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1 Úvod 

Téma Európskeho finančného stabilizačného fondu je momentálne aktuálna a pomerne 

dosť medializovaná.  Dôvodov k výberu tejto témy som mala viac, no jedným z nich je to, ţe 

v  dôsledku hlasovania o prijatí či neprijatí (podpore alebo odmietnutí) tohto nástroja pomoci 

v slovenskom parlamente, „padla“ vláda a konali sa predčasné parlamentné voľby. Podľa 

môjho názoru je dôleţité, aby bolo jasné, čo bolo príčinou spomínaného „pádu“ vlády na 

Slovensku a preto som sa rozhodla tejto problematike venovať.  

Na začiatku by som chcela upozorniť na skutočnosť, ţe v médiách sa často uvádzajú 

rôzne synonymické názvy pre tento nástroj finančnej pomoci. Môţeme sa stretnúť so 

spomínaným pojmom Európsky finančný stabilizačný fond, ktorý je najfrekventovanejší, ale 

aj s pojmami ako Euroval, Európsky mechanizmus stability, či Európsky stabilizačný fond. 

V skutočnosti ide o Európsky finančný stabilizačný nástroj, no vplyvom médií je tento pojem 

zamieňaný. Z tohto dôvodu  je aj názov mojej práce „fond“ a nie „nástroj“. 

Cieľom tejto bakalárskej práce je vyhodnotiť kvantifikovateľné a nekvantifikovateľné 

dopady poskytnutej pomoci z Európskeho finančného stabilizačného fondu na ekonomiky 

eurozóny
1
 a odhadnúť dopady pomoci z Európskeho mechanizmu stability (ďalej ESM) v 

budúcnosti. 

 Vo svojej práci som vyuţívala analýzu štatistických dát z MMF (2011), Eurostatu 

(2012) a z EFSF (2012a,b) a referenčné obdobie, ktorým som sa zaoberala tvorí rok 2007 aţ 

2014.  Deduktívnu metódu som pouţívala pri tvorení úsudkov a komparatívnu metódu som 

pouţívala pri porovnávaní získaných údajov. Historickú metódu som vyuţila pri popise 

vzniku Hospodárskej a menovej únie a pri objasňovaní situácií, ktoré nastali v čase krízy 

v krajinách eurozóny.  

Bakalárka práca bude rozdelená do 3 kapitol. V prvej kapitole sa budem venovať 

vývoju Hospodárskej a menovej únie (ďalej HMÚ). V tejto kapitole budú uvedené hlavné 

medzníky pokroku, ktoré zaznamenala Európska únia (ďalej EÚ) na ceste nielen k spoločnej 

mene. Budem sa tu venovať Brettonwoodskemu systému, predchodcovi Eura- košovej mene 

ECU a jednému z najdôleţitejších medzníkov kapitoly- Delorsovej správe. Práve táto správa 

stojí v pozadí vzniku Hospodárskej a menovej únie, pretoţe určuje tri etapy v ktorých by 

HMÚ mala byť realizovaná. Za najkľúčovejšiu povaţujem tretiu etapu vývoja HMÚ a to 

                                                
1  Budem sa zaoberať dopadmi na vybrané štáty eurozóny- krajiny „PIIGS“, na ktorých je moţnosť 

najzreteľnejšie pozorovať problémy spôsobené krízou a efekty pomoci. 
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z dôvodu, ţe jej počiatok sa datuje ako oficiálny začiatok činnosti Hospodárskej a menovej 

únie. Ako uvádzam v texte, menová integrácia bola dokončená prijatím spoločnej meny euro, 

no Hospodárska a menová únia je proces, ktorý sa neustále formuje a trvá.   

Druhá kapitola bude venovaná záchranným mechanizmom. Budem sa venovať opisu 

úloh Medzinárodného menového fondu a Európskej centrálnej banky v časoch krízy. Kaţdá 

z týchto inštitúcií má  svoj spôsob riešenia kríz, ktorý je rozdelený na dve úrovne- krízovú 

prevenciu a riadenie kríz. Obe tieto inštitúcie spolupracujú aj pri vzniku uţ spomínaného 

európskeho mechanizmu stability, ako nástroja finančnej pomoci, pre krajiny v eurozóne, 

ktoré sú ohrozené. V tejto kapitole bude taktieţ uvedený popis európskeho mechanizmu 

stability- jeho náleţitosti, podmienky, ktoré musia krajiny splniť, nástroje ale aj spôsob jeho 

fungovania a spôsob aktivácie finančnej pomoci. 

Záverečná kapitola bude o moţných dopadoch európskeho finančného stabilizačného 

fondu na vybrané členské štáty eurozóny. Na začiatku sa budem venovať charakteristike 

vybraných štátov neslávne pomenovaným prezývkou „PIIGS“. Jedná sa konkrétne o štáty 

Portugalsko, Írsko, Taliansko, Grécko a Španielsko. Tieto štáty sú teoreticky dôvodom vzniku 

ESM- nástroja finančnej pomoci. Problémy týchto krajín prinútili Európsku úniu zriadiť 

záchranný finančný balíček pre krajiny, ktoré sa nebudú vedieť vysporiadať s problémami 

vlastnými silami. Následne sa budem  zaoberať finančnou pomocou, ktorú tieto krajiny uţ 

obdrţali a záver kapitoly bude venovaný dopadom pomoci, ktoré budú rozdelené na 

kvantifikovateľné a nekvantifikovateľné. V krátkosti sa taktieţ vyjadrím k moţným dopadom 

finančnej pomoci z ESM. 
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2 Genéza hospodárskej a menovej spolupráce v ES/EÚ 

Hospodárska a menová únia Európskej únie je pojem označujúci proces, ktorého 

významom je vznik a zavedenie spoločnej meny euro v časti členských štátov Európskej únie. 

Zjednodušene býva tento proces označovaný ako Európska menová únia (ďalej EMÚ). Ako 

tvrdí Sychra (2009), autori často vyuţívajú tento uţší pojem z dôvodu, ţe sa viaţe k 

zavedeniu jednotnej meny, spojenej s realizáciou spoločnej menovej politiky a výstiţne 

uvádza, ţe hospodárska politika zostáva len oblasťou spoločných záujmov jednotlivých 

členských štátov. Menová integrácia bola dokončená na rozdiel od hospodárskej integrácie. 

Zmluva o fungovaní Európskej únie definuje hospodársku a menovú úniu ako vzájomnú 

kombináciu hospodárskej únie na strane jednej a menovej únie na strane druhej. Hospodárska 

únia v sebe zahŕňa jednotný trh, spoločné pravidlá hospodárskej súťaţe, regionálnu 

a štrukturálnu politiku a koordináciu spoločných politík vrátane záväzných pravidiel pre 

rozpočtové politiky. Menová únia vyţaduje liberalizáciu, integráciu finančných trhov, voľnú 

zmeniteľnosť mien a pevnú fixáciu menových kurzov. 

2.1 Brettonwoodsky systém 

Ako uvádza Dědek (2008), po skúsenostiach so zlatým štandardom malo mať optimálne 

kurzové usporiadanie podobu, ktorá by nespadala ani do strnulej pevnosti, no ani do 

nekontrolovateľnej pruţnosti kurzového pohybu. Praktická realizácia daných princípov 

dostala podobu takzvaných pevných, no prispôsobiteľných kurzov. Pevná časť kurzov sa 

opierala o dominantné postavenie amerického dolára, keďţe len táto mena prevzala povinnosť 

zlatého štandardu, ktorá ju zaväzovala k zmeniteľnosti za zlato pri parite 35 dolárov za trójsku 

uncu 
2
. Ostatné meny boli na dolár napojené pevným kurzom, ktorého technické uskutočnenie 

spočívalo v tom, ţe sa udrţovalo fluktuačné pásmo s nízkym rozmedzím ±1 % od centrálnej 

parity voči doláru. Súčasťou kurzových reţimov sa stala aj prispôsobiteľná alebo flexibilná 

časť, ktorá mala byť aktivovaná len v situácii takzvanej fundamentálnej nerovnováhy
3
.   

Ďalším prvkom brettonwoodskeho systému bolo zavedenie dohliadajúcej funkcie 

Medzinárodnému menovému fondu (ďalej MMF) nad správaním nového globálneho 

poriadku. Úverové prostriedky MMF mali byť pripravené pre členské štáty, ktoré sa dostali 

                                                
2 Trójska unca zodpovedá pribliţne 28,35 g  zlata. 

3 Fundamentálna nerovnováha nemá presne definovaný obsah, no jej podstatou je, ţe riešenie situácie pomocou 

devalvácie mohlo byť uskutočnené len v prípade hrozby deficitov platobnej bilancie a ţe by mala byť 

sprevádzaná širším komplexom hospodárskych politík na odstránenie príčin platobných problémov.  
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do problémov s platobnou bilanciou. Pravidlá, ku ktorým sa členské štáty zaviazali 

a Medzinárodný menový fond, ktorý mal na všetko dohliadať mali zabezpečiť, ţe svetový 

menový fond neupadne do chaosu, ktorý nastal v medzivojnovom období. Dôraz 

brettonwoodskeho systému na kurzovú stabilitu, rozšírenú o koordinované predstavovanie 

centrálnych parít vyhovoval predstavám európskych krajín o vhodnom usporiadaní kurzových 

záleţitostí.  

Rímska zmluva podpísaná v marci 1957 šiestimi západoeurópskymi krajinami- 

Belgickom, Francúzskom, Holandskom, Luxemburskom, Talianskom a Západným 

Nemeckom vytvorila Európske hospodárske spoločenstvo. Táto šestica krajín pokračovala 

v brettonwoodskom systéme a  hlavným smerom tohto integračného zoskupenia bolo 

zameranie sa na sformovanie colnej únie a spoločných poľnohospodárskych politík. Naopak, 

otázky menovej integrácie boli obmedzené len na všeobecné výzvy ku koordinácii 

hospodárskych politík a k chápaniu kurzových záleţitostí ako vecí spoločného záujmu.  

Európske krajiny sa dohodli, ţe od decembra 1959, kedy Európska menová dohoda 

vstúpila do platnosti, zúţia fluktuačné pásmo európskych mien voči doláru na ± 0,75 %. 

Brettonwoodske pásmo ±1 % pripúšťalo, aby európske meny voči sebe menili hodnotu aţ 

o štyri percentá, preto zúţenie fluktuácie obmedzovalo tieto meny v zmenách hodnoty na tri 

percentá. Spoločenstvo s týmto systémom ţilo  celých 15 rokov, aţ kým brettonwoodsky 

systém neskonal. 

Tento systém sa však v priebehu prvej povojnovej dekády v Európe fakticky 

neuplatňoval, pretoţe mu chýbali inštitucionálne predpoklady pre normálne fungovanie. Do 

roku 1958 neboli európske meny navzájom zmeniteľné a preto ani kurz nemohol pôsobiť ako 

nástroj na usmernenie tokov platobnej bilancie. Existoval tu obrovský „hlad po dolári“, ktorý 

by za normálnych okolností signalizoval enormné nadhodnotenie európskych mien. 

Odstránenie tejto fundamentálnej nerovnováhy rozsiahlymi devalváciami by však nebolo 

politicky moţné ale aj ekonomicky pochybné z dôvodu deformácií povojnovej Európy.  

2.2 Wernerova správa 

Sychra (2009) tvrdí, ţe zásadným medzníkom vo vývoji menovej integrácie sa stal  

summit v Haagu v roku 1969. Tu boli prvýkrát sformulované návrhy na vytvorenie 

hospodárskej a menovej únie. Vznik HMÚ mal byť prehĺbením spoločného trhu 

prostredníctvom vytvorenia oblasti, v ktorej by sa tovar, sluţby, osoby aj kapitál voľne 

pohybovali. 
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Vytvorením plánu pre postupnú realizáciu hospodárskej a menovej únie bola poverená 

skupina expertov pod vedením Pierra Wernera. Výsledný text, známy ako Wernerova spáva
4
, 

bol zverejnený 7. októbra v roku 1970 a táto správa sa stala prvým rozsiahlym plánom na 

vytvorenie HMÚ, ktorá mala byť zriadená do roku 1980. V marci roku 1971 sa Wernerovou 

správou zaoberala aj Rada Ecofin, ktorá ju po menších úpravách prijala a pretlačila ju do 

právnych aktov súvisiacich s vytvorením hospodárskej a menovej únie. 

2.2.1 Had v tuneli 

Dôleţitou inštitucionálnou súčasťou vytvorenia HMÚ bol tzv.  had v tuneli. Išlo 

o systém zbliţovania bilaterálnych zmenných kurzov európskych mien, ktorých hodnota bola 

určovaná vo vzťahu k americkému doláru. Cieľom bolo vytvoriť sústavy vzájomného 

naviazania európskych mien a zaistenie ich stability pomocou väzby na dolár.  

Rozvoj HMÚ mal nanešťastie zlé štartovacie podmienky. V roku 1971, teda v roku 

prvej etapy Wernerovej správy prišla svetová menová kríza, ktorá viedla k zrúteniu 

brettonwoodskeho systému pevných kurzov a k prechodu na systém plávajúcich kurzov. 

V snahe udrţať menovú spoluprácu v rámci prvej etapy Wernerovho plánu bolo rozhodnuté 

o vytvorení systému vzájomného naviazania európskych mien a zaistenie ich stability väzbou 

na americký dolár. Jeho základom sa stal podpis Basilejskej dohody medzi ústrednými 

bankami šiestich členských a kandidátskych krajín dňa 10. apríla 1972. Táto dohoda sa stala 

základom pre systém označovaný ako had v tuneli: európske meny naviazané na seba 

predstavovali hada (maximálne rozpätie 2,25 %) a tunel predstavoval rozpätie voči doláru 

(4,5 %), v ktorom sa pohybovali. Uţšie rozpätie európskych mien sa pohybovalo vo vnútri 

širšieho rozpätia, ktoré činila fluktuácia mien členských štátov MMF v rozmedzí 4,5 %. Tento 

systém začal fungovať od 24. apríla 1972. Ďalej viď Sychra (2009); Dědek (2008) a Baldwin 

a Wyplosz (2008).  

S postupnou realizáciou HMÚ došlo dňa 6. apríla 1973 k vzniku Európskeho fondu pre 

menovú spoluprácu, ktorý sa mal stať určitým predchodcom budúceho systému centrálnych 

bánk, ale nakoniec bol jediným zrealizovaným výstupom Wernerovho plánu.  

Had v tuneli nezostal dlho vo svojej pôvodnej podobe, spôsobila to nestabilná menová 

situácia a postupná devalvácia dolára. V roku 1973 boli štáty zdruţené v hadovi nútené 

k opúšťaniu tunela. Had zostal zachovaný, no jednotlivé krajiny z neho postupne vystupovali 

a sčasti sa vracali späť, aţ nastala situácia, ţe sa v ňom udrţali len dve silné meny- nemecká 

                                                
4 Oficiálny názov: Správa Rade a Komisii o realizácií štádií hospodárskej a menovej únie v Spoločenstve. 
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marka a dánska koruna. Členovia ES prispeli k tejto situácii tým, ţe odmietli korigovať 

svojho menového hada podľa novej devalvácie dolára. Efekty zhodnotenia, ktoré členom 

menového hada vznikli, boli pre niektoré krajiny spojené s príliš veľkými stratami 

v medzinárodne- obchodnej konkurencii. Veľká Británia, Írsko a Taliansko z tohto dôvodu  

menového hada opustili- vystúpili z neho. Francúzsko sa nejaký čas snaţilo o udrţanie kroku 

so zhodnocujúcou sa nemeckou markou, no nakoniec v roku 1974 hada opustilo. 

V nasledujúcich rokoch sa stal had zónou nemeckej marky, na ktorej stabilitu okolité štáty 

viazali svoje menové politiky. Týmito štátmi boli predovšetkým Dánsko, Belgicko, 

Luxembursko a Holandsko, pretoţe práve tieto krajiny mali s Nemeckom úzke obchodné 

väzby.   

Neúspech hada mal dopad aj na HMÚ a aj cez snahy ES nakoniec Wernerov plán 

stroskotal. Komisia ešte v apríli roku 1974 navrhla Spoločenstvu, aby sa posunulo do druhej 

etapy, tento návrh bol však v Rade odmietnutý. Menový had stroskotal na fakte, ţe krajiny so 

slabšou menou vţdy vypovedali uţšiu spoluprácu s relatívne stabilnou nemeckou markou 

vtedy, keď museli práve pod tlakom tejto meny prispôsobovať svoju politiku. Príčina ich 

správania bola jasná, hospodárske rozdiely medzi členskými štátmi boli príliš veľké na to, aby 

sa medzi menami týchto krajín udrţali pevné menové kurzy. 

2.2.2 Marjolinova správa 

Krach Wernerovho plánu potvrdilo Spoločenstvo 8. marca 1975 vydaním tzv. 

Marjolinovej správy. Táto správa vznikla z iniciatívy Komisie ES pod vedením jej bývalého 

podpredsedu Roberta Marjolina a to na základe analýzy expertov v rámci tzv. študijnej 

skupiny o hospodárskej a menovej únii 1980. Autori tohto dokumentu konštatovali, ţe 

k budovaniu HMÚ bol uskutočnený len minimálny postup a ţe stupeň liberalizácie kapitálu 

v Spoločenstve je na tom ešte horšie neţ predtým. Ako príčiny tohto stavu boli uvedené tri 

faktory: 

 nepriaznivé udalosti (medzinárodná menová kríza, ... ); 

 absencia politickej vôle (presadzovanie záujmov národných miesto európskeho); 

 nedostatočné pochopenie projektu HMÚ a tieţ podmienok, ktoré museli byť 

splnené na jeho akcieschopnosť (dokončenie v krátkej dobe, ţiadne veľké úsilie, 

..). 

Hoci Wernerova správa zlyhala, bola veľmi významným medzníkom. Vytvorenie plánu 

pre prechod k HMÚ znamenalo akceptáciu predstavy, ţe ďalšie kroky v rámci európskej 
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integrácie povedú práve týmto smerom. A to odhliadnuc od toho, ţe tieto kroky boli 

pozastavené práve kvôli  uvedeným faktorom. Ukázalo sa, ako dôleţité sú doterajšie 

hospodársko-politické integračné vzťahy pre ciele členských štátov v tejto oblasti. Kaţdý štát 

reagoval na stupňovanie hospodárskej krízy rozdielne. Francúzsko sa napríklad pokúšalo 

o boj s hospodárskou recesiou a zvyšujúcou sa nezamestnanosťou obnovovacími programami 

s nízkymi úrokmi a obetovali pritom stabilitu vlastnej meny. Nemecko a krajiny s tradíciou 

cenovej stability dali prednosť boju proti inflácii. Toto protikladné vnímanie situácie 

znemoţnilo uskutočnenie menovej únie. Obe krajiny sa však nakoniec rozhodli postupovať 

spoločne a spoločne čeliť poţiadavkám na radikálne reformy ES a zároveň udrţať naţive 

myšlienku ďalšej integrácie aj v stave váţnych hospodárskych problémov. V oblasti menovej 

politiky bolo touto myšlienkou vytvorenie Európskeho menového systému (Sychra, 2009).  

2.3 Európsky menový systém 

Ako tvrdí Fiala a Pitrová (2003), na konci 70. rokov malo Spoločenstvo pred sebou 

stále úlohu stabilizovať európske menové kurzy. Hoci malo vytvorenie nového zmenného 

systému medzi krajinami Spoločenstva významnú politickú podporu, skeptický pohľad na vec 

mala však ekonomická verejnosť. Iniciatívu na vytvorenie menového systému prevzala nová 

Komisia v roku 1977 pod vedením predsedu Royom Jenkinsom. Politicky ho chránili 

a podporovali francúzsky prezident Veléry Giscard d´Estaing a nemecký kancelár Helmut 

Schmidt. Medzinárodný menový systém začal fungovať od 13.marca 1979 po definitívnom 

potvrdení projektu Európskou radou v Bruseli. Najdôleţitejšou úlohou systému bolo, aby sa 

stal hlavným článkom stratégie trvalého rastu a stability, ktorého súčasťou bolo, aby sa 

v Európe vytvorila zóna menovej stability.  

Podobne ako Fiala a Pitrová (2003) aj pán De Grauwe (2007) hovorí, ţe štruktúra EMS 

zahŕňala tri základné prvky: 

 európska menová jednotka ECU, 

 mechanizmus zmenných kurzov ERM, 

 úverové mechanizmy. 

2.3.1 Európska menová jednotka ECU 

Európska menová jednotka (ďalej ECU) predstavovala kôš všetkých zúčastnených mien 

a jej pevná hodnota bola zloţená z podielov týchto zúčastnených mien. Národné meny boli 

v ECU zastúpené úmerne k svojej ekonomickej sile a kaţdých päť rokov sa menil ich podiel, 



13 

 

ktorý zodpovedal podielu  HDP členskej krajiny na celkovom  HDP Spoločenstva. Do prijatia 

Zmluvy o EÚ v roku 1992 boli uskutočnené len dve testovania v menovom koši ECU. Prvým 

bolo v roku 1984 začlenenie gréckej drachmy a druhé nastalo v roku 1989, kedy sa pripojila 

španielska peseta a portugalské escudo (Tab. 2.1 Zloţenie ECU).  

