Rakousko, Belgie, ČR, Dánsko, Estonsko, Francie, Finsko, Německo, Řecko, 

Maďarsko, Irsko, Itálie, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, 

Švédsko a Spojené království. Ze současných zemí zapojených v měnové unii zde chybí Kypr 

a Malta.  

Z tabulky v příloze č. 1, (státy eurozóny jsou označeny kurzívou), je patrné, ţe ochrana 

zaměstnanosti je nejvyšší v Řecku, Španělsku, Portugalsku a Francii. Naopak mezi 

nejflexibilnější země patří Spojené království a Irsko. Během let 1999 – 2008 docházelo 

k různým vývojům. Některé státy svou ochranu zvyšovaly, např. Francie, Irsko, Maďarsko, 

jiné naopak liberalizovaly, např. Rakousko, Itálie, Švédsko. Dále jsou zde i země, kde 

se index v průběhu sledovaného období příliš nezměnil, např. Finsko a Dánsko. Z údajů ČR je 

patrné, ţe v roce 2005 došlo ke zvýšení ochrany, coţ souvisí s přijatou novelou zákoníku 

práce, stejně jako změna indexu v roce 2007. 

  Další moţností je podívat se na míru nezaměstnanosti v jednotlivých zemích 

eurozóny. Mundellův model předpokládá, ţe díky vysoké mobilitě, dojde k přesunu 
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pracovníků ze země s vysokou nezaměstnaností do zemí s větším počtem volných pracovních 

míst. Jak ukazuje příloha č. 2, míra nezaměstnanosti se v zemích eurozóny vyvíjela rozdílně. 

Některé státy udrţovaly po celé sledované období relativně nízkou nezaměstnanost, 

např. Nizozemí, Rakousko nebo Lucembursko, jiné se potýkaly s vysokou mírou 

nezaměstnanosti, jako příklad lze uvést Španělsko, Slovensko či Estonsko. Z toho lze 

usuzovat, ţe mobilita práce není v zemích zapojených do měnové unie dostatečná.  

 Ekonomická krize ještě prohloubila problémy s nezaměstnaností v celé EU. 

Mezinárodní organizace práce
72

 (dále ILO) očekává další klesání zaměstnanosti i sniţování 

počtu pracovních míst. Eurostat odhaduje, ţe v září 2011 bylo bez práce 23.264 milionu muţů 

a ţen, z toho 16.198 milionu v eurozóně. Celková míra nezaměstnanosti pak byla v roce 2011 

vyšší v eurozóně, kde dosahovala 10,2 %, neţ v celé EU, kde činila 9,7 %
73

.  

Vnitřní pracovní mobilita se dá zkoumat i podle toho, jak často lidé mění práci v rámci 

daného státu. Jak dokládají údaje z grafu 4.2, i zde existují rozdíly. V Dánsku se zaměstnanci 

na pracovních pozicích mění velmi často, pouze 5 % dotázaných uvedlo, ţe zatím práci 

neměnilo. Naopak na Maltě nebo v Řecku se podíl stálých pracovníků pohybuje kolem 40 %. 

Průměr celé EU pak činí přibliţně 24 %. ČR se pohybuje pod průměrem EU, coţ znamená, 

ţe 20 % českých pracovníků zatím práci neměnilo. 

Graf 4.2: Procentní podíl obyvatel, kteří ještě nikdy nezměnili práci za rok 2005 

 

Zdroj: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2007. 
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4.1.2 Vnější mobilita 

 Vnější mobilita vyjadřuje přesun pracovníků z jedné členské země do druhé. Také zde 

je několik moţností, jak na ni pohlíţet. Je moţno zkoumat podíl migrantů na celkové populaci 

daného státu či zjišťovat migraci pracovní síly (kteří pracovníci odjíţdějí do kterých zemí 

a z jakých důvodů).  

Z přílohy číslo 3 je patrné, ţe průměr EU v oblasti podílu migrantů na celkovém počtu 

obyvatel je 6,4 %. Z toho pouze 2,4 % tvoří přistěhovalci z ostatních členských států, zatímco 

zbylá 4 % představují občany třetích zemí. Nejvíce pracovníků přichází ze zemí EU 

do Lucemburska, kde zaujímají podíl 37,6 %. Těsně pod hranicí 10 % pak jsou Kypr a Irsko. 

Naopak nejvyšší podíl migrantů z nečlenských států EU je v Estonsku a Lotyšsku.  

V grafu 4.1 je vidět podíl zahraničních obyvatel na celkovém počtu občanů ţijících 

v dané zemi. Příkladem státu s vysokým podílem migrantů můţe být Lucembursko, kde 

přes 40 % obyvatel tvoří cizinci. Ostatní členové EU mají podíly pod hranicí 20 %, ČR patří 

do skupiny států, které nedosahují ani na 5 %.  

 

Graf 4.1: Podíl migrantů na celkovém počtu obyvatel v roce 2008 

 

Zdroj: Eurostat, 2012. 

 

 Obecně je mobilita v EU, kde pouze necelá 3 % obyvatel ţijí v jiném státě, neţ 

se narodili, niţší, neţ např. v USA, kde se za prací do jiného státu stěhuje celá třetina 

obyvatel. Je nutné uvést, ţe ačkoliv v USA i EU existuje volný pohyb osob a pracovníků 

napříč členskými státy, tak v Evropě existují překáţky, se kterými se USA jako federace 

nepotýká. Jde o jazykovou bariéru, rozdílný historický vývoj a zkušenosti jednotlivých států 
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nebo i kulturní odlišnosti. V EU se 34 % migrantů stěhuje kvůli nové práci, zatímco 18 % 

kvůli rodinné situaci. Jsou zde patrné i rozdíly mezi pohlavími – muţi se k důvodu změny 

zaměstnání hlásí ve 44 %, zatímco ţeny pouze ve 27 %
74

. 

I kdyţ pro většinu těch, co se rozhodnou jít pracovat do jiné členské země EU je 

největší motivací nové zaměstnání s lepšími (nejen platovými) podmínkami, štědřejší sociální 

systém či lepší ţivotní podmínky, stále převládají faktory proti stěhování. Mezi nejčastěji 

uváděné patří ztráta kontaktu s rodinou a přáteli, čehoţ se bojí 44 % lidí, druhým důvodem 

proč zůstat na známém místě je obava z chybějící podpory rodiny a přátel. K méně závaţným 

důvodům se pak řadí nutnost učit se nový cizí jazyk.  

Kam nejčastěji směřují pracovníci z EU, ukazuje následující tabulka 4.1. Je v ní 

vyobrazeno pět hlavních destinací pro kaţdou z následujících kategorii – EU 27, EU 15 

a  NMS 12, coţ představuje dvanáct států z posledních rozšíření v letech 2004 a 2007. Je 

patrné, ţe pracovníci z původní patnáctky preferují mimoevropská pracoviště, celá čtvrtina 

zvolila USA, jako druhá se 17 % skončila Austrálie. Prvním evropským státem, do kterého 

míří lidé z této skupiny je Spojené království. Oproti tomu obyvatelé „nově přistoupivších“ 

zemí dávají přednost práci v Evropě. Nejvíce jich pracuje v Německu, o něco méně pak 

ve Spojeném království. USA v této skupině zaujímá jen podíl 9 % spolu s Nizozemím 

a Španělskem. Německo se například objevuje jen v ţebříčku NMS 12, zatímco v EU 15 

nikoliv. Podobně je to s Austrálií nebo Kanadou, která se naopak nevešla do pořadí NMS 12. 

 

Tabulka 4.1: Státy preferované evropskými pracovníky 

EU 27 EU 15 NMS 12 

USA 21 % USA 25 % Německo 26 % 

Spojené království 16 % Austrálie 17 % Spojené království 21 % 

Austrálie 15 % Spojené království 14 % Rakousko 11 % 

Španělsko 13 % Španělsko 14 % Itálie 10 % 

Německo 12 % Kanada 11 % 
USA, Španělsko,  

Nizozemí 9 % 

Zdroj: Special Eurobarometer 337, 2010, vlastní úprava. 
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Pokud se geografická mobilita srovná s mobilitou pracovní, můţeme státy EU rozdělit 

do několika skupin. Skandinávské země (Finsko, Švédsko, Dánsko) a Spojené království 

vykazují vysokou mobilitu geografickou i pracovní. Tři státy kolem Středozemního moře 

(Malta, Itálie a Portugalsko) a čtyři středoevropské země (Rakousko, Polsko, Slovensko 

a Slovinsko) mají oba typy mobility na nízké úrovni. Trojice států Maďarsko, Lotyšsko a ČR 

se řadí ke státům s vysokou pracovní mobilitou, ale niţší mobilitou geografickou. Střední 

úroveň pracovní mobility a zároveň vysokou geografickou mobilitu můţeme zaznamenat 

u Francie, Irska a Lucemburska. Naopak střední úroveň geografické mobility zkombinovanou 

s vysokou úrovní pracovní mobility najdeme u Estonska, Nizozemí a Litvy. Čtyři státy 

vykazují průměrné hodnoty u obou typů mobilit – Německo, Belgie, Kypr a Španělsko
75

.  

 

4.1.3 Dopad ekonomické krize na mobilitu pracovních sil 

 Ekonomická krize ovlivnila mnoho oblastí, včetně mobility pracovních sil. 

Z průzkumu Eurobarometru z roku 2010 vyplynulo, ţe dlouhodobé problémy ekonomiky 

vedou Evropany k přesvědčení, ţe jinde je lépe a celých 34 % všech dotázaných si myslí, 

ţe v jiné zemi by našli novou práci snáz neţ doma. Necelá třetina (29 %) lidí si myslí, 

ţe šance na nalezení nového zaměstnání je stejná jak v domácí zemi, tak v zahraničí a 21 % 

předpokládá, ţe jednodušší je najít práci v rodné zemi neţ v cizině. Zbylých 16 % neví nebo 

nemá názor.  

Opět se o něco liší výsledky vykazované skupinou států EU 15 a skupinou nově 

přistoupivších států z let 2004 a 2007 NMS 12. Téměř polovina (47 %) respondentů 

ze skupiny NMS 12 si myslí, ţe je jednodušší najít novou práci v zahraničí, zatímco 

ze skupiny EU 15 tento názor sdílí jen 30 % dotázaných. Naopak 32 % lidí z EU 15 je 

přesvědčeno o tom, ţe šance jsou stejné doma i v zahraničí, zatímco ve skupině NMS 12 toto 

tvrzení podporuje jen 20 % lidí. U lidí, kteří jiţ pracovali nebo studovali v zahraničí, většinou 

převládá názor, ţe práci je jednodušší najít právě v zahraničí. Naopak je to u skupiny lidí, 

kteří ještě nikdy za prací či studiem necestovali. Ti si myslí, ţe zaměstnání lépe seţenou 

ve své domácí zemi.  

Pro ukázku konkrétních souvislostí mezi mírou nezaměstnanosti a migrací jsou 

vybrány tři země. Německo jako příklad úspěšné ekonomiky a jednoho ze zakládajících členů 

eurozóny, Španělsko jako stát, který nejvíce pocítil dopady ekonomické krize v oblasti 

nezaměstnanosti a Estonsko jako zatím poslední stát zapojený do eurozóny. Z grafu 4.2 

                                                           
75

 Evropská komise, ref. 70. 



50 

 

vyplývá, ţe nezaměstnanost se v průběhu krize vyvíjela rozdílně. Německo udrţelo svou míru 

nezaměstnanosti po celou dobu pod 10 %, trend do budoucna naznačuje, ţe bude docházet 

k jejímu postupnému sniţování. V Estonsku došlo od roku 2008 k prudkému nárůstu 

nezaměstnanosti, který kulminoval v roce 2010 na hodnotě cca 17 %. K růstu míry 

nezaměstnanosti docházelo i ve Španělsku, kde v roce 2010 překročila hranici 20 % 

a stoupala dále i v následujícím roce.  

 

Graf 4.2: Vývoj nezaměstnanosti v eurozóně a vybraných zemích v letech 2007 - 2011 

 

Zdroj: Eurostat, 2012, vlastní úprava. 

 

Španělé odcházeli za prací do Německa uţ od 60. let 20. století. Většinou šlo o méně 

vzdělané vesničany, kteří byli najímáni v průmyslu. Do roku 1973 odešlo do Německa cca půl 

milionu Španělů, z nichţ se 80 % zase vrátilo zpět do Španělska. Zatímco v té době probíhal 

v Německu velký rozvoj průmyslu a docházelo k velkému ekonomickému růstu, 

v současnosti nejsou podmínky na německém trhu práce tak výhodné. Navíc se změnila 

migrační politika Německa, kterému teď jiţ nestačí méně kvalifikovaní pracovníci nejen 

ze Španělska, ale i z jiných zemí, ale zvýšila se poptávka po technických pracovnících 

s vysokoškolským diplomem. Do budoucna se očekává, ţe těchto míst bude kolem 3 milionů, 

a z toho 800 tisíc jich bude obsazeno právě zahraničními pracovníky
76

.  

V době ekonomické krize se zvýšil počet uchazečů o práci v zahraničí, ale konkrétně 

v případě Španělska a Německa není mobilita pracovníků ani zdaleka dokonalá. 

Mezi překáţky patří nejen nutnost naučit se cizí jazyk, ale také konkrétní poţadavky 

německého trhu práce (vybrané pracovní pozice s určitým vzděláním či praxí). 
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4.2 Otevřenost ekonomiky 

 Jiţ bylo zmíněno, ţe největší uţitek ze společné měny mají země otevřené, s vysokým 

podílem zahraničního obchodu na HDP. Míru otevřenosti lze měřit různými způsoby. 

V příloze č. 7 je umístěná tabulka zachycující podíl exportu na HDP v EU, eurozóně 

i jednotlivých zemích zapojených do měnové unie v průběhu let 2005 – 2013, roky 2012 

a 2013 jsou odhadem analytiků Eurostatu. Od roku 2005 docházelo ve většině zemí k nárůstu 

podílu exportu na HDP, přičemţ průměr zemí eurozóny byl o několik desetin procentních 

bodů vyšší neţ průměr 27 států EU. K trvalému poklesu podílu exportu docházelo jen 

v Estonsku. Od roku 2008 však začal i jeho podíl růst aţ na 70 %.  Nejvíce otevřeným státem 

je dlouhodobě Lucembursko, jehoţ podíl převyšuje průměrně 160 % HDP ve sledovaném 

období. Z toho lze usuzovat, ţe Lucembursko má také největší prospěch ze společné měny. 

Na opačném konci stojí Řecko, jehoţ podíl se ve sledovaném období pohyboval v rozmezí 

20 – 25 %, následovaný Portugalskem s průměrně 30 %. Celkově lze říci, ţe většina států 

eurozóny je dostatečně otevřené na to, aby splňovala podmínky optimální měnové oblasti
77

.  

 Graf 4.3 zachycuje situaci v roce 2011, kdy jiţ pokračovalo mírné ekonomické oţivení 

a zvyšoval se také podíl exportu na HDP. Na přední příčce opět figuruje Lucembursko 

s podílem téměř 170 %, následováno Irskem, Maltou, Estonskem, Slovenskem a Belgií. Mezi 

státy, které dosahují menšího, neţ 35 % podílu se řadí Řecko, Francie, Itálie, Španělsko 

a Portugalsko. 

Graf 4.3: Podíl exportu na HDP v zemích eurozóny v roce 2011 (%) 

 

Zdroj: Eurostat, 2012, vlastní úprava. 
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 V EU platí předpoklad, ţe čím je ekonomika menší, tím je otevřenější
78

. Potvrzují to 

malé země jako např. Lucembursko, Irsko, Belgie atd. Jestliţe jsou země otevřené, znamená 

to, ţe hodně vyváţejí a dováţejí. U běţného nespecifického zboţí jsou malé státy příjemcem 

ceny a díky konkurenci ostatních států jsou ceny celkem vyrovnané a tudíţ značně nezávislé 

na měnovém kurzu. Z toho vyplývá, ţe měnový kurz není v těchto zemích důleţitým 

vyrovnávacím mechanismem a státy jsou ochotnější se jej vzdát. Proto jsou vhodnějšími 

adepty na společnou měnu země s vyšší otevřeností.  

 

4.2.1 Dopady krize na export a import 

 K dramatickému poklesu exportu a importu došlo v EU v posledním čtvrtletí roku 

2008. Do té doby byly krizí zasaţeny především banky či další investiční společnosti, 

ale bezprostřední dopad na celkovou obchodní situaci zaznamenány nebyly. V EU poklesl 

v roce 2008 export zboţí a sluţeb o více neţ 6 %
79

 jen mezi třetím a čtvrtým čtvrtletím a díky 

nízké soukromé spotřebě tento trend pokračoval i v prvním pololetí roku následujícího. 

Jelikoţ jsou státy EU součástí jednotného trhu, problémy v exportu v jedné zemi se rychle 

rozšířily i do ostatních států. Důleţitou roli hrála i komoditní struktura zahraničního obchodu. 

Největší podíl exportu (40 %) i importu (30 %) tvoří stroje a přepravní zařízení následované 

další velkou skupinou nezařazených poloţek, kam spadá průmyslové spotřební zboţí, 

polotovary a materiály. Tyto produkty jsou tradičně citlivé na změnu poptávky a navíc jde 

většinou o zboţí, které je zpracováváno v řetězcích mezi firmami z různých států EU. Ze států 

eurozóny bylo nejprve postiţeno krizí Estonsko (spolu s Maďarskem a Lotyšskem). Za hlavní 

důvody proč byl dopad na Estonsko tak silný je povaţována nejen ekonomická krize, ale také 

přehřátí ekonomiky po dlouhodobém rychlém růstu a komoditní a teritoriální orientace 

zahraničního obchodu. Mezi nejvýznamnější poloţky patří, jako v celé EU, stroje a dopravní 

zařízení a většina obchodů je uzavírána s Finskem, Německem, Švédskem, ostatními 

Pobaltskými republikami a Ruskem.  

 V dalších zemích se krize začala projevovat od posledního čtvrtletí roku 2008. Jelikoţ 

byl nepříznivý vývoj nejen v EU, ale také v USA a Rusku, pokles počet zakázek v průmyslu. 
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Tím byl odstartován propad průmyslové výroby, který se projevoval i celé první pololetí 

2009. V návaznosti na průmysl upadalo i stavebnictví, a to hlavně v důsledku omezování 

veřejných i soukromých investic. Ačkoli vlády poskytly průmyslu, stavebnictví a sluţbám 

různé typy dotací, které pomohly problém utlumit, k jeho vyřešení bylo třeba podpořit export 

a poptávku.  

 Rok 2010 znamenal pro zahraniční obchod mírné oţivení a to znamenalo dosaţení 

celkového deficitu v eurozóně ve výši 14,7 mld. euro
80

. Naopak celá EU zaznamenala 

schodek ve výši 159,2 mld. eur. Výsledky za rok 2011 byly ještě lepší, deficit zahraničního 

obchodu eurozóny se sníţil na 7,7 mld. eur a celá EU vykázala přebytek ve výši 152,8 mld. 

eur. Největší přebytek zahraničního obchodu v celé EU zaznamenal leader eurozóny – 

Německo a to ve výši 157 mld. eur, následován Nizozemím (přebytek 45 mld. eur), Irskem 

(43 mld. eur) a Belgií (11 mld. eur). Mezi státy s nejhoršími výsledky patří Spojené 

království, které vykázalo nejvyšší deficit a to -117,4 mld. eur, dále pak Francie se schodkem 

-84,5 mld. eur, Španělsko (-47 mld. eur), Itálie (-24 mld. eur), Řecko (-20 mld. eur), 

Portugalsko (-15 mld. eur) a Polsko (-14 mld. eur).  

 Ekonomická krize se v EU a hlavně v eurozóně přeměnila na krizi dluhovou, která 

opět zpomalila růst exportu, coţ dokazují data z ledna 2012
81

. Obchod eurozóny skončil 

v deficitu 7,6 mld. eur a také v celé EU byl zaznamenán schodek a to ve výši 23,8 mld. eur. 

Dokonce i Německo přes růst zaměstnanosti a zvyšování domácí poptávky zpomaluje svůj 

vývoz. Neočekává se ale další recese, výhledy analytiků hovoří o průměrně 1 %
82

 růstu 

pro celou EU. 
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4.3 Sladěnost hospodářských cyklů 

 Pro správné fungování jednotné měny a hlavně jednotné měnové politiky je nutná 

celková sladěnost hospodářských cyklů. Čím více jsou si státy blízké ve svém ekonomickém 

vývoji, tím menší je pravděpodobnost výskytu asymetrického šoku. A tím lépe pak můţe 

monetární politika reagovat na neočekávané ekonomické změny. Sladěnost se dá zkoumat 

pomocí HDP na osobu v paritě kupní síly (dále jen PPP). Tento ukazatel znázorňuje, jak jsou 

si státy eurozóny podobné z hlediska ekonomické výkonnosti. Z tabulky v příloze č. 4 je 

patrné, ţe výkonnost států eurozóny byla ve sledovaném období vţdy o několik setin vyšší, 

neţ průměr celé EU. Není překvapením, ţe i na výkonnosti se podepsala hospodářská krize, 

zde je vidět v údajích za rok 2010, ale některé země vykazovaly sníţení výkonnosti uţ v roce 

2009, např. Irsko a Estonsko. Existují země, které mají dlouhodobě nadprůměrnou 

ekonomickou výkonnost, je moţno zmínit Lucembursko, Francii, Irsko, Finsko nebo 

Německo. Naopak jsou i státy, které dosahují podprůměrných hodnot, nejméně výkonné jsou 

Estonsko, Slovensko, Malta, Kypr, Řecko nebo Španělsko. U většiny zemí lze pozorovat 

postupné zvyšování výkonnosti, ale v tabulce najdeme i státy, které v posledních deseti letech 

svou výkonnost zvedaly jen nepatrně, případně zůstávaly na stejné úrovni, např. Slovensko, 

Kypr, Irsko, Německo.  

 Závěrem lze říci, ţe z hlediska výkonnosti je eurozóna sloţená ze států, které vykazují 

jednu z nejvyšších ekonomických výkonností v celé EU (Finsko, Lucembursko, Irsko), 

ale na druhé straně zde najdeme i státy s podprůměrnými hodnotami, které nedosahují 

ani 75 % průměru eurozóny (Estonsko, Malta, Slovensko).  

 Dalším ukazatelem sladěnosti můţe být srovnání cenových hladin vyjádřených 

indexem v tabulce v příloze č. 5. Sledované období je opět mezi lety 2001 a 2010. Průměr EU 

27 představuje základní hodnotu, eurozóna vykazuje cenové hladiny o několik bodů vyšší. 

Průměru eurozóny se v posledních letech přibliţuje Německo, jehoţ cenová hladina se jiţ 

deset let postupně sniţuje, a také Itálie. Nadprůměrné hodnoty vykazuje Irsko, Lucembursko 

a Finsko, pod průměrem se pohybuje Estonsko, Malta či Slovensko. Obecně dochází 

ve většině států k dlouhodobému růstu cenové hladiny. V důsledku krize se nejvíce cenová 

hladina sníţila v Irsku (v roce 2010 o 8 procentních bodů oproti předchozímu roku), ostatní 

státy vykazovaly sníţení o maximálně 3 body. Stagnaci mezi lety 2009 a 2010 lze pozorovat 

u Lucemburska, Malty a Slovenska.  

 Stejně jako v případě ekonomické výkonnosti, i z pohledu výše cenových hladin 

se eurozóna skládá ze zemí s různými výsledky. Postupně dochází ke sbliţování cenových 
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hladin, které je nejvíce patrné u států, které přistoupily mezi posledními, tzn. v Estonsku 

a Slovensku. Obecně je moţno konstatovat, ţe cenová hladina roste rychleji u států 

vykazujících podprůměrné hodnoty, zatímco u států s vysokou cenovou hladinou dochází 

k jejímu dalšímu zvyšování pomaleji.  

 Zajímavý je také pohled na průměrné mzdy v jednotlivých zemích eurozóny. 

Pro ukázku bylo do tabulky 4.2 vybráno pět zemí – Estonsko, Lucembursko, Nizozemí, 

Rakousko a Slovensko. Údaje znázorňují průměrnou mzdu v odvětví NACE R2, coţ je 

průmysl, stavebnictví a sluţby. Za jednotky byla vybrána společná měna euro a také standard 

kupní síly (dále jen PPS) pro lepší srovnání. V Estonsku došlo v roce 2009 ke sníţení 

nominální mzdy i reálné mzdy oproti roku 2008 ve srovnatelné míře. V roce 2010 se mzda 

zvýšila řádově o 100 eur, zatímco ve vyjádření v PPS bylo navýšení o 400 bodů. 

V Lucembursku došlo v roce 2009 ke zvýšení nominální mzdy vyjádřené v eurech, ale reálná 

hodnota této nové mzdy zůstala srovnatelná s hodnotou roku 2008. Ve vyspělejších zemích, 

které jsou součástí eurozóny jiţ delší dobu, dochází k rychlejšímu růstu cenové hladiny, 

neţ reálné mzdy. Ačkoliv dochází k růstu nominální mzdy vyjádřené v eurech, její reálná 

hodnota se zvyšuje pomaleji. Opačný efekt lze pozorovat u zemí, které se k měnové unii 

připojily nejpozději – Estonska a Slovenska. Zde je nízká cenová hladina a proto mají niţší 

nominální mzdy větší reálnou hodnotu.  

 

Tabulka 4.2: Průměrná mzda ve vybraných zemích eurozóny v EUR a PPS 

Země /  Rok 
2008 

(EUR) 

2008 

(PPS) 

2009 

(EUR) 

2009 

(PPS) 

2010 

(EUR) 

2010 

(PPS) 

Estonsko 10 057 12 942 9 531 12 441 9 659 12 868 

Lucembursko 48 630 41 391 50 033 41 322 51 285 42 764 

Nizozemí 42 837 40 863 44 155 40 505 44 671 42 096 

Rakousko 33 921 32 168 34 732 32 281 35 237 32 913 

Slovensko 9 370 13 464 10 112 13 962 10 479 14 720 

Zdroj: Eurostat, 2012, vlastní úprava. 

 

Pokud mají státy zapojené v měnové unii synchronizované hospodářské cykly, můţe 

centrální instituce zodpovědná za měnovou politiku vytvářet a vydávat rozhodnutí, která jsou 

efektivní a prospěšná pro všechny členské státy. Stejně tak se sníţí velikost nákladu, za který 

je povaţována ztráta autonomie v oblasti monetární politiky. Zkoumá se, zda státy 
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před vstupem do měnové unie vykazují konvergenční tendence a zda se tato konvergence 

po vstupu spíše prohlubuje, či nikoliv.  

V roce 2006 byla provedena studie
83

, která zjišťovala, zda státy eurozóny a potenciální 

kandidátské státy k sobě spíše konvergují, či divergují. Mezi zkoumanými státy byly ČR, 

Německo, Maďarsko, Slovinsko, Rakousko, Francie, Španělsko, Portugalsko, Irsko, Řecko, 

eurozóna a USA. Studie srovnávala období 1995 – 1999 s obdobím 2000 – 2004. Z grafu 4.3 

lze usuzovat, ţe starší členové eurozóny vykazují vysoké korelační koeficienty v obou 

sledovaných obdobích, největší nárůst je patrný u Portugalska. Určitý odklon od eurozóny 

a divergenci mezi hospodářskými cykly zaznamenalo Řecko. Z nových, tenkrát ještě 

budoucích členů eurozóny, mělo nejlepší výsledky Slovinsko. Zajímavé je, ţe všechny 

zkoumané státy s výjimkou Irska a Portugalska vykazovaly konvergenci nejen k eurozóně, 

ale také k USA. Na základě těchto výsledků bylo moţné očekávat další konvergenci 

i v budoucnu.  

 

Graf 4.4: Konvergence hospodářských cyklů v období 1995 – 1999 a 2000 - 2004 

 

Zdroj: LACINA, Lubor a kol., ref. 14.  

 

 Státy eurozóny a jejich sladěnost zkoumal také Helísek
84

. Hodnotil vývoj jejich 

vzájemné sladěnosti od 70. let 20. století aţ do roku 2008. Z upravených časových řad 

ročního reálného HDP bylo analyzováno nejprve původních 12 členů eurozóny. Z výsledků 

je patrné, ţe existovalo čtyřčlenné jádro – Belgie, Francie, Německo a Rakousko. Cykly 
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těchto čtyř zemí jsou silně korelovány uţ od 70. let a zároveň vykazují malou podobnost 

s vývojem cyklu v USA. Od 90. let začalo k tomuto jádru silně korelovat Finsko a zvýšila 

se i konvergence Irska. Ve vztahu k Německu vykazovalo Irsko větší synchronnost v 80. 

letech, zatímco v 90. letech docházelo spíše k divergenci. Řecko vykazuje nejniţší hodnoty 

korelace ze všech států zapojených do eurozóny při jejím vzniku. Stejně jako je označeno 

jádro, lze Irsko, Řecko a Finsko povaţovat za periferii. Navzájem vykazují vysokou 

synchronnost hospodářských cyklů, ale také dlouhodobou konvergenci k jádru. Španělsko se 

postupně přibliţuje k jádru a naopak Portugalsko se vyvíjí směrem k periferii.  

V období let 1999 – 2008 je moţno pozorovat vysokou korelaci u zemí 

jádra   zvyšující se konvergenci u ostatních států. Lze ji povaţovat za důsledek zvyšující 

se integrace EU. Nejniţší hodnoty korelace i v tomto období vykazuje Řecko. K eurozóně 

se přiblíţily státy jako Portugalsko a Finsko, naopak např. u Irska synchronizace cyklů 

nevzrostla.  

Z nových členů eurozóny vykazuje v období 1996 – 2009 nevětší sladěnost Slovinsko 

(hodnota indexu sladěnosti cca 0,85), zatímco nejhorší výsledky vykazuje Slovensko, které 

v daném období mělo cykly sladěné s eurozónou jen z cca 56 %
85

. Zajímavostí je, 

ţe ekonomika ČR, která není členem měnové unie, vykazuje větší sladěnost s eurozónou, 

neţ Slovensko, které uţívá jednotnou měnu. 

Zda zvyšující se synchronizace hospodářských cyklů přímo souvisí s vytvořením 

měnové unie nelze jednoznačně říci z důvodu poměrně krátkého trvání eurozóny. Zvyšování 

synchronizace od 90. let má pravděpodobně na svědomí spíše prohlubující se integrace 

Evropy, např. vytvoření vnitřního trhu atd., protoţe také země mimo měnovou unii postupně 

přibliţují své hospodářské cykly eurozóně.  

 

4.3.1 Dopady světové krize na výkonnost států eurozóny 

  Ekonomická krize způsobila zpomalení ekonomické výkonnosti ve všech státech EU 

včetně eurozóny. Tempo růstu HDP vyčíslené v příloze č. 6 ukazuje, ţe zatímco v roce 2006 

všechny ekonomiky eurozóny zvyšovaly své tempo růstu oproti roku 2005, v roce 2007 

začaly některé státy zpomalovat, např. Estonsko, Německo, Řecko či Španělsko. Jiné země 

jako Malta, Lucembursko a Kypr stále rostly. V roce 2008 se dopady krize začaly projevovat 
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prvními zápornými hodnotami u států Estonska, Irska, Řecka, Francie a Itálie. O rok později 

se v záporných číslech pohybovaly všechny státy eurozóny, nejvýraznější propad (-14,3 %) 

zaznamenalo Estonsko, naopak nejniţší (-1,9 %) Kypr. V roce 2010 se pak všechny státy 

kromě Španělska, Řecka a Irska dostaly opět do kladného tempa růstu. Opoţděný dopad byl 

zaznamenán u Portugalska a Slovinska, jehoţ hodnoty v roce 2011 klesly pod nulu, 

s problémy se stále potýkalo Řecko. Prognóza Eurostatu na rok 2012 ukazuje převáţně pohyb 

kolem bodu nula, největší propad se očekává u Řecka a Španělska. Pro rok 2013 uţ převaţuje 

optimistický předpoklad mírného, cca 1 % růstu celé eurozóny.  

 Pro větší názornost byly do grafu 4.5 vybrány data za celou eurozónu, Estonsko jako 

stát s největším propadem a rychlým oţivením, Kypr jako zástupce států, kteří téměř kopírují 

průměrný vývoj eurozóny a také Řecko, které postihl nejdéle trvající ekonomický propad 

ze všech členů měnové unie.  

 

Graf 4.5: Vývoj ekonomické výkonnosti vybraných států eurozóny v letech 2005 – 2013 

 

Zdroj: Eurostat, 2012, vlastní úprava.  

 

4.4 Zhodnocení kritérií před krizí a po krizi 

Na otázku, zda je současná eurozóna optimální měnovou oblastí, není jednoznačná 

odpověď. Podle výsledků zkoumání mobility pracovní síly ekonomů Baldwina a Wyplosze
86

 

se Evropané stěhují o polovinu méně neţ obyvatelé USA a to nejen za hranice, ale i v rámci 

vlastního státu. Navíc pouze 5 % všech přesunů je z pracovních důvodů. Kromě jiţ 
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zmíněných důvodů, jako je nutnost naučit se cizí jazyk, rozdílná tradice a neochota opustit 

rodinu a sociální vazby existují další faktory omezující mobilitu. Kromě vyšších cen 

na ubytování v Evropě neţ v USA je v EU velký podíl vlastnického bydlení, zatímco v USA 

převládá bydlení v pronájmu. Je jednodušší opustit pronajatý byt a v jiném místě 

s dostatečnou nabídkou si pronajmout jiný, neţ prodat vlastní dům a v jiné zemi shánět 

adekvátní náhradu. Kromě toho má kaţdý stát v EU vlastní systém sociálního a zdravotního 

pojištění a vlastní systém daní. Ačkoli i v těchto oblastech probíhá jakási harmonizace, 

pro mnoho lidí můţe být toto důvodem proti migraci. Kritérium mobility pracovní síly tedy 

nebylo plněno ani před krizí a jak dokládají grafy v předchozím textu, není plněna ani 

po krizi. Naopak díky krizi je viditelné, ţe lidé nejsou ochotni se stěhovat ani ze států 

s vysokou nezaměstnaností.  

Některé státy EU (např. Španělsko a ČR) zavedly na podporu domácí zaměstnanosti 

projekt tzv. dobrovolných návratů
87

 určen pro legální zahraniční pracovníky, kteří díky krizi 

přišli o zaměstnání. Díky projektu se mohou vrátit zpět do vlasti, mají zdarma ubytování 

od dne registrace do programu aţ po opuštění daného státu a ještě dostanou příspěvek, v ČR 

například 500 eur. Vyuţitím této moţnosti lidé nepřicházejí o moţnost časem se vrátit zpět 

do země, odkud dobrovolně odešli. V některých státech docházelo k omezování sociální 

podpory migrantů (např. v Spojeném království ztratili migranti nárok na tzv. sociální 

bydlení), jinde naopak dostali nové moţnosti vzdělávání (např. školení o podnikání 

pro migranty v Portugalsku). Tato opatření včetně omezování vydávání pracovních povolení 

migrantům mělo v době krize slouţit hlavně k posílení domácí zaměstnanosti. Opatření jsou 

různá v jednotlivých státech, neexistuje jednotný evropský přístup.  

Krize celkově mobilitu ještě sníţila, ale je jasné, ţe do budoucna bude nutné mobilitu 

pracovníků zvýšit. Můţe tomu pomoci rozšíření Schengenského prostoru na zbývající členské 

státy a do budoucna na další členy EU či větší sblíţení systémů sociálního zabezpečení napříč 

státy nejen eurozóny, ale celé EU. Přispět můţe také větší nárok na sociální dávky 

pro zahraniční osoby, které ztratily práci a také pomoc s hledáním nového zaměstnání. EU 

do budoucna počítá také s větší propagací vnitroevropské mobility a lepším propojením 

nabídky a poptávky na trzích práce, především s pomocí Evropského sociálního fondu.  
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Současná ekonomická krize můţe být povaţována v podmínkách eurozóny 

za symetrický hospodářský šok způsobený změnou poptávky. Zasáhla podobně všechny členy 

eurozóny, coţ vypovídá o vysoké sladěnosti hospodářských cyklů. Nejhorších výsledků 

ve sladěnosti hospodářských cyklů vykazovalo Řecko, které v současné době prochází 

nejtěţším obdobím ze všech členů eurozóny. Ačkoli problémy mají také Španělsko, 

Portugalsko či Itálie, na rozdíl od Řecka ţádný z těchto ostatních států nestojí před hrozbou 

státního bankrotu či vystoupení z měnové integrace. Problémy Řecka se prohloubily uţ v roce 

2009, kdy proběhla revize Eurostatu, která odhalila podstatně vyšší zadluţenost, neţ jakou 

Řecko statisticky vykazovalo v minulosti. Deficit státního rozpočtu na konci roku byl vyčíslen 

na 15,4 % a veřejné zadluţení 126,8 %. Následovalo dvouleté období nejistoty, hrozby 

státního bankrotu, sniţování ratingu, neúspěšných reforem a celou řadou stávek 

organizovaných odbory. EU a Mezinárodní měnový fond poskytli Řecku v roce 2010 úvěr 

ve výši 110 mld. eur
88

 a v březnu 2012 schválili druhou finanční pomoc ve výši 130 mld. eur. 

Zatím se nezdá, ţe by poskytnutá pomoc měla na Řeckou situaci pozitivní vliv. Řecký 

premiér Lukas Papadimos dokonce nevyloučil do budoucna ţádost o další úvěr a podle jeho 

názoru by případné vystoupení z eurozóny a znovuzavedení drachmy jako národní měny 

vyvolalo vysokou inflaci, kurzovou nestabilitu a pokles reálné hodnoty bankovních vkladů
89

. 

Neúčinnost finanční pomoci podporuje druhou formu řešení řecké krize – nechat Řecko 

vystoupit z eurozóny, ať si poradí samo a neoslabuje ostatní členy měnové unie. I kdyţ by 

tento krok byl nejistý i pro zbytek eurozóny, podle generálního ředitele skupiny vídeňské 

burzy (kam spadá i praţská burza) Michaela Buhla, by bylo nejen pro finanční trhy vhodnější 

udělat razantní krok a vyrovnat se s následky, neţ dlouhodobě protahovat nejistotu
90

. Druhou, 

ne tak razantní moţností je nastolení speciálního přechodného systému dvou měn, který 

navrhuje např. guvernér polské centrální banky Marek Belka
91

. Řecko by tak vyplácelo mzdy 
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v nové měně, která by měla kurz niţší neţ euro, zatímco bankovní úspory by zůstaly v eurech, 

tím by se nesníţila jejich hodnota. O tohoto systému očekává zlevnění zboţí a sluţeb, tím 

pádem zvýšení atraktivity pro cizince a posílení konkurenceschopnosti. 

Z hlediska hodnocení optimality by pro eurozónu bylo vyloučení Řecka nejlepším 

moţným řešením. Jelikoţ vykazuje nejhorší hodnoty v oblasti sladěnosti hospodářského cyklu 

i nejniţší míru otevřenosti, znamenalo by jeho opuštění eurozóny zlepšení v oblasti hodnocení 

optimality. Lisabonská smlouva ovšem neuvádí moţnost vystoupení z eurozóny a zároveň 

současného setrvání v EU. Právně je ošetřeno pouze vystoupení z EU jako celku, takţe stát, 

který by chtěl vystoupit z eurozóny, by musel opustit celou EU. Jelikoţ je členství v měnové 

unii závazkem, který je uveden uţ v Maastrichtské smlouvě, a všechny státy s ním při vstupu 

do EU souhlasily, muselo by dojít ke změně legislativy, která by tuto povinnost zrušila
92

.  

Krize poukázala na to, ţe je velmi sloţité sladit hospodářství tak velkého mnoţství 

států, jako je v eurozóně tak, aby se dokázaly jako celek vypořádat s nepříznivými situacemi. 

V období ekonomického růstu je jednoduché přidat se k jiţ existující vyšší formě integrace, 

i kdyţ nová země nesplňuje všechna poţadovaná kritéria. Nejde jen o hraniční hodnoty 

při posuzování konvergenčních kritérií, které právě Řecko splnilo díky nestandartním 

ekonomickým zásahům a úpravám svých statistických dat, ale právě i o neplnění základních 

kritérií optimality. Právě na případu Řecka je patrné, ţe stát s nízkou mobilitou pracovních sil 

(vnitřní i vnější), nízkou mírou otevřenosti ekonomiky a malou sladěností hospodářského 

cyklu s jádrem eurozóny můţe mít v případě neočekávaného ekonomického šoku velké 

problémy. Situaci, v jaké je Řecko nyní způsobil hlavně způsob vládnutí, ale dle mého názoru 

neplnění kritérií optimality před vstupem do eurozóny, jeho problémy prohloubila. Kdyby se 

Řecko nesnaţilo vstoupit do eurozóny za kaţdou cenu, mohlo být nyní v jiné situaci a ostatní 

státy eurozóny by mohly pracovat na obnově EU po krizi místo toho, aby se (zatím marně) 

snaţily zachránit své jednotlivé členy. 

Probíhající krize a její následky pro jednotlivé státy v měnové unii mohou pro budoucí 

členy eurozóny fungovat jako výstraha, aby nepřijímaly jednotnou měnu, dokud na ni 

nebudou dostatečně připraveny.  
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Shrnutí 

 Čtvrtá kapitola pojednává o konkrétních veličinách důleţitých pro rozhodnutí o tom, 

zda stávající eurozóna plní kritéria nastavená tradičním modelem optimální měnové unie. 

Pro účely diplomové práce byly vybrány tři kritéria – mobilita pracovních sil, sladěnost 

ekonomických cyklů a otevřenost ekonomiky.  

 Mobilita pracovních sil byla zkoumána z hlediska vnitřní mobility i vnější. Vnitřní 

mobilita představuje, jak často pracovníci mění zaměstnání v rámci jednoho státu. Tato 

fluktuace je měřitelná indexem OECD – indexem ochrany zaměstnanosti. Jeho hodnota se 

pohybuje od nuly (nejniţší ochrana) po šest (nejvyšší ochrana). Mezi státy s nejvyšší 

ochranou patří Řecko, Španělsko a Portugalsko, nejjednodušší je změna zaměstnání 

ve Spojeném království a Irsku. Mundell předpokládá, ţe díky vysoké mobilitě práce dojde 

při asymetrickém šoku k přesunu pracovníků ze země s vysokou nezaměstnaností do zemí 

s nízkou nezaměstnaností. Pro zjištění, zda toto v EU funguje, byly srovnány míry 

nezaměstnanosti v jednotlivých státech eurozóny. Jelikoţ existují státy s vysokou mírou 

nezaměstnanosti, např. Španělsko, Slovensko či Estonsko a stejně tak s nízkou mírou 

nezaměstnanosti – Nizozemí, Rakousko a Lucembursko, je moţné konstatovat, ţe tak 

jednoduše nastíněný systém nefunguje. Ačkoliv EU patří k oblastem, kde platí volný pohyb 

pracovních sil a podmínky pro vysokou mobilitu jsou zde více neţ vhodné, stále převaţují 

důvody proti migraci, zde můţeme zařadit např. nutnost učit se cizí jazyk nebo neochotu 

opustit své rodinné zázemí a přátele.  

Sladěnost hospodářských cyklů je nezbytná pro efektivní fungování měnové politiky v celé 

oblasti měnové unie ku prospěchu všech jejích členů. Pokud mají státy stejný nebo aspoň 

velmi podobný hospodářský cyklus, jsou méně ohroţené asymetrickými šoky a rozhodnutí 

centrální banky působí na všechny členy kladně. Je mnoho moţností, jak zkoumat, zda jsou 

cykly států sladěné. Nejčastější metodou je korelační analýza, která zkoumá, zda státy 

v průběhu sledovaného období k měnové unii spíše konvergují či naopak od ní divergují. Dále 

je moţno sledovat vývoj HDP na osobu v PPP jako ukazatel výkonnosti ekonomiky, srovnání 

cenových hladin, či srovnání průměrných mezd v zemích eurozóny.  Ekonomická krize tvrdě 

postihla právě výkonnost ekonomik eurozóny. Všechny se dostaly do recese, některé na delší 

období, jiné jen nakrátko. Také velikost propadu byla různá. Obecně lze říci, ţe hospodářské 

cykly států v měnové unii jsou celkem sladěné. Posledním ukazatelem je otevřenost 

ekonomiky. Zde byl pouţit pro míru otevřenosti podíl exportu na HDP. 
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5. Závěr 

Teorie OCA je velmi obsáhlá problematika s mnoha zkoumanými kritérii. Práce je 

rozdělena do tří částí. Její první část se zabývá teorií OCA od doby jejího vzniku, přes její 

proměny v čase aţ po současný pohled. Jako první tuto teorii zveřejnil ekonom R. A. 

Mundell, který jako hlavní problém definoval rigidní mzdy a pevné směnné kurzy a tím 

pádem neschopnost efektivně reagovat na asymetrické hospodářské šoky. Pokud státy přijdou 

o moţnost regulovat svou ekonomiku pomocí měnového kurzu, musí mít jiné moţnosti. 

Pro Mundella se nejvhodnějšími jevila vysoká mobilita výrobních faktorů a dostatečně 

flexibilní ceny. Na jeho teorii dále navázalo několik dalších autorů, mezi nimi např. Ronald 

McKinnon, který se zabýval otázkou malé otevřené ekonomiky zapojené v měnové unii, Peter 

Kenen, který zkoumal asymetrické šoky a snaţil se najít nejčastější příčiny jejich vzniku. 

V průběhu let se vytvořilo několik typů charakteristik, které měly státy splňovat, aby mohly 

být povaţovány za optimální měnovou oblast. Kromě těch jiţ zmíněných měly státy být také 

navzájem otevřené, podobné z hlediska struktury a být na vysoké úrovni v integraci 

finančních trhů i ve fiskální oblasti.  

Jelikoţ na základě tohoto tradičního přístupu nebyl ţádný stát shledán vhodným 

pro společnou měnu, bylo nutné zváţit jiný přístup. Od 70. let 20. století se začala prosazovat 

analýza přínosů a nákladů. Mezi hlavní přínosy se řadí sníţení transakčních nákladů, 

eliminace kurzového rizika, posílení stability a transparentnosti cen nebo podpora vzájemného 

obchodu a ekonomického růstu. Na straně nákladů naopak stojí nemoţnost ovlivňovat 

měnovou politiku a další administrativní a technické náklady.   

Další kapitola je věnována vývoji měnové unie od roku 1993 do současnosti. 

Za počátek příprav je povaţována tzv. Delorsova zpráva publikována v roce 1989. Na základě 

jejího doporučení byla vypracována Maastrichtská smlouva, která obsahovala konvergenční 

kritéria, která musela být splněna před vstupem do měnové unie.  Zajímavý je pohled 

na připravenost členských států EU z hlediska plnění konvergenčních kritérií před začátkem 

třetí fáze měnové unie. Kritéria cenové stability a úrokových sazeb bez problémů plnily 

všechny státy s výjimkou Řecka. Situace u kritéria kurzové stability byla sloţitější. Některé 

státy jej neplnily z důvodu, ţe nebyly zapojeny do Evropského mechanismu směnných kurzů 

vůbec, jiné po kratší neţ poţadované období. Nejproblémovějším se ukázalo kritérium 

vládního deficitu. S deseti státy ještě na začátku roku 1998 probíhalo řízení za nadměrný 

schodek, ale nakonec došlo i ke splnění podmínek i v této oblasti. Jediným problematickým 

státem se jevilo Řecko, které ale později také vykázalo splnění všech poţadavků.  
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Další diskuse probíhaly na téma způsobu přijetí společné měny. Státy se rozhodovaly 

mezi třemi scénáři – velkým třeskem, gradující vlnou a postupem ţádné přikazování 

a zakazování. Pro první vlnu států byl vybrán scénář Evropské komise ţádné přikazování 

a zakazování. Ostatní státy, které přistupovaly později individuálně, si mohly zvolit, jaký 

scénář chtějí, ale zatím všechny si vybraly velký třesk. V současnosti má eurozóna 17 členů, 

z toho pět z nově přistoupivších zemí (Estonsko, Slovensko, Malta, Kypr, Slovinsko) a ostatní 

z původní patnáctky. Ze starých členských států euro neplatí jen v Dánsku a Spojeném 

království, které mají vyjednanou opt-out výjimku a ve Švédsku, které úmyslně neplní 

konvergenční kritéria.  

V následující kapitole je posuzována současná eurozóna z pohledu tradičního přístupu 

k teorii OCA. Jako první ukazatel byla zvolena mobilita pracovních sil. Ta podle Mundella 

představovala jeden ze základních vyrovnávacích mechanismů po ztrátě autonomní měnové 

politiky. Pokud byla pracovní síla i ostatní výrobní faktory dostatečně mobilní, docházelo 

k přesunu pracovníků přes hranice podle aktuálních potřeb. Mobilitu můţeme rozdělit 

na vnitřní a vnější. Vnitřní mobilita sleduje, jak často mění lidé zaměstnání uvnitř svého 

domácího státu a jak jednoduché či obtíţné je změnit profesi nebo zaměření. Podle výsledků 

indexu ochrany zaměstnanosti, který zveřejňuje OECD je nevyšší ochrana zaměstnanosti 

v Řecku, Španělsku, Portugalsku a Francii. Naopak mezi nejflexibilnější patří Spojené 

království a Irsko.  

Vnější mobilita vyjadřuje, kolik pracovníků hledá nové zaměstnání v zahraničí. 

Při pohledu na míru nezaměstnanosti je patrné, ţe mechanismus přelévání pracovníků z míst 

s vysokou nezaměstnaností do zemí s niţší nezaměstnaností nefunguje. Např. Španělsko, 

Slovensko či Estonsko vykazují dlouhodobě vyšší míru nezaměstnanosti neţ např. Nizozemí, 

Rakousko a Lucembursko. Jak je na tom Evropa se zahraničními pracovníky můţe napovědět 

i podíl migrantů na celkovém počtu obyvatel. Hodnoty kolem 50 % vykazuje jen 

Lucembursko, ostatní státy jsou hluboko pod 20 %. Mezi nejčastější motivační faktory 

k pracovní migraci patří vidina lepšího platu a lepších pracovních i ţivotních podmínek. 

Naopak nejčastějším argumentem, proč se lidé drţí ve své domácí zemi, je blízkost rodiny 

a přátel a neochota zpřetrhat sociální vazby. Krize ovlivnila myšlení Evropanů v tom smyslu, 

ţe celá třetina si jich myslí, ţe je jednodušší najít práci v zahraničí, neţ doma. Ovšem ani to je 

nedonutilo výrazně zvýšit migraci. Závěrem lze říci, ţe mobilita pracovních sil je v EU 

i eurozóně nedostatečná i přes výhody a liberalizační kroky, které byly dosud uskutečněny. 

Z tohoto hlediska tudíţ eurozóna teorii OCA nevyhovuje. 
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Dalším zkoumaným kritériem byla otevřenost ekonomiky. K vyjádření míry 

otevřenosti byl pouţit podíl exportu na HDP a jeho změny v průběhu let od roku 2005 

aţ  k odhadům na roky 2012 a 2013. Není překvapením, ţe nejotevřenější jsou malé státy, 

jako Lucembursko, Malta, Irsko, Belgie, Nizozemí a Slovensko. Naopak nejmenší podíl 

dlouhodobě vykazují Řecko a Španělsko. Krize zasáhla export a import nejvíce koncem roku 

2008 a začátkem roku 2009. K prudkému propadu exportu pomohla hlavně komoditní 

struktura, kde významná místa zaujímají poloţky citlivé na změnu poptávky a vzájemná 

provázanost výroby. 

Posledním důleţitým ukazatelem pro efektivní fungování jednotné měnové politiky je 

sladěnost hospodářských cyklů. Sledovat ji lze několika různými způsoby. Nejčastější je 

korelační analýza, která zkoumá, jak moc se cykly jednotlivých zemí přibliţují nebo vzdalují 

k eurozóně. Ze studie z roku 2006 vyplývalo, ţe všechny země kromě Řecka vykazují 

konvergenční tendence. Další moţností je srovnání ekonomické výkonnosti jednotlivých států 

měřené v HDP na osobu v PPP, srovnání cenových hladin nebo pohled na průměrné mzdy. 

Jelikoţ ekonomická krize zasáhla všechny státy eurozóny téměř současně, je moţné 

konstatovat, ţe ekonomické cykly zemí jsou si celkem podobné. Existují zde sice rozdíly 

v cenových hladinách i ve výkonnosti, ale při pohledu na tempo růstu HDP je viditelné, 

ţe předpovědi pro všechny státy jsou si relativně podobné.  

Cílem práce bylo zhodnotit kritéria teorie OCA v kontextu současné ekonomické krize 

a pokusit se rozhodnout, zda můţe být současná evropská měnová unie povaţována 

za optimální měnovou oblast.  

Lze říci, ţe kritérium mobility pracovních sil eurozóna nesplňuje a to ani přes  výhody 

jako je volný pohyb osob či vzájemné uznávání kvalifikací. Ostatní dvě kritéria je moţné 

povaţovat za splněné. Ekonomické cykly současných členů jsou víceméně sladěné 

a otevřenost je aţ na výjimky dostatečná. Ani přesto však nelze eurozónu nazvat optimální 

měnovou oblastí. Je moţno konstatovat, ţe závěry potvrzují hypotézu, ţe eurozóna není 

optimální měnovou oblastí.  

Krize sníţila uţ tak nízkou mobilitu pracovníků, naopak došlo k dalším restrikcím 

v souvislosti se zvyšováním nezaměstnanosti. Zahraniční pracovníci byli první, koho se krize 

dotkla a aby se posílila domácí zaměstnanost, byly zavedeny např. dobrovolné návraty domů 

či omezení vydávání pracovních povolení. Na příkladu Řecka a jeho současné situace lze 

pozorovat důsledky nízké sladěnosti hospodářských cyklů a malou otevřenost ekonomiky. 

Doporučením pro státy, které uvaţují o vstupu do eurozóny, můţe být rada, ať euro přijmou, 

aţ budou dostatečně připraveny. 
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Seznam zkratek 

 

ČNB  Česká národní banka 

ČR  Česká republika 

ECB  Evropská centrální banka 

EHP  Evropský hospodářský prostor 

EMI  Evropský měnový institut 

EMS  Evropský měnový systém 

ERM  Evropský mechanismus směnných kurzů 

EU  Evropská unie 

EUR  Euro 

HDP  Hrubý domácí produkt 

HMU  Hospodářská a měnová unie 

ILO  Mezinárodní organizace práce 

NACE  Klasifikace ekonomických činností 

NMS 12 nově přistoupivší státy do EU z rozšíření v letech 2004 a 2007 

OCA  Optimální měnová oblast 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

PPP  Parita kupní síly 

PPS  Standard kupní síly 

USA  Spojené státy americké 

USD  Americký dolar 
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