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1 Úvod 

Tématem této bakalářské práce je nominální a reálná konvergence vybraných států 

Evropské unie k eurozóně. Toto téma je zvláště v posledních dvou desetiletích velmi 

aktuální, neboť evropská integrace směřuje k posílení fungování a konkurenceschopnosti 

hospodářské a měnové unie a k jejímu rozšiřování. Společná měna euro se stala měnou 

celosvětového významu. Již v zakládajících smlouvách EU je kladen důraz na to, aby 

každá země, která je členem Evropské unie, splnila určitá makroekonomická kritéria a stala 

se také členem eurozóny.  

V první kapitole této bakalářské práce se zabývám vymezením pojmu ekonomická 

konvergence a věnuji se jejím dílčím částem, tedy konvergenci nominální a reálné. 

Vysvětlím rozdíl mezi oběma těmito typy konvergencí a soustředím se na jejich aplikaci 

v rámci zemí eurozóny se zaměřením na konkrétní země. Subkapitola o nominální 

konvergenci je vzhledem k tématu této práce věnována nominální konvergenci k eurozóně. 

Vymezí podmínky, které si Evropská unie stanovila pro přijetí členských států do eurozóny 

a pomocí tabulek bude přehledně vysvětleno, jak se jednotlivým zemím dařilo či daří tato 

kritéria splňovat. Součástí první kapitoly bude také vysvětlení pojmu reálná konvergence, 

vysvětlení způsobů jejího měření a objasnění rozdílů mezi reálnou konvergencí a již 

zmíněnou konvergencí nominální.  

Cílem této práce je srovnat dvě vybrané země Evropské unie z hlediska nominální 

a reálné konvergence a zjistit, která z těchto ekonomik k eurozóně konverguje, která 

diverguje a pokusit se objasnit, proč tomu tak je. Aby toto srovnání bylo dostatečně 

názorné, byly vybrány dvě ekonomicky naprosto rozdílné země – Řecko a Nizozemí. Tyto 

dvě země mají v rámci Evropské unie zcela odlišný vývoj a jsou téměř ideálním příkladem 

srovnání úrovně konvergence. Hlavním důvodem pro volbu těchto zemí byla i přes 

srovnatelnou velikost a počet obyvatel jejich rozdílná ekonomická úroveň. Tento rozdíl 

ještě znásobila světová ekonomická krize, jejíž vliv na tyto dva státy a celkově na 

eurozónu bude v této bakalářské práci také zohledněn. Ekonomická recese takového 

rozsahu prověřila schopnost států eurozóny vyrovnat se s ekonomickým propadem a také 

s největším evropským fiskálním problémem – veřejným zadlužením. Otázka veřejného 

dluhu bude jedním z hlavních témat této práce, protože právě tento ukazatel zásadně 
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ovlivňuje ekonomiku obou vybraných zemí a je hlavní příčinou jejich diametrální 

odlišnosti.  

Vzhledem ke krizové situaci v eurozóně v posledních letech zmíním také některé 

nástroje pro dohled nad fiskální politikou členských zemí hospodářské a měnové unie. 

Stručně bude popsán také mechanismus jejich fungování a vzhledem k neustálému vývoji 

řešení této problematiky bude připojena i aktuální informace o postupu evropských 

institucí v této problematice (březen 2012). 

Poslední část této bakalářské práce bude mít za úkol shrnout hlavní rozdíly mezi 

nizozemskou a řeckou ekonomikou a zhodnotit dopady světové ekonomické krize na 

stabilitu těchto ekonomik. Toto srovnání bude prováděno s ohledem na téma práce, tedy 

z pohledu vývoje makroekonomických veličin vypovídajících o stavu nominální a reálné 

konvergence. Na základě těchto ukazatelů a jejich vývoje bude v závěru práce uvedeno, 

zda zkoumané ekonomiky k eurozóně konvergují, nebo naopak divergují. 
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2 Vymezení pojmů nominální a reálná konvergence  

Pojem konvergence je původem z latiny a znamená sbližování, sbíhavost a také 

vývoj vedoucí ke sblížení. V ekonomii znamená konvergence, opačný pohyb se nazývá 

divergence, rozdíly v životní úrovni a zprostředkovaně v ekonomické úrovni a hospodářské 

výkonnosti jednotlivých států, zemí, případně jejich regionů. [1, str. 9] Důležité také je, 

v jakém časovém horizontu a s jakou dynamikou se sledované ekonomiky sbližují. 

Ekonomická konvergence se dělí na nominální a reálnou. Rovněž velmi úzce 

souvisí s dlouhodobým hospodářským růstem a zejména s výzkumem ekonomické teorie 

růstu, jehož cílem je objasnit faktory ovlivňující tempa ekonomického růstu v jednotlivých 

zemích a vysvětlit rozdíly v tempech a úrovních jejich reálných důchodů na hlavu (citace).  

Společně s evropskou integrací získal pojem ekonomická konvergence hlubší 

význam především díky závazku členských zemí vytvořit Hospodářskou a měnovou unii 

(HMU). Aby totiž mohla HMU fungovat, musí být všechny její ekonomiky na srovnatelné 

úrovni. Nejčastějšími makroekonomickými charakteristikami, které se používají pro 

srovnání výkonnosti konvergujících zemí, jsou míra inflace, index srovnatelných cenových 

hladin národních ekonomik, míra nezaměstnanosti, rovnováha účtů platební bilance, vývoj 

zahraničního zadlužení, stav veřejných rozpočtů, vývoj nominálního a reálného efektivního 

kurzu národní měny, úroveň úrokových měr a další měnová a fiskální kritéria. Další 

důležitou charakteristikou je objem reálného HDP na obyvatele, který se vyjadřuje 

v mezinárodně srovnatelných peněžních jednotkách (EUR, USD). 

Na základě vývoje výše uvedených ekonomických ukazatelů v čase je zřejmé, že 

ekonomické prostředí v Evropské unii není zcela homogenní (viz Tabulka 2.1). V tabulce 

je makroekonomická rozdílnost demonstrována na plnění konvergenčních kritérií, která 

jsou v současné době důležitým evropským měřítkem ekonomické výkonnosti. Přestože 

v devadesátých letech došlo k výraznému sblížení evropských ekonomik, stále existují 

výrazné rozdíly mezi jednotlivými státy i regiony. Ty se projevují zejména při srovnávání 

ukazatelů hospodářské vyspělosti a porovnávání úrovně HDP v přepočtu na obyvatele. 

Nutnost sbližování ekonomik proto zesílila s potřebou vytvořit fungující hospodářskou a 

měnovou unii. 
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Tabulka 2.1: Výsledný stav konvergenčních kritérií – referenční rok 1997 (konvergenční 
zpráva z roku 1998) 

 
Deficit  

rozpočtu 
k HDP (%) 

Celkový 
veřejný dluh 
k HDP (%) 

Roční míra 
inflace (%) 

Dlouhodobá 
úr. sazba (%) 

Stabilita 
kurzu 

Stav 1997 1997 
2/1997 až 

1/1998 
2/1997 až 

1/1998 
3/1996 až 

2/1998 

Kritérium 3,0 60,0 2,7 7,8 
Povolené 
rozpětí 
v ERM 

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

Dánsko +0,7 65,1 1,9 6,2 Ano 

Finsko 0,9 55,8 1,3 5,9 Od 10/1996 

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

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

Itálie 2,7 121,6 1,8 6,7 Od 11/1996 

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

Německo 2,7 61,3 1,4 5,6 Ano 

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

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

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

Řecko 4,0 108,7 5,2 9,8 Od 3/1998 

Španělsko 2,6 68,8 1,8 6,3 Ano 

Švédsko 0,8 76,6 1,9 6,5 Ne 

Velká Británie 1,9 53,4 1,8 7,0 Ne 

Průměr EU 2,4 72,1 1,6 6,1 - 

Zdroj: [4] 
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2.1 Nominální konvergence 

Nominální konvergence v Evropské unii znamená, že se jednotlivé státy postupně 

ekonomicky sbližují na základě předem daných konvergenčních kritérií, která musí být 

kandidátskými zeměmi splněna, pokud se chtějí stát členy eurozóny. Tato kritéria jsou 

vymezena ve Smlouvě o fungování EU a ve dvou Protokolech, které jsou součástí 

zakládajících smluv [32].  

Maastrichtská konvergenční kritéria byla stanovena evropskými institucemi jako 

referenční údaje o stavu ekonomik jednotlivých členských států, na základě kterých se 

rozhodne o jejich vstupu do eurozóny [33]. Požadované hodnoty konvergenčních kritérií 

vycházejí z ekonomických výsledků členských zemí EU na počátku devadesátých let 

dvacátého století, z jejich měr inflace, dlouhodobých úrokových sazeb, salda veřejných 

rozpočtů, veřejného zadlužení a z tehdejšího vývoje měnových kurzů. Tyto hodnoty 

doporučili guvernéři centrálních bank tehdejších dvanácti členských zemí EU a chtěli tím 

přimět měnově a fiskálně méně stabilní a odpovědné země EU, aby se před vstupem do 

měnové unie přiblížily stabilnějším a odpovědnějším členům Unie. Konvergenční kritéria 

platí v nezměněné podobě dodnes.  

Povinnost zavést euro vyplývá z přístupových smluv k EU všech členských států. 

Myšlenka společné měny je stará jako Evropské společenství samotné, ale její realizace 

byla možná až mnohem později, a to v letech 1999 (zavedení bezhotovostní jednotky 

ECU) a v roce 2002 (fyzické zavedení eura). 

2.2 Maastrichtská konvergenční kritéria 

Maastrichtská konvergenční kritéria představují soubor pěti pravidel, tří měnových 

a dvou fiskálních, které musí země, vstupující do eurozóny, splňovat. Tato kritéria jsou 

vymezena článkem 121 Maastrichtské smlouvy (Smlouva o založení Evropského 

společenství), která vstoupila v platnost k 1. listopadu 1993, i když původní předpoklad byl 

konec roku 1992 [34]. Důvodem zpoždění byl komplikovaný ratifikační proces v 

členských zemích. Tato kritéria jsou dále specifikována v Protokolu o konvergenčních 
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kritériích a v Protokolu o postupu při nadměrném schodku, které jsou oba součástí již 

zmíněné Maastrichtské smlouvy1.  

Kritérium cenové stability 

Kritérium cenové stability, jak je uvedeno v článku 140 odst. 1 v první odrážce 

Smlouvy o fungování Evropské unie, znamená, že členský stát vykazuje dlouhodobě 

udržitelnou cenovou stabilitu a průměrnou míru inflace měřenou v průběhu jednoho roku 

před provedeným šetřením, jež nepřekračuje o více než 1,5 procentního bodu míru inflace 

nejvýše tří členských států, které v oblasti cenové stability dosáhly nejlepších výsledků 

[32]. Inflace se měří pomocí indexu spotřebitelských cen na srovnatelném základě 

s přihlédnutím k rozdílnému vymezení pojmů v jednotlivých členských státech. [5, str. 75] 

Toto kritérium bylo pojímáno jako správný krok, který otestuje vůli realizovat 

hospodářskou a měnovou unii založenou na nízké inflaci jakožto prostředku pro dosažení 

cenové stability, tedy prostředku, který eliminuje možnosti Evropské centrální banky 

nastavit takové úrokové míry, které by oslabily výkon ekonomik s nízkou inflací. 