Tab. 2.1 Zloženie ECU 

MENA 

POČET JEDNOTIEK 

NÁRODNEJ MENY V 1 ECU 

PODIEL NÁRODNEJ MENY 

V 1 ECU V % 

13.31979 17.9.1984 21.9.1989 13.31979 17.9.1984 21.9.1989 

Nemecká marka 0,828 0,719 0,6242 33,0 32,00 30,53 

Francúzsky frank 1,15 1,31 1,332 19,8 19,00 20,79 

Holandský gulden 0,286 0,256 0,2198 10,5 10,10 10,21 

Belgický a luxemburský 

frank 
3,80 3,85 3,301 9,5 8,50 8,91 

Talianska líra 109,00 140,00 151,8 9,5 10,20 7,21 

Dánska koruna 0,217 0,219 0,1976 3,0 2,70 2,71 

Írska libra 0,00759 0,008781 0,008552 1,1 1,20 1,08 

Britská libra 0,0885 0,0878 0,08784 13,6 15,00 11,17 

Grécka drachma - 1,15 1,44 - 1,30 0,49 

Španielská peseta - - 6,885 - - 4,24 

Portugalské escudo - - 1,393 - - 0,71 

Zdroj: Sychra (2009, str. 59), vlastná úprava 

ECU nepôsobila ako beţná mena, zavedená bola len v bezhotovostnej podobe a jej 

hlavnou úlohou bolo plnenie funkcie rezervnej meny vo vnútri Spoločenstva (napr.: 

transakcie medzi centrálnymi bankami, poľnohospodárske platby a pod.) a byť nástrojom 

transakcií vo vnútri celého Európskeho menového systému (ďalej EMS).  

ECU mala tri formy:  

 oficiálna, ktorá sa vyuţívala v rámci EMS, 

 privátna, ktorá slúţila na bankové operácie, 

 zelená, ktorá bola určená na poľnohospodárske platby. 

2.3.2 Mechanizmus zmenných kurzov ERM a Úverové mechanizmy 

Ako uvádza Sychra (2009), mechanizmus zmenných kurzov (ďalej ERM) fungoval na 

základe tzv. paritnej mrieţky a tzv. indikátora divergencie. Bol najdôleţitejšou súčasťou 

systému. Meny zúčastnených krajín boli pevne zviazané do dvojíc (tzv. zmenné kurzy) 
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a tvorili spomínanú paritnú mrieţku, v ktorej mali dovolené pohybovať sa vo fluktuačnom 

pásme ±2,25 % od centrálnej parity. Ak bol tento limit prekročený, obe centrálne banky mali 

za úlohu, pomocou intervencií kurz opäť stabilizovať.  K tomuto účelu slúţili úverové 

mechanizmy, ktoré kryli náklady z devízových intervencií alebo slúţili na preklenutie deficitu 

platobnej bilancie.  Tento nástroj umoţňoval poskytnúť úver za rôznych podmienok.  

Rozlišovali sa tu tri druhy úverov: 

 veľmi krátkodobé úvery, 

 krátkodobé úvery, 

 strednodobé úvery.  

Hodnotením EMS ako predstupňa európskej meny malo byť zohľadnenie skutočnosti, 

ţe sa od začiatku jednalo o kompromisný projekt. Cez tento kompromisný charakter je 

zavedenie Európskeho menového systému  hodnotené ako obdobie stabilizácie európskych 

zmenných kurzov, ktorých výkyvy sa v porovnaní s obdobím pred zavedením EMS zníţili 

o polovicu.  V súvislosti s hodnotením tohto systému je tieţ zdôrazňovaný význam vytvorenia 

„zóny ekonomickej stability“  a to v podobe, ktorá je charakteristická stabilitou menového 

prostredia a taktieţ pozitívnym dopadom na investície a obchodnú výmenu. EMS bol 

sledovaný aj z hľadiska politických aspektov. Niektorí autori ho hodnotili ako krok smerom 

k politickej stabilizácii Spoločenstva.  

Európsky menový systém však nezabránil v plnej miere pohybu európskych mien. Jeho 

existenciu sprevádzalo mnoţstvo devalvačných a revalvačných vĺn, ktoré viedli 

k opakovaným vstupom a následným výstupom krajín zo systému. Z tohto pohľadu bolo 

najťaţšie obdobie medzi rokmi 1992 a 1993, kedy došlo náhle k niekoľkým špekulatívnym 

útokom a následne devalváciám niekoľkých európskych mien. Menová kríza vyvrcholila 

v roku 1992, kedy boli v tzv. čiernu stredu 16. septembra donútené k opusteniu ERM libra 

a líra a ďalšie meny boli donútené k devalvácii. Dňa 2. augusta 1993 bolo rozhodnuté o prijatí 

nových pravidiel ohľadne fluktuačného pásma, ktoré sa rozšírilo na ± 15 %, čo znamenalo na 

prechod zo systému fixných, ale prispôsobiteľných kurzov na dočasne plávajúce. Toto 

niekoľkonásobné rozšírenie fluktuačného pásma európskych mien otvorilo diskusiu 

o funkčnosti Európskeho menového systému (EMS), ktorý nebol pripravený zabrániť situácii, 

ktorá vznikla. Pozornosť sa upierala na asymetriu vo vnútri EMS spôsobenú vysokým 

podielom nemeckej marky v koši ECU. Európsky menový systém sa postupne stal zónou, kde 

bola stabilita viazaná na postavenie nemeckej marky, čo mnohé krajiny chápali ako moţnosť 

a šancu na udrţanie protiinflačnej politiky.  
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Čo sa týka výsledkov existencie EMS, tie sú rozporuplné. Tento systém fungoval od 

roku 1979 do roku 1999 a toto obdobie je rozdeľované do mnohých etáp. Ako celok, je 

Európsky menový systém  a jeho pôsobenie hodnotené prevaţne pozitívne. Je to vďaka 

čiastočnému zaisteniu menovej stability a skutočnosti, ţe EMS pripravil členské krajiny na 

prijatie projektu HMÚ. Na Európsky menový systém sa však pozerá aj ako na mechanizmus, 

ktorý neprispel dostatočným spôsobom k včasnému uvoľneniu pohybu kapitálu na území 

spoločného trhu a teda, nezaznamenal posun k menovému rozvoju Spoločenstva. 

2.4  Delorsova správa 

Diskusia o menovej budúcnosti Spoločenstva prebiehala súčasne s existenciou 

Európskeho menového systému a to zvlášť s v súvislosti s revitalizáciou projektu spoločného 

trhu.  

Na jednaní v dňoch 27. a 28. júna 1988 v Hannoveri urobila Európska rada zásadný 

krok pre rozvoj menovej integrácie. Tá udelila 17- člennej skupine expertov pod vedením 

vtedajšieho predsedu Komisie J. Delorsa mandát na to, aby počas jedného roka preskúmali 

a predloţili správu s návrhom na konkrétne etapy uskutočnenia Hospodárskej a menovej únie. 

Ako sa Sychra (2009), Dědek (2008) a Fiala a Pitrová (2003) zmieňujú vo svojich 

publikáciách, skupina na čele s J. Delorsom predloţila správu 12. apríla 1989. Dokument 

obsahoval okrem zhrnutia dovtedajšieho stavu hospodárskej a menovej integrácie aj analýzu 

dôsledkov priebehu záverečnej fázy budovania HMÚ a detailne spracované návrhy, ktoré 

mali byť dosiahnuté v rámci realizácie HMÚ. Táto správa ideovo vychádzala z Wernerovej 

správy a navrhovala budovanie HMÚ v troch etapách. Prvá etapa mala začať 1. júla 1990 a 

hoci sa o ďalších termínoch nezmieňovala, zdôrazňovala, ţe by malo dôjsť k jasnému 

načasovaniu tretej etapy. 

V prvej etape malo prísť k vyuţitiu moţností EMS, hlavne v dôsledku vstupu všetkých 

štátov do mechanizmu zmenných kurzov a taktieţ k posilneniu úlohy Výboru guvernérov 

centrálnych bánk. V druhej etape mala byť posilnená koordinácia hospodárskych 

a rozpočtových politík a tieţ mala byť zahájená inštitucionálna príprava na zavedenie 

spoločnej meny. Zodpovednosť za politické rozhodnutia mali niesť národné inštitúcie. 

Konečná etapa mala priniesť zavŕšenie menovej integrácie členských štátov Spoločenstva a to 

konkrétne: zavedenie spoločnej meny, v horšom prípade pevnú fixáciu kurzov národných 

mien a prenesenie kompetencií v menovej politike na inštitúcie Spoločenstva. 
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Tento dokument rozlišoval osobitne hospodársku úniu a osobitne menovú úniu. 

Základnými predpokladmi pre fungovanie hospodárskej únie boli podľa Delorsovej správy 

existencia jednotného trhu so spoločnými pravidlami hospodárskej súťaţe a regionálna 

a štrukturálna politika spolu s koordináciou hospodárskych politík. Menová únia mala zahŕňať 

liberalizáciu pohybu kapitálu, integráciu finančných trhov, voľnú zmeniteľnosť mien a pevnú 

fixáciu menových kurzov. 

Európska rada schválila túto správu ako „Stratégiu európskej Hospodárskej a menovej 

únie“ v júni 1989 na zasadaní v Madride a rozhodla o začatí prvej etapy od 1. júla 1990. Na 

toto stretnutie nadviazal ďalší summit Európskej rady, ktorý sa konal v Štrasburgu 7. 

decembra 1989, ktorý rozhodol o zvolaní medzinárodnej konferencie o HMÚ. Jej cieľom mal 

byť kompromis a doriešenie definitívnej podoby Hospodárskej a menovej únie. Rysujúce sa 

zjednotenie Nemecka a prebiehajúce politické a ekonomické zmeny v strednej Európe, ktoré 

signalizovali koniec studenej vojny, boli signálom pre Spoločenstvo, ţe by mohol rásť počet 

potenciálnych uchádzačov o členstvo. Spoločenstvo toto vítalo a o to viac sa snaţilo 

neohroziť ďalší proces prehlbovania európskej integrácie. Na jednom z ďalších zasadaní 

Európskej rady v októbri 1990 v Ríme bolo rozhodnuté o začiatku druhej etapy, ktorý bol 

definovaný na 1. január 1994. V roku 1990 sa uskutočnila konferencia o HMÚ, ktorá 

prebiehala súčasne s ďalšou medzivládnou konferenciou, jednajúcou o politických otázkach. 

2.5 Zmluva o Európskej únii 

Jednania oboch medzivládnych konferencií, ktoré boli zahájené 15. decembra 1990 

v Ríme a ukončené 10. decembra 1991 v Maastrichte, vyústili do prijatia Zmluvy o EÚ, ktorá 

sa stala historicky najrozsiahlejšou reformou primárneho práva, k podpisu ktorej došlo 7. 

februára 1992. Jej základom sa stala trojpilierová štruktúra Európskej únie, pričom 

Hospodárska a menová únia sa stala súčasťou prvého- nadnárodného piliéra a zároveň 

vystupovala ako jeden z hlavných cieľov novo vytvorenej Európskej únie. Projekt HMÚ bol 

zmluvou začlenený do kapitoly o hospodárskej politike a menovej politike. Celá koncepcia 

vychádzala z Delorsovej správy, zaloţenej na troch etapách. Rozhodnutím zaviesť spoločnú 

menu Európska únia zakotvila, ţe ďalšou zo spoločných politík bude menová politika. 

Zmluva definovala, ţe so začiatkom tretej etapy budú neodvolateľne fixované zmenné 

kurzy národných mien, neţ budú nahradené jednotnou menou. O zahájení tretej etapy 

a jednotlivých účastníkoch mala rozhodnúť Rada EÚ v zloţení hláv štátov a šéfov vlád 
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kvalifikovanou väčšinou na základe ekonomických dát, tzv. konvergenčných kritérií
5
. Veľká 

Británia a Dánsko si vyjednali tzv. opt-out klazulu 
6
. Ďalej viď Sychra (2009) a Fiala a Pitrová 

(2003). 

Od začiatku tretej etapy mala začať fungovať Európska centrálna banka, ktorá mala byť 

zodpovedná za menovú politiku a Európsky systém centrálnych bánk. Zatiaľ čo menová 

politika prešla do kompetencií Spoločenstva, ostatné úseky hospodárskej politiky zostali 

autonómne a pod suverenitou národných štátov. Pre prechodné obdobie druhej etapy bol 

zriadený Európsky menový inštitút, predchodca Európskej centrálnej banky, ktorý mal na 

starosti príslušné prípravné práce. S jeho vznikom vznikol Výbor guvernérov centrálnych 

bánk a Európsky fond pre menovú spoluprácu. 

Hlavným nástrojom hospodárskej časti HMÚ sa stalo prijímanie základných smerov 

hospodárskych politík jednotlivých členských krajín a Spoločenstva. Primárnu úlohu dostala 

Rada, ktorá spolupracuje s Komisiou a ktorej úlohou je predkladať návrhy Európskej Rade. 

V rámci koordinácie hospodárskych politík sa sledujú makroekonomické ukazovatele a ich 

hodnotenie, ktoré slúţia ako prevencia proti ohrozeniu HMÚ voči nezodpovednému správaniu 

niektorých štátov.  

Zmluva o Európskej únii vstúpila do platnosti 1. novembra 1993 po komplikovanom 

ratifikačnom procese. 

Ďalšou revíziou primárneho práva ES bola Amsterdamská zmluva, ktorá vstúpila do 

platnosti 1. mája 1999, tá však nepriniesla ţiadne zmeny týkajúce sa priamo projektu HMÚ. 

Bola však doplnená o novú oblasť spoločného záujmu a to o zamestnanosť, ktorá výrazne 

súvisela s koordináciou hospodárskej politiky v EÚ. K menším zmenám došlo v nasledujúcej 

revízii, v Zmluve z Nice, ktorá vstúpila do platnosti 1. februára 2003. Zmeny sa týkali 

prechodu hlasovania v Rade z jednomyseľného na rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou 

v oblastiach, ktoré sa týkali poskytovania asistencie a finančnej pomoci členskému štátu 

Spoločenstva, ak sa ocitne vo váţnych hospodárskych problémoch.  

2.5.1  Prvá etapa  budovania spoločnej meny podľa Delorsovej správy 

Ako uvádza Sychra (2009), prvá etapa sa začala 1. júla 1990 a skončila sa 31. decembra 

1993 tak, ako to predpokladala Delorsova správa. Táto správa zahájila proces budovania 

                                                
5 Viac o dôvodoch vzniku konvergenčných kritérií  píše De Grauwe (2009, str. 143- 162) 

6 Výnimka zo zmluvy, ktorá dovoľuje týmto dvom štátom nevstúpiť do tretej etapy. 
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HMÚ postupnými krokmi. V ekonomickej oblasti došlo k dokončeniu jednotného vnútorného 

trhu a k uskutočneniu voľného pohybu  tovaru, osôb, kapitálu a sluţieb. Kľúčovým pre vznik 

novej meny bolo hlavne zavedenie voľného pohybu kapitálu. Rozpočtovo boli posilnené 

nástroje hospodárskej a sociálnej súdrţnosti- hlavne štrukturálne fondy, za účelom 

výraznejšieho obmedzenia regionálnych rozdielov vo vnútri Európskej únie. Ďalším prvkom 

bola koordinácia rozpočtových politík členských štátov EÚ. Malo tu dôjsť k odstráneniu 

prekáţok, ktoré by tomu bránili a cieľom malo byť dosiahnutie konvergencie základných 

makroekonomických ukazovateľov. 

Všetky meny národných štátov mali vstúpiť do mechanizmu zmenných kurzov 

Európskeho menového systému a národné vlády boli vyzvané k eliminácii obmedzení, ktoré 

by bránili v súkromnom pouţívaní ECU.  Súkromná ECU hoci nikde nebola oficiálnym 

platidlom, bankový sektor s ňou obchodoval ako s beţnou menou a jej cena bola určovaná 

podľa nákupného a predajného kurzu. Niektoré štáty však pri jej vyuţívaní kládli určité 

prekáţky, napríklad pri povoľovaní súkromných účtov v ECU a tieto bariéry mali byť počas 

prvej etapy odstránené. 

2.5.2 Druhá etapa budovania spoločnej meny podľa Delorsovej správy 

Druhá etapa sa začala 1. januára 1994 a skončila sa 31. decembra 1998 a bola 

najdôleţitejšou a najnáročnejšou časťou k prechodu k HMÚ. Vytvorila nielen inštitucionálne 

a ekonomické, ale aj právne predpoklady pre zavedenie spoločnej meny, pretoţe so začiatkom 

tretej etapy uţ došlo k vzniku HMÚ. 

Na počiatku tejto etapy začal fungovať Európsky menový inštitút (ďalej EMI), ako 

inštitucionálny predchodca Európskej centrálnej banky a na jej konci zanikol. Kompetencie 

národných centrálnych bánk, ktoré boli jeho členmi, zostali nedotknuté. Európsky menový 

inštitút nekontroloval, ale koordinoval menovú politiku a pripravoval vznik Európskeho 

systému centrálnych bánk (ďalej ESCB) a Európskej centrálnej banky (ďalej ECB) .  Vznik 

EMI sa stal výsledkom kompromisu, v ktorom hlavne Nemci odmietli inštitucionalizáciu 

spojenú s kompetenciami v menovej politike, pretoţe záväzok o cieli stabilizácie bol 

zakotvený aţ v tretej etape a teda miesto vzniku ESCB v druhej etape sa dohodli na vzniku 

EMI ako medzistupňa pri prechode na etapu tretiu.  

EMI bola inštitúcia, ktorej na pleciach leţalo mnoţstvo úloh, no nemala takmer ţiadne 

kompetencie. Táto inštitúcia nemala právnu subjektivitu a nemohla zasahovať do menovej 

politiky jednotlivých členských štátov. Nemohla taktieţ  udeľovať inštrukcie národným 
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centrálnym bankám. EMI mohol len plniť úlohy a funkcie, ktoré mu boli zverené Zmluvou 

o EÚ a Štatútom EMI. Jeho náplňou však bola spolupráca medzi národnými bankami 

členských štátov EÚ a prehlbovanie koordinácie národných menových politík s cieľom 

zaistenia cenovej stability. Rozhodovacím orgánom sa stala Rada EMI, zloţená z prezidenta 

EMI, ktorého menovali dohodou vlády členských krajín a z guvernérov národných 

centrálnych bánk, kde kaţdý člen mal jeden hlas.  

Komisia ako kľúčový orgán v procese vytvorenia menovej únie zverejnila 31. mája 

1995 Zelenú knihu o vytvorení HMÚ. 
7
 

Uznesením  summitu Európskej rady z 15. a 16. decembra 1995 v Madride bolo 

stanovené, ţe jednotná mena ponesie názov euro, ktorý nahradí pôvodný názov ECU, 

zakotvený v Zmluve o EÚ. Na tomto stretnutí bol tieţ schválený záverečný prechod k HMÚ 

a dohodlo sa, ţe tretia etapa začne 1. januára 1999. Rovnako bolo schválené, ţe členské štáty 

budú hodnotené  na základe svojich makroekonomických výsledkov v roku 1997. Väčšina 

členských krajín EÚ mala problémy s plnením konvergenčných kritérií a tak sa Rada EÚ 

vyjadrila odmietavo k predstave vytvorenia HMÚ pred týmto dátumom. Európska rada na 

tomto summite zdôraznila, ţe bude vyţadovať striktné plnenie konvergenčných kritérií. 

Konvergenčné kritéria, na ktorých dodrţiavaní lipla Európska rada sú: 

 rozpočtový deficit verejného sektoru nesmie dlhodobo prekročiť 3 % HDP, 

 celkový dlh verejného sektoru nesmie dlhodobo prekročiť 60 % HDP, 

 mena musí byť udrţiavaná v povolenom fluktuačnom pásme mechanizmu 

zmenných kurzov bez devalvácie voči iným menám po dobu 2 rokov pred 

rozhodnutím o vstupe, 

 miera inflácie členského štátu nesmie presiahnuť počas jedného roka pred 

rozhodnutím o vstupe do HMÚ 1,5 percentuálneho bodu priemernej inflácie 

troch krajín s najniţšou infláciou, 

 úroveň dlhodobých úrokových sadzieb nesmie prekročiť počas jedného roka 

pred rozhodnutím o vstupe o viac neţ 2 percentuálne body priemer v troch 

cenovo najstabilnejších krajinách. 

                                                

7
 Táto správa obsahovala podrobné kroky k zavedeniu spoločnej meny a definovala aj záverečnú časť 

prechodu k HMÚ. 



20 

 

Na zasadaní Európskej rady v Amsterdame v roku 1997 bol schválený  formou 

rezolúcie Pakt stability a rastu. Zmyslom tohto nástroja bolo zaistiť plnenie fiškálnych kritérií 

aj po vstupe členského štátu do HMÚ. Zmluva totiţ neobsahovala potrebný mechanizmus, 

ktorý by donútil členský štát, ktorý sa po prijatí eura odklonil od dosiahnutej konvergencie, 

vrátiť sa späť k fiškálnej konsolidácii a stabilite. Tento problém bol Paktom stability a rastu 

odstránený zavedením postupu, ktorý mohol viesť v prípade prekročenia hranice deficitu 

k finančnej pokute. Účastníci tohto stretnutia v Amsterdame dospeli aj k záveru o princípoch 

nového mechanizmu zmenných kurzov, tzv.  ERM II, ktorý sa týkal krajín mimo eurozónu. 

ERM II fungoval na princípoch rovnakých, ako jeho predchodca ERM, zmenné kurzy mali 

povolené fluktuačné pásmo ± 15 % od centrálnej parity, euro plní úlohu menovej kotvy a  

intervencie na menových trhoch nesmú ohroziť menovú stabilitu eurozóny. Ďalej viď Sychra 

(2007) a De Grauwe (2009).  

Na základe rozhodnutí z Luxemburgu , ktoré vydala Európska rada v decembri rolu 

1997, bola ustanovená nová základňa v rámci HMÚ, tzv. Euro- x rada, dnes označovaná ako 

Euroskupina. Na jej vzniku sa zhodlo Nemecko spolu s Francúzskom 14. októbra. Súčasťou 

tohto konzultačného orgánu sa stali všetky štáty, ktoré prijali euro. Základom bolo 

konzultovať/ diskutovať, hlavne v zloţení ministrov financií, nad otázkami fungovania HMÚ. 

Dôvodom vzniku tejto skupiny bola snaha vytvorenia inštitúcie na ministerskej úrovni, ktorá 

bude prejednávať otázky a koordinovať stanoviská členov eurozóny ešte predtým, neţ sa 

dostanú na jednania Rady ECOFIN. 

V závere druhej etapy rozhodla Rada EÚ, ţe do HMÚ vstúpia k 1. januáru 1999 tieto 

krajiny: Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, 

Portugalsko, Rakúsko, Španielsko a Taliansko. Hlavným ukazovateľom sa stalo plnenie 

konvergenčných kritérií a súlad právnych predpisov s pravidlami HMÚ. Mimo oblasť 

eurozóny ostali štáty, ktoré podľa Rady nespĺňali konvergenčné kritéria- Grécko a Švédsko. 

Ďalšie dve krajiny- Veľká Británia a Dánsko vyuţili svoju výnimku a odmietli sa zúčastniť 

tretej etapy. 

2.5.3 Tretia etapa budovania spoločnej meny podľa Delorsovej správy 

Ako uvádza Sychra (2009), záverečná tretia etapa trvala od 1. januára 1999 do 30. júna 

2002. Začiatok tejto etapy je začiatkom oficiálneho zahájenia činnosti Hospodárskej 

a menovej únie. Kompetencie v menovej politike prešli na úroveň Spoločenstva, 

zodpovednosť za uskutočňovanie menovej politiky si vzal na starosť  Európsky systém 
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centrálnych bánk a Európska centrálna banka. Pri zahájení tejto etapy boli jednomyseľným 

rozhodnutím Rady  pevne zafixované zmenné kurzy medzi menami zúčastnených krajín 

a eurom (Tab. 2.2 Prepočítavacie koeficienty medzi krajinami HMÚ a eurom). 

Tab. 2.2 Prepočítavacie koeficienty medzi krajinami HMÚ a eurom 

ŠTÁT MENA EKVIVALENT ZA EURO 

Írsko IEP 0, 787564 

Nemecko DEM 1, 95583 

Holandsko NLG 2, 20371 

Fínsko FIM 5, 94573 

Francúzsko FRF 6, 55957 

Rakúsko ATS 13, 7603 

Belgicko/ Luxembursko BEF/ LUF 40, 3399 

Španielsko ESP 166, 386 

Portugalsko PTE 200, 482 

Grécko GRD 340, 750 

Taliansko ITL 1936, 27 

Zdroj: Sychra (2009, str. 80), vlastná úprava 

K 1. januáru 2001 sa k HMÚ pripojilo aj Grécko, po splnení konvergenčných kritérií 

ako dvanásty člen. 

K fyzickému zavedeniu eura do obehu došlo v roku 2002, konkrétne 1. januára. Všetky 

krajiny sa rozhodli obdobie obehu dvoch mien skrátiť a dokončili výmenu národného obeţiva 

za euro do 28. februára 2008, hoci sa počítalo s tým, ţe koniec tretej etapy nastane aţ 

v polovici tohto roka. 

2.6 Hospodárska a menová únia- obdobie po vzniku 

Vznikom HMÚ a zavedením eura ako spoločnej meny, ktorá sa stala platidlom, bola 

dovŕšená menová integrácia, ale tento proces stále pokračuje, pretoţe sú tu členské štáty, 

ktoré stoja mimo eurozónu. Či uţ je to z dôvodu, ţe nesplnili konvergenčné kritéria, alebo sa 

ešte nestali členmi EÚ a na vstup sa musia pripraviť (pre- ins), alebo majú výnimku zo 

zmluvy (opt- out). Všetky štáty, ktoré sa nezúčastňujú tretej etapy sa po splnení podmienok 

môţu do nej kedykoľvek začleniť. Hlavný rozdiel je v tom, ţe krajiny so statusom „opt- out“ 

sa tretej etapy zúčastniť nemusia, no krajiny „pre- ins“ áno. V ich prípade je zásadný časový 
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okamih, kedy splnia konvergenčné kritéria, ktoré sú nutné pre vstup do HMÚ, pričom nie je 

určený konkrétny termín, kedy tak majú urobiť.  

Existujú rôzne národné stratégie, ktoré počítajú s rôznymi termínmi prechodu na euro. 

Tieto stratégie sú relatívne a môţu sa meniť a vzhľadom k okolnostiam sa aj menia. V tomto 

smere je dôleţitý vstup krajiny do ERM, kde musí pobudnúť minimálne dva roky.  

Časom sa Hospodárska a menová únia rozšírila. V roku 2007 o Slovinsko, o rok neskôr 

v roku 2008 o Maltu a Cyprus, v roku 2009 pristúpilo Slovensko. Posledným 17. štátom, 

pouţívajúcim momentálne euro je Estónsko, ktoré prijalo spoločnú menu v roku 2011. 

Krajiny, ktoré vstúpili a vstupujú do Hospodárskej a menovej únie, museli prejsť hlbokou 

transformáciou, fakticky dvojitou- prvou bola príprava na vstup do EÚ a druhou vstup do 

HMÚ. 

Euro ako platidlo pouţívajú aj iné štáty a oblasti v Európe aj mimo nej:  

 Monako, San Maríno a Vatikán – menové dohody s EÚ 

 Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Azory, Madeira, Kanárske 

ostrovy – zámorské územia a departamenty členských krajín EÚ, ktoré sú 

súčasťou Európskej únie a na ktoré sú aplikované jej pravidlá 

 Andorra, Čierna Hora, Kosovo – euro ako faktická mena  

2.7 Lisabonská zmluva 

Lisabonská zmluva, ktorá vstúpila do platnosti 1.12.2009, zahŕňa v porovnaní so 

Zmluvou o EÚ najvýraznejšie zmeny v oblasti HMÚ. Hoci Lisabonská zmluva obsahovo 

nadväzuje na neratifikovanú Zmluvu o Ústave pre Európu, pokračuje v metóde novelizácie 

doterajších zmlúv. Zahŕňa v sebe novelizovanú Zmluvu o EÚ a Zmluvu o fungovaní EÚ. Táto 

zmluva síce nepriniesla zásadné zmeny, ktoré by nejakým spôsobom menili koncepciu 

Hospodárskej a menovej únie, ale predstavuje najvýraznejší posun od vzniku celého tohto 

projektu. Oproti predchádzajúcemu stavu je tu výraznejšie odlíšenie krajín, ktoré sú členmi 

eurozóny a tými, ktoré euro neprijali. Podľa Českej národnej banky (2011a), sú krajiny mimo 

eurozónu ponovom vylúčené z hlasovania o hlavných smeroch hospodárskych politík pre 

eurozónu, o doporučeniach týkajúcich sa eurozóny v oblastiach mnohostranného dohľadu, 

vrátane programov stability a sú vylúčené taktieţ z rozhodovania o nadmernom deficite 

týchto krajín.  
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Ďalej ide o ustanovenia týkajúce sa moţnosti jednotlivých členských štátov HMÚ 

jednotne vystupovať v rámci medzinárodných finančných a menových inštitúcií a moţnosti 

oficiálneho začlenenia Euroskupiny
8
 (Eurogroup) do inštitucionálnej schémy Hospodárskej 

a menovej únie. Novým prvkom v Zmluve o fungovaní Európskej únie je aj pojem euro, 

ktorý nahradil doterajší pojem ECU. Euro bolo doteraz zavedené len v legislatíve 

sekundárnej.  

Po lisabonskej revízii je Európsky parlament riadnym legislatívnym postupom zapojený 

do ustanovení Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. 

Predtým zmeny vytvárala len Rada a Parlament jej vyslovoval len súhlas. Európska rada 

získala Lisabonskou zmluvou stáleho predsedu, ktorým sa stal Herman van Rompuy 

z Belgicka. Jednotlivé rady ministrov však aj naďalej budú mať obiehajúce predsedníctvo 

s výnimkou Rady pre zahraničné veci, ktorej predsedá  vysoký predstaviteľ Únie pre 

zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Margaret Ashton z Veľkej Británie.   

Čo sa týka právomocí Európskej únie, tak Lisabonská zmluva ich definuje ako: 

 Výlučné právomoci Únie sú oblasti : 

o  colná únia, 

o  pravidlá hospodárskej súťaţe v oblasti vnútorného trhu Únie, 

o  menová politika v oblasti eurozóny, 

o  ochrana morských biologických zdrojov, 

o  spoločná obchodná politika. 

 Zdieľané právomoci má Únia týchto oblastiach: 

o  vnútorný trh, 

o  sociálna politika,  

o  hospodárska, sociálna a územná súdrţnosť, 

o  poľnohospodárstvo a rybolov, 

o  ţivotné prostredie, 

o  ochrana spotrebiteľa, 

o  doprava, transeurópske siete a energetika, 

o  ochrana slobody, bezpečnosti a justície, 

o  ochrana verejného zdravia. 

                                                

8
 Zmluva o fungovaní Európskej únie formálne ustanovila skupinu ministrov financií a hospodárstva 

krajín, ktoré zaviedli euro. Jej jednaní sa účastní Európska komisia a prizvaná je aj Európska centrálna banka.  
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Lisabonská zmluva sama o sebe neprináša zásadné posilnenie HMÚ, ale skôr upresňuje 

postupy v reakciách na doterajšie fungovanie a rozširovanie eurozóny a kodifikáciu 

niektorých nástrojov. Povaha týchto zmien naznačuje tendenciu k autonómnejšiemu jednaniu 

členských štátov eurozóny. 

2.8 Hospodárska a menová únia ako súbor faktorov 

Neexistuje jeden faktor, dôvod a ani odpoveď na otázku, prečo vlastne nakoniec došlo 

k rozhodnutiu vytvoriť Hospodársku a menovú úniu. Jej vznik je podmienený viacerými 

faktormi a pomerne náročného procesu konvergencie národných postojov a záujmov v tejto 

záleţitosti v európskom integračnom procese. Súbor faktorov, ktoré viedli k vytvoreniu 

spoločnej meny euro môţeme rozdeliť na vonkajšie a vnútorné. 

Vonkajšími faktormi sú: 

 dohoda zaloţená na dôvere vo význame peňazí, nezávislosti centrálnych bánk 

a nutných konvergenčných kritériách, ktoré sú  potrebné pre prijatie spoločnej 

meny; 

 rastúci význam finančných trhov a dolárom spôsobenú menovú nestabilitu 

v Európe; 

 optimizmus plynúci z ekonomického vzostupu EÚ a narastajúce zbliţovanie 

jednotlivých členov; 

 vedúca úloha Nemecka, zaloţená na hlavnej roli nemeckej marky v EMS; 

 geopolitická neistota súvisiaca s blíţiacim sa koncom studenej vojny, z čoho 

plynula túţba štátov po znovuobnovení stability Európy. 

Medzi vnútorné faktory zaraďujeme: 

 osobnú víziu a skúsenosti lídrov, ktoré vychádzali z dovtedajšej integrácie a z jej 

významu pre posilnenie Európy ako celku; 

 rozvoj a fungovanie EMS 

 vyuţitie inštitucionálneho rámca Spoločenstva pre štart tohto procesu a jeho 

kontrolu; 

 prepojenie procesu vytvárania HMÚ s liberalizáciou kapitálu; 

 vyuţitie spojenectva medzi Francúzskom a Nemeckom ako impulz pre prijatie 

spoločnej meny. 
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Pohľad na zásadné kroky európskej menovej integrácie ukázal, ţe obdobie do zavedenia 

spoločnej meny prešlo veľmi zloţitým vývojom. To, ţe má veľká časť Európy spoločnú menu  

a ţe Európska únia celý projekt viac menej úspešne dokončila, je určite úspechom celého 

integračného procesu. Je zrejmé, ţe Hospodárska a menová únia mala výrazný vplyv na 

politický vývoj Spoločenstva a ovplyvnila prehlbovanie integrácie. Svojim integračným 

potenciálom a zásahmi do menovej suverenity členských štátov sa stala Hospodárska 

a menová únia najambicióznejším a zároveň najkontroverznejším projektom v histórii 

Spoločenstva. Ďalej viď Sychra (2009), Fiala a Pítrová (2003) a Dědek ( 2008).   

2.9 Zhrnutie kapitoly 

 Medzi najvýznamnejšie medzníky, ktoré ovplyvnili vývoj Hospodárskej a menovej 

únie patrí určite Wernerova správa, vďaka ktorej sa naštartoval celý proces tvorby jedného z  

najkontroverznejších projektov v Európe vôbec. Hoci Wernerov plán zlyhal, európska 

integrácia si vďaka tomuto plánu uvedomila, ţe prechod k HMÚ je správny a ďalšie kroky by 

sa mali uberať smerom k nej. Vznik Európskeho menového systému, ktorý dal zelenú 

európskej menovej jednotke ECU, predchodcovi eura, bol ďalším významným krokom 

k vzniku HMÚ. Delorsova správa predloţená 12. apríla 1989 bola dokumentom, ktorý 

vychádzal z Wernerovej správy a navrhoval budovanie Hospodárskej a menovej únie v troch 

etapách. Prvá etapa bola charakteristická zahájením budovania HMÚ. Druhá bola významná 

z dôvodu zverejnenia Zelenej knihy o vytvorení HMÚ a z dôvodu, ţe nová spoločná mena 

dostala svoj názov- euro. Vrcholom sa však stal začiatok tretej etapy. Tá sa označuje ako 

začiatok oficiálneho zahájenia činnosti HMÚ. Menová integrácia bola zavŕšená zavedením 

eura ako spoločnej meny, no proces Hospodárskej a menovej únie stále pokračuje. Stále totiţ 

existujú štáty, ktoré nie sú členmi Európskej únie, alebo ako som uviedla vyššie, nepatria do 

Eurozóny. 
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3 Eurozóna a záchranné mechanizmy 

V niektorých častiach finančného systému sa vyskytli turbulencie, ktoré v auguste 2007 

prerástli do finančnej a neskôr do globálnej hospodárskej krízy. Výsledkom tejto krízy bol 

bankrot podnikov, rast nezamestnanosti, strata peňazí na strane investorov a čoraz vyššie 

výdaje vlád na to, aby sa predišlo kolapsu bankového systému. Táto kríza odhalila aj závaţné 

vnútorné problémy eurozóny. Podľa Janáčkovej (2010) existuje istá podobnosť medzi 

globálnymi nerovnováhami, ktorých hlavnými aktérmi sú USA a Čína, a medzi nerovnováhou 

vo vnútri eurozóny- medzi severnou a juţnou časťou. Vývoj eurozóny do krízy sa javil 

optimisticky, no  kríza je pre ňu prvou zaťaţkávacou skúškou. Ukázalo sa, ţe eurozóna nie je 

schopná zaobísť sa bez krízových opatrení, záchranných balíčkov a hlavne bez zásadných 

zmien týkajúcich sa pravidiel jej fungovania.  

Názory na pomoc postihnutým krajinám sa v čase vyvíjali. Nakoniec nastala situácia, 

ktorú by nikto nečakal a Európska únia upustila od svojich dvoch zásadných pravidiel. Prvé 

hovorí, ţe kaţdá krajina si sama ručí za svoje dlhy- teda ţiadna z krajín nebude nútená platiť 

dlhy za ostatných
9
 a druhým je pravidlo, ţe ECB nenakupuje dlhopisy vlád členských krajín 

a nepomáha tak financovať ich dlhy (Janáčková , 2010). 

3.1 Európska centrálna banka a spôsob riešenia kríz 

Európska centrálna banka (ďalej ECB) spolu s Európskym systémom centrálnych 

bánk
10

 (ďalej ESCB), ktorého je ECB súčasťou, systematicky monitoruje cyklické 

a štrukturálne zmeny v bankovom sektore eurozóny a EÚ ale aj v ďalších finančných 

sektoroch. Cieľom je určiť prípadné zraniteľné miesta a testovať odolnosť systému. Toto 

testovanie sa uskutočňuje na základe spolupráce s národnými centrálnymi bankami a orgánmi 

dohľadu krajín Európskej únie prostredníctvom Výboru ESCB pre bankový dohľad. 

V samotnej ECB sa monitoringu  a hodnoteniu finančnej stability venuje mnoţstvo odborných 

                                                
9 Klauzula „NO- BAILOUT“ o ktorej sa hovorí v čl. č. 125 ZFEÚ uvádza, ţe „únia nezodpovedá za záväzky ani 

nepreberá záväzky ústredných vlád, regionálnych, miestnych a iných verejných orgánov, iných subjektov 

spravovaných verejným právom alebo verejnoprávnych podnikov ktoréhokoľvek  členského štátu bez toho, aby 

boli dotknuté vzájomné finančné záruky spoločného uskutočnenia určitého projektu.  Členský štát nezodpovedá 

za záväzky ani nepreberá záväzky ústredných vlád, regionálnych, miestnych a iných verejných orgánov, iných 

spravovaných verejným právom alebo verejnoprávnych podnikov iného  členského štátu bez toho, aby boli  

dotknuté vzájomné finančné záruky spoločného uskutočnenia určitého projekt.“ (Úradný vestník Európskej únie- 

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 2010) 

10 Európsky systém centrálnych bánk = Eurosystém 
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útvarov ako napríklad odbor finančnej stability a dohľadu, odbor ekonomika, odbor operácie 

na trhu, odbor medzinárodné a európske vzťahy a pod. Analýza finančnej stability je 

pravidelne zverejňovaná vo viacerých správach, napríklad: „Financial Stability Review“, „EU 

banking structures“ ale aj vo výročnej správe Európskej centrálnej banky (ECB, 2012).  

Vďaka svojim odborným poznatkom sa na ECB často obracajú orgány EÚ aj národné 

orgány so ţiadosťami o pomoc pri tvorbe finančných pravidiel a poţiadaviek dohľadu, 

vzťahujúce sa na finančné inštitúcie. Európska centrálna banka sa v niektorých prípadoch 

takýchto procesov zúčastňuje aj z vlastnej iniciatívy. Bez ohľadu na to, či sa od ECB ţiada 

poradenstvo, vţdy táto inštitúcia zabezpečuje to, aby bola zohľadnená finančná stabilita. 

Inštitucionálny rámec finančnej stability v EÚ je postavený na dvoch elementoch- 

krízovej prevencii, riadení a riešení kríz. ECB sa podieľa spolu s Eurosystémom na oboch 

elementoch a to najmä hodnotením finančnej stability. 

3.1.1 Krízová prevencia 

Podľa ECB (2012) môţu finančné krízy spoločnosti spôsobiť obrovské škody, ktoré 

svojim rozsahom vo veľkom presahujú náklady jednotlivých bánk. V Európskej únii sú banky 

a iné finančné inštitúcie oprávnené poskytovať sluţby aj za hranice svojej domácej krajiny. 

Pri zabezpečovaní finančnej stability je z tohto dôvodu nevyhnutné brať do úvahy aj 

podnikanie v zahraničí.  

Na ochranu finančnej stability a prevenciu finančnej krízy je v praxi uplatňovaná 

regulácia - konkrétne pravidlá a dohľad nad obozretným podnikaním, teda kontrola 

dodrţiavania daných podmienok zo strany bánk. Za dohľad na obozretným podnikaním na 

národnej úrovni sú zodpovedné národné orgány dohľadu. Spolupráca medzi jednotlivými 

orgánmi dohľadu prebieha v súčasnosti v rámci tzv. Lamfalussyho výborov orgánov dohľadu 

tretej úrovne, ktoré pravidelne zasadajú a ich cieľom je zlepšovanie konvergencie 

a spolupráce v oblasti dohľadu (ECB, 2012). 

3.1.2 Riadenie a riešenie kríz 

Orgány štátnej správy môţu prijať rôzne opatrenia súvisiace s riadením krízy a v rámci 

reakcií na poruchy na finančnom trhu. Medzi tieto opatrenia patria napríklad situácie, kedy: 

 orgány dohľadu vyzvú finančnú inštitúciu, aby si od akcionárov vyţiadala ďalší 

kapitál, alebo nariadia reorganizačné opatrenia; 
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 centrálne banky sa môţu snaţiť o obnovenie beţných podmienok likvidity na 

peňaţných trhoch, alebo prijať opatrenia, ktoré by zaistili plynulé fungovanie 

trhových infraštruktúr; 

 vlády refinancujú banky alebo zavádzajú núdzovú legislatívu. 

Cieľ opatrení krízového riadenia na úrovni Európskej únie je zabezpečenie výmeny 

informácií a spolupráce medzi jednotlivými orgánmi dohľadu EÚ, centrálnymi bankami 

a ministerstvami financií. V júni 2008 bola týmito stranami podpísaná dohoda o spolupráci 

v prípade finančnej krízy. 

Pri riešení krízy ide o postupy, ktoré sú uplatňované v prípade platobnej neschopnosti 

bánk a iných finančných inštitúcií a ochranu veriteľov - najmä vkladateľov. Do týchto 

postupov radíme: 

 vypracovanie záchranných plánov; 

 uzatváranie dohôd o deľbe nákladov záchranných plánov; 

 v prípade potreby organizácia riadneho konkurzného konania; 

 prijímanie opatrení, ako napríklad systémy ochrany vkladov, ktoré presahujú 

minimálne poţiadavky EÚ (ECB, 2012).  

Účinnosť opatrení na riadenie a riešenie krízy na úrovni Európskej únie sa pravidelne 

testuje pomocou simulácií finančnej krízy. Rámec finančnej stability EÚ je doplnený  o 

prijaté opatrenia v podobe výborov pre finančnú stabilitu, dohody o spolupráci a ďalšie 

formálne a neformálne koordinačné nástroje. 

Úloha Eurosystému 

Úlohou Eurosystému je prispievať k realizácii opatrení príslušných národných orgánov 

v oblasti dohľadu nad obozretným podnikaním úverových inštitúcií finančného systému 

viacerými spôsobmi. Eurosystém konkrétne: 

 monitoruje a hodnotí stabilitu finančného systému v eurozóne ako celku; 

 poskytuje poradenstvo v otázkach finančnej regulácie a finančného dohľadu; 

 podporuje prijímanie opatrení v oblasti krízového riadenia v eurozóne; 

 podporuje spoluprácu medzi centrálnymi bankami a orgánmi dohľadu v EÚ. 

3.2 Medzinárodný menový fond a spôsob riešenia kríz 

Medzinárodný menový fond je medzinárodnou finančnou inštitúciou, ktorá má sídlo vo 

Washingtone v USA. Bol zaloţený 45 krajinami na medzinárodnej konferencii v Bretton- 
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Woods v USA v júli 1944. Oficiálna činnosť MMF sa datuje od 27. decembra 1945, kedy 27 

krajín podpísalo Dohodu o MMF. V súčasnosti má Medzinárodný menový fond 187 členov. 

Cieľom tejto inštitúcie je: 

 podporovať medzinárodnú menovú spoluprácu; 

 uľahčovať vyrovnaný rast medzinárodného obchodu; 

 podporovať stabilitu výmenných kurzov; 

 dohliadať na dodrţiavanie devízových rezerv; 

 napomáhať vytváraniu mnohostranného platobného systému; 

 dočasne poskytovať členským krajinám s primeranými zárukami všeobecné 

zdroje MMF s cieľom riadiť nerovnováhu ich platobnej bilancie. 

Medzinárodný menový fond na rozdiel od Svetovej banky poskytuje pôţičky len na 

prekonanie problémov, ktoré súvisia s nerovnováhou platobnej bilancie, ktorá je často 

dôsledkom rôznych deformácií v ekonomickom systéme. Pomoc je poskytovaná vţdy 

s cieľom odstrániť príčiny problémov, aby daná krajina potrebovala finančnú pomoc zo strany 

MMF len dočasne (NBS, 2012). 

3.2.1 Krízová prevencia a jej nástroje 

Ako uvádza Sedláček (2008), k základným aktivitám MMF patrí aj najdôleţitejší 

nástroj prevencie kríz, ktorým je dohľad. Cieľom tohto sledovania je identifikácia 

potenciálnych problémov v prvotnom štádiu a zaistiť, aby sa tieto problémy nevyvinuli do 

krízy. 

V strednodobej stratégii sa pozornosť sústreďuje hlavne na zvýšenie efektívnosti 

dohľadu. V oblasti bilaterálneho dohľadu by malo dôjsť k zlepšeniu kvality predkladaných 

správ a doporučení. Tento krok by mal viesť k zlepšeniu a posilneniu zodpovednosti 

Medzinárodného menového fondu. Na druhej strane bude vyvíjaný tlak na krajiny, aby plnili 

svoje povinnosti, ktoré vyplývajú z ich členstva. V súvislosti s týmto tlakom sa uskutočnila 

revízia právnej základne, ktorá upravuje bilaterálny dohľad a dochádza tu k zlepšeniu 

analytických nástrojov. 

Ďalšia zmena, ktorá prebehla sa týka prepojenia tradičného dohľadu nad kľúčovými 

oblasťami - menovou, kurzovou a fiškálnou - s problematikou finančného sektora. To si 

vyţiadalo systémové začlenenie finančného sektora do bilaterálneho dohľadu a prehĺbenie 

prístupu k finančným otázkam. 
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Posledným smerom nového prístupu je zvýšenie záujmu o bilaterálny dohľad, ktorý by 

sa mal stať ústredným príspevkom tejto inštitúcie. V posledných rokoch význam regionálneho 

a multilaterálneho dohľadu dosť vzrástol. Výraznejšia integrácia globálneho dohľadu 

s aspektmi regionálnymi a bilaterálnymi, by mala zvýšiť celkovú kvalitu procesu súvisiaceho 

s dohľadom. 

Ako ďalší nástroj Sedláček (2008) uvádza transparentnosť. Presvedčenie, ţe práve 

nedostatok transparentnosti prispel ku krízam v 90. rokoch 20. storočia, vyvolalo zásadnú 

zmenu v prístupe ako na strane Medzinárodného menového fondu, tak aj v členských štátoch. 

Pred vypuknutím krízy v Mexiku v roku 1995 bol MMF veľmi uzavretá inštitúcia 

a verejnosť nebola v tom čase o jeho činnosti informovaná podrobne. K radikálnym zmenám 

došlo v 90. rokoch minulého storočia, kedy sa z MMF stala veľmi otvorená inštitúcia, ktorá 

začala zverejňovať značný objem informácií. Tento pokrok bol dosiahnutý cestou 

extenzívneho programu publikácií a intenzívnym vyuţívaním webových stránok 

Medzinárodného menového fondu.  

Nové smery v posilnení prevencie sú ďalším nástrojom Medzinárodného menového 

fondu. MMF sa dlho zaoberal otázkou, ktorá súvisela s tým, ako podporiť krajiny so zdravou 

hospodárskou politikou, ktoré nepotrebujú finančnú podporu alebo ktoré si nemôţu túto 

podporu dovoliť. Jedným zo spôsobov, ako plniť tento zámer sú nefinančné nástroje. Tie 

poskytujú signály trhom a investorom, ţe hospodárska politika uskutočňovaná danou 

krajinou, je podporovaná Medzinárodným menovým fondom. Tým je zvýšená dôvera 

v ekonomický vývoj príslušnej krajiny a posilňuje sa jej obranyschopnosť proti vzniku krízy. 

Súčasťou tohto úsilia sú aj nástroje, ktoré majú charakter poistenia a mali by brániť finančnej 

panike. 

Posledným nástrojom je podľa Sedláčka (2008) technická pomoc. Cieľom tejto pomoci 

je pomáhať členským krajinám plniť ich povinnosti a záväzky vyplývajúce z ich členstva. 

Medzinárodný menový fond poskytuje technickú pomoc hlavne v oblastiach, v ktorých má 

najväčšie skúsenosti. Týmito oblasťami sú najmä centrálne bankovníctvo, menová a kurzová 

politika, verejné financie a rozpočet a daňová politika. V poslednej dobe sa MMF zapojil 

hlavne do medzinárodného úsilia v boji proti praniu špinavých peňazí a do úsilia v boji proti 

financovaniu terorizmu. 
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3.2.2 Riešenie kríz 

Hoci je prevencia proti krízam veľmi dôleţitým aspektom, je jasné, ţe krajiny budú 

zaţívať finančné krízy. Preto je potrebné mať stratégiu, ktorá bude vyuţitá v situácii, keď sa 

krajina dostane do váţnych finančných problémov. Po vypuknutí krízy zahŕňa táto stratégia tri 

základné roviny, ktorými sú prispôsobenie hospodárskej politiky, oficiálne financovanie 

a zapojenie súkromného sektora.  

Domáce prispôsobenie tvorí na ceste k riešeniu krízy obyčajne prvý krok. V rámci 

prispôsobenia hospodárskej politiky bude aj naďalej venovaná pozornosť  obmedzeniu 

domáceho dopytu pomocou reštriktívnej menovej a fiškálnej politiky, no k vyriešeniu 

problému to stačiť nebude. Nová generácia finančných kríz si vyţaduje uskutočnenie reforiem 

aj v štrukturálnej a inštitucionálnej oblasti. Je totiţ potrebné riešiť problémy spojené 

s nedostatkami vo finančnom sektore, so správou zahraničného dlhu a s nedostatočným 

legislatívnym rámcom. Toto sú oblasti najčastejšie spájané s novou generáciou kríz. 

Keď je členská krajina postihnutá finančnou krízou, oficiálne poţiada o pôţičku. 

Medzinárodný menový fond  a vláda následne zahája jednania o ekonomickom programe. 

Diskusie obsahujú otázky, ktoré sa zaoberajú typom politiky, ktorú by mala krajina 

uskutočňovať, ale aj tým, akú facilitu bude krajina vyuţívať a aké kritéria budú monitorované. 

Hoci je zodpovednosť za riešenie kríz predovšetkým na zadlţených krajinách, tento program 

vyţaduje na jednej strane stanovenie podmienok, tzv. kondicionalitu
11

 a súčasne na strane 

druhej, silný pocit vlastníctva
12

, ţe krajiny zdieľajú ciele programu a spôsoby, ako ich 

dosiahnuť (Sedláček, 2008). 

Úlohou Medzinárodného menového fondu je pravidelne monitorovať, či krajiny plnia 

dohodnuté podmienky a ciele programu. Väčšina pôţičiek je nastavená z tohto dôvodu tak, ţe 

peňaţné prostriedky sú uvoľňované postupne. To umoţňuje MMF kontrolovať plnenie 

záväzkov pred úplným uvoľnením pôţičky. Posudzovanie programu je zaloţené na 

niekoľkých nástrojoch: 

                                                
11  Kondicionalita je systémom podmienok, ktoré musí krajina akceptovať na to, aby sa klasifikovala pre 

poskytnutie úveru. Je tieţ garanciou, ţe krajina bude schopná pôţičku splácať včas a peniaze budú pouţité na 

riešenie ekonomických problémov. 

12 „Národné vlastníctvo je dobrovoľne prevzatie zodpovednosti za odsúhlasený program predstaviteľmi dlţnej 

krajiny, ktorí majú zodpovednosť za formuláciu a realizáciu hospodárskej politiky.“ (Sedláček, 2008, str. 79, 

preloţené autorkou) 



32 

 

 opatrenia ešte predtým- tieto opatrenia zaisťujú, ţe program bude mať nutné 

základy, aby uspel alebo aby dostal ekonomiku do odsúhlasenú politiku 

(prispôsobenie kurzu na udrţateľnú úroveň, zrušenie cenovej kontroly, ... ); 

 výkonnostné kritériá- špecifické podmienky, ktoré je nutné splniť, aby bola 

uvoľnená dohodnutá výška úveru; 

 kvantitatívne výkonnostné kritériá- týkajú sa makroekonomických 

premenných (medzinárodné rezervy, zahraničné pôţičky, ...); 

 štrukturálne výkonnostné kritériá- vyuţívané pri štrukturálnych 

opatreniach, ktoré sú dôleţité pre to, aby bol program úspešný; 

 indikatívne ciele- doplnok ku kvantitatívnym kritériám a tieto ciele sú 

vyuţívané pri situáciách, kedy MMF musí čeliť neistote z toho dôvodu, ţe nevie, 

ako sa bude ekonomika vyvíjať; 

 revízia programu- slúţi pre širšie posúdenie dosiahnutého pokroku.  

Ak je určený rozsah makroekonomického prispôsobenia, ktorý je odrazom politickej 

priechodnosti, je potrebné zaistiť financovanie. Finančná pomoc krajinám umoţňuje obnoviť 

si medzinárodné rezervy, stabilizáciu ich meny a tieţ obnoviť podmienky k naštartovaniu 

ekonomického rastu. Podľa stanov je jedným z cieľom Medzinárodného menového fondu 

poskytovanie členským krajinám dočasne finančné zdroje za primeraných podmienok. Tieto 

zdroje by mali umoţniť riešiť nerovnováhu v platobnej bilancii a majú charakter verejných 

statkov, pretoţe ich účelom je podpora stability v medzinárodnom finančnom systéme 

(Sedláček, 2008). 

Pôţičky MMF sú financované z upísaného kapitálu členských krajín na základe kvóty, 

ktorá je pridelená kaţdej krajine a určuje maximálnu výšku finančného záväzku krajiny voči 

Medzinárodnému menovému fondu. Časť tejto kvóty je splatená v rezervnom aktíve, čo sú 

meny, ktoré MMF povaţuje za voľne pouţiteľné (americký dolár, euro, libra a jen) a zvyšok 

v mene národnej.  

Poskytnutie pôţičky je uskutočňované formou swapu. To znamená, ţe dlţná krajina si 

odkúpi rezervné aktíva za svoju menu a pri splácaní pôţičky spätne odkupuje svoju národnú 

menu a spláca ju rezervným aktívom. 

Politika prístupu k zdrojom MMF upravuje rozhodnutia o mnoţstve finančných 

prostriedkov, ktoré budú k dispozícii členským krajinám na podporu ich platobnej bilancie 

a tieţ upravuje podmienky umoţňujúce tento prístup. Definovanie zodpovedajúcej prístupovej 
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politiky  je kľúčové pri úsilí Medzinárodného menového fondu pomôcť krajinám riešiť 

finančné krízy. Kaţdá krajina, ktorá ţiada o finančnú pomoc, musí splniť všeobecné kritériá 

prístupu k zdrojom. Týmito kritériami sú: 

 krajina musí mať problém s platobnou bilanciou; 

 krajina musí mať kapacitu na splatenie vypoţičaných prostriedkov; 

 krajina musí realizovať stabilizačný program; 

 krajina je posudzovaná zo strany úrovne nesplatených pôţičiek, zo strany 

histórie čerpania zdrojov a tieţ zo strany platobnej disciplíny. 

Prístupový limit je fakticky výška potenciálnej pôţičky vo vzťahu k členskej kvóte 

krajiny, ktorá v tomto prípade vystupuje ako merítko prístupu. Tieto limity však 

nepredstavujú cieľ alebo nárok a aktuálna čiastka sa v individuálnych prípadoch líši podľa 

okolností dlţnej krajiny a v súlade s kritériami, ktoré sú schvaľované Výkonnou radou. 

Normálny prístupový limit činí 100 % členskej kvóty krajiny alebo kumulatívne 300 % 

členskej kvóty. Kumulatívny limit sa týka nesplatených úverov, od ktorých sú odčítané 

plánované splátky a pripočítané je plánované čerpanie behom obdobia, kedy sú zdroje 

viazané. 

Keď čerpanie presiahne normálny limit, sú aplikované zvláštne pravidlá pre nadlimitné 

čerpanie. Sú definované 4 kritériá, ktoré by mali byť aplikované pri nadlimitnom prístupe 

k zdrojom Medzinárodného menového fondu: 

 členská krajina musí čeliť výraznému tlaku kapitálového účtu platobnej bilancie; 

 krajina musí mať udrţateľný dlh; 

 krajina by mala mať dobré vyhliadky na obnovenie prístupu na kapitálový trh; 

 program reforiem členskej krajiny by mal mať predpoklad, ţe bude úspešný. 

Prístup k zdrojom MMF je realizovaný rôznymi cestami- buď na základe úverových 

tranţí, čo je vyuţívané v situáciách, keď má krajina problémy s platobnou bilanciou, alebo na 

základe špeciálnych politík, ktoré sa nazývajú facility (Sedláček, 2008). 

Efektívne zapojenie súkromného sektora je kľúčovým prvkom medzinárodnej 

architektúry s ohľadom na zvyšujúcu sa veľkosť súkromných kapitálových tokov do novo 

vznikajúcich trhových ekonomík. Pod pojmom „zahrnutie súkromného sektora“ rozlišujeme 2 

pojatia. V širšom pojatí je to financovanie, ktoré poskytujú zahraniční súkromní veritelia 

príslušnej krajine v čase krízy dobrovoľne, alebo nedobrovoľne. V uţšom pojatí je sú to 

výlučne príspevky, ktoré nie sú dobrovoľné.  
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Súkromný sektor sa obyčajne nezapája do riešenia kríz spontánne, hoci z hľadiska 

spoločenského záujmu by to bolo racionálne. Problém koordinácie veriteľov nastáva 

v momente, keď sa veriteľ pokúsi stiahnuť svoje investície a tým uvalí negatívne externality 

na ostatných veriteľov. Je to spôsobené tým, ţe zniţuje celkovú čiastku zdrojov, ktorú má 

krajina k dispozícií k obsluhe vonkajšieho dlhu. 

V časoch kríz v minulosti sa dlţné krajiny aktívne snaţili spolu s medzinárodnou 

komunitou presvedčiť súkromný sektor, aby sa zapojil do riešenie týchto kríz. Je zrejmé, ţe 

oficiálny sektor by mal podporovať neporušiteľnosť dohôd a ochranu veriteľských práv, ale 

súčasne by mal mať za cieľ zaistenie toho, aby investori niesli aj následky svojich rozhodnutí. 

Veritelia musia počítať s rizikom straty, pokiaľ vyhodnocujú investície. 

3.3 Európsky mechanizmus stability (ESM) 

V máji 2010 Európska únia a členské štáty eurozóny zriadili európsky mechanizmus 

stability, ktorý sa skladá z európskeho finančného stabilizačného mechanizmu a európskeho 

nástroja na finančnú stabilizáciu. Európsky finančný stabilizačný mechanizmus predstavuje 

dôleţitý pilier európskeho rámca na riešenie súčasných mimoriadnych okolností.  

V rámci európskeho nástroja pre finančnú stabilizáciu moţno emitovať dlhopisy, za 

ktoré ručia členské štáty eurozóny s cieľom poţičiavať vypoţičané peniaze členským štátom 

eurozóny, ktoré sa ocitli v ťaţkostiach, na základe podmienok dohodnutých s Komisiou 

v spolupráci s ECB a MMF a schválených Euroskupinou. Poţičiavanie v rámci európskeho 

nástroja pre finančnú stabilizáciu nie je kryté zárukami z rozpočtu Európskej únie (Európska 

komisia, 2011). Cieľom bola ochrana finančnej stability EÚ uprostred váţnych napätí na trhu 

štátnych dlhopisov členských krajín eurozóny (Európska komisia, 2010). 

Ako uvádza Česká národná banka (2011b), celková výška schváleného záchranného 

mechanizmu bola 750 mld. eur
13

. Tento mechanizmus zahŕňal prostriedky z Európskeho 

nástroja finančnej stability (ďalej EFSF) vo výške 440 mld. eur, Európskeho mechanizmu  

finančnej stabilizácie (ďalej EFSM) v objeme 60 mld. eur a bol doplnený o predpoklad, ţe 

Medzinárodný menový fond poskytne na individuálnej báze financovanie aţ do výšky 50 % -

                                                
13 Dňa 30.3.2012 sa ministri financií eurozóny na summite v Kodani dohodli na ďalšom navýšení finančných 

prostriedkov, ktoré majú byť k dispozícií prostredníctvom európskeho mechanizmu stability na zhruba 800 mld. 

eur. Z tejto sumy bude mať eurozóna k dispozícií pribliţne 500 mld. eur v európskom mechanizme stability. 

K tomu sa pripojí 200 mld. eur, ktoré prisľúbil poţičať dočasný Európsky fond finančnej stability a ďalších 100 

mld. eur poskytnutých v prvých záchranných balíčkoch (Novinky.cz, 2012). 
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tného príspevku EÚ. Tento záchranný mechanizmus bol prvýkrát aplikovaný v novembri roku 

2010, kedy sa kvôli záchrane svojich bánk do problémov dostalo Írsko. V tom čase Írsko 

získalo pomoc vo výške 85 mld. eur. V máji 2011 bola schválená pomoc Portugalsku, ktorá 

činila 78 mld. eur. V nadväznosti na mimoriadnu júlovú Európsku radu bola Grécku 

prisľúbená ďalšia pomoc vo výške 109 mld. eur, na ktorej sa okrem MMF a Európskeho 

fondu finančnej stability mal podieľať aj súkromný sektor.      

Vzhľadom k tomu, ţe tento rámec je len dočasný- s platnosťou do roku 2013, bola 

v roku 2010 zahájená diskusia o vytvorení trvalého nástroja, ktorý by zaistil finančnú stabilitu 

eurozóny. V rámci Európskej rady bolo v decembri 2010 dojednané, ţe sa vytvorí trvalý 

Európsky mechanizmus stability, ktorý by v roku 2013 nahradil dočasné nástroje ako EFSF 

a EFSM.  

Podľa záverov Európskej rady (2011) z dní 24.-25.3.2011, môţu členské štáty 

vyuţívajúce euro ako svoju menu, zaviesť mechanizmus stability. Ten bude aktivovaný 

v prípade, keď to bude nevyhnutné k zaisteniu stability eurozóny ako celku. 

Prístup k finančnej pomoci z ESM bude poskytovaný na základe prísnej podmienenosti 

politík v rámci makroekonomického ozdravovacieho programu a taktieţ na základe dôkladnej 

analýzy udrţateľnosti verejného dlhu. Túto analýzu uskutoční Komisia spolu 

s Medzinárodným menovým fondom a Európskou centrálnou bankou. Od člena, ktorý pomoc 

príjme, bude vyţadované, aby zaistil zapojenie súkromného sektora, ktoré bude závisieť na 

konkrétnej situácií a spôsobe plne akceptovateľnom s praxou MMF. Závery Európskej rady 

(2011) popisujú taktieţ štrukturálne rysy Európskeho mechanizmu stability. 

3.3.1 Kapacita, inštitucionálna forma a úloha ESM 

Skutočná úverová kapacita ESM bude 500 mld. eur. Primeranosť úverovej kapacity 

bude pravidelne a najmenej raz za 5 rokov skúmaná. ESM sa bude snaţiť o doplnenie svojej 

úverovej kapacity tým, ţe do operácií spojených s finančnou pomocou zapojí Medzinárodný 

menový fond.  

Čo sa týka inštitucionálnej formy, bude ESM zriadený zmluvou medzi členskými štátmi 

vyuţívajúcimi euro ako svoju menu, ako medzivládna organizácia podľa medzinárodného 

práva verejného a bude mať sídlo v Luxemburgu.  

Úlohou Európskeho mechanizmu stability bude mobilizovať svoje zdroje a za prísnych 

podmienok poskytovať finančnú pomoc členským štátom eurozóny, ktoré trpia váţnymi 
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problémami s financovaním, alebo im tieto problémy hrozia. Členské krajiny eurozóny budú 

ESM odovzdávať finančné sankcie uloţené v rámci Paktu stability a rastu pri 

makroekonomických nerovnováhach. Tieto sankcie budú súčasťou splateného kapitálu 

členskej krajiny. 

3.3.2 Správa, riadenie a kapitálová štruktúra ESM 

Európsky mechanizmus stability bude mať Radu guvernérov, ktorá bude zloţená 

z ministrov financií členských krajín eurozóny, kde títo ministri budú mať hlasovacie právo, 

z európskeho komisára pre hospodárske a menové záleţitosti a z prezidenta ECB, ktorí budú 

mať štatút  pozorovateľa. Rada guvernérov taktieţ volí predsedu zo svojich členov. 

Rada guvernérov bude najvyšším rozhodovacím orgánom Európskeho mechanizmu 

stability a vzájomnou dohodou bude prijímať podstatné rozhodnutia ohľadom: 

 poskytnutia finančnej pomoci, 

 podmienok finančnej pomoci, 

 úverovej kapacity ESM, 

 zmien v palete nástrojov. 

ESM bude mať Správnu radu, ktorá bude vykonávať konkrétne úlohy zadané Radou 

guvernérov. Kaţdý členský štát eurozóny menuje jedného člena riadneho a jedného člena 

zastupujúceho. Komisia spolu s ECB do Správnej rady nominujú pozorovateľa a taktieţ jeho 

náhradníka.  

Všetky rozhodnutia Správnej rady, aj Rady guvernérov (okrem 4 vyššie uvedených 

prípadov, kedy sa prijíma na základe vzájomnej dohody) budú prijímané kvalifikovanou 

väčšinou (80 % hlasov), ak nie je stanovené inak. Váha hlasov v Rade guvernérov 

a v Správnej rade bude úmerná podielu jednotlivých členských krajín na upísanom kapitáli 

Európskeho mechanizmu stability. Rada guvernérov menuje generálneho riaditeľa, ktorý bude 

zodpovedný za kaţdodenné riadenie ESM a bude predsedať Správnej rade.  

ESM sa bude snaţiť o získanie a následné udrţanie najvyššieho ratingu. Celková výška 

upísaného kapitálu bude 700 mld. eur. Z tejto čiastky bude 80 mld. eur tvoriť splatený kapitál, 

ktorý uhradia členské štáty eurozóny a ktorý bude splácaný postupne od júla 2013 v 5 

rovnako veľkých ročných splátkach. Vedľa toho bude ESM disponovať aj prisľúbeným 

kapitálom splatným na poţiadanie a zárukami zo strany členských krajín eurozóny, v celkovej 

výške, ktorá bude činiť 620 mld. eur.  
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Kľúč pre stanovenie podielu členského štátu na celkovom upísanom kapitáli ESM bude 

zaloţený na kľúči pre splatný kapitál ECB (Príloha č.3. Kľúč pre stanovenie podielu na 

kapitáli ESM na základe kľúča pre kapitál ECB). Členské štáty, ktorých HDP na obyvateľa je 

niţšie neţ 75 % priemeru EÚ, budú môcť počas 12 rokov od svojho vstupu do eurozóny 

vyuţívať dočasnú úpravu
14

. Táto dočasná úprava sa bude rovnať ¾ rozdielu medzi podielom 

na HND a podielom na základnom kapitáli ECB- teda 75 % podielu na HND a 25 % podielu 

na základnom kapitáli ECB.   

Ratifikáciou zmluvy a zriadením Európskeho mechanizmu stability sa členské krajiny 

právne zaväzujú k úhrade svojho podielu na celkovom upísanom kapitáli. V prípade, ţe 

nebude ESM aktivovaný a pokiaľ jeho úverová kapacita neklesne pod 500 mld. eur, budú 

výnosy z investícií splateného kapitálu ESM vrátené členským štátom, po odčítaní 

operačných nákladov. Po prvej aktivácii ESM si výnosy z investícii kapitálu Európskeho 

mechanizmu stability a z činnosti finančnej pomoci ponechá ESM. Ak však prekročí objem 

splateného kapitálu úroveň potrebnú k udrţaniu úverovej kapacity ESM, môţe Správna rada 

jednoduchou väčšinou rozhodnúť o rozdelení dividendy medzi členské krajiny eurozóny a to 

na základe podielového kľúča.  

3.3.3 Nástroje ESM, zapojenie MMF a aktivácia finančnej pomoci ESM 

Medzi nástroje Európskeho mechanizmu stability sa radí: 

 Stabilizačná podpora ESM 

ESM môţe poskytnúť krátkodobú alebo strednodobú stabilizačnú podporu členským 

krajinám eurozóny, ktoré majú váţne problémy s financovaním. Predpokladom pre prístup 

k tejto podpore bude makroekonomický ozdravný program. Doba trvania programu 

a splatnosť pôţičiek bude závisieť na povahe nerovnováh a vyhliadkach členského štátu 

eurozóny na obnovení prístupu na finančné trhy počas doby, v ktorej budú k dispozícii zdroje 

ESM.  

 Facilita pre podporu na primárnom trhu 

S cieľom maximalizovať nákladovú efektívnosť podpory, môţe ESM na primárnom 

trhu nakupovať dlhopisy členských štátov, ktoré majú váţne problémy s financovaním. 

                                                
14  Podiel na ESM = podiel podľa kľúča pre základný kapitál ECB - 0,75* (podiel podľa kľúča pre základný 

kapitál ECB – podiel na HND) 
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Pri poskytovaní finančnej pomoci bude ESM úzko spolupracovať s Medzinárodným 

menovým fondom. Vo všetkých prípadoch sa bude usilovať o aktívnu účasť MMF nielen na 

úrovni technickej, ale aj na úrovni ekonomickej. 

Finančná pomoc zo strany ESM bude vţdy aktivovaná na základe ţiadosti členského 

štátu, ktorá bude podaná ostatným členským štátom eurozóny. O podaní ţiadosti ohľadom 

aktivácie podpory bude Euroskupina informovať Radu. Po prijatí ţiadosti poţiada Rada 

guvernérov Komisiu, aby spolu s ECB vyhodnotila existenciu rizika pre stabilitu eurozóny 

ako celku. Následne by mala Komisia spoločne s Medzinárodným menovým fondom 

a Európskou centrálnou bankou vypracovať dôkladnú analýzu udrţateľnosti verejného dlhu 

daného členského štátu.  

Ďalšie kroky pri aktivácii finančnej pomoci prebiehajú nasledovne:  

 v prípade ţiadosti o finančnú podporu ESM Komisia spoločne s MMF 

a v súčinnosti s ECB vyhodnotí skutočné potreby financovania členského štátu, 

ktorý o podporu poţiadal a tieţ vyhodnotí povahu poţadovaného zapojenia 

súkromného sektoru;  

 na základe tohto hodnotenia poverí Rada guvernérov Komisiu, aby spoločne 

s Medzinárodným menovým fondom a v súčinnosti s Európskou centrálnou 

bankou vyjednala s daným členským štátom, ktorý ţiada o finančnú pomoc, 

makroekonomický ozdravný program- ten bude podrobne popísaný 

v memorande o porozumení;  

 Komisia predloţí návrh rozhodnutia Rade, a tým sa potvrdí makroekonomický 

ozdravný program, Rada guvernérov rozhodne o poskytnutí finančnej pomoci 

a o podmienkach, za akých má byť daná pomoc poskytnutá, po prijatí Radou 

Komisia podpíše memorandum o porozumení menom členských krajín eurozóny 

a s výhradou predchádzajúcej dohody Rady guvernérov, Správna rada následne 

schváli dohodu o finančnej pomoci, ktorá bude obsahovať technické aspekty 

poskytnutej finančnej pomoci;  

 Komisia bude spoločne s MMF a v súčinnosti s ECB zodpovedná za 

monitorovanie makroekonomického ozdravného programu, podá o tom správu 

Rade a Správnej rade a na základe tejto správy rozhodne Správna rada 

vzájomnou dohodou o výplate pôţičky;   
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 po prejednaní v Rade guvernérov môţe Rada na návrh Komisie rozhodnúť 

o zavedení postprogramového dohľadu, ktorý môţe trvať do doby, kým bude 

určitá čiastka finančnej pomoci splatená. 

3.3.4 Zapojenie súkromného sektora a stanovenie cien  

Povaha a rozsah zapojenia súkromného sektora budú určené pre kaţdý prípad 

individuálne, budú závisieť na výsledku analýzy udrţateľnosti dlhu v súlade s praxou 

Medzinárodného menového fondu
15

 a na potenciálnych dôsledkoch pre finančnú stabilitu 

eurozóny. 

Môţu nastať dva prípady: 

1) z analýzy udrţateľnosti vyplynie, ţe makroekonomický ozdravný 

program môţe reálne zaistiť návrat k udrţateľnému vývoju verejného 

dlhu, v tom prípade členský štát, ktorý ţiada o finančnú pomoc uskutoční 

vhodné kroky s cieľom povzbudiť hlavných súkromných investorov 

k zachovaniu expozícií; 

2) z analýzy udrţateľnosti vyplynie, ţe makroekonomický ozdravný 

program nemôţe reálne zaistiť návrat k udrţateľnému vývoju verejného 

dlhu, v tom prípade sa bude od členského štátu, ktorý poţiadal 

o finančnú pomoc ţiadať, aby zahájil aktívne jednania so svojimi 

veriteľmi s cieľom zaistiť ich priamu účasť na obnovovaní dlhu 

a poskytnutie finančnej pomoci bude podmienené tým, aby členský štát 

mal dôveryhodný plán a preukázal dostatočné odhodlanie k zaisteniu 

zodpovedajúceho a primeraného zapojenia súkromného sektora. 

 

 

Pri jednaní s veriteľmi by mal členský štát ţiadajúci o finančnú pomoc dodrţiavať tieto 

zásady: 

 primeranosť- členský štát sa bude snaţiť o primerané riešenie, ktoré súvisí s jeho 

problémom udrţateľnosti dlhu; 

                                                
15 MMF povaţuje dlh za udrţateľný v prípade, ţe dlţník bude aj naďalej schopný hradiť náklady dlhovej sluţby, 

bez toho, aby bola nutná nejaká nereálne veľká úprava jeho príjmov a výdajov. 
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 transparentnosť- členský štát zabezpečí otvorený dialóg s veriteľmi a bude ich 

včas informovať; 

 spravodlivosť- medzi členským štátom a  veriteľmi prebehne konzultácia 

o návrhu akejkoľvek zmeny splátkového kalendára alebo o akejkoľvek 

reštrukturalizácii verejného dlhu s cieľom dosiahnuť riešenie jednaním; 

 cezhraničná spolupráca- pri koncipovaní opatrení pre zapojenie súkromného 

sektora sa bude prihliadať na riziká rozšírenia problémov a k potenciálnym 

dopadom na ostatné členské štáty a tretie zeme.  

Rada guvernérov rozhoduje o štruktúre cien finančnej pomoci pre členský štát, ktorý 

ţiada o finančnú pomoc. ESM bude môcť poskytovať ako pôţičky s pevnou tak aj 

s pohyblivou úrokovou sadzbou. Cena pomoci z ESM bude musieť byť v súlade so zásadami 

Medzinárodného menového fondu pre stanovovanie cien pomoci, rovnako musí zostať vyššia 

neţ náklady na financovanie ESM a bude zahŕňať primeranú rizikovú priráţku. 

Cena pôţičiek poskytnutých z ESM bude mať túto štruktúru: 

 náklady na financovanie ESM; 

 priráţka vo výške 200 bazických bodov
16

, ktorá   sa vzťahuje na celú pôţičku; 

 priráţka vo výške 100 bazických bodov, ktorá sa vzťahuje sa na časť pôţičky, 

ktorá zostane po 3 rokoch nesplatená. 

3.3.5 Status prednostného veriteľa pre ESM a prechod od ESFS k ESM 

ESM bude rovnako ako Medzinárodný menový fond poskytovať finančnú pomoc 

členským štátom v prípade, ţe ich prístup k trhovému financovaniu, ktorý obyčajne pouţívajú 

je narušený. Hlavy štátov a predsedovia vlád s ohľadom na túto skutočnosť konštatovali, ţe 

ESM bude mať tak ako MMF status prednostného veriteľa. Status MMF bude však 

nadradený- bude mať prednosť pred statusom ESM. Tento systém by mal nadobudnúť 

účinnosť 1. júla 2013, bez toho, aby boli dotknuté podmienky akejkoľvek dohody v rámci 

EFSF a nástroja pomoci Grécku.  

Európsky nástroj finančnej stability bude naďalej fungovať aj po júli 2013 a to za 

účelom správy nesplatených dlhopisov. EFSF bude pokračovať vo svojej činnosti pokiaľ 

nebude v plnej výške splatená finančná pomoc poskytnutá z tohto fondu členským krajinám 

                                                
16  Bazickým bodom sa vo finančnej oblasti označuje jedna stotina percenta, teda 1% = 100 bp (bp je 

z anglického Basis point) 
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a pokiaľ nebudú splatené záväzky EFSF v rámci emitovaných finančných nástrojov a všetky 

záväzky k úhrade voči ručiteľom. Nevyplatené a nekryté časti zostatkových úverových 

nástrojov by sa mali previesť do ESM.  

V záujme zaistenia hladkého prechodu od Európskeho nástroja finančnej stability 

k Európskemu mechanizmu stability bude výkonný riaditeľ EFSF poverený prípravami na 

zriadenie ESM. O dosiahnutom pokroku bude pravidelne informovať formou správy 

Pracovnú skupinu pre Euroskupinu. 

3.4 Zhrnutie kapitoly 

Eurozóna v období krízy prechádza veľmi náročnou skúškou. Preto sú v tomto období 

pre ňu, ale aj pre celú Európsku úniu dôleţité inštitúcie, ktoré dohliadajú na chod finančnej 

stability ako Európska centrálna banka, ale aj inštitúcie ako Medzinárodný menový fond, 

ktorý pomáha štátom, ktoré majú problém s platobnou bilanciou.  

Tieto dve inštitúcie sú významné aj z dôvodu, ţe vďaka nim sa podarilo zrealizovať 

myšlienku vytvorenia ESM. Ten je mechanizmom, ktorý by mal od roku 2013 pomáhať 

krajinám, ktoré by ohrozovali stabilitu eurozóny ako celku a mal by nahradiť dva stávajúce 

fondy- Európskeho nástroja finančnej stability a Európskeho mechanizmu  finančnej 

stabilizácie.  
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4 Odhad dopadov Európskeho finančného stabilizačného fondu na 

členské štáty eurozóny 

Stretnutie európskych ministrov v máji roku 2010 bolo významné z toho dôvodu, ako 

som uţ spomínala v predchádzajúcej kapitole, ţe jeho výsledkom bol záchranný balík pre 

eurozónu. Ten bol navrhnutý tak, aby presvedčil finančné trhy, ţe ani slabší členovia 

jednotnej meny by nemali ostať opustení. Hoci tento záchranný balík priniesol čas, nerieši 

základné štrukturálne problémy, ktorým čelia mnohí členovia eurozóny. Týmito členmi je 

najmä pätica krajín s nemilou prezývkou „PIIGS“: Portugalsko, Írsko, Taliansko, Grécko 

a Španielsko (The Economist, 2010). 

Obr. 4.1 Mapa krajín „PIIGS“ 

 

Zdroj: PBS One World, 2011 

V nasledujúcej kapitole sa budem venovať priebehu krízy vo vybraných krajinách 

eurozóny- teda v štátoch „PIIGS“. Budem sa zaoberať ich štátnym dlhom, deficitom 

verejného sektora a to z dôvodu úprav stanovenia postupu pri nadmernom schodku krajín, 

ktorý je definovaný v Protokole o postupe pri nadmernom deficite
17

.   

                                                

17
 Protokol o postupe pri nadmernom deficite je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve 

o fungovaní Európskej únie a hovorí, ţe: „Článok 1: Referenčné hodnoty uvedené v článku 126 ods. 2 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie sú: 

— 3 % pre pomer plánovaného alebo skutočného štátneho deficitu k hrubému domácemu produktu v trhových 

cenách, 

— 60 % pre pomer štátneho dlhu k hrubému domácemu produktu v trhových cenách.“ (ECB- Úradný vestník 

EÚ, 2008). 
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Štátny dlh a deficit verejného sektora bude obsahom nasledujúcej kapitoly aj z toho 

dôvodu, ţe ide o ukazovatele, ktoré sú popísané aj v Pakte stability a rastu
18

, ktorý je rámcom 

pravidiel pre koordináciu národných fiškálnych politík a bol vytvorený, aby dohliadal na 

zdravie verejných financií, ktoré sú predpokladom pre správne fungovanie Hospodárskej 

a menovej únie (Európska Komisia, 2012). 

Ďalej sa budem venovať pomoci, ktorú tieto štáty obdrţali a aký to malo dopad na ich 

na makroekonomické ukazovatele. Dopady pomoci z EFSF budú rozdelené na 

kvantifikovateľné, kde sa budem venovať uţ spomínaným makroekonomickým 

ukazovateľom, a nekvantifikovateľné, kde budú uvedené teoretické poznatky, týkajúce sa 

dopadov.   

4.1 Grécko 

Grécko je členom Európskej únie od 1. januára 1981. Prístupové jednania tohto štátu 

boli kvôli jeho ekonomickej situácii veľmi problematické. Hoci Grécko podalo ţiadosť 

o členstvo uţ v roku 1975, zo vstupu sa radovalo aţ o 6 rokov neskôr. Tým, ţe sa Grécko 

stalo členom Spoločenstiev, pribudol im nový čistý príjemca z európskeho rozpočtu. 

Grécko prijalo euro v roku 2002 spolu s ďalšími dvanástimi štátmi únie, no ani tu 

nebola jeho cesta bezproblémová. Dôvodom bol problém s plnením maastrichtských kritérií, 

ktorých dosiahnutie bolo základnou podmienkou pre prijatie eura ako oficiálneho platidla. 

Kritéria krajina splnila na poslednú chvíľu- v roku 1999 (Euroskop, 2012a). 

Ako uvádza Euractiv (2004), v roku 2004 však Grécko a Európska Komisia potvrdili, ţe 

krajina sa do eurozóny  dostala vďaka falšovaniu štatistických údajov týkajúcich sa deficitu 

verejného sektora. Vykazovaný deficit za rok 1999, v ktorom malo Grécko splniť 

maastrichtské kritériá, aby následne v roku 2001 prijalo euro, bol gréckymi štatistickými 

úradmi definovaný hodnotou 1,8 % HDP. Štatistické úrady však zabudli zahrnúť niektoré 

poloţky, ako napríklad výdaje na obranu a skutočný deficit verejných financií bol 3,4 % HDP. 

V tom čase teda Grécko nespĺňalo kritériá pre vstup do eurozóny a nemalo sa stať jej členom.  

Tento podvrh zo strany Grécka však nebol potrestaný a po 3 rokoch sa konanie voči 

tejto krajine skončilo. Európska únia si bola vedomá, ţe informácie podávané gréckymi 

štatistickými úradmi sú umelo skresľované. Situácia sa opakovala aj v roku 2008 a tom čase 

                                                
18  Viac o rozpočtovej disciplíne v Pakte stability a rastu je k dispozícii v článku č.126 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (Úradný vestník EÚ: Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní EÚ, 2010). 
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uţ ale EÚ poţadovala radikálne zmeny v tejto oblasti, pretoţe uţ napríklad aj Eurostat 

odmietol v danom roku zverejniť deficit verejného sektora, ktorý podľa jeho informácií nebol 

podloţený dostatočne dôveryhodnými  informáciami (Euractiv, 2010a). 

4.1.1 Vývoj verejných financií Grécka v období hospodárskej krízy 

Problém zadlţených verejných financií Grécka (Graf 4.1 Štátny dlh Grécka v % HDP 

v rokoch 2009 – 2014) je zároveň problémom pre celú eurozónu. Ako uviedol grécky minister 

financií, jedným z riešení fiškálnej krízy je podľa neho spoločná emisia dlhopisov krajín 

eurozóny. 

Prudký rast gréckeho rozpočtového deficitu (Graf 4.2 Rozpočtový deficit Grécka 

v rokoch 2007- 2010) a štátneho dlhu, ktoré boli na ťaţko udrţateľnej úrovni, začali na konci 

roka 2009 otriasať nielen európskymi trhmi, ale aj kurzom eura. Trhy začali uvaţovať nad 

vyčlenením Grécka z eurozóny a tieţ o potrebe ozdravenia krajiny jej partnermi. 

Portál Finweb (2010) tvrdí, ţe finančnú záchranu Európska únia vylučovala 

a poţadovala od Grécka výrazné úspory. Komisár Európskej únie pre hospodárske a menové 

záleţitosti označil grécky plán úsporných rozpočtových opatrení za ambiciózny, no 

realizovateľný. Grécky rozpočtový deficit dosiahol v roku 2009 takmer 16 % HDP, vládny 

plán počíta s tým, ţe do roku 2013 ho Grécko zníţi pod úroveň 3 %. 

Grécko chcelo počkať s úspornými opatreniami, pretoţe sa obávalo demonštrácií 

a štrajkov zo strany obyvateľov. Schválenie týchto opatrení znamenalo pre Grékov zníţenie 

reálnej mzdy o 1/5, neskorší odchod do dôchodku a tieţ vyššie dane. To sa im samozrejme 

nepáčilo a obavy Atén sa naplnili (Idnes, 2010a).  

V roku 2010 sa Grécko dohodlo s predstaviteľmi Európskej únie, ţe v priebehu 3 rokov 

získa finančnú pomoc, ktorej suma by sa mala pohybovať okolo 110 mld. eur. Pomoc mala ísť 

nielen z MMF, ktorý schválil úver vo výške 30 mld. eur, ale aj od členských krajín (Idnes, 

2010a).  

Ako uvádza Idnes (2010b), konkrétne od Nemecka malo Grécko obdrţať pomoc vo 

výške pribliţne 22 mld. eur. Články podľa Idnes (2010c) a Idnes (2010d) ďalej uvádzajú, ţe 

Francúzsko malo poskytnúť 17 mld. eur a z Talianska poputovala do Grécka pomoc vo výške 

15 mld. eur. Pre Európsku úniu bol toto prvý prípad, kedy členské štáty mali zachraňovať iný 

členský štát. Významné je to z toho dôvodu, ţe zmluvy takéto prípady zakazujú. Reakcia, 

alebo skôr vysvetlenie, ktoré poskytol portál Idnes (2010e), na vzniknutú situáciu zo strany 
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európskych politikov bolo také, ţe to bolo jediné riešenie na záchranu projektu jednotnej 

európskej meny. 

Graf 4.1 Štátny dlh Grécka v % HDP v rokoch 2009- 2014 

 

Zdroj: MMF (2011a), vlastné spracovanie (roky označené „*“ sú prognózy) 

Aby sa zaţehnala grécka kríza, respektíve, aby sa nešírila ďalej, Európska únia 

pripravila záchranný balík v hodnote 500 mld. eur. Tieto finančné prostriedky mali byť 

poskytnuté štátom ako finančná pomoc, v prípade potreby. Brusel vyčlenil 440 mld. eur na 

dvojstranné pôţičky a zvyšných 60 mld. eur bolo poskytnutých z rezerv. Navyše, v prípade 

potreby bol MMF ochotný a schopný poskytnúť ďalších 250 mld. eur. Po sčítaní by mal tento 

balík teda k dispozícií 750 mld. eur na podporu krajín eurozóny. Týmito tvrdeniami sa 

podarilo upokojiť finančné trhy a burzy (Idnes, 2010f). 

Prvý pokus na záchranu gréckej ekonomiky nevyšiel. To znamená, ţe pomoc vo výške 

skoro 110 mld. eur nestačila. Grécko na 2. pokus svojej záchrany potrebovalo aţ 120 mld. 

eur. To znamená čiastku, takmer o 10 mld. eur vyššiu, ako mu bolo prisľúbené v prvom 

pokuse od MMF a EÚ.  Suma 120 mld. eur, ktorú Grécko potrebovalo na svoju záchranu  

mala pozostávať z 90 mld. eur od Európskej únie, kde mali mať tretinové zastúpenie 

súkromní investori a 30 mld. eur malo ísť z Medzinárodného menového fondu (Idnes, 2011a).   

V júni roku 2011 prišla Európska centrálna banka s tým, ţe chce aby sa pôvodný balík 
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hodnotu aţ 1,5 bilióna eur. Nové peniaze mali byť k dispozícii preto, aby sa ďalej nešírila 

dlhová kríza, napr. do Talianska, to uviedol portál Idnes (2011b).  

Graf 4.2 Rozpočtový deficit Grécka v rokoch 2007- 2010 

 

Zdroj: Eurostat (2012), vlastné spracovanie 

Po prvom neúspešnom pokuse o záchranu Grécka prišla ďalšia negatívna správa, ktorá 

mala ovplyvniť finančnú pomoc pre pokus druhý. Grécko totiţ malo svetu ukázať, ako sa 

snaţí zníţiť svoj schodok, ale v roku 2011 bolo jasné, ţe to nedokáţe. Portál Idnes (2011c) 

uviedol, ţe deficit verejných financií v roku 2011 bol minimálne o 1 percentuálny bod vyšší, 

ako bolo poţadované. Grécko sa zaviazalo, ţe schodok zníţi na 7,6 % HDP, no reálny stav 

schodku v roku 2011 bol 8,6 % HDP. Privatizácia a zníţenie schodku mali byť, ako som uţ 

spomínala, podmienkou pre získanie ďalšej pomoci od EÚ a MMF. Inšpektori ECB, MMF 

a EÚ upozorňovali na 3 hlavné problémy. Prvým problémom bol horší ekonomický výkon, 

druhým bolo problematické zavádzanie niektorých strednodobých opatrení a ako tretí 

problém videli inšpektori výnosy z daní a z privatizácie.  

Kľúčový veritelia zloţení zo zástupcov Európskej únie, Európskej centrálnej banky 

a Medzinárodného menového fondu sa zhodli v októbri roku 2011, ţe by bolo najvhodnejšie 

poslať Grécku 8 mld. eur, čo najskôr. Grécko malo túto pomoc dostať navzdory tomu, ţe 

nesplnilo to, k čomu sa zaviazalo. Z týchto 8 mld. eur, mali členské štáty eurozóny zaplatiť 

5,8 mld. eur a zvyšok mal doplatiť MMF. Táto suma nemala vyriešiť problémy Grécka, mala 

len zaistiť, aby krajina v ďalších týţdňoch neskrachovala (Idnes, 2011d).  
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V tom istom čase, kedy sa EÚ spoločne s MMF a ECB rozhodla, ţe je správne poslať 

Grécku 8 mld. eur, sa dostali na povrch informácie o tom, ţe európski vyjednávači chcú, aby 

bolo Grécku odpustených 60% dlhov. S týmto návrhom prišlo Nemecko. To sa ale nepáčilo 

bankám a súkromným investorom, ktorí navrhovali odpis 40 % dlhu. Pôvodne sa malo 

Grécku škrtnúť len pribliţne 21 %, tak ako to bolo dohodnuté na mimoriadnom summite 

eurozóny, ktorý sa konal v júli. Rýchlo sa ale ukázalo, ţe odpis dlhu v takejto výške by 

nestačil na záchranu krajiny (Idnes, 2011e).  

Ako uviedol portál Idnes (2011f), nakoniec sa protidlhový summit v Bruseli dohodol 

s bankami, ktoré boli zastupované Inštitútom medzinárodných financií na tom, ţe Grécku sa 

škrtne „len“ polovica, teda 50 % ich dlhov. Herman van Rompuy podotkol, ţe Európska únia 

bude zvaţovať kvôli posilneniu ekonomického vládnutia aj obmedzenú zmenu zmlúv.  

Podľa portálu Idnes (2011g) nastal zlom v októbri roku 2011, kedy sa na summite 

schválila pomoc Grécku vo výške 130 mld. eur. Reakcia gréckeho premiéra Jorgosa 

Papandreua prekvapila, pretoţe vyhlásil, ţe sa v krajine bude konať referendum, či krajina 

túto pomoc príjme, alebo nie. Z prieskumov totiţ vyplynulo, ţe aţ 60 % Grékov je proti 

takémuto scenáru.  

Server BBC uviedol, ţe zo strany gréckeho premiéra ide o veľký hazard s dohodou, 

ktorá bola uzavretá s eurozónou. Tento nečakaný krok zo strany gréckeho premiéra znamenal 

neistotu. Národné vlády, Európska komisia, MMF a ani ECB nepočítali s tým, ţe by Grécko 

pomoc odmietlo a preto nebol pripravený ţiadny iný plán (Idnes, 2011h). Referendum sa však 

v Grécko nakoniec nekonalo. Všetky špekulácie o moţnosti konania referenda podľa portálu 

Idnes (2011i) poprel grécky minister financií. 

November 2011 bol pre Grécko náročný. Nielenţe urobili rozruch ohľadom referenda, 

ktoré sa týkalo finančnej pomoci, ale v EÚ sa začalo otvorene hovoriť o tom, ţe by Grécko 

mohlo opustiť eurozónu. Takáto situácia mohla nastať, pokiaľ krajina nepristúpi na dohodnuté 

podmienky pomoci. Výsledkom mohla byť nielen strata eura, ale aj členstva v Európskej únii. 

Predstavitelia únie sa zhodli na tom, ţe je dôleţitejšia záchrana eura, ako Grécka a tvrdia, ţe 

pokiaľ Grécko v eurozóne zotrvať nechce, nenútia ho (Idnes, 2011j). 

Spolková kancelárka Angela Merkelová sa nechala počuť, ţe na summite EÚ bude 

presadzovať zmenu Lisabonskej zmluvy o fungovaní EÚ a vznik fiškálnej únie. Podľa nej, je 

práve fiškálna únia prostriedkom na to, aby sa v budúcnosti zabránilo krízam, v akej sa 
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zmietala eurozóna. Zmeny v zmluve by sa mali podľa portálu Idnes (2011k) týkať hlavne 

dodrţiavania rozpočtových pravidiel.  

Ďalším problémom, ktorý sa vyskytol boli európske banky. Tie potrebovali navýšiť 

kapitál o 115 mld. eur na prekonanie dlhovej krízy. Táto suma bola vyššia takmer o 8 %, neţ 

sa predpokladalo. Tieto informácie uviedol Európsky bankový úrad. Potreba nových peňazí 

vzrástla hlavne u nemeckých, španielskych a talianskych bánk. Dodatočný kapitál pre banky 

bol potrebný kvôli tomu, aby sa dôleţitý ukazovateľ kapitálovej primeranosti
19

 dostal na 

úroveň 9 %. Európske banky mali miliardy eur v rizikových vládnych obligáciách a spolu 

s prehlbovaním krízy sa investori obávali, ţe banky nebudú schopné vyrovnať sa so stratami 

z týchto obligácií (Idnes, 2011l). 

Problém s bankami pokračoval. V decembri roku 2011 si podľa informácií z portálu 

Idnes (2011m) uloţili banky v ECB rekordnú sumu peňazí, ktorá sa pohybovala okolo 347 

mld. eur. Celá situácia, ktorá vznikla, bola odrazom toho, ţe na medzibankových trhoch 

vládla neistota a nedôvera. Údaje o týchto vkladoch komerčných bánk boli jasným signálom 

problémov európskeho bankového systému, v ktorom sa pod tlakom krízy štátnych dlhov 

prehlbovala kríza medzibankového trhu. 

Na začiatku januára roku 2012 Grécko uviedlo, ţe pokiaľ nedostane ďalšiu finančnú 

pomoc, do marca skrachuje, uviedol portál Idnes ( 2012a). 

Koncom januára prišli správy o tom, ţe súkromní veritelia Grécka- teda európske banky 

a poisťovne sa rozhodli odpustiť krajine aţ 70 % dlhu. Dohoda s bankami bola pre Grécko 

kľúčová z dôvodu prijatia druhej pomoci, bez ktorej by krajina pravdepodobne padla. Štátny 

dlh Grécka presahuje 350 mld. eur  a na súkromných veriteľov z toho pripadá asi 200 mld. 

eur. Odpísanie dlhu by malo zníţiť zadlţenie krajiny do roku 2020 z pôvodných 160 % HDP 

na 120 % HDP. Ekonómovia však tvrdia, ţe je to nedostatočné a buď by Grécko malo 

eurozónu opustiť, alebo by sa jej malo odpustiť viac, čo by znamenalo straty vo verejnom 

sektore. Nemecký minister sa v tom čase vyjadril na adresu Grécka, ţe záchranný balík pre 

túto krajinu nie je jednoduché zostaviť. Je to z toho dôvodu, ţe Grécko si za posledné 2 roky 

neplnilo svoje povinnosti, ktoré sa týkali ekonomických a fiškálnych reforiem. Preto by sa 

Grécko malo vzchopiť a začať plniť sľuby (Idnes, 2012b). 

Koniec januára bol významný aj z toho dôvodu, ţe sa zišli predstavitelia štátov a vlád 

krajín únie, aby na summite doladili nový pakt rozpočtovej zodpovednosti. Úlohou tohto 

                                                
19 Tento ukazovateľ vyjadruje pomer kvalitného kapitálu k celkovým aktívam banky. 
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paktu malo byť predovšetkým zabránenie opakovaniu krízy. Na summite sa venovalo aj 

zvyšovaniu konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Taktieţ sa dohadovalo o začiatku 

fungovania ESM, ktorý bol predbeţne stanovený na júl 2012. K dispozícii by malo byť 500 

mld. eur pre krajiny s problémami, ktoré si nedokáţu pomôcť samy. ESM mal pôvodne 

fungovať aţ od roku 2013, no Nemecko bojovalo za to, aby sa realizácia urýchlila 

a fungovanie začalo uţ tento rok (Idnes, 2012c). 

V strede februára sa zdalo, ţe Európe na čele s Nemeckom začína dochádzať 

trpezlivosť, uviedol portál Idnes (2012d). Nemecko vyhlásilo, ţe od Grécka by bolo vhodné, 

keby ukázalo činmi to, čo slovami nasľubovalo. Výmenou za pomoc zo záchranného balíčka 

by malo Grécko tento rok  ušetriť okolo 325 mil. eur. Krajina by mala tieţ začať pracovať na 

svojej konkurencieschopnosti, tvrdí EÚ. 

Koncom februára sa v Bruseli stretli ministri financií, ktorých úlohou bolo rozhodnúť, 

či si Grécko zaslúţi ešte jednu šancu na záchranu v podobe pôţičky o veľkosti 130 mld. eur. 

Atény s pôţičkou počítali, no postoj najsilnejšej krajiny- Nemecka, bol nejasný. Podľa portálu 

Idnes (2012e), nemecký minister financií uviedol, ţe by asi bolo najlepšie nechať Grécko 

skrachovať. Grécko sa totiţ podľa ministra nedokáţe vysporiadať so škrtmi, ktoré mu boli 

nariadené. Naviac, grécke obyvateľstvo sa proti reformám bráni stávkami a to nepomáha 

vláde plniť sľuby. 

Nakoniec bolo rozhodnuté, ţe Grécko finančnú injekciu v podobe 130 mld. eur predsa 

len dostane. Dohodli sa na tom lídri EÚ na summite v Bruseli. K tomu krajina získa aj ďalšie 

výhody- Grécko zaplatí niţšie úroky z prvej pomoci, banky škrtnú krajine 100 mld. eur 

a ECB sa vzdá úrokov z dlhopisov. Idnes (2012f) uvádza, ţe schválenie tejto pomoci bolo 

významným krokom k uchráneniu Grécka pred krachom, no nebol to liek na krízu. MMF 

nebol rozhodnutý, koľko prispeje do záchrannej injekcie pre Grécko. 

Téma problémov bánk, ktorá bola popísaná vyššie sa posunula ďalej. Európska 

centrálna banka sa rozhodla vyhovieť poţiadavkám komerčných bánk a ostatných inštitúcií 

a poskytla im lacné, trojročné úvery v hodnote pribliţne 530 mld. eur. Tieto pôţičky boli 

poskytnuté v rámci druhého kola programu LTRO (Long- Term Refinancing Operation). 

V rámci prvého kola tohto programu poskytla ECB úvery v hodnote pribliţne 500 mld. eur 

(Idnes, 2012g). 

Na začiatku marca sa Grécku opäť podarilo prekvapiť všetkých, ktorí mu verili. Na 

povrch sa dostali informácie o tom, ţe v čase, keď krajina ţiadala o finančnú pomoc prvýkrát, 
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nakupovalo Grécko zbrane, ktorých hodnota bola skoro 1 mld. eur, uvádza portál Idnes 

(2012h). Zaujímavá je skutočnosť, ţe Grécko tieto zbrane nakupovalo od európskych krajín. 

Najväčší obchod urobilo Grécko v roku 2010 s Francúzskom, ktorý dosiahol hodnotu 871 mil. 

eur. Ďalšími krajinami, ktoré boli za výrazné šetrenie Grécka- Holandsko a Nemecko, predali 

Grécku vozidlá a elektroniku v hodnote 90 mil. eur. Boli zverejnené informácie, ktoré tvrdili, 

ţe Grécko nakupovalo z týchto významných krajín zbrane z toho dôvodu, aby si získalo 

v budúcnosti ich podporu.  

Začiatkom marca sa MMF na čele s Christine Lagardeovou rozhodol, ţe zo 130 mld. 

eur, ktoré boli určené pre Grécko ako druhý záchranný balíček, poskytne 28 mld. eur. 

Zvyšných 102 mld. eur bude z eurozóny. Úver mal byť poskytnutý v splátkach na 4 roky 

(Idnes, 2012i). 

Ako uviedol Idnes (2012j), ministri financií eurozóny sa koncom marca dohodli na 

navýšení eurovalu. Nie je isté, koľko bude konečná suma, no k dispozícií by malo byt okolo 

800 mld. eur. Ďalšie navyšovanie nie je zo strany Európskej únie vylúčené. Preto je moţné, ţe 

v blízkom čase sa uskutočnia ďalšie jednania ohľadom objemu finančných prostriedkov 

v záchrannom mechanizme. Zverejnená bola totiţ aj hodnota 1 bilión eur, no zatiaľ nie je nič 

jasné. 

Graf 4.3 Celková pomoc poskytnutá Grécku (v mld. eur) 

 

Zdroj: EFSF (2012a), vlastné spracovanie 
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4.2 Írsko 

Írsko vstúpilo do Európskej únie 1. januára 1973. Írsky vstup do vtedajších Európskych 

spoločenstiev (ES) zoţal veľkú podporu a úspech, pretoţe v referende, ktoré sa konalo 10. 

mája 1972 vyjadrilo súhlas so vstupom aţ 83 % voličov.   

Zapojenie do vnútorného trhu znamenal pre Írsko koniec obmedzení na britskom trhu. 

Krajina dokázala výborne vyuţiť aj štrukturálne fondy, z ktorých šli peňaţné prostriedky 

hlavne na investície do vzdelania a infraštruktúry. Írsko dlhé obdobie trpelo problémom 

emigrácie, no po vstupe sa stalo krajinou, do ktorej naopak ľudia prichádzali prácu hľadať. 

Írsky hospodársky rast bol však výrazne poznačený hospodárskou krízou.  

Írsko dáva pravidelne moţnosť svojim občanom vyjadriť sa v referendách k európskym 

otázkam. Pri vyjednávaní ohľadom Lisabonskej zmluvy táto krajina podporovala zachovanie 

ústavného textu. Pre írsku vládu bolo prioritou zachovanie jednomyseľnosti v daňových 

otázkach a ochrana írskej neutrality vo vojenských otázkach. Írsko si presadilo tieţ uchovanie 

výnimočného postavenia pri súdnej spolupráci v trestných veciach a taktieţ výnimočné 

postavenie pri policajnej spolupráci, kde sa môţe rozhodovať v jednotlivých prípadoch, či sa 

zapojí alebo nie. 

Lisabonskú zmluvu Írsko ako jediná krajina neratifikovalo v referende. Proti sa 

postavilo necelých 54 % voličov. Írska vláda bola ochotná referendum zopakovať len 

v prípade, ţe dostane ďalšie záruky. Táto krajina dostala prísľub zachovania vlastného 

komisára, bola jej tieţ zaručená neutralita, daňová autonómia a nespochybňovanie ustanovení 

jej ústavy, ktoré sa týkali práva na ţivot, vzdelanie a rodinu. Záruky boli schválené formou 

medzivládnych dohôd, ktoré nepodliehali ďalšej ratifikácií v členských štátoch. Írsko 

nakoniec v druhom referende Lisabonskú zmluvu ratifikovalo 67,1 % hlasov (Euroskop, 

2012b). 

4.2.1  Vývoj verejných financií Írska v období hospodárskej krízy 

Írsko sa stalo ďalším adeptom na pomoc od Európskej únie. Podobne ako Grécku mu 

totiţ hrozilo, ţe nezvládne svoje financovanie (Graf 4.4 Štátny dlh Írska v % HDP v rokoch 

2009- 2014). Tieto informácie vyšli na povrch uţ v roku 2010. Vysoké výnosy z írskych 

dlhopisov sa stali problémom, o ktorý sa začali zaujímať aj krajiny eurozóny. Tieto výnosy 

v roku 2010 dosahovali podobné hodnoty, ako grécke v dobe, keď Grécko zaţiadalo 

o finančnú pomoc od EÚ.  
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Írsko malo však výhodu v tom, ţe peniaze nepotrebovalo hneď. Jeho rezervy mu mali 

vystačiť do polovice roka 2011 (Graf 4.6 Celková pomoc poskytnutá Írsku (v mld. eur)). 

Úroky stúpali z dôvodu, ţe klesala dôvera investorov v schopnosť Írska pretlačiť tvrdé 

úsporné opatrenia (Idnes, 2010g).  

V novembri roku 2010 vyslala trojka svojich zástupcov do Dublinu, aby overili situáciu 

bankového sektora v krajine. Cieľom bolo zistiť, či krajina bude v budúcnosti potrebovať 

pomoc od Európskej centrálnej banky, Medzinárodného menového fondu a Európskej 

komisie. V tom čase, bol bankový sektor Írska „nadopovaný“ uţ 60 mld. eur, ktoré poskytlo 

samo Írsko na záchranu svojich bánk. Týmto krokom prispela krajina k ešte vyššiemu 

schodku verejného sektora (Euractiv, 2010b).  

Graf 4.4 Štátny dlh Írska v % HDP v rokoch 2009- 2014 

 

Zdroj: MMF (2011a), vlastné spracovanie (roky označené „*“ sú prognózy) 

Portál Euractiv (2010c) koncom novembra prišiel s článkom o dohode medzi EÚ 

a Írskom, ktoré poţiadalo o finančnú pomoc. Záchranný balíček pre Írsko sa mal pohybovať 

v hodnote okolo 80- 90 mld. eur. Pomoc mala byť financovaná z EFSF a EFSM. Peniaze mali 

byť uvoľnené pod podmienkou prijatia úsporných opatrení, týkajúcich sa hlavne zníţenia 

schodku verejného sektoru a opatrení súvisiacich so šetrením na sociálnych dávkach. 

Podľa portálu Euractiv (2010d) sa Írsko dostalo aj do iných ako finančných problémov. 

Ţiadosť o finančnú pomoc od EÚ sa stala dôvodom vzniku politickej krízy v krajine. Okrem 

tejto krízy hrozili Írsku aj stávky obyvateľov proti plánovaným úsporným opatreniam. 
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Úsporné opatrenia sa ale stali podmienkou pre poskytnutie finančnej injekcie a Írsko sa 

muselo s touto situáciou vysporiadať. 

Prijatie írskeho „zoštíhleného“ rozpočtu, ako podmienky pre poskytnutie pomoci, bolo 

ohrozené. Dôvodom toho bol pravdepodobne štvorročný ozdravný plán pre Írsko, ktorý 

predstavil jeho premiér. Počítalo sa v ňom totiţ s najrozsiahlejšími úspornými opatreniami 

v histórií krajiny.  

V tomto pláne sa Írsko zaviazalo, ţe ušetrí 15 mld. eur napríklad tým, ţe zvýši sadzbu 

dane z pridanej hodnoty, zníţi počet štátnych úradníkov a zníţi minimálnu mzdu. Tieto 

opatrenia sa odrazili na argumentoch zo strany opozície, časti obyvateľstva, odborov ale aj zo 

strany prívrţencov ministra. Hrozbou bolo to, ţe v prípade, ak rozpočet neprejde, kríza sa 

bude v Írsku prehlbovať (Euractiv, 2010e).   

Graf 4.5 Rozpočtový deficit Írska v rokoch 2007- 2010 

 

Zdroj: Eurostat (2012), vlastné spracovanie 

Ako ďalej uvádza Euractiv (2010f), ministri financií sa 29.11.2010 dohodli na tom, ţe 

Írsko dostane pôţičku v hodnote aţ 85 mld. eur. Náprava škôd na finančných trhoch pohltila 

pribliţne 35 mld. eur, z toho asi 10 mld. eur predstavovala okamţitá pomoc. Zvyšok balíčka 

krajina vyuţila na uzdravenie verejného sektora. Na pomoci Írsku sa okrem Európskej únie, 

ktorá poskytla 45 mld. eur, podieľal aj Medzinárodný menový fond sumou 22,5 mld. eur.  Do 

pôţičky, ktorú poskytol Brusel bola zahrnutá aj pomoc od nečlenských krajín eurozóny. 
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Konkrétne to boli krajiny Veľká Británia, ktorá poskytla 4,8 mld. eur,  Dánsko s 393 mil. eur 

a Švédsko, ktoré pomohlo Írsku sumou 598 mil. eur.  

Začiatkom roka 2012 bolo zverejnené, ţe Írsko môţe čerpať ďalšiu časť pôţičky, 

pretoţe splnilo podmienky pre zníţenie rozpočtového schodku verejného sektoru. A dokonca 

bolo úspešnejšie, neţ sa očakávalo. Táto krajina však aj naďalej čelí problémom, ktoré sa 

týkajú najmä uţ spomínanej nezamestnanosti, ale aj útlmu domáceho dopytu 

a spomaľujúceho sa rastu obchodných partnerov. Írsko však plánuje návrat na dlhopisové trhy 

uţ v polovici tohto roka, po tom, čo ich v septembri roku 2010 opustilo. Dôvodom bolo to, ţe 

úroky írskych dlhopisov prekročili hranicu 7 %. Do roku 2015 by mala krajina zníţiť deficit 

rozpočtu verejného sektora pod 3 % (Idnes, 2012k). 

Graf 4.6 Celková pomoc poskytnutá Írsku (v mld. eur) 

 

Zdroj: EFSF (2012b), vlastné spracovanie 
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stability.  Z hľadiska výkonnosti bola krajina uţ v roku 2004 prekonaná niektorými z unijných 

nováčikov, ako napr. Cyprom, Slovinskom či Českou republikou (Euroskop, 2012c). 

4.3.1 Vývoj verejných financií Portugalska v období hospodárskej krízy 

V apríli roku 2011 sa Portugalsko priznalo, ţe má problémy a bude potrebovať pomoc 

od Európskej únie. Problémy sa opäť týkali bánk. Šlo o skutočnosť, ţe banky nemali kapitál 

a teda nemali ako nakupovať dlhopisy. Krajina predala pokladničné poukáţky v hodnote asi 1 

mld. eur, no úroky z nich však vzrástli.  

Výnosy z portugalských dlhopisov šli prudko nahor, najmä od demisie vlády a boli tak 

vysoké, ţe financovanie štátneho dlhu sa stalo dlhodobo neudrţateľným (Graf 4.7 Štátny dlh 

Portugalska v % HDP v rokoch 2009 – 2014). 

Graf 4.7 Štátny dlh Portugalska v % HDP v rokoch 2009- 2014 

 

Zdroj: MMF (2011a), vlastné spracovanie (roky označené „*“ sú prognózy) 
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Európskej únie, tieto informácie priniesol portál Idnes (2011f). Finančná pomoc sa v tom čase 

odhadovala na 70- 80 mld. eur. Tieto prostriedky mali byť poskytnuté z MMF a zo 

záchranných mechanizmov EÚ. Súčasťou dohody o poskytnutí pomoci Portugalsku, o ktorej 

sa jednalo v Maďarsku, mali byť aj prísne úsporné opatrenia. 

V máji roku 2011 ministri financií schválili pomoc Portugalsku vo výške 78 mld. eur. 
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a EFSM. Na tejto pomoci sa krajina dohodla s tzv. trojkou- teda s Európskou centrálnou 

bankou, Medzinárodným menovým fondom a Európskou komisiou. Portugalsko sa po Grécku 

a Írsku stalo treťou krajinou, ktorej bol poskytnutý záchranný balíček (Mediafax, 2011). 

Skutočnosť, ţe Portugalsko priznalo problémy a obdrţalo finančnú pomoc znamenala, 

ţe táto krajina bude pod drobnohľadom tzv. trojky.  Týmto trom inštitúciám šlo hlavne 

o plnenie podmienok, ktoré sa týkali poskytnutých prostriedkov. Portugalská vláda v tom čase 

priznala, ţe má problémy najmä so zniţovaním rozpočtového deficitu (Graf 4.8 Rozpočtový 

deficit verejného sektora Portugalska v rokoch 2007- 2010). Analytici sa ale predbeţne zhodli 

na tom, ţe krajina ďalšiu pomoc potrebovať nebude (Ihned, 2011a). 

Graf 4.8 Rozpočtový deficit verejného sektora Portugalska v rokoch 2007- 2010 

 

Zdroj: Eurostat (2012), vlastné spracovanie 

V septembri 2011 bola Portugalsku podľa Idhned (2011b) vyplatená ďalšia časť 

dohodnutej úverovej pomoci vo výške 11,5 mld. eur. Aj po tomto vyplatení sa však situácia 

v krajine kontrolovala. 

Podľa najnovších informácií od portugalského premiéra, ktoré zverejnil Mediafax 

(2012), by sa krajina mala vrátiť na dlhopisové trhy uţ v septembri roku 2013. V prípade 

potreby však nevylučuje rozšírenie pomoci od EÚ a MMF. Podľa hodnotenia trojky, je 

Portugalsko na tom dobre, no stále existujú určité riziká. Tým je podľa Medzinárodného 

menového fondu, Európskej komisie a Európskej centrálnej banky napríklad aj moţný rast 

miery nezamestnanosti. 
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Graf 4.9 Celková pomoc poskytnutá Portugalsku (v mld. eur) 

 

Zdroj: EFSF (2012b), vlastné spracovanie 

4.4 Španielsko 

Španielsko je členom Európskej únie od 1. januára 1986. Pre túto krajinu sú dôleţité 

štrukturálne fondy, ktoré výrazne prispeli k rozvoju, transformácii a ekonomickému rastu 

Španielska predovšetkým v časoch jeho vstupu. Zdroje boli vyuţité predovšetkým na 

zlepšenie infraštruktúry a na zniţovanie nezamestnanosti.  

Španielsko to nemalo jednoduché s negociačnými jednaniami, pretoţe problémom sa 

stalo poľnohospodárstvo. So vstupom Španielska do Spoločenstiev sa mala rozšíriť rozloha 
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poľnohospodárskej produkcie a z rastu nezamestnanosti. Ďalším problémom bola rybolovná 

politika, predovšetkým veľkosť španielskeho rybárskeho loďstva. Všetky problémy boli však 

nakoniec vyriešené a v roku 1985, bola zmluva o pristúpení Španielska podpísaná. Išlo 

o najdlhšie trvajúce jednania vo dovtedajšej histórii (Euroskop, 2012d).   

4.4.1 Vývoj verejných financií Španielska v období hospodárskej krízy 

V júni roku 2010 Španielsko prvýkrát priznalo, ţe má problém. Niektoré španielske 

banky sa totiţ dostali do krízy likvidity a zahraničné banky im odmietali poskytovať 
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čase vyjadrilo, ţe krajina nestojí na prahu dlhovej krízy gréckeho typu a ţe nepremýšľajú nad 

finančnou záchranou, akú obdrţalo Grécko. 
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Španielsko potrebovalo v júli 2010 získať na splatenie starých dlhov pribliţne 16 mld. 

eur. Bolo schopné si poţičať na trhu, no rizikové priráţky k úrokom z jeho dlhopisov rástli.  

Krajina vyhlásila, ţe problém s bankami má, no má v pláne rozpočtové úspory a štrukturálne 

ekonomické reformy, aby si obnovila dôveru (Ihned, 2010a). 

Portál Ihned (2010b) priniesol informácie o tom, ţe Španielske obyvateľstvo hrozilo 

štrajkom, pretoţe sa mu nepáčili plánované úsporné opatrenia vlády. Reformy sa mali týkať 

pracovného trhu, pretoţe Španielsko uţ dlhšiu dobu trápi vysoká nezamestnanosť. 

V roku 2011 Eurosprávy priniesli článok o tom, ţe Španielsko je na tom dosť zle 

a v prípade jeho ţiadosti o pomoc od Európskej únie by nastal problém. EÚ by podľa tohto 

portálu nemala finančné prostriedky na záchranu krajiny. Španielsko muselo v roku 2011 

prefinancovať takmer  20 % svojho dlhu, čo predstavovalo pribliţne 200 mld. eur. Okrem 

dlhu mala krajina problém aj s uţ spomínanou nezamestnanosťou  a tieţ korupciou. 

Graf 4.10 Štátny dlh Španielska v % HDP v rokoch 2009- 2014 

 

Zdroj: MMF (2011a), vlastné spracovanie (roky označené „*“ sú prognózy) 

Krajina však momentálne neuvaţuje o jednaniach s Európskou úniou ohľadom 

finančnej pomoci. Podľa Španielska by tieto jednania boli najhorším moţným  výsledkom 

dlhovej krízy, s akým by sa krajina stretla. Podľa českých novín (2012) je však rast nákladov 

na obsluhu španielskeho dlhu (Graf 4.10 Štátny dlh Španielska v % HDP v rokoch 2009- 

2014)  momentálne zdrojom nervozity na finančných trhoch pretoţe úroky, ktoré musí krajina 

platiť, sú podľa expertov dlhodobo neudrţateľné a nezvládnuteľné. 
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Graf 4.11 Rozpočtový deficit verejného sektoru Španielska v rokoch 2009- 2014 

 

Zdroj: Eurostat (2012), vlastné spracovanie 

4.5 Taliansko 

Taliansko je zakladajúcim členom Európskej únie. Uţ od 50. rokov bolo zástancom 

myšlienky únie európskych štátov a práve podpora tejto idey podnietila radu krokov 
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V júni 1955 sa v Mesine uskutočnila konferencia, ktorá mala mať významný vplyv na 

vytváranie európskych dejín. Taliansky minister zahraničia, Gaetano Martino, spoločne 

s kolegami z Belgicka, Francúzska, Luxemburska, Nemecka a Holandska sa tu zhodli na 

zahájení procesu európskej ekonomickej integrácie, ktorá sa mala stať nástrojom 

uskutočnenia budúcej politickej únie. Táto konferencia umoţnila vznik Európskeho 

hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu- Euratom. 

Pozornosť Európy na Taliansko sa uprela pri jeho predsedníctve v 2. polovici roku 

1990. Práve vtedy boli poloţené základy pre zavedenie spoločnej meny euro a tieţ bol 

stanovený dátum prechodu k druhej etape vývoja hospodárskej a menovej únie (Euroskop, 

2012e).  
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4.5.1 Vývoj verejných financií Talianska v období hospodárskej krízy 

V auguste 2011 boli zverejnené informácie o tom, ţe aj Taliansko má problémy a začalo 

komunikovať s Európskou úniou. Rozhovory sa začali kvôli talianskym dlhopisom, ktoré 

prestávali byť na trhu zaujímavé. V tom čase ale Taliansko vylúčilo, ţe by o pomoc ţiadalo, 

hoci sa začalo rozprávať o tom, ţe by sa stalo ďalším adeptom na pomoc od EÚ.  

Portál Čas (2011) uviedol, ţe taliansky parlament v lete schválil balíček úsporných 

opatrení,  no vyskytli sa pochybnosti o tom, či to krajina dokáţe splniť. Vládne výdavky 

plánovali zníţiť o 48 mld. eur. 

Problém nastal v novembri roku 2011, kedy ECB zistila, ţe banky sa začali zbavovať 

talianskych dlhopisov, pretoţe sa tým chceli chrániť pred prehlbovaním dlhovej krízy. 

Európske banky vlastnili v tom čase taliansky dlh vo výške okolo 300 mld. eur. Banky boli 

tvrdo zasiahnuté stratami z gréckych dlhopisov a takýmto spôsobom chceli vyriešiť situáciu. 

ECB sa snaţila vytvárať dopyt po dlhopisoch, ktorý by pravdepodobne bez jej pričinenia ani 

neexistoval a snaţila sa tým zlacniť financovanie Ríma (Aktuality, 2011). 

Graf 4.12 Štátny dlh Talianska v % HDP v rokoch 2009- 2014 

 

Zdroj: MMF (2011a), vlastné spracovanie (roky označené „*“ sú prognózy) 

Podľa analytikov bol problém Talianska v obnovení dôvery na trhu. Taliansko 

potrebovalo v tom čase trhy presvedčiť o tom, ţe nepotrebuje pomoc od MMF a samo dokáţe 

zaviesť fiškálne opatrenia a štrukturálne reformy. Predstaviteľ MMF Arrigo Sadun, sa nechal 
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počuť, ţe hoci má Taliansko bohatú ekonomiku, nedokáţe zniţovať dlh tak, ako sa očakáva 

(Webnoviny, 2011). 

Začiatkom tohto roka vyzval taliansky premiér Mario Monti Nemecko a ďalšie krajiny 

eurozóny k tomu, aby prispeli k zníţeniu nákladov na obsluhu dlhu Talianska. Ako povedal 

premiér, je aj v záujme Nemecka, aby sa zníţili náklady na refinancovanie dlhov krajiny. 

Podľa FinancePortal (2012) sa krajina v roku 2011 ocitla v centre dlhovej krízy a vtedy 

sa jej dlh vyšplhal aţ ku hranici, kedy boli štáty ako Grécko a Portugalsko nútené poţiadať 

o pomoc Európsku úniu. Taliansko je však momentálne ohrozené aj recesiou, čo komplikuje 

vláde jej snahy o zníţenie dlhu verejného sektoru (Graf 4.12 Štátny dlh Talianska v % HDP 

v rokoch 2009- 2014). Hoci sa krajine podarilo presadiť balíček úsporných opatrení v objeme 

33 mld. eur a cieľom Talianska je do roku 2013 vyrovnanie štátneho rozpočtu, nie je zatiaľ 

jasné, ako to dopadne. 

Graf 4.13 Rozpočtový deficit verejného sektora Talianska v rokoch 2007- 2010 

 

Zdroj: Eurostat (2012), vlastné spracovanie 

Rím nakoniec vo februári tohto roka vyhlásil, ţe Taliansko nebude potrebovať pomoc 

od Európskej únie na prekonanie dlhovej krízy. Premiér Monti uviedol na adresu záchranných 

mechanizmov, ţe s nimi súhlasí a tvrdí, ţe sú dôleţitým nástrojom na vytvorenie rovnováhy 

na trhoch, ktorá je momentálne veľmi významná. (Euroinfo, 2012).   
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4.6 Dopady finančnej pomoci a odhad budúcich dopadov Európskeho 

finančného stabilizačného fondu na štáty „PIIGS“ 

Doterajšia pomoc pre vybrané štáty, ktorým som sa venovala v predchádzajúcich 

podkapitolách, zaznamenala pozitívne aj negatívne dopady. Grécko, Portugalsko, Taliansko a 

Írsko sú krajiny, ktoré poţiadali Európsku úniu o finančnú pomoc, pretoţe samy nezvládli 

svoje finančné problémy. Finančná injekcia z Európskej únie štátom pomohla, no zároveň 

spôsobila v niektorých prípadoch aj problémy. Španielsko je jediná krajina z tejto pätice, 

ktorá sa odhodlala na to, ţe situáciu spojenú s dlhovou krízou zvládne sama a o pomoc 

nepoţiadala.  

4.6.1 Kvantifikovateľné dopady  

Pozitívne efekty finančnej pomoci v kategórii kvantifikovateľných dopadov dokazuje 

to, ţe štáty plnili sľuby a podmienky, na ktorých sa dohodli s Európskou komisiou, 

Európskou centrálnou bankou a s Medzinárodným menovým fondom, aby mohli získať ďalšie 

časti pôţičiek. Príkladným štátom  v tomto smere je Írsko, ktoré sa zachovalo asi 

najzodpovednejšie zo všetkých štátov, ktorým bola poskytnutá pomoc. Splnilo podmienky, 

ktoré boli od neho vyţadované a dokonca bolo úspešnejšie, neţ sa od neho očakávalo. 

Ďalšími pozitívnymi dopadmi sú dôkazy o tom, ţe krajinám finančná pomoc pomáha 

postupne zniţovať dlh verejného sektora. Je dôleţité si uvedomiť, ţe nie je moţné tento dlh 

krajín zníţiť z roka na rok. Preto je aj zreteľné, podľa prognóz MMF (2011), ţe dlhy 

verejného sektora krajín sa začínajú zniţovať aţ od roku 2013 (viď Graf 4.1, Graf 4.4, Graf 

4.7, Graf 4.10, Graf 4.12).    

Ako môţeme sledovať na vývoji HDP v jednotlivých krajinách (Tab. 4.1 HDP (v mld. 

eur) krajín „PIIGS“ v rokoch 2009 - 2012), kríza ovplyvnila aj tento významný 

makroekonomický ukazovateľ. Vo väčšine krajín „PIIGS“ HDP klesol z roka 2009 na rok 

2010, kedy sa v Európe najviac začala zaznamenávať sila krízy. Odhady na rok 2012 sú však 

optimistické a opäť môţeme povedať, ţe vo väčšine z týchto štátov HDP začína stúpať.  

Rast HDP je určite spôsobený aj zvyšujúcou sa dôverou voči týmto krajinám. Je moţné, 

ţe v nasledujúcom období krajiny získajú vyšší rating, ktorý kvôli kríze a problémom, ktoré 

vyvolala, stratili. 
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Tab. 4.1 HDP (v mld. eur) krajín „PIIGS“ v rokoch 2009 - 2012 

 2009 2010 2011* 2012* 

Grécko 179,730 171,905 163,310 160,044 

Írsko 160,596 159,906 160,486 162,897 

Portugalsko 159,970 162,099 158,599 155,675 

Španielsko 671,847 670,862 676,058 683,650 

Taliansko 1205,537 1221,160 1228,963 1232,931 

Zdroj: MMF (2011a), vlastné spracovanie (roky označené „*“ sú prognózy) 

Rovnako ako vývoj HDP, tak aj percentuálna zmena inflácie v rokoch 2009- 2012 

svedčí o tom, ţe kríza sa vo väčšine spomínaných krajinách prejavila najvýraznejšie na 

prelome rokov 2009 a 2010. 

Tab. 4.2 Percentuálna zmena inflácie krajín „PIIGS“ v rokoch 2009 - 2012 

 2009 2010 2011* 2012* 

Grécko 1,4 4,7 2,9 1,0 

Írsko -1,7 -1,6 1,1 0,6 

Portugalsko -0,9 1,4 3,4 2,1 

Španielsko -0,2 2,0 2,9 1,5 

Taliansko 0,8 1,6 2,6 1,6 

Zdroj: MMF (2011b), vlastné spracovanie (roky označené „*“ sú prognózy) 

Čo sa nezamestnanosti týka, tak ako môţeme vidieť v Tab. 4.3 Nezamestnanosť 

v krajinách „PIIGS“ v rokoch 2009 - 2012, Grécku sa hodnota stále zvyšuje. Jedným 

z dôvodov sú škrty, ktoré krajina musela podstúpiť, aby získala ďalšiu pomoc od EÚ a tak 

nastalo prepúšťanie nielen štátnych zamestnancov. To sa odrazilo aj v číslach. Rovnaký 

postup podľa môjho názoru nasledoval aj v ostatných krajinách „PIIGS“, ktoré museli kvôli 

plneniu podmienok stanovených EÚ, MMF a ECB škrtať vládne výdaje. Výnimkou v tomto 
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smere nie je ani Španielsko, ktoré o pomoc síce nepoţiadalo, no nezamestnanosť v tomto štáte 

zaznamenáva podľa odhadov MMF (2011) nárast. 

Tab. 4.3 Nezamestnanosť v krajinách „PIIGS“ v rokoch 2009 - 2012 

 2009 2010 2011* 2012* 

Grécko 9,375 12,458 16,484 18,488 

Írsko 11,825 13,625 14,300 13,900 

Portugalsko 10,633 12,042 12,215 13,352 

Španielsko 18,010 20,065 20,700 19,700 

Taliansko 7,808 8,400* 8,200 8,500 

Zdroj: MMF (2011a), vlastné spracovanie (roky označené „*“ sú prognózy) 

Pomoc, ktorú EÚ poskytla bankám, znamenala to, ţe banky neboli uţ tak silno 

zasiahnuté stratami, ktoré pre ne znamenalo odpustenie dlhov krajinám, alebo to, ţe 

nakupovali dlhopisy krajín, ktoré boli dlhovou krízou zasiahnuté najviac. 

4.6.2 Nekvantifikovateľné dopady 

Do pozitívnych nekvantifikovateľných dopadov by som zaradila skutočnosť, ţe 

finančná injekcia podporila a povzbudila štáty k tomu, aby sa vrátili na dlhopisové trhy. 

Medzi negatívne dopady pomoci v tejto kategórii, by som zaradila politické krízy, ktoré 

sa v krajinách vyskytli po tom, ako o pomoc zaţiadali. Príkladom je rovnako Írsko, ktoré 

prepadlo problémom v politickej sfére po tom, ako írsky premiér predstavil štvorročný 

ozdravný plán. Ten istý scenár sa objavil v Grécku, ktoré malo ale váţnejšie problémy 

spojené s politickou krízou. 

TA3 (2011) uviedla, ţe Grécko zaznamenalo výrazné problémy na politickej scéne po 

tom, ako sa objavili informácie o bankrote krajiny. Premiér ţiadal vládu národnej jednoty 

a opozícia si priala predčasné voľby. Grékom to bolo pravdepodobne jedno, pretoţe neverili 

ani jednému z návrhov. Vznik novej koaličnej vlády sa začal rozoberať z dôvodu, aby krajina 

neskrachovala. Spor nastal medzi koalíciou a opozíciou. Opozícia totiţ tvrdila, ţe pokiaľ 

stávajúci premiér zotrvá vo svojej funkcii, opozícia sa nezúčastní na rokovaniach o riešení 

politickej krízy.  

Nielen politická kríza, ale aj štrajky a protesty obyvateľov krajín, ktoré pomoc obdrţali 

stoja určite za zmienku. Obyvateľstvo v týchto krajinách sa väčšinou búrilo z dôvodu 
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nesúhlasu s úpornými opatreniami vlád, ktoré boli nutné pre získanie ďalších častí pôţičiek. 

Vhodným príkladom štátu, ktorý sa potýkal s problémami tohto typu je Grécko. Zákon, ktorý 

obsahoval úsporné opatrenia vyvolal v tejto krajine dvojdňový generálny štrajk, počas ktorého 

sa v Aténach zišlo okolo 100 000 demonštrujúcich obyvateľov. Táto demonštrácia prerástla 

aţ do násilností. Celá situácia vznikla kvôli obsahu zákona. Ten zahŕňal zvyšovanie daní, 

zniţovanie dôchodkov a platov, ale aj rušenie kolektívnych pracovných zmlúv (FinWeb, 

2011).  

V neposlednom rade patrí do tejto kategórie negatívnych dopadov aj zniţovanie 

ratingu
20

 krajín. Nesúvisí to síce priamo s poskytnutou pomocou, ale so situáciou, do akej sa 

krajiny dostali v dôsledku krízy. Rating je štandardný medzinárodný nástroj, ktorý 

meria/hodnotí bonitu krajín zo strany posúdenia jej dôveryhodnosti (Fxstreet, 2012).  Medzi 

najznámejšie ratingové agentúry patria: Standard & Poor´s, Moody´s a Fitch- IBCA (Príloha 

č.2. Súhrnná ratingová stupnica 3 najvýznamnejších ratingových agentúr).  

Ako uvádza portál Topky (2012), najhoršie z krajín „PIIGS“, čo sa ratingu týka je 

nepochybne Grécko, ktorému na začiatku roka 2012 agentúra Moody´s zníţila rating z Ca 

na C. Podľa tejto agentúry majú  štáty „PIIGS“ nasledovný rating: Taliansko A3, Španielsko 

A3, Portugalsko Ba3 a Írsko Ba1 (Aktuálně, 2012). 

4.6.3 Finančná pomoc z ESM 

Nové finančné prostriedky z ESM, o ktoré by štáty museli poţiadať v prípade ich ďalšej 

potreby, by podľa môjho názoru krajinám len prospeli. No krajiny, a tým naráţam hlavne na 

Grécko, si musia uvedomiť, ţe peniaze, ktoré obdrţali, alebo v budúcnosti obdrţia, nie sú 

zadarmo. Finančná pomoc je dotovaná aj z členských krajín eurozóny, napríklad aj zo 

Slovenska. Podľa môjho názoru je nespravodlivé, aby Slovensko financovalo dlhy napríklad 

Grécka, ktoré vo svojej histórii v Európskej únii a eurozóne, nebolo práve príkladným štátom. 

Začalo sa to tým, ţe krajina falšovala štatistické údaje, aby sa dostala do EÚ. Následne 

situácia pokračovala krízou, ktorá sa šírila ďalej. A posledným bodom je fakt, ţe Grécko 

nakupovalo zbrane za 1 mld. eur od krajín Európskej únie v čase, keď ţiadalo o pomoc. 

Krajiny, ktoré pomoc obdrţali alebo obdrţia by mali myslieť aj na to, čo sa stane, ak 

nebudú schopné splácať finančné prostriedky, ktoré získali. Štáty, ktoré poskytli finančné 

prostriedky iným členským krajinám, budú ohrozené tým, ţe sa im peniaze nevrátia. To isté 

                                                
20 Rating vyjadruje stupeň rizikovosti podnikania pre zahraničné spoločnosti v danej krajine a tieţ vyjadruje 

pravdepodobnosť, s akou dané krajiny spĺňajú svoje záväzky.  
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platí aj pre banky, ktoré uţ teraz stratili obrovské mnoţstvo peňazí tým, ţe nakupovali 

rizikové dlhopisy ohrozených krajín a peniaze sa im späť nevrátia vôbec, alebo len vo veľmi 

obmedzenom mnoţstve. 

Nová pomoc, ktorá bude poskytovaná od leta 2012 bude mať podľa môjho názoru na 

krajiny rovnaké dopady, ako mala pomoc predchádzajúca. Na jednej strane krajinám určite 

pomôţe, no na strane druhej sa budú obyvatelia krajín určite búriť proti reformám, ktoré budú 

pre štáty nutné.  

Pozitívne dopady pomoci by v budúcnosti mali určite výrazne priaznivé účinky aj na 

vzťahy Európskej únie a Číny. Čína totiţ uţ na začiatku tohto roka potvrdila, ţe bude 

pokračovať v investovaní do dlhopisov krajín eurozóny. Krajina tvrdí, ţe chce hrať väčšiu 

úlohu pri riešení dlhovej krízy v eurozóne cez MMF a EFSF. Čína má najväčšie devízové 

rezervy na svete a preto sa črtá ako vhodný adept na riešenie dlhovej krízy v eurozóne 

(Aktuality, 2012).  

4.7 Zhrnutie kapitoly 

Štáty „PIIGS“, konkrétne Portugalsko, Taliansko, Írsko, Grécko a Španielsko sú 

krajiny, ktoré doteraz vyuţili pomoc od Európskej únie, Európskej centrálnej banky 

a Medzinárodného menového fondu (okrem Španielska). Sú to krajiny, v ktorých sa dlhová 

kríza prejavila asi najvýraznejšie spomedzi všetkých členských krajín eurozóny. 

Kaţdá z týchto krajín je niečím v tejto skupine výnimočná. Grécko obdrţalo doteraz 

najvyššiu finančnú pomoc, Španielsko o pomoc ani nepoţiadalo, Taliansko má spomedzi 

týchto krajín najväčší štátny dlh, Írsko sa správalo asi najzodpovednejšie v plnení podmienok 

a Portugalsko má výrazný problém s nezamestnanosťou. 

Pomoc, ktorú štáty získali mala pozitívne aj negatívne dopady. Medzi pozitívne dopady 

patrí určite zniţovanie dlhu verejného sektora, obnovenie dôvery a lepšie vyhliadky pre štáty 

na dlhopisových trhoch. Medzi negatívne dopady radím politické krízy, ktoré sa v krajinách 

objavili po informáciách o tom, ţe štáty o pomoc poţiadali a stávky a protesty obyvateľstva 

proti plánovaným škrtom vlád.  
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5 Záver 

Keď v roku 1957 vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo podpisom Rímskej 

zmluvy 6  štátmi Európy, menovej integrácii sa nevenovala zvlášť zvýšená pozornosť. Skôr 

išlo len o koordináciu hospodárskych politík a záleţitosti týkajúce sa kurzu. V tom čase sa 

vyuţíval Brettonwoodsky menový systém, ktorý zaviedol tzv. dohliadaciu funkciu 

Medzinárodného menového fondu, ktorý mal pomocou svojich úverových prostriedkov 

pomáhať krajinám, ktoré sa dostali do problémov s platobnou bilanciou.  

Summit v Haagu, ktorý sa konal v roku 1969 bol jedným z prvých významných 

medzníkov vzniku Hospodárskej a menovej únie. Práve na tomto summite sa prvýkrát riešil 

plán na vytvorenie HMÚ. Vytvorením tohto plánu bol poverený Pierre Werner, ktorého 

Wernerova správa sa stala prvým rozsiahlym plánom vytvorenia Hospodárskej a menovej 

únie. Hoci táto správa nebola úspešná, bola významným krokom na ceste európskej integrácie 

týmto smerom. 

Koniec 70. rokov sa niesol v znamení potreby stabilizácie európskych menových 

kurzov. Iniciatívu prebrala nová Komisia, ktorá sa snaţila vytvoriť nový menový systém. Ten 

začal fungovať v roku 1979 pod názvom Európsky menový systém, ktorého úlohou bola 

stratégia trvalého rastu a stability. Štruktúra EMS sa skladala z troch častí, ktorými boli 

európska menová jednotka ECU, Mechanizmus zmenných kurzov ERM a úverové 

mechanizmy. 

Popri existencii Európskeho menového systému sa neustále diskutovalo o menovej 

budúcnosti Spoločenstva. Ďalší významný medzník vzniku HMÚ nastal v roku 1988. Vtedy 

Európska rada udelila skupine expertov pod vedením J. Delorsa úlohu, aby do roka predloţila 

správu s návrhom na konkrétne etapy vzniku Hospodárskej a menovej únie. 

Správa bola predloţená v roku 1989, vychádzala z Wernerovej správy a obsahovala 

nielen analýzu dovtedajšieho stavu, ale aj detailné návrhy na realizáciu HMÚ. Delors 

navrhoval vznik Hospodárskej a menovej únie v troch etapách. Prvá etapa mala byť 

charakteristická vyuţitím Európskeho menového systému, kedy išlo hlavne o to, aby všetky 

štáty vstúpili do mechanizmu zmenných kurzov. V druhej etape malo ísť o posilnenie 

koordinácie hospodárskych a rozpočtových politík a mala byť zahájená príprava na zavedenie 

novej spoločnej meny. Posledná etapa mala priniesť konečné zavedenie spoločnej meny.  

Na jednaniach, ktoré boli ukončené v roku 1991 v Maastrichte, bola prijatá Zmluva 

o Európskej únii, ktorá sa stala najrozsiahlejšou reformou primárneho práva v histórii. Bolo 
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v nej definované, ţe na základe konvergenčných kritérií bude zahájená 3. etapa vzniku HMÚ. 

Do platnosti vstúpila táto zmluva  v roku 1993 po zloţitom ratifikačnom procese. 

V rokoch 1990 aţ 2002 prebiehali tri etapy vzniku Hospodárskej a menovej únie. 

V prvej etape došlo k dokončeniu jednotného vnútorného trhu a u uskutočneniu voľného 

pohybu tovaru, osôb, kapitálu a sluţieb. V druhej etape boli vytvorené inštitucionálne, 

ekonomické a právne predpoklady na zavedenie spoločnej meny, začal fungovať Európsky 

menový inštitút ako predchodca Európskej centrálnej banky a bola vydaná Zelená kniha 

o vytvorení HMÚ. Rok 1995 bol významný z toho dôvodu, ţe spoločná mena dostala svoje 

meno- euro. Začiatok tretej etapy vytvorenia Hospodárskej a menovej únie bol tieţ začiatkom 

jej oficiálnej činnosti. K fyzickému zavedeniu eura došlo v roku 2002.   

Zavedením eura a vznikom HMÚ bola dokončená menová integrácia, no tento proces je 

stále vo vývoji, pretoţe stále sú štáty, ktoré spoločnú menu neprijali. Momentálne má 

eurozóna 17 členov, posledným štátom, ktorý prijal euro je Estónsko- v roku 2011. 

V roku 2009 vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, ktorá v sebe zahŕňa Zmluvu 

o Európskej únii a Zmluvu o fingovaní Európskej únie. Pre Hospodársku a menovú úniu to 

nebol nijaký významný dokument, čo sa týka zmien, ktoré by ovplyvnili koncepciu  HMÚ, 

ale predstavuje výrazný posun od doby vzniku tohto projektu. Táto zmluva definovala 

právomoci ako výlučné právomoci únie a zdieľané právomoci Únie a zaviedla pojem euro, 

ktorý sa dovtedy vyskytoval v sekundárnej legislatíve. 

Bolo jasné, ţe ako v minulosti, tak aj v súčasnosti nastanú chvíle, kedy situácia vo 

finančnom systéme neostane dlho pokojná a preto bol rok 2007 pre finančné trhy náročný. 

V auguste tohto roka vznikli problémy vo finančnom systéme, ktoré sa premenili z finančnej 

krízy na globálnu hospodársku krízu. Výsledkom bol nielen nárast nezamestnanosti, ale aj 

bankrot podnikov a čoraz vyššie výdaje vlád, aby predišli kolapsu v bankovom systéme. 

V tomto období kríz, je veľmi dôleţitá aktivita medzinárodných inštitúcií, ktoré dbajú 

na to, aby bolo všetko v poriadku. Európska centrálna banka má za úlohu monitorovať 

a hodnotiť finančnú stabilitu a v jej štruktúre sa tomuto cieľu venuje mnoţstvo odborných 

útvarov. ECB má v rámci svojej činnosti v oblasti kríz  dve špecifiká. Jedným z nich je 

krízová prevencia a druhým je riadenie a riešenie kríz, ktoré oprávňuje orgány štátnej správy 

prijať rôzne opatrenia súvisiace s riadením krízy a v rámci reakcií na poruchy na finančnom 

trhu (viac v podkapitole 3.1.2). 
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Podobný význam ako Európska centrálna banka má aj Medzinárodný menový fond. 

Cieľom tejto medzinárodnej finančnej inštitúcie je okrem iného aj poskytovanie pôţičiek na 

prekonanie problémov, ktoré súvisia s problémami platobnej bilancie. MMF má taktieţ dve 

špecifiká v rámci svojej činnosti. Sú nimi rovnako ako u ECB krízová prevencia, ktorá 

vyuţíva nástroje ako dohľad, transparentnosť, nové smery v posilnení prevencie a technickú 

pomoc. Druhým špecifikom je riešenie kríz, ktoré zahŕňa potrebu mať stratégiu, ktorá bude 

vyuţitá v časoch krízy. Podľa MMF sa táto stratégia skladá z 3 základných rovín a to 

prispôsobenie hospodárskej politiky, oficiálne financovanie a zapojenie súkromného sektora 

(viac v podkapitole 3.2.2). 

Nielen inštitúcie ako ECB a MMF sú pripravené riešiť situácie, ktoré nastanú v časoch 

krízy. Európska únia a členské štáty eurozóny sa v máji 2010 dohodli na vytvorení 

takzvaného európskeho mechanizmu stability, ktorý by mal byť záchranným finančným 

balíčkom pre krajiny eurozóny, ktoré budú v budúcnosti postihnuté krízou. Podrobnosti 

o fungovaní, poskytovaní pomoci a aktivácií tohto záchranného balíčka sú uvedené v kapitole 

3.3. Vznik tohto nástroja podľa môjho názoru zapríčinila nedostatočná pripravenosť EÚ na 

situáciu, v akej sa momentálne nachádza.  

Cieľom mojej práce bolo definovať kvantifikovateľné a nekvantifikovateľné dopady 

poskytnutej pomoci z Európskeho finančného stabilizačného fondu na vybrané ekonomiky 

eurozóny a odhadnúť dopady pomoci z ESM v budúcnosti. 

Z toho dôvodu som sa vo svojej práci sústredila na štáty skupiny „PIIGS“- Portugalsko, 

Írsko, Taliansko, Grécko a Španielsko. Sú to krajiny, ktoré, s výnimkou Španielska, poţiadali 

Európsku úniu o pomoc a aj ju obdrţali. Zaoberala som sa dopadmi pomoci na tieto štáty 

a dospela som k záverom, ţe medzi pozitívne dopady by som zaradila postupné zlepšovanie 

stavu dlhu verejného sektora, ktoré ale momentálne ešte nie je úplne zreteľné, no podľa 

odhadov MMF sa čísla začnú vylepšovať uţ od roku 2013. Krajinám pomoc určite pozitívne 

ovplyvnila ekonomickú situáciu- HDP, infláciu a nezamestnanosť, podporila dôveryhodnosť 

týchto krajín a pomohla im s návratom na dlhopisové trhy. 

Ako negatívne dopady pomoci by som klasifikovala určite politické krízy, ktoré 

v krajinách po obdrţaní pomoci vznikali. Taktieţ štrajky a demonštrácie obyvateľstva, ktoré 

sa búrilo proti nutným úsporným opatreniam národných vlád. A ako posledný negatívny 

vplyv, ktorý nesúvisí priamo s pomocou, ale s krízou- zniţovanie ratingu krajín.  
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Pomoc poskytnutá Európskym finančným stabilizačným fondom mala na štáty vo 

všeobecnosti viac pozitívnych ako negatívnych dopadov a preto si myslím, ţe Európska únia 

by mala pokračovať v trende, akým sa uberá, čo sa pomoci týka. Je ale dôleţité povedať, ţe 

hoci sa Európska únia správa zodpovedne, o členských štátoch sa to povedať nedá. Preto by 

sa podľa môjho názoru mali  riadne definovať podmienky, ktorých by sa štáty mali drţať 

a sankciovať štáty, ktoré podmienky nedodrţiavajú.  
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Zoznam skratiek 

ECB  Európska centrálna banka 

  European Central Bank 

ECU  Európska menová jednotka 

  European Currency Unit 

EFSF  Európsky nástroj finančnej stability 

  European Financial Stability Facility 

EFSM   Európsky mechanizmus finančnej stabilizácie 

  European Financial Stabilisation Mechanism 

EMI  Európsky menový inštitút 

  European Monetary Institute 

EMS  Európsky menový systém 

  European Monetary System 

EMÚ  Európska menová únia 

  European Monetary Union 

ERM  Mechanizmus zmenných kurzov 

  Exchange Rate Mechanism 

ES  Európske spoločenstvá 

  European Communities 

ESCB  Európsky systém centrálnych bánk 

  Organisation of the European System of Central Banks  

ESM  Európsky mechanizmus stability 

  European Stability Mechanism 

EÚ  Európska únia 

  European Union 

HDP  Hrubý domáci produkt 
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  Gross Domestic Product 

HMÚ  Hospodárska a menová únia 

  Economic and Monetary Union 

HND   Hrubý národný produkt 

  Gross National Product 

MMF  Medzinárodný menový fond 

  International Monetary Fund 

NBS  Národná banka Slovenska 

  National Bank of Slovakia 

USA   Spojené štáty americké 

  United States of America 
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Príloha č.1. PIIGS a ich dlhy 

 

Zdroj: The New York Times (2010) 
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Príloha č.2. Súhrnná ratingová stupnica 3 najvýznamnejších ratingových agentúr 

 

Zdroj: Trhy.Mesec (2010)  
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Príloha č.3. Kľúč pre stanovenie podielu na kapitáli ESM na základe kľúča pre kapitál 

ECB 

KRAJINA ISO KĽÚČ PRE ESM 

Rakúsko AT 2,783 

Belgicko BE 3,477 

Cyprus CY 0,196 

Estónsko EE 0,186 

Fínsko FI 1,797 

Francúzsko FR 20,386 

Nemecko DE 27,146 

Grécko EL 2,817 

Írsko IE 1,592 

Taliansko IT 17,914 

Luxembursko LU 0,250 

Malta MT 0,073 

Holandsko NL 5,717 

Portugalsko PT 2,509 

Slovensko SK 0,824 

Slovinsko SI 0,428 

Španielsko ES 11,906 

CELKOM EA17 100,000 

Zdroj: Evropská rada (2011), vlastná úprava 
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Príloha č.4. Ratingové hodnotenie EFSF 

 

Zdroj: EFSF (2012b) 