Kritérium deficitu veřejných financí 

Rozpočtový deficit veřejného sektoru nesmí dlouhodobě překročit tři procenta 

HDP. Kritérium se nepovažuje za porušené, pokud je povolená hranice výjimečně 

a přechodně překročena, nebo když se rozpočtový schodek neustále výrazně snižuje a 

přibližuje se stanovené hodnotě tří procent. 

Kritérium veřejného zadlužení 

Celkový dluh veřejného sektoru nesmí dlouhodobě překročit šedesát procent HDP. 

Kritérium se nepovažuje za porušené, pokud se veřejný dluh dostatečně rychle přibližuje 

zpět ke stanovené hranici. 

                                                 

1 Lisabonská smlouva přečíslovala článek 121 Smlouvy o založení ES na článek 140 Smlouvy o 

 fungování EU. Připojené protokoly zůstaly zachovány. 
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      Kritérium konvergence úrokových sazeb 

Kritérium konvergence úrokových sazeb, jak je uvedeno v čl. 140 odst. 1 v čtvrté 

odrážce Smlouvy o fungování Evropské unie, znamená, že v průběhu jednoho roku před 

šetřením průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba členského státu nepřekračovala o 

více než dva procentní body úrokovou sazbu tří členských států, které dosáhly v oblasti 

cenové stability nejlepších výsledků [32]. Úrokové sazby se zjišťují na základě 

dlouhodobých státních dluhopisů nebo srovnatelných cenných papírů, s přihlédnutím 

k rozdílnému vymezení pojmů v jednotlivých členských státech. [5, str. 77] 

Toto kritérium má za cíl snížit hlavně rozdíly v dlouhodobých úrokových mírách, 

které by mohly vést k riziku přesunu velkých objemů kapitálu a z něj vyplývajících zisků a 

ztrát při přechodu k hospodářské a měnové unii. 

Kritérium kurzové stability 

Členský stát, usilující o vstup do eurozóny, musí dodržovat normální fluktuační 

rozpětí stanovené mechanismem směnných kurzů Evropského měnového systému, přičemž 

hodnota jeho kurzu se může odchýlit bez intervence maximálně o povolené rozpětí v ERM 

II ( ± 15 %), a to po dobu dvou let před zavedením eura [35]. 

Závazek měnové stability by měl napomoci redukovat následky případné náhlé 

intervence ke stabilizaci měnových kurzů, omezit případné devalvační kroky členských 

států ke zvýšení vlastní konkurenceschopnosti a také poskytnout kredibilitu pro budoucí 

kurzový režim eura.   

Kritérium zabývající se měnovým kurzem vyžaduje, aby měna daného státu byla 

alespoň dva roky před plánovaným vstupem do eurozóny součástí kurzového mechanismu 

ERM II (Exchange Rate Mechanism)2. Po celou tuto dobu musí být kurz rovněž 

                                                 

2 Mechanismus směnných kurzů ERM II je nástupcem ERM  a jeho pravidla byla schválena 

v prosinci 1996 na summitu Evropské rady na návrh Evropského měnového institutu. V platnost byl pak 

uveden 1. 1. 1999, tedy společně se vznikem eurozóny. Účast v ERM II je dobrovolná, fluktuační rozpětí 
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v normálním fluktuačním rozpětí a neměl by být vystaven nadměrnému pnutí. Také by 

nemělo dojít k devalvaci centrální parity, na revalvaci je pohlíženo benevolentněji. Toto 

kurzové kritérium bylo zaváděno v době, kdy byl používán mechanismus ERM3 (nikoliv 

ERM II) a díky tomu bylo fluktuační rozpětí nastaveno na ±2,25 %. Později bylo rozšířeno 

na výše zmíněných ± 15%, avšak stále je kladen důraz na pohyb měnového kurzu 

v blízkosti centrální parity [35].  

Plnění konvergenčních kritérií je sledováno buď v ročním období (míra inflace, 

dlouhodobé úrokové sazby a deficit veřejných rozpočtů), dvouletém období (měnové 

kurzy) a nebo tříletém období (veřejný dluh) před rozhodnutím o vstupu země do 

eurozóny. Na rozdíl od minulosti se v současné době upustilo od volného výkladu 

konvergenčních kritérií, který umožňují zakládající smlouvy EU. Naopak se uplatňuje 

striktní výklad a rovněž je posuzován výhled plnění konvergenčních kritérií do budoucna. 

Konvergenční kritéria nejsou primárně konstruována pro dlouhodobou 

konvergenci, vypovídají o relativně krátkodobém plnění těchto ukazatelů a z toho 

vyplývající připravenosti zemí vstoupit v určitém časovém okamžiku do eurozóny. 

Současná situace v eurozóně navíc směřuje k zohledňování schopnosti zemí vyhovět 

referenčním hodnotám těchto kritérií v horizontu několika (většinou tří) let.   

                                                                                                                                                    

zůstává na ± 15%. Nutným předpokladem pro vstup do eurozóny je udržení kurzu v mechanismu ERM II po 

dobu minimálně dvou let bez devalvace centrální parity před plánovaným vstupem.  

 
3 ERM byl mechanismus směnných kurzů, který vznikl v roce 1979 a v platnosti zůstal až do vzniku 

eurozóny, tedy do 1. 1. 1999. Každá z členských měn ERM měla stanovenou centrální paritu vůči jednotce 

ECU. Kurzy měn byly pohyblivé s fluktuačním pásmem, které bylo nejdříve ±2,25 %, později bylo pro 

některé země rozšířeno na ±6% (Itálie, Velká Británie, Španělsko, Portugalsko). V letech 1992-1993 došlo 

k silnému tlaku na kurzy měn ERM, což si vyžádalo rozšíření fluktuačního pásma na ±15% a do vzniku 

eurozóny zůstalo v tomto rozmezí.  
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2.3 Nominální konvergence zemí EU těsně před vstupem do eurozóny 

V roce 1999 vstoupilo do eurozóny 11 z tehdejších 15 zemí EU – Belgie, Finsko, 

Francie, Itálie, Irsko, Nizozemsko, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Rakousko a 

Španělsko. Tyto země sice splňovaly maastrichtská konvergenční kritéria, avšak jejich 

výklad byl v té době značně benevolentnější, a proto se i na odchylky od požadovaných 

hodnot pohlíželo s větší tolerancí. Následující tabulka ukáže, že některá konvergenční 

kritéria splnilo všech 11 zemí v roce 1999 se značnou rezervou. Těmito kritérii byla míra 

inflace a dlouhodobé úrokové sazby. Problémem však byl schodek veřejných rozpočtů a 

veřejný dluh. Toto zadlužení, jak se později v práci ukáže, je pro členské státy EU 

problémem i v současnosti. 

Tab. 2.2.: Plnění konvergenčních kritérií zakládajícími členy eurozóny v době šetření jejich 
způsobilosti k přijetí eura (počátek roku 1998) 

 Míra inflace 
Deficit 

rozpočtu 
Veřejný 

dluh 
Dlouhodobé 

úrokové sazby 

  Kritérium 2,7 -3,0 60,0 7,8 

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

  Německo 1,4 -2,7 61,3 5,6 

  Španělsko 1,8 -2,6 68,8 6,3 

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

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

  Itálie 1,8 -2,7 121,6 6,7 

  Lucembursko 1,4 1,7 6,7 5,6 

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

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

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

 Finsko 1,3 -1,9 55,8 5,9 

  Zdroj: [5, str. 34]        

  * (v %, leden 1998) 

  ** (% HDP, 1997) 
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Jak z tabulky vyplývá, největším problémem pro uvedené země bylo plnění kritéria 

veřejného dluhu, které většina zemí splnila jen s využitím volného výkladu umožněného 

prostřednictvím zakládajících smluv EU – tento volný výklad říká, že kritérium je splněno, 

i když kandidátská země překročí referenční hodnotu 60 procent HDP, pokud se poměr 

veřejného dluhu HDP snižuje a blíží se k referenční hodnotě. Většina zemí vstupujících 

1. ledna 1999 do eurozóny (osm zemí z jedenácti) měla veřejný dluh vyšší než 60 procent 

HDP, Belgie a Itálie dokonce tuto hodnotu překračovaly více než dvojnásobně (jejich 

veřejný dluh byl více než 120 procent HDP). 

Z této tabulky z roku 1998 je patrné, že země snažící se o vstup do eurozóny 

neměly velké problémy s plněním konvergenčních kritérií týkajících se roční míry inflace a 

dlouhodobé úrokové sazby. Výjimkou v té době bylo snad jen Řecko, které mělo citelně 

vyšší inflaci i dlouhodobou úrokovou míru. 

K 1. lednu 2001 vstoupilo do eurozóny nakonec i Řecko, a to i přes nesplnění 

konvergenčních kritérií. K 1. lednu 2002 bylo euro zavedeno v hotovostní podobě ve všech 

jedenácti zemích účastnících se tehdejší měnové unie. Národní bankovky a mince byly 

převedeny na euro podle pevného neodvolatelného přepočítacího koeficientu. Taktéž 

v bankách byly všechny peníze, vklady a jiná finanční aktiva převedena na společnou 

evropskou měnu [36].  

Samotná maastrichtská konvergenční kritéria však ještě nemusí nic vypovídat o 

schopnosti zemí EU účastnit se měnové unie. Konvergenční zprávy totiž zachycují stav 

ekonomiky daných zemí v jednom časovém okamžiku, a tudíž nevypovídají nic o 

dlouhodobém vývoji. Navíc pro sblížení ekonomik může být klíčové období až po vstupu 

do eurozóny, protože pak se mohou makroekonomické veličiny výrazně změnit. Je tedy 

otázkou, jak moc musí být ekonomiky před vstupem do eurozóny sblíženy, tedy jak moc 

musí k sobě konvergovat.  

Typicky problematické jsou země jižní a jihozápadní Evropy, kde veřejný dluh 

téměř ve všech případech překračuje 100 procent jejich HDP a dále dlouhodobě dochází 

spíše k nárůstu než k poklesu tohoto zadlužení. Navíc z důvodu nedostatku peněz 

v současném krizovém období se deficit již tak zadlužených států ještě více zvětšil a tyto 

ekonomiky se ocitly v dluhové pasti [37]. 
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2.4 Reálná konvergence 

Vzhledem k tomu, že mnoho odborníků se domnívá, že problémy eurozóny plynou 

z ekonomických rozdílů mezi jejími členy a že euro je zaváděno v ekonomicky odlišných 

zemích (i přes splnění maastrichtských kritérií), je další možností, jak hodnotit země 

ucházející se o členství v eurozóně, využití indikátoru reálné ekonomické konvergence. 

Kromě dosažení vysokého stupně udržitelné konvergence, jejímž měřítkem je 

splnění výše uvedených konvergenčních kritérií, musí země usilující o vstup do HMU 

splňovat podmínku slučitelnosti právních předpisů dle čl. 108 a 109 Smlouvy o založení 

ES a Statutu ESCB. O tom, zda je země skutečně připravena vstoupit do měnové unie ale 

kromě nominální konvergence (jež je daná plněním konvergenčních kritérií) rozhoduje 

také úroveň reálné konvergence a stupeň sladěnosti země s eurozónou [34].  

 Reálná konvergence vyjadřuje stupeň hospodářského vývoje a sleduje se pomocí 

ukazatele HDP na obyvatele přepočteného paritou kupní síly ve vztahu k průměru 

členských zemí eurozóny. Její vyšší stupeň, kterého země dosáhne ještě před vstupem do 

ERM II a eurozóny, se projeví nárůstem relativní cenové hladiny a pomůže snižovat možné 

budoucí tlaky na její růst a zároveň rovnovážně posiluje reálný kurz.  

Indikátory reálné ekonomické konvergence jsou relativní cenové hladiny členů 

eurozóny, které by měly být obdobné. Pokud porovnáme údaje o produktivitě práce, HDP 

na obyvatele a relativních cenových hladinách, zjistíme, že některé státy eurozóny mají 

tyto charakteristiky podobné, jiné se naopak liší. Podobnou úroveň z hlediska ukazatelů 

reálné konvergence má Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, Rakousko a Finsko. 

Ostatní země eurozóny se již v těchto ukazatelích liší4.  

                                                 

4  Přehled HDP na obyvatele přepočteného podle parity kupní síly v zemích EU je 

dostupný zde: http://apl.czso.cz/ode/tab/tsieb010.htm. 
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2.5 Vztah nominální a reálné konvergence 

Vzájemný vztah mezi reálnou a nominální konvergencí je oboustranný a vzájemně 

se ovlivňující. Otázkou je, má-li smysl podmiňovat členství států v eurozóně dosažením 

podobné úrovně ukazatelů reálné konvergence. Tak jako u nominálních konvergenčních 

kritérií, je nutné brát v úvahu jejich vývoj v čase. Země, které se při vstupu do eurozóny 

z hlediska ukazatelů reálné konvergence k sobě blíží, mohou v delším časovém horizontu 

divergovat.  

Pravděpodobně tak není případné zavedení kritérií reálné ekonomické konvergence 

místo nominálních ukazatelů o nic více efektivnější. Jak již bylo zmíněno, oba typy 

ukazatelů popisují stav ekonomiky v určitém časovém okamžiku. Vývoj jednotlivých 

ekonomik není tedy možné žádným kritériem předvídat. 

Velmi důležitým ukazatelem pro reálnou konvergenci je vývoje ukazatele reálného 

HDP na obyvatele. Země EU zaznamenávají výrazné strukturální změny svých ekonomik, 

což vede k zastarávání cen používaných při převodech do stálých cen. Proto je pětileté 

období, po které stálé ceny platí, v některých případech příliš dlouhé.  

Další problémy spojené s mezinárodním srovnáváním jsou např. problémy 

cenového nadhodnocování při výpočtu stálých cen statků a služeb. Pokud jsou tyto ceny 

příliš dlouho fixovány, vzniká výrazné zkreslení. Proto je stále častěji využívána 

tzv. metoda řetězení, kdy dochází ke každoroční aktualizaci cen. V tomto případě se tedy 

používají průměrné ceny předchozího období. Významným faktorem, který ovlivňuje 

absolutní výši HDP je změna ve výpočtu tohoto ukazatele. Proběhla totiž tzv. relokace 

FISIMu, což jsou finanční služby nepřímo měřené (rozdíl mezi přijatými a placenými 

úroky finančním institucím), které byly v minulosti odčítány od hrubé produkce. Dnes je 

FISIM rozdělen mezi spotřebu, konečnou spotřebu a export. Dopad této změny na tempo 

růstu může být velmi významný (desetiny, ale i celé procentní body). Moderní ekonomiky, 

které jsou silně zapojeny do mezinárodního obchodu, mají ukazatel domácího výkonu 

nezohledňující prvotní důchody výrobních činitelů plynoucí do zahraničí i ze zahraničí. 

V této souvislosti by bylo vhodnější používat ukazatele jako je národní důchod (eventuelně 

reálný důchod), které tyto toky zohledňují.  
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Přestože se rozdíly mezi členskými státy pomalu snižují, HDP na obyvatele se mezi 

členy často výrazně liší. Uveďme si příklad: Zatímco HDP na obyvatele (měřený paritou 

kupní síly) ve Španělsku, Řecku a Portugalsku v roce 2002 dosahoval pouze asi 71 – 86 % 

průměru EU, u ostatních zemí tento ukazatel byl na úrovni tohoto průměru anebo jej 

dokonce překračoval. Ještě výraznější jsou rozdíly mezi jednotlivými regiony.  

***** 

Byly tedy shrnuty základní pojmy používané v této práci – nominální a reálná 

konvergence.  Kapitola objasnila základní rozdíly mezi těmito typy konvergencí a ke 

každému typu uvedla její charakteristiky. V subkapitole o nominální konvergenci byla 

zmíněna maastrichtská konvergenční kritéria, jejichž splnění členskou zemí EU je nutné 

pro vstup do eurozóny. Reálná konvergence je rovněž popsána z pohledu vytváření 

měnové unie.  

Následující kapitola bude věnována jednomu z nejproblematičtějších členů EU i 

eurozóny – Řecku. Bude v ní charakterizován postup zavedení eura v této zemi, její 

konvergence k eurozóně a postup při její záchraně z dluhové pasti.  
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3 Nominální a reálná ekonomická konvergence Řecka a 

Nizozemí 

V následující kapitole se budu zabývat ekonomickou situací Řecka před vstupem 

do eurozóny i po jejím vstupu, a to především skrze zaměření se na plnění maastrichtských 

konvergenčních kritérií a problematiku řecké dluhové krize. 

3.1 Charakteristika řecké ekonomiky 

Řecko, oficiálním názvem Řecká republika (Elliniki Dimokratia) je demokratický 

stát s rozlohou 131 991 km2 (pro srovnání – Česká republika má rozlohu 79 000 km2) a 

s 11 305 118 obyvateli (2010). Podíl ekonomicky činného obyvatelstva je 44,4 procenta. 

Hlavním městem jsou Athény s 3 894 573 obyvateli. Řecko je členem EU (od roku 1981) a 

také eurozóny (od roku 2001). Dlouhodobě však patří k nejslabším státům v těchto 

uskupeních. HDP Řecka je 308,3 mld. USD (2011), na obyvatele je to 27 600 USD 

[39].  

Mezi nejdůležitější zdroje příjmu této země patří služby, a to zejména cestovní ruch 

a námořní doprava. Vyváží také některé speciální zemědělské a potravinářské produkty 

(bavlna, tabák, víno, olivový olej, citrusy, suché plody), některé nerostné suroviny (bauxit, 

hliník, rudy barevných kovů, azbest, cement, mramor), farmaceutické výrobky a spotřební 

zboží [40]. 

Podíl průmyslu na řecké ekonomice není příliš velký, okolo 15 procent HDP. Podíl 

průmyslu a energetiky na tvorbě přidané hodnoty však dlouhodobě vzrůstá. Příčinou je 

dovoz levného zboží z Číny a také vliv globální krize. Jádrem řecké ekonomiky zůstávají 

malé a střední podniky, jejich počet však v důsledku krize klesá [41]. 

Jak již bylo uvedeno, jedním z hlavních pilířů řecké ekonomiky je zemědělství. I 

když se počet zemědělců rapidně snižuje, zůstává stále cca 12,5 procent pracovního 

potenciálu země zaměstnáno v zemědělství [41].  
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K březnu 2011 se vztahují tyto makroekonomické údaje: 

• Celková nezaměstnanost je 16,2 procent pracovního potenciálu (811 340 osob). 

• Nezaměstnaných mužů je 13,9 procent, žen 19,5 procent. 

• Nejvyšší nezaměstnanost je ve věkových skupinách 15 – 24 let (42,5 procent) a 25 

– 34 let (22,6 procent). 

• Nezaměstnanost cizinců je větší než národní průmět (17 procent). 

• Pracovní potenciál ekonomicky aktivního obyvatelstva je 52,5 procent, u cizinců 

73,6 procent [41]. 

3.2  Makroekonomická situace Řecka před vstupem do eurozóny 

Řecko vstoupilo do Evropského společenství v roce 1981. Byla to první země 

(v západoevropském kontextu) s nízkou ekonomickou úrovní, která i v devadesátých letech 

zůstala nejchudší zemí evropské integrace. Před svým vstupem Řecko úzce 

nespolupracovalo se západoevropskými zeměmi, mělo pouze uzavřenou asociační dohodu 

(1962) s Evropskými společenstvími. Jako člen Evropských společenství využívalo Řecko 

tzv. přechodných období a výjimek v rámci jednotného vnitřního trhu. Trvale je čistým 

příjemcem z rozpočtu Evropské unie (ze strukturálních fondů i z kohezního fondu) – řecký 

příspěvek nedosahuje ani dvouprocentního podílu. V osmdesátých a devadesátých letech 

získávalo Řecko z fondů EU částky ve výši několika procent řeckého HDP, což výrazně 

zvýšilo úroveň HDP na obyvatele (70 procent průměru Evropské unie). 

3.2.1 Charakteristika řecké ekonomiky v 80. a 90. letech  

Po vstupu do Evropských společenství bylo Řecko poměrně výkonnou zemí, jeho 

ekonomický růst do roku 1985 převyšoval průměrnou dynamiku růstu zemí současné 

Evropské unie i Evropské měnové unie. V té době rostlo ekonomicky rychleji jen Dánsko 

a Finsko. V letech 1986 až 1987 došlo ke značnému zpomalení hospodářského růstu a 

následnému poklesu. Do roku 1993 byl pak růst nevyvážený – v letech 1988, 1989 a 1991 
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byl velmi silný, v roce 1992 a 1993 došlo naopak k recesi. V roce 1994 se tempo růstu opět 

začalo zvyšovat a od roku 1996 bylo Řecko z hlediska ekonomického růstu opět nad 

průměrem zemí Evropské unie.  

Po vstupu do Evropských společenství byla v Řecku nadprůměrná inflace, která 

dosáhla vrcholu v roce 1986. Poté začaly spotřebitelské ceny klesat, ale pouze krátkodobě 

– do přelomu osmdesátých a devadesátých let. Do roku 1993 bylo roční tempo růstu 

spotřebitelských cen v Řecku dvakrát větší, než je průměr dnešní Evropské unie, většinou 

však dokonce třikrát až pětkrát větší. Inflaci se podařilo snížit až od roku 1992, a to díky 

plnění konvergenčních kritérií. I po tomto výrazném zlepšení však rostly řecké 

spotřebitelské ceny dvakrát rychleji, než tomu bylo v zemích evropské měnové unie. 

Podobnými výkyvy procházel v uvedeném období i řecký import a export zboží a služeb a 

domácí poptávka.  

Nezaměstnanost byla po vstupu Řecka do Evropských společenství poměrně nízká, 

její vzestup začal až v průběhu devadesátých let. V polovině devadesátých let se blížila 

nezaměstnanost průměru zemí Evropské unie a od roku 1999 přesahuje nezaměstnanost 

v Řecku i průměr zemí eurozóny. 

Tab. 3. 1 :Vybrané ukazatele řecké ekonomiky v letech 1990 až 2001 (v %) 

Ukazatel 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Příř. HDP 0,0 3,1 0,7 - 1,6 2,0 2,1 

Růst spotř. cen 20,4 19,5 15,9 14,4 10,7 8,8 

Nezaměstnanost 6,4 7,0 7,9 8,6 8,9 9,2 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Příř. HDP 2,4 3,4 3,7 3,2 3,7 3,9 

Růst spotř. cen 7,9 5,4 4,8 2,6 2,9 3,0 

Nezaměstnanost 9,6 9,8 11,7 11,7 11,5 11,3 

Zdroj: [2, str. 6] 
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Srovnatelné makroekonomické údaje vykazovalo i Španělsko a Portugalsko. Řecko 

se výrazněji odlišovalo jen vysokým veřejným zadlužením, nižší dynamikou importu, 

domácí poptávky a soukromé spotřeby. Na rozdíl od Řecka také obě tyto země splnily 

konvergenční kritéria. 

Řecko se připojilo k eurozóně v roce 2001 a stalo se tak jedním ze zakládajících 

států eurozóny. Řecká vláda už od roku 1998 projevovala velký zájem o členství, i když 

makroekonomické veličiny nesplňovaly maastrichtská konvergenční kritéria. Oficiálně 

Řecko požádalo o vstup do eurozóny 9. března 2000. Dne 27. dubna téhož roku reagovala 

Evropská centrální banka na tuto žádost zveřejněním konvergenční zprávy o připravenosti 

Řecka.  

Referenčním obdobím byl rok 1999, ve kterém bylo zaznamenáno znatelné zlepšení 

oproti předchozím létům. Řecko tedy splnilo všechna konvergenční kritéria s výjimkou 

výše veřejného dluhu, ten se snížil jen minimálně a stále překračoval 100 procent HDP. Při 

propočtu minimálního růstu HDP, nutného ke stlačení dluhu na požadovaných 60 procent 

během následujících pěti let, dospěla ECB k hodnotě 6,7 procent, respektive 0,8 procenta 

během deseti let (Convergence Report 2000) [45].  

Tab. 3. 2: Stav konvergence Řecka před vstupem do HMU  

 AGD* TGG* ROI ** LTIR ** ERS 

Stav 1999 1999 4/1999 až 
3/2000 

4/1999 až 
3/2000 4/1998 až 3/2000 

Kritérium 3,0 60,0 2,4 7,2 Udržování pevného 
rozpětí v ERM 

Výsledek 1,6 104,4 2,0 6,4 Ano 

Zdroj: [4, str. 116]      *k HDP (%)            ** v % 

Vysvětlivky: 

AGD (z angl. annual government deficit) – deficit rozpočtu 

TPD – (z angl. total government debt) celkový věřejný dluh 

ROI (z angl.. rate of inflation) – roční míra inflace 

LTIR (z angl.. long – term interest rate) – dlouhodobá úr. sazba 

ERS (z angl. Exchange rate stability) – stabilita měnového kurzu 
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3.3 Situace po přijetí do eurozóny 

I přes nesplnění kritéria veřejného zadlužení vydala Evropská komise i Rada EU 

konvergenční zprávy, které konstatovaly, že Řecko je způsobilé k přijetí do eurozóny.   

Dne 17. prosince 1999 Rada EU stáhla rozhodnutí o existenci nadměrného schodku 

a tak i kritérium veřejného dluhu tak bylo považováno za splněné. Takovýto postup však 

nebyl při vzniku eurozóny ničím výjimečným. Ve stejné situaci, tedy přijetí do eurozóny 

i přes nesplnění maastrichtských kritérií, se ocitla Itálie a Belgie – jejich dluh byl dokonce 

větší, než ten řecký. Rada navíc deklarovala, že tento postup zachová u všech kandidátů. 

Důvody pro přijetí nepřipravených zemí lze jen těžko najít. Přesto však rada ECOFIN 

vstup Řecka a dalších zemí potvrdila. Jak se však později ukázalo, řecká vláda 

makroekonomické údaje země zfalšovala.  

Řecká vláda oznámila v září 2004 Komisi, že zkorigovala rozpočtové deficity 

v letech 2000 až 2003 (oproti vlastním údajům zveřejněným v březnu 2004). Komise proto 

provedla zpětnou analýzu řeckého rozpočtového deficitu a veřejného dluhu od roku 1997. 

Dospěl ke zjištění, že v letech 1997-2003 řecká vláda údaje zmanipulovala (zjištěno na 

základě šetření Eurostatu). Rozpočtový deficit byl v reálu o 2,1 procenta vyšší, než Řekové 

uváděli, což znamenalo, že v letech 1997-2003 Řecko vždy překročilo hranici tří procent5. 

Řecko tedy bylo v roce 2001 přijato do eurozóny na základě falešných údajů předložených 

orgánům Evropské unie. Původní (skutečné) výsledky plnění kritérií rozpočtového deficitu 

a veřejného dluhu zobrazuje následující tabulka. 

 

 

 

 

                                                 

5 Report by Eurostat on the revision of the Greek government deficit and debt figures 
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Tab. 3.4: Skutečné výsledky fiskální konvergence Řecka v letech 1997 - 1999 (v %)  

 1997 1998 1999 

Původní 

výsledek 

Skutečný 

výsledek 

Původní 

výsledek 

Skutečný 

výsledek 

Původní 

výsledek 

Skutečný 

výsledek 

Deficit 

rozpočtu 

4,0 6,6 2,5 4,3 1,7* 3,4 

Veřejný dluh 

k HDP 

108,2 114,0 105,8 112,4 105,2* 112,3 

* Data Eurostatu jsou o něco vyšší než u ECB v Convergence Report 2000 (0,1 procenta deficit a 0,8 
procenta dluh). 

Zdroj: [4, str. 118] 

 

Řecko tedy bylo posuzováno na základě zfalšovaných údajů již v roce 1998, kdy 

i přesto, že své výsledky „vylepšilo“, nebylo Evropskou unií do hospodářské a měnové 

unie přijato. Se svými reálnými výsledky by tedy nebylo do eurozóny vůbec přijato 

a pravděpodobně by ani o vstup nepožádalo. Toto je však spíše odhad vývoje situace, 

protože přijetí Řecka do eurozóny bylo rozhodnutím podmíněným spíše politickými 

důvody, stejně jako tomu bylo v případě Itálie, Belgie a jiných států. Tyto země totiž stály 

na počátku fungování Evropských společenství, a proto se s nimi při vytváření HMU 

počítalo. 

Evropská komise reagovala na odhalení falešných údajů 1. prosince 2004 vydáním 

zprávy pro Evropský parlament a Radu, ve které tyto instituce upozornila na problematiku 

poskytování dat řeckými úřady a na slabiny při práci s daty obecně. Komise sice ocenila 

snahu Řecka o nápravu těchto chyb a dodání dalších informací o stavu řecké ekonomiky, 

ale i navzdory těmto faktům s ním bylo zahájeno řízení kvůli porušení smlouvy podle 

článku 226 Smlouvy o Evropských společenstvích z Nice. Od října 2004 se začala řeckým 

problémem zabývat také rada ECOFIN, která podporovala Komisi ve snahách o zjištění 

skutečného stavu řecké ekonomiky a o nápravu situace. Klíčové bylo zasedání 
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7. prosince 2004 v Bruselu, na kterém Rada označila za hlavního viníka řecké úřady 

a zároveň vyzvala Řecko, aby vyvodilo důsledky na národní úrovni. Došlo ale i na 

připomínky směrem k jednání evropských institucí, a to za jejich nezodpovědný přístup 

k provádění kontroly věrohodnosti řeckých dat. Existence nadměrného schodku státního 

rozpočtu i veřejného dluhu v Řecku byla opět potvrzena 18. ledna 2005. V konečném 

důsledku však Řecko nebylo za podvodné jednání při poskytování makroekonomických 

dat nijak sankciováno. Dokonce ani jeho členství v eurozóně nebylo jeho prohřešky 

ohroženo. Proto je také čím dál očividnější, že v případě eurozóny převažují politické 

zájmy nad ekonomickou stabilitou. Tomu dává za pravdu i fakt, že Řecko se dočkalo 

pouze morálního odsouzení, nikoli však žaloby kvůli porušení Smlouvy o ES. Problém 

neřešila ani Evropská rada, vysvětlením byla spolupráce Řecka při řešení vzniklých 

problémů.  

Otázkou však je, jaké důsledky mohla EU pro Řecko vyvodit, resp. jaké k tomu 

měla nástroje. Nejtvrdším trestem by bylo vyloučení Řecka z eurozóny, což komise 

odmítla. Důvodem byla nemožnost takového kroku z právního hlediska (smlouvy se touto 

otázkou nezabývají) a také možné ekonomické a politické dopady. 

Je však naléhavé podobné situace v EU řešit, protože případ Řecka bohužel není 

ojedinělý – také další země se dopouštěly manipulace se statistickými údaji. 

3.4 Vývoj řecké ekonomiky v posledních letech 

Cílem následující subkapitoly je popsat ekonomickou situaci Řecka v posledních 

letech, kdy je tato země silně ovlivněna ekonomickou krizí, a zmínit nástroje pro řešení 

této situace.  

3.4.1 Hospodářská krize a její dopady  

V roce 2008 se začala ve většině evropských zemí projevovat světová hospodářská 

krize, Řecko však její vliv pocítilo až v posledním čtvrtletí téhož roku (do té doby 

zaznamenávalo nárůst HDP plus 2,0 procenta ročně). Naplno krize v Řecku udeřila v roce 

2009, kdy se rovněž projevily strukturální nedostatky národní ekonomiky. Poprvé od roku 

1993 klesl hospodářský růst pod nulu (-2,3 procent HDP). Klesla také průmyslová výroba 
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(-9,4 procent), zpracovatelský průmysl (-11,2 procent), stavební výroba (-25,9 procent), 

tržby z cestovního ruchu (-10,6 procent) a i maloobchodní obrat (-11,3 procent). Velký 

propad znamenala krize pro řecké veřejné finance. Prognóza rozpočtového deficitu pro rok 

2009 byla dvě procenta HDP, v lednu 2009 však Program stability uvedl předpoklad 3,7 

procent HDP, v létě 2009 to bylo již šest procent HDP a závěrečná revize Eurostatu 

vykázala rozpočtový deficit za rok 2009 15,4 procent HDP (36,15 mld. EUR). Díky této 

neúspěšné politice byla řecká vláda ve volbách v roce 2009 svržena [41].  

Avšak nová vláda (vládnoucí stranou byla sociálnědemokratická strana PASOK) 

podcenila dopady začínající fiskální krize a ve svém programu jí nevěnovala pozornost. 

Koncem roku 2009 se situace řeckých veřejných financí vyhrotila z důvodu zesílení tlaků 

na řecké státní obligace na mezinárodních finančních trzích. Prudce stoupala úroková míra 

řeckých dluhopisů a Řecku začal reálně hrozit státní bankrot. To však začalo ohrožovat 

také společnou evropskou měnu, a proto vyzvala Evropská komise Řecko k okamžité 

konsolidaci veřejných financí a rovněž k lepšímu sběru a zpracování statistických údajů. 

V roce 2010 již bylo Řecko plně zasaženo fiskální krizí. HDP zaznamenal další 

pokles (-4,5 procenta), totéž platilo pro průmyslovou výrobu, zpracovatelský průmysl, 

stavební výrobu, cestovní ruch i maloobchodní obrat. Díky poklesu produkce prudce 

vzrostla nezaměstnanost (12,5 procent) a úroková míra státních dluhopisů nadále rostla. 

Finanční trhy již odmítaly poskytovat další půjčky a země se tak ocitla opět blíže bankrotu. 

Rating Řecka se propadl na stupeň BB + (agentura Standard & Poor´s). Situace se však 

dále zhoršovala. Současný rating Řecka je dle této agentury „CCC“ (2012), což znamená 

mírné zlepšení oproti předchozímu roku, kdy bylo Řecko na pokraji bankrotu. Moody´s 

hodnotí Řecko písmenem C, Fitch pak B- [41].  

3.4.2 Finanční nástroje pro pomoc Řecku  

Případný bankrot by měl negativní důsledky pro celou eurozónu a proto se její 

členové, Evropská komise a Evropská centrální banka ve spolupráci s Mezinárodním 

měnovým fondem v dubnu 2010 rozhodli zavést podpůrný mechanismus, spojený se 

záchranným úvěrem pro Řecko v celkové výši 110 mld. EUR (80 mld. půjčka eurozóny, 

30 mld. půjčka MMF) [41]. Tento úvěr měl být Řecku postupně uvolňován v průběhu let 

2010 až 2012 ve dvanácti tranších, avšak vždy za předpokladu, že konsolidace řeckého 
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fiskálního hospodářství bude pokračovat v souladu s přijatými závazky. Nad tímto plněním 

převzala dohled expertní komise složená ze zástupců Evropské komise, Evropské centrální 

banky a Mezinárodního měnového fondu. 

V květnu 2010 téhož roku schválil řecký parlament zákon s názvem „Opatření 

k aplikaci podpůrného mechanismu řecké ekonomiky ze strany eurozóny a MMF“ (zákon 

č.3845/2010). Ten upravuje podmínky čerpání záchranného úvěru tak, jak jsou obsaženy 

v Memorandu o finanční a úvěrové politice, uzavřeném mezi řeckou vládou a zástupci 

jejich věřitelů [41]. 

Krizová situace v Řecku si v průběhu roku 2010 vyžádala nahradit státní rozpočet 

tzv. Programem ekonomické politiky, který měl směřovat k radikální fiskální konsolidaci. 

Cílem bylo snížit rozpočtový deficit o 14 mld. EUR, tedy na 9,4 procent HDP. Tento 

program sice nebyl zcela naplněn, ale hodnoty se přiblížily stanoveným cílům. Rozpočtový 

deficit klesl na 10,5 procent HDP. Odchylka od původního plánu je přičítána hluboké 

recesi a také vysokým nákladům na provoz veřejného sektoru. Kladného hodnocení ze 

strany orgánů Evropské unie se Řecko dočkalo také kvůli přijetí řady významných opatření 

a strukturálních reforem (daňová, penzijní, mzdové škrty ve veřejném sektoru, liberalizace 

regulovaných profesí atd.). Co se však Řecku nepodařilo, bylo získat zpět důvěru 

finančních trhů. Rok 2011 byl pro Řecko rovněž krizovým. Řecká vláda byla nucena 

realizovat řadu strukturálních reforem, které však byly veřejností přijaty s velkými 

protesty. Cílem bylo snížit v tomto roce rozpočtový deficit na 7,4 procenta HDP. Velkým 

problémem však zůstávají úroky z úvěru. Za rok 2011 je to téměř 16 mld. EUR, což je 

o 2,7 mld. více než v roce 2010. Situaci Řecka nadále stěžuje hluboká recese provázená 

nárůstem nezaměstnanosti a bankrotem podnikatelských subjektů, čímž klesá bohatství 

země a zvyšuje se sociální napětí [46]. 

3.4.3 Rozpočtový výhled řecké ekonomiky 

Vývoj řecké ekonomiky bude i nadále ve znamení hospodářské a fiskální krize. 

Mírný nárůst HDP se očekává i v roce 2012 (0,8 %). Postup řecké vlády bude ovlivněn 

snahou o stabilizaci veřejných financí, což jsou podmínky vyplývající ze zapojení země do 

podpůrného mechanismu Evropské komise, Evropské centrální banky a Mezinárodního 

měnového fondu. Řecko bude navíc stále závislé na prostředcích ze záchranného úvěru. 



25 

 

Primárním cílem Řecka v letech 2011 – 2015 je snížit rozpočtový deficit pod tři procenta 

HDP a snížit veřejný dluh, jehož objem by v roce 2012 měl být 159,8 procent HDP. Tyto 

cíle jsou obsaženy ve Střednědobém rámci fiskální strategie na léta 2011 – 2015, 

zpracovaném v květnu 2011 ve spolupráci s Komisí, Evropskou centrální bankou a 

Mezinárodním měnovým fondem, který předpokládá v letech 2011 – 2015 úsporu 

veřejných prostředků v hodnotě 28 mld. EUR a výnosy z rozsáhlých privatizací v hodnotě 

50 mld. EUR. Součástí úsporných opatření jsou škrty výdajů na mzdy a důchody, školství, 

zdravotnictví, zvyšování přímých i nepřímých daní, privatizace atd., proti kterým se staví 

nejen veřejnost, ale i část politického spektra. 

3.4.4 Zapojení mezinárodních institucí do pomoci Řecku  

Řecko oficiálně požádalo o finanční pomoc Mezinárodní měnový fond v květnu 

2010 a Evropská unie přislíbila Řecku 110 miliard eur s úrokovou sazbou ve výši pěti 

procent v několika splátkách do roku 2013, a to v případě, že řecká vláda uskuteční 

úsporná opatření a provede rozpočtové škrty. Dále bylo Řecko nuceno požádat státy 

eurozóny o pomoc, protože Eurostat informoval o zvýšení schodku řeckého rozpočtu 

o jeden procentní bod. Přibližně ve stejnou chvíli reagovala agentura Mooody´s snížením 

řeckého ratingu ze stupně A2 na stupeň A3. Snížený rating podnítil růst nákladů úvěrů na 

financování řeckého dluhu [61]. 

Instituce a vlády členských zemí včetně MMF požadovaly po Řecku zvýšení sazby 

DPH, zrušení platových bonusů a zmrazení mezd. To vše na tříleté období na oplátku za 

poskytnutí finanční pomoci. Řecká vláda tyto požadavky přijala a v květnu 2010 zvýšila 

DPH o dva procentní body, daň z pohonných hmot, tabáku a alkoholu, snížila důchody a 

platy státních zaměstnanců, a to i přes negativní ohlas řecké veřejnosti.  

Poté, co řecká vláda v polovině roku 2011 přiznala, že není schopna splácet ani 

úroky z úvěrů, začalo se debatovat o možné restrukturalizaci tohoto dluhu. Výzkumný 

institut Bruegel došel k závěru, že by Řecko mohlo zachránit před bankrotem odepsání 

30 procent z jeho dluhů. Řecká vláda tyto spekulace odmítá, nicméně dle analytiků jí 

nakonec jiná možnost nezbude. V reakci na posudek Bruegelu vydala ratingová agentura 

Standard and Poor´s pesimističtější odhad o situaci Řecka, podle kterého bude potřeba 

odepsat až 70 procent současného veřejného dluhu. Řecká vláda však stále odmítá 
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restrukturalizaci svých dluhů a připravuje velké strukturální reformy, které by měly 

v letech 2012 až 2015 přinést více než dvacet miliard eur [60]. 

3.4.5 Evropský fond finanční stability 

V květnu 2010 byla založena společnost s ručením omezeným s názvem Evropský 

nástroj finanční stability (EFSF). Tato společnost byla ustanovena za účelem půjčování 

peněz státům za výhodnějších podmínek, než nabízejí soukromí investoři. Pro získání 

půjčky musí země zaručit přísný plán konsolidace fiskální politiky a realizovat strukturální 

reformy. EFSF disponuje s celkovým objemem peněžních prostředků ve výši 440 miliard 

eur. Hlavním cílem je zabránit přelévání dluhů do ostatních států eurozóny. 

EFSF emituje dluhopisy pro financování úvěrů států eurozóny, které nejsou 

schopny splácet své dluhy. Tyto emitované dluhopisy kryjí záruky členských států 

eurozóny a díky kladnému hodnocení ze strany ratingových agentur6 je o ně velký zájem. 

Podpora z fondu je podmíněna souhlasem rady ECOFIN. Členský stát eurozóny 

nejprve požádá o pomoc Evropskou komisi a Mezinárodní měnový fond a vyjedná s nimi 

podobu stabilizačního programu, který musí být rovněž odsouhlasen radou ECOFIN. 

EFSF je jednou ze dvou částí mechanismu finanční pomoci, který garantuje úvěry 

do výše 750 miliard eur. Druhou část tvoří Evropský mechanismus finanční stability, 

kterému poskytuje peníze Evropská komise a účastní se ho všech 27 zemí Evropské unie. 

Garance jsou zajištěny prostřednictvím rozpočtu EU, a to do výše 60 miliard eur. Zbylých 

250 miliard eur zajišťuje MMF.  

3.4.6 Evropský finanční stabilizační mechanismus 

V reakci na řeckou dluhovou krizi byl vytvořen Evropský finanční stabilizační 

mechanismus. Tato instituce byla založena za účelem nahrazení mechanismu EFSF pro 

pomoc zemím eurozóny k 1. červnu 2013. Rada se rozhodla aktualizovat článek 136 

                                                 

6  Hodnocení AAA agentur Fitch, Moody´s a Standard and Poor ´s. 
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smlouvy o následující část: „Členské státy, jejichž měnou je euro, mohou zavést 

mechanismus stability, který bude aktivován v případech, kdy to bude nezbytné k zajištění 

stability eurozóny jako celku. Poskytnutí jakékoliv požadované finanční pomoci v rámci 

tohoto mechanismu bude podléhat přísné podmíněnosti.“ 

Je tedy zřejmé, že tento mechanismus bude podmíněn přísnými kritérii. Bude 

spuštěn jen v případě, že zajistí stabilitu celé eurozóny. V takovém případě jsou státy 

eurozóny povinny se tohoto nástroje účastnit. Účast ostatních států je dobrovolná. 

Evropský stabilizační mechanismu poskytne dohromady úvěrové prostředky ve 

výši 700 miliard eur, z toho bude 80 miliard eur k dispozici v hotovosti, které v letech 

2013 až 2017 zaplatí státy eurozóny. V roce 2013 nahradí Evropský stabilizační 

mechanismus (ESM) EFSF a EFSM [59]. 

Tab. 3.3: Předpokládaný vývoj hlavních makroekonomických ukazatelů   

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

HDP (změna v %) -4,5 -3,5 0,8 2,1 2,1 2,7 

Inflace  4,7 2,9 1,0 1,1 1,0 0,9 

 Saldo veřejných financí* -10,5 -7,4 -5,9 -4,4 -2,5 -1,1 

Veřejný dluh*  142,8 157,7 166,3 167,0 164,0 159,3 

Zdroj: [7]          

* (% HDP) 

Evropská unie v současné době důsledně dbá na dodržování rozpočtové disciplíny. 

Požaduje, aby členské státy neměly nadměrný schodek veřejných financí, protože tento 

problém úzce souvisí s členstvím v eurozóně a oslabuje celou Evropskou unii. Pod pojmem 

nadměrný schodek veřejných financí se skrývá požadavek na dodržování výše zmíněné 

rozpočtové disciplíny, a to ve formě snižování rozpočtového deficitu a veřejného 

zadlužení, které jsou definovány konvergenčními kritérii ve Smlouvě a v připojených 
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protokolech. Bez ohledu na to, zda je daný stát členem eurozóny či ne, musí dodržovat 

předem danou hranici rozpočtového deficitu a veřejného zadlužení.  

3.4.7 Procedura při nadměrném schodku  

Na uplatňování pravidel pro nadměrný schodek veřejných financí dohlíží Komise a 

rozhodovací pravomoc má Rada. Soubor opatření, který byl evropskými institucemi vydán, 

se nazývá Procedura při nadměrném schodku a je vymezena článkem 126 Smlouvy o 

fungování EU [32]. Pokud členský stát nesplňuje kritérium deficitu státního rozpočtu, 

kritérium veřejného zadlužení nebo obě uvedené, totéž v případě, že z pohledu Komise 

existuje riziko, že k nadměrnému schodku dojde, vypracuje Komise zprávu, ke které pak 

zaujme stanovisko Hospodářský a finanční výbor. Pokud Komise trvá na svém názoru, 

předloží záležitost Radě. Ta pak přijme rozhodnutí (kvalifikovanou většinou), zda skutečně 

u daného státu existuje nadměrný schodek. Tato změna je zásadní – před Lisabonskou 

smlouvou o tomto kroku (v případě, že se jedná o zemi eurozóny) hlasovaly všechny 

členské země EU, od přijetí Lisabonské smlouvy o tomto rozhodují již jen státy eurozóny.  

Rada dále doporučí, jak schodek ve stanovené lhůtě odstranit. Pokud členská země 

tento termín nedodrží a schodek neodstraní, je možné toto doposud diskrétní doporučení 

zveřejnit. Zde končí možnost uplatnění pravidel na všechny členské státy EU a další 

postupy lze aplikovat pouze vůči členům eurozóny. Pokud členský stát neuposlechne 

doporučení ani po zveřejnění nadměrného schodku, může Rada vyzvat členský stát, aby 

podnikl opatření ke snížení tohoto schodku v předem stanovené lhůtě. Může také požádat 

tento stát o předkládání průběžných zpráv o snižování schodku.  

Další fáze má již sankční charakter – Rada využívá obecně formulovaných 

opatření, těmi jsou žádost o zveřejnění Radou určených informací před vydáním obligací 

a cenných papírů, dále výzva Evropské investiční bance o přehodnocení úvěrové politiky 

vůči danému státu, žádost o neúročený vklad u Společenství až do zlepšení situace a 

uložení přiměřených pokut. Rada je také povinna zrušit svá rozhodnutí, pokud členský stát 

upraví svůj rozpočtový schodek.  

Tento postup je velmi složitý, což je dáno také tím, že jej Rada uplatňuje zcela 

dobrovolně. Uplatněné sankční mechanismy jsou navíc velmi obecné a škála možných 
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sankcí je rovněž široká. Rozhodnutí o nadměrném schodku má tak hlavně preventivní 

charakter, a to zejména pro země ucházející se o vstup do hospodářské a měnové unie. 

Rozhodnutí o existenci nadměrného schodku totiž neumožňuje splnit konvergenční 

kritéria. Z uvedeného tedy vyplývá, že realizace měnové unie předběhla realizaci unie 

hospodářské, která je fakticky nedokončená. 

3.4.8 Evropský semestr  

Novým mechanismem pro makroekonomickou koordinaci uvnitř eurozóny je tzv. 

evropský semestr, který byl vytvořen v září 2010 na základě rozhodnutí Rady a má zajistit 

posouzení národních hospodářských a fiskálních politik ještě před jejich přijetím 

členskými státy [49]. V rámci evropského semestru koordinují členské země své 

rozpočtové a hospodářské politiky v souladu s Paktem stability a růstu a Strategií EU 2020 

[47] [48]. Evropský semestr je šestiměsíční cyklus, na jehož začátku zveřejní Komise roční 

analýzu růstu, kterou pak Rada a Parlament projednají. Na jarním zasedání Rady členské 

země určí hlavní výzvy, kterým musí Evropská unie čelit, a také poskytnou radu ohledně 

dalšího postupu. Členské státy zároveň projednají své střednědobé rozpočtové strategie 

(prostřednictvím programu stability a konvergenčních programů) a představí své národní 

programy reforem (zaměstnanost, výzkum, inovace, energetika, sociální začleňování atd.). 

Tyto dokumenty poté zašlou k posouzení Evropské komisi. Na základě tohoto posudku pak 

vydá Rada pro jednotlivé země doporučení7. 

V současné době (duben 2012) projednává Evropský parlament tzv. dvoubalíček, 

který má zajistit vyšší dozor nad vnitrostátními rozpočty členských států eurozóny a nad 

hospodářskou politikou u zemí s finančními problémy. Návrh musí přijmout ale nejdříve 

Parlament a Rada. Dvoubalíček (tzv.two-pack) vychází z šestibalíčku (six-pack), což je 

soubor pravidel, které vstoupily v platnost 13. prosince 2011. Hospodářská zpráva navrhla 

šestibalíček jako nástroj pro znovunastolení hospodářské stability v EU prostřednictvím 

omezení makroekonomických rozdílů a rozdílů konkurenceschopnosti mezi jednotlivými 

                                                 

7 Podrobněji o evropském semestru viz http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/bref22-

EN.pdf. 
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členskými státy. Měl vytvořit přísná pravidla týkající se veřejných dluhů a udržitelných 

veřejných výdajů [50]. 

3.4.9 Varování Komise před makroekonomickými nerovnováhami 

Evropská Komise vydala 14. února 2012 Zprávu o výsledcích mechanismu 

včasného varování před makroekonomickými nerovnováhami [17]. Komise touto zprávou 

varuje před vývojem ve dvanácti zemích EU a rozhodla se je podrobně přezkoumat. 

Evropská unie se v této zprávě dohodla na řadě opatření, která mají zabránit opakování 

současné dluhové krize. Tato opatření mají být realizována ve třech krocích:  

1. Posílení pravidel Paktu stability a růstu; 

2. Vytvoření mechanismu krizového řízení; 

3. Zřízení makroekonomického dohledu, majícího za cíl identifikaci a nápravu 

makroekonomických nerovnováh v rámci tzv. evropského semestru. 

Makroekonomické nerovnováhy podle Komise vznikají v důsledku velkých 

vnějších schodků či přebytků a mají za vinu snížení konkurenceschopnosti, růst 

zadlužování a vytváření realitních bublin. Tyto problémy se navíc šíří do dalších zemí EU. 

Evropská unie se proto rozhodla zavést kromě procedury při nadměrném 

zadlužování i tuto proceduru při nadměrných makroekonomických nerovnováhách. 

Součástí této Zprávy je i tabulka s údaji 27 členských zemí v deseti ukazatelích, které 

vyhodnocují riziko vzniku vnější či vnitřní makroekonomické nerovnováhy [8]. 

Komise došla k závěru, že makroekonomické nerovnováhy jsou či hrozí u těchto 

dvanácti zemí: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Kypr, Maďarsko, 

Slovinsko, Spojená království, Španělsko a Švédsko. Irsko, Portugalsko, Rumunsko a 

Řecko Komise zkoumat nehodlá, protože jsou již pod zesíleným hospodářským dohledem 

z důvodu přijímání finanční pomoci od EU a MMF. 
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3.5 Obecná charakteristika Nizozemské ekonomiky 

Nizozemí je stát v západní Evropě s oficiálním názvem Nizozemské království 

(Koninkrijk der Nederlanden) a s rozlohou 41 527 km2 (26 procent území leží pod úrovní 

mořské hladiny). Politickým uspořádáním je Nizozemí parlamentní demokracií a 

konstituční monarchií. Hlavou státu je Její Veličenstvo královna Beatrix Wilhelmína 

Armgard. Počet obyvatel je 16,7 milionů (2011), z toho je 71,4 procent ekonomicky 

aktivních. Hlavním městem je Amsterdam s 1 123 318 obyvateli. Nizozemí je jednou ze 

zakládajících zemí Evropských společenství a eurozóny [53]. Patří mezi vyspělé 

ekonomiky se silnou orientací na mezinárodní obchod a investice. Má rozvinutou 

technologickou, průmyslovou a zemědělskou výrobu a rozvinutou výzkumně - vývojovou 

infrastrukturu se silným sektorem služeb. Podle statistik Eurostatu je tato země šestou 

největší ekonomikou EU a v celosvětovém srovnání je na 16. místě. Světové ekonomické 

fórum (WEF - World Economic Forum) ve své zprávě Global Competitivness Report 2011 

– 2012 staví Nizozemsko dokonce na sedmé místo [52]. Podle Českého statistického úřadu 

je Nizozemsko osmým největším importérem zboží z České Republiky a devátým 

největším exportérem zboží do ČR. HDP této země je 705,7 mld USD (2011), na obyvatele 

je to 42 300 USD. Podle indexu Human Development Index (HDI), který porovnává 

životní úroveň jednotlivých zemí, bylo Nizozemí v roce 2011 na třetím místě na světě za 

Norskem a Austrálií [54]. 

Průmysl se podílí na HDP Nizozemí ve výši 23 procent. Průmyslová produkce 

i přes ekonomickou krizi stoupla mezi lety 2010 a 2011 o 6,1 procent. Celkově se 

průmyslové výrobky podílí na téměř 70 procentech nizozemského vývozu. 

Nejdůležitějšími odvětvími jsou chemický průmysl, strojírenský, kovodělný, 

potravinářský, papírenský a polygrafický průmysl. Převažují malé a střední podniky. 

Výjimkou však není ani několik gigantů jako např. Unilever, Ahold, Shell, DSM, Akzo 

Nobel a Philips [51].  

Nejdůležitějším ekonomickým sektorem jsou v Nizozemsku služby (74 procent 

HDP). Podíl na zaměstnanosti mají služby dokonce ještě vyšší než podíl na HDP. Díky 

výhodné geografické poloze (přístup k moři, ústí velkých řek) a dobré infrastruktuře se 

Nizozemí stalo bránou pro zboží. 
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3.5.1 Ekonomická krize v Nizozemí 

Globální ekonomická krize zasáhla, stejně jako většinu světa, také Nizozemí. Na 

rozdíl od některých evropských zemí však nebyl ekonomický propad tak markantní.  

Ani rok 2011 nebyl pro nizozemskou ekonomiku přívětivý. V první polovině roku 

HDP sice rostlo, ale růst byl pouze 1,2 procent. Druhá polovina roku však přinesla recesi a 

růst HDP byl nižší než ve srovnatelném období roku 2010. Průmyslová výroba v roce 2011 

vzrostla díky zahraniční poptávce o 1,8 procent v porovnání s rokem předchozím. I přes 

vliv globální krize byla nezaměstnanost relativně nízká (4,7 procent) a taktéž inflace 

nedosáhla vysokých hodnot (na konci roku 2011 byla inflace 2,3 procent) [54].  

V důsledku pomalého hospodářského růstu nedošlo k plánovanému ozdravování 

veřejných financí. Nizozemsko v roce 2009 přijalo opatření s cílem snížit schodek 

veřejných financí pod hranici tří procent v roce 2013 tak, jak to požadovala Rada ministrů 

financí EU [54]. 

Celkové veřejné zadlužení Nizozemska na konci roku 2011 činilo 65,4 procent 

HDP, což nějak výrazně nepřekračuje maastrichtská konvergenční kritéria a dá se proto 

říci, že v tomto ohledu Nizozemí s eurozónou konverguje.  Podle odhadů Centrálního 

plánovacího úřadu Nizozemska by měla ekonomika v roce 2012 růst jen mírně. HDP by 

mělo vzrůst o 1,25 procenta, výroba však poklesne o 1,5 procenta. Nezaměstnanost se 

pravděpodobně zvýší na 5,5 procenta a inflace by se měla pohybovat okolo 1,2 procenta. 

Deficit státního rozpočtu v roce 2012 podle toho úřadu dosáhne 4,5 procenta HDP 

a veřejné zadlužení by se mělo zvýšit na 69,7 procent HDP [54]. 
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Tab. 3.5: Základní makroekonomické ukazatele Nizozemí za posledních 5 let 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Růst HDP* 3,4 3,6 2,0 -4,0 1,7 1,2 

Roční míra inflace* 1,1 1,6 2,5 1,0 1,3 2,3 

Míra nezaměstnanosti* 5,5 4,5 3,9 4,9 4,5 4,7 

HDP** 540,2 568,7 488,5 469,4 477,6 541,1 

Zdroj: [32] (HDP je uvedeno v tržních cenách) 

*v %   

**v mld EUR  

Na konci roku 2011 se do ekonomické recese dostalo i Nizozemí. Dle 

nizozemského statistického úřadu ekonomika v posledním čtvrtletí roku 2011 

mezikvartálně klesla o 0,6 procenta, a to po poklesu o 0,4 procenta ve třetím čtvrtletí. 

Nizozemí je tedy další evropskou ekonomikou, která vstoupila do nové recese. Ta se běžně 

definuje jako dvě čtvrtletí poklesu za sebou. Takový výsledek má i Belgie, Irsko, Itálie, 

Slovinsko a také Česká republika. Řecko a Portugalsko do ní spadlo již dříve a obě tyto 

země kvůli dluhové krizi obdržely finanční pomoc od mezinárodních institucí. 

Nizozemí je pátou největší ekonomikou eurozóny, ale díky recesi přestává držet 

krok s jejím jádrem. Ekonomové společnosti Citi odhadují, že si země udrží rating8, ale 

přinejmenším dostane negativní varování od agentury Standard & Poor´s. Recese jen stěží 

dovolí snížit schodek rozpočtu pod tři procenta HDP do roku 2013. Celkové zadlužení 

země se bohužel také nedočká příznivějšího vývoje [55].  

                                                 

8 Nizozemí má nejlepší možné ratingové hodnocení – „AAA 
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Nizozemí je v současné době v horší pozici než Německo, Finsko či Lucembursko. 

Nezaměstnanost se dostala na šest procent a zhoršující se finanční podmínky vytvářejí tlak 

skrze zadlužení domácnosti a povedou k poklesu trhu s nemovitostmi a propadu domácí 

poptávky.  

Pokud se chce Nizozemí vejít do tří procentního cíle schodku k HDP v roce 2013 

a zároveň si udržet nejvyšší rating, tak bude muset najít v rozpočtu na rok 2012 úspory za 

nejméně devět mld. eur, což je 1,5 procenta nizozemského HDP. Podle společnosti Citi má 

ale schodek dosáhnout 4,6 procent HDP v roce 2013 a zůstat tak nad limitem tří procent 

HDP již pátým rokem v řadě [7]. 

I přes svou stále relativně silnou ekonomiku se Nizozemí začíná se svými problémy 

řadit k zemím jako je Itálie a Španělsko. Vláda musí podniknout rozpočtové škrty, aby opět 

získala kontrolu nad rozpočtem a zajistila ekonomický růst [7]. 

3.5.2 Zavedení eura v Nizozemsku 

Zavedení společné evropské měny nepředstavovalo pro Nizozemí žádnou výraznou 

změnu v ekonomickém ani politickém životě. Dodržení konvergenčních kritérií nebylo pro 

tuto zemi žádným velkým problémem a jakožto malá ekonomika orientovaná na 

mezinárodní obchod bylo Nizozemí jednoznačně pro vstup do eurozóny. Odpadly mu tím 

náklady spojené s kurzovými rozdíly a díky svému aktivnímu působení v Evropských 

společenstvích byl vstup do HMU přirozeným pokračováním integrace.  

Na rozdíl od Belgie, která je spojencem Komise a iniciátorem nových návrhů, 

působí po celou dobu Nizozemsko spíše jako důležitý spojenec Německa. Nizozemská 

strategie v měnové integraci se totiž shoduje s tou Německou, obě ekonomiky preferují 

neoliberální model, který klade důraz na stabilitu a věrohodnost. Nizozemská centrální 

banka v podstatě kopírovala měnovou politiku Německa, protože nizozemský gulden byl 

až do vzniku eurozóny silně fixován na německou marku [4].  

Nizozemci obhajují model dvourychlostní Evropy v případě, že některé státy 

nebudou schopny dosáhnout konvergenčních kritérií a dokonce se v Nizozemí objevily 
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názory na vytvoření měnové unie pouze pro menší skupinu států bez účasti jihoevropských 

zemí.  

Zvláště negativní postoj zaujímalo Nizozemí ke vstupu Itálie do eurozóny, protože 

se obávalo případné ztráty kredibility budoucí hospodářské a měnové unie způsobené 

právě členstvím Itálie v eurozóně. Proto se také Nizozemsko jako jediný stát EU vyslovilo 

proti konečnému rozhodnutí Rady, která se vstupem Itálie do eurozóny souhlasila [4]. 

Společná měna byla pro Nizozemí vítaným krokem pro restrukturalizaci veřejných 

výdajů, reformu sociálního státu a pracovního trhu. Jednoznačně pro vstup do eurozóny 

byly měnové autority, politické strany a sociální partneři. Veřejnost euro podporovala o 

něco méně, přesto však se jeho podpora v letech 1995 – 1999 pohybovala v průměru okolo 

šedesáti procent. V roce 1997 publikovala skupina sedmdesáti ekonomů deklaraci 

s názvem „S touto HMU si Evropa volí špatnou cestu“. Tato deklarace obsahovala názory, 

že členství v eurozóně nemusí přinášet jen pozitivní důsledky a že bude ohrožen sociální 

stát a dosažený společenský blahobyt v Evropě. Reakce však byla v této zemi poměrně 

vlažná, část politických autorit tuto kritiku odmítala, část ji vnímala jako podnět ke zvýšení 

informovanosti veřejnosti o zavádění eura. Hlavním důvodem, proč tato studie nezpůsobila 

velkou vlnu zájmu, bylo to, že se Nizozemsko vzhledem ke svému velmi dobrému stavu 

ekonomiky nepotýkalo s výraznými problémy při plnění konvergenčních kritérií [4].  

Nizozemské obavy ze vstupu do eurozóny pramenily spíše z neschopnosti ostatních 

členských států plnit konvergenční kritéria a tudíž z následného ohrožení stability eura. 

Nizozemí je v procesu zavádění eura spíše výjimkou, pro většinu členských zemí 

neznamenal vstup do eurozóny hladký a bezproblémový krok a nebyl vnímán veřejností 

ani politickými subjekty tak pozitivně. 

***** 

Nizozemí je jedna ze zakládajících zemí Evropských společenství i eurozóny. Od 

počátku integračních snah v Evropě bylo velmi angažovanou zemí. Zavedení eura proto 

bylo hladkým a žádoucím krokem. I přes to, že Nizozemí bylo zasaženo ekonomickou 

krizí, nebyl propad jeho ekonomiky tak markantní jako například ve státech jižní Evropy. 
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4   Srovnání dosažené úrovně konvergence na příkladu obou 

vybraných zemí  

Tato kapitola je zaměřena na konečné srovnání obou popisovaných zemí z hlediska 

toho, zda k eurozóně konvergují nebo divergují. I když se jedná o země s odlišnou 

ekonomickou výkonností, lze je z hlediska plnění konvergenčních kritérií v delším 

časovém horizontu vzájemně porovnat.  

4.1 Řecká konvergence 

Největším problémem řecké ekonomiky je její zadlužení. Řecko patří 

k nejzadluženějším státům Evropské unie, což se negativně projevuje na plnění všech 

maastrichtských kritérií. Země se ocitla v tzv. dluhové pasti, kdy čerpá podporu ze strany 

členských států Evropské unie a mezinárodních institucí. V této situaci jde spíše 

o odvrácení státního bankrotu než o striktní plnění konvergenčních kritérií. V první řadě 

jde však o zachování eurozóny samotné, která by v případě řeckého bankrotu utrpěla další 

velkou ránu. Důvody pro pomoc Řecku jsou tedy hlavně politické. Politické však byly i 

veškeré kroky směřující k přijetí této země do eurozóny v roce 2001. Vzhledem 

k dlouhodobé účasti v EU (od roku 1981) se tzv. „hodilo“ Řecko přijmout i do měnové 

unie. Proto také došlo k tak benevolentnímu hodnocení řeckých makroekonomických 

výsledků uvedených v konvergenčních zprávách [56]. 

Když se podíváme na vývoj řeckých ekonomických ukazatelů ve druhé polovině 

dvacátého století, jak již bylo ostatně zmíněno ve druhé kapitole, nemůžeme si nevšimnout 

prudkých výkyvů a narůstajícího zadlužení země. Takto dlouhodobě nestabilní ekonomika 

nemohla být připravena na přijetí společné měny a fiskální disciplínu plynoucí z členství 

v eurozóně. Vzhledem k tomu, že zejména ukazatele veřejného dluhu a deficitu veřejných 

financí jsou stále v nadlimitních hodnotách a země sama není schopna si v této situaci 

pomoci, je zřejmé, že její ekonomka k eurozóně diverguje. Řecko nebylo schopno splnit 

konvergenční kritéria již v referenčním roce 1998 a ani v letech pozdějších. Jeho 

makroekonomické údaje se k referenčním hodnotám konvergenčních kritérií pouze zlehka 

přiblížili, ale na rozdíl od jiných států EU jejich hodnot nikdy nedosáhly. Dlouhodobě tedy 
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Řecko není schopno udržet fiskální stabilitu nutnou pro členství v eurozóně a ani do 

budoucna tomu podle odhadů nebude jinak. 

 

Tab. 4. 1. : Deficit veřejných financí a veřejný dluh Řecka (2005 – 2011), (% HDP)  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Def. veřejných financí  -5,2 -2,9 -3,7 -7,7 -12,7 -12,2 -12,8 

Veřejný dluh  100,0 97,1 95,6 99,2 112,6 124,9 135,4 

Zdroj: [42] 

Tab. 4. 2:  Deficit veřejných financí a veřejný dluh Nizozemí (2005 – 2011), (% HDP) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Saldo veřejných financí -0,3 0,5 0,2 0,7 -4,7 -6,1 -5,6 

Veřejný dluh  51,8 47,4 45,5 58,2 59,8 65,6 69,7 

Zdroj: [42] 

4.2 Nizozemská konvergence 

Na rozdíl od Řecka je Nizozemí státem k eurozóně jasně konvergujícím. Bylo 

jedním ze zakládajících členů Evropských společenství a až do dnešní doby udrželo krok 

s nejsilnějšími zeměmi EU. Přestože mělo při vstupu do eurozóny také problémy 

s dodržením kritéria veřejného dluhu, nepřesahovalo jej tolik jako Řecko a v tomto ohledu 

navíc nijak nevybočovalo z průměru i těch ekonomicky nejvýkonnějších evropských zemí. 

Dlouhodobě je Nizozemí jednou z nejsilnějších zemí v Evropské unii i ve světě, avšak i na 

něj dopadla v posledních letech tíha ekonomické krize. To se projevilo zhoršením všech 

makroekonomických výsledků a země začala mít také problémy se zadlužením. To se však 



38 

 

dá brát jako důsledek otevřenosti nizozemské ekonomiky a “přelití” krize z ostatních států 

eurozóny. Ratingové agentury však Nizozemsku hrozí snížením hodnocení 

důvěryhodnosti, což by znamenalo další ekonomický propad. Proto se Nizozemí uchýlilo 

k restriktivním opatřením a větší fiskální disciplíně, to vše pod tlakem a dohledem 

evropských institucí. Zdaleka však problémy nizozemské ekonomiky nedosahují problémů 

ekonomiky řecké. Jak již bylo zmíněno, Nizozemí je jedním z nejsilnějších států eurozóny 

a s největší pravděpodobností si tuto pozici udrží i do budoucna [57]. 

4.3 Zadluženost a inflace  

Podle Ing. Stanislavy Janáčkové, CSc. [3] k zadlužování jižních zemí eurozóny 

silně přispělo samotné zavedení eura. Tyto země sice měly vždy sklony k dluhům, ale se 

vstupem do eurozóny získaly navíc levné peníze. Vyšší kredibilita, nižší nominální a reálné 

úroky, větší dostupnost úvěrů, to vše podporovalo zadlužování vládního i soukromého 

sektoru. Důsledkem zavedením eura se začala také zvyšovat inflace. Autorka ve své knize 

„Krize eurozóny a dluhová krize vyspělého světa“ zdůrazňuje, že uvnitř eurozóny 

přetrvává divergence ekonomik a že se tak vytvořily dvě skupiny zemí – jedna 

s dlouhodobě nízkou mírou inflace a druhá s inflací nadprůměrnou. Do první zmiňované 

skupiny řadí mimo jiné i Nizozemsko, do druhé skupiny pak Řecko. Řecko podle této 

teorie vstupovalo do eurozóny s nižší ekonomickou úrovní a také s nižší cenovou hladinou. 

Po vstupu do měnové unie začala jeho inflace výrazně růst a způsobila tak pokles 

konkurenceschopnosti. Důvodem byla snaha rychleji vyrovnat ceny pod vlivem společné 

měny, nesoulad mezi produktivitou a mzdami a růst spotřebitelské poptávky. Nejen Řecko, 

ale i další jižní země potřebovaly spíše přísnější měnovou politiku a vyšší úrokové sazby. 

Dostávaly však společnou měnovou politiku, která byla nastavena na průměr zemí 

eurozóny a nedokázala tak vysokou inflaci efektivně řešit.  

Naopak Nizozemsko dokázalo vliv inflace na svou konkurenceschopnost 

kompenzovat – Nizozemí jedním z největších evropských exportérů, díky čemuž má 

kladnou platební bilanci a je tak konkurenceschopnější. Řecko je však orientováno spíše na 

dovoz zboží, tedy má obchodní bilanci pasivní. V Řecku navíc růst cenové hladiny táhl 

nahoru mzdy, a to bez ohledu na produktivitu. To mělo na řeckou ekonomiku opět silně 

negativní vliv [58]. 
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Janáčková také tvrdí, že eurozóna samotná v sobě vytváří a udržuje země s vyšší 

inflací a nižší konkurenceschopností. Tyto státy jsou pak exportními trhy pro země jako je 

Německo či Nizozemí – když některá z těchto dvou zemí spoří a exportuje, pak země jako 

je Řecko či Portugalsko dovážejí a žijí na dluh. Nizozemí pak půjčuje Řecku, aby si mohlo 

kupovat Nizozemské zboží. Na vině je podle této autorky opět nedostatečná sladěnost 

ekonomik. Zdůrazňuje, že měnová unie je skutečně politickým počinem a nemůže 

fungovat zcela bez problémů. Říká, že zadluženost a hluboká krize ekonomik jako je 

Řecko, je problémem celé měnové unie a nikoliv jen těchto problematických ekonomik. 

***** 

Poslední kapitola srovnala u obou popisovaných zemí úroveň konvergence a došla 

k závěru, že nizozemská ekonomika k eurozóně i přes pokles výkonnosti v důsledku 

světové hospodářské krize konverguje, zatímco Řecko je ekonomikou k eurozóně 

divergující.  

Zmíněn je také pohled inženýrky Stanislavy Janáčkové, která tvrdí, že hlavním viníkem 

krize eurozóny je rozdílná míra inflace v jejích jednotlivých zemích a čistě politické snahy, 

které vedly k jejímu vzniku i současnému zachraňování.  
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vysvětlit pojmy ekonomická konvergence, resp. 

nominální a reálná konvergence a z tohoto hlediska srovnat sbližování ekonomik 

vybraných členských států Evropské unie s eurozónou. První kapitola se zabývá 

teoretickým vymezením pojmu ekonomická konvergence a člení jej na dva hlavní přístupy. 

Těmi jsou konvergence nominální a reálná. Nominální konvergence je sbližování 

ekonomik na základě statistických makroekonomických údajů. Pro potřeby této bakalářské 

práce jsem se zaměřila na nominální konvergenci k eurozóně. Aby mohla Evropská unie, 

potažmo eurozóna efektivně fungovat a dosahovat hospodářského růstu a rostoucí 

konkurenceschopnosti, musí být její ekonomiky na srovnatelné úrovni. Velké disparity 

mezi jednotlivými státy či regiony způsobují problémy v ekonomické oblasti a oslabují 

Unii jako celek. Zvláště důležitá je nominální konvergence pro vstup do měnové unie. 

Vzhledem k zavedení jednotné evropské měny v roce 2002 je kladen důraz na postupnou 

účast všech členských zemí v měnové unii. Aby však eurozóna bez problému fungovala, je 

nutné splnit tzv. maastrichtská konvergenční kritéria. Ta byla zavedena v roce 1993 

Maastrichtskou smlouvou a zahrnují kritérium cenové stability, kritérium stavu veřejných 

financí, kritérium konvergence úrokových sazeb a kritérium kurzové stability. Tato 

bakalářská práce podrobněji popisuje každé z těchto konvergenčních kritérií. 

V další části jsou v přehledných tabulkách uvedena statistická data o plnění 

konvergenčních kritérií zakládajícími členy eurozóny v letech 1997 až 1998. Z tabulek je 

patrné, že prvních 11 (později i 15) členů eurozóny nemělo problém s plněním kritéria 

míry inflace a úrokové míry. Všechny země také měly kurzy svých měn ve fluktuačním 

pásmu daném mechanismem ERM. Velkým problémem se však ukázalo být saldo 

veřejných financí a veřejný dluh v poměru k HDP. Většina zemí tato dvě kritéria nesplnila, 

některé státy dokonce překračovaly konvergenční kritérium dvojnásobně. Přesto však 

došlo k přijetí všech kandidátských zemí do eurozóny a to z důvodu tzv. volného výkladu 

zakládajících smluv EU. Největší problémy se zadlužením měly země jižní a jihozápadní 

Evropy a Belgie.   

Další subkapitolou je konvergence reálná, ta zohledňuje i jiné faktory, které 

rozhodují o sbližování ekonomik, než jsou maastrichtská kritéria. Zdůrazňuje, že do 
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konvergence je nutno zahrnout i nezbytné právní úpravy. Právní předpisy členské země 

usilující o vstup do eurozóny musí být kompatibilní s předpisy komunitárními. Reálná 

konvergence znamená, že kromě splnění konvergenčních kritérií rozhoduje také úroveň 

sladěnosti země s eurozónou. Tato sladěnost vyjadřuje stupeň hospodářského vývoje 

pomocí ukazatele HDP na obyvatele přepočteného podle parity kupní síly ve vztahu 

k průměru členů eurozóny.  Hodnotí se také otevřenost ekonomiky, sladěnost 

hospodářského cyklu s členy eurozóny, mobilita výrobních faktorů, pružnost mezd apod. 

Tato subkapitola polemizuje nad efektivností ukazatelů obou typů konvergencí. Dochází 

k závěru, že se oba typy konvergence navzájem ovlivňují a že mají obě stejnou nevýhodu – 

měří úroveň ekonomiky pouze k určitému časovému okamžiku, a tudíž nevypovídají o 

změnách makroekonomických ukazatelů v čase. Zmíněny jsou také překážky a odchylky 

při určování stupně reální konvergence.  

Druhá kapitola se zabývá nominální a reálnou konvergencí Řecka k eurozóně. 

V první části této kapitoly je stručně popsána ekonomika tohoto státu a její významná 

odvětví. Poté je zkoumána makroekonomická situace tohoto státu před vstupem do 

eurozóny. K tomu je potřeba nastínit vývoj řeckého hospodářství 10 až 20 let před vstupem 

do hospodářské a měnové unie. V období od roku 1980 do vstupu do eurozóny v roce 2001 

měla řecká ekonomika tendence k proměnlivému vývoji. Období růstu se střídala 

s obdobími hospodářského poklesu, což s sebou přinášelo změny ve vývoji inflace a 

nezaměstnanosti. Přesto jevilo Řecko velký zájem o členství v měnové unii. Referenčním 

obdobím byl rok 1999, kdy řecká ekonomika zaznamenala zlepšení a splnila konvergenční 

kritéria s výjimkou kritéria veřejného zadlužení. Na základě uspokojivých hospodářských 

výsledků a díky volnému výkladu Smluv bylo Řecko do eurozóny v roce 2001 přijato. 

V letech 2000 až 2003 provedla Komise zpětnou revizi řeckých makroekonomických 

údajů a dospěla k závěru, že řecká vláda tyto údaje zmanipulovala. Připojena je v této 

souvislosti tabulka se skutečnými údaji o stavu řecké ekonomiky a také podrobný popis 

reakce příslušných evropských institucí na tuto problematiku.  

V další subkapitole je popsána hospodářská situace Řecka stiženého finanční krizí. 

Pokleslo HDP, vzrostla nezaměstnanost a úroková míra. Rating země se propadl na stupeň 

BB+ a Řecko se ocitlo na pokraji bankrotu. Pro eurozónu by bankrot Řecka měl fatální 

důsledky. Proto byla přijata opatření na záchranu této země a zaveden úvěrový 
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mechanismus pro podobně zasažené státy. Řecku jsou půjčovány peníze na záchranu 

ekonomiky, avšak současná platební neschopnost nedovoluje této zemi splácet zpět ani 

vzniklé úroky. Přesto však přijalo i mnoho vnitřních opatření k redukci svého zadlužení, 

což evropské instituce kladně ohodnotily. 

Dále se práce zabývá novými mechanismy pro makroekonomickou koordinaci 

uvnitř eurozóny, kterými jsou tzv. evropský semestr 2010 a tzv. dvoubalíček (duben 2012). 

Třetí kapitola se zabývá nominální a reálnou konvergencí Nizozemí k eurozóně. 

Začíná stručnou charakteristikou nizozemské ekonomiky. Nizozemí je jedním 

z nejvyspělejších států Evropské unie a je rovněž jejím zakládajícím členem. Tabulka 

uvedená v této kapitole obsahuje základní makroekonomické ukazatele země, ze kterých je 

zjevné, že i tuto vyspělou ekonomiku postihla v posledních letech světová ekonomická 

krize. Následuje popis současné krizové makroekonomické situace, která není zdaleka 

uspokojivá. Nizozemí přestává držet krok s eurozónou a dokonce je ohrožen jeho „AAA“ 

rating. Problémem je schodek rozpočtu a veřejné zadlužení.  

Následuje podkapitola zabývající se fakty o něco dřívějšími – tedy o situaci 

Nizozemska při vstupu do eurozóny. Práce zdůrazňuje, že Nizozemí, vzhledem k tomu, že 

je zakládajícím státem Evropské unie, pojímalo zavedení eura jako samozřejmý a žádoucí 

krok. Negativní ohlasy vzbuzovalo spíše přijímání makroekonomicky slabších členů EU 

do měnové unie (státy jižní Evropy). 

Práce pokračuje subkapitolou věnovanou komparaci obou uvedených zemí. To je 

provedeno pomocí srovnání plnění konvergenčních kritérií a s důrazem na kritérium 

rozpočtového deficitu a veřejného dluhu. Dochází k závěru, že ekonomika Nizozemska 

k eurozóně konverguje, zatímco ta řecká diverguje. To je dáno mnoha faktory, tím hlavním 

je ale fiskální nedisciplinovanost Řecka, jež má za následek jeho nadměrné zadlužení.  

Současná ekonomická situace eurozóny je hlavním tématem mezinárodních 

konferencí a mnoha publikací. Neexistuje jednotný názor na budoucnost Evropské měnové 

unie. Mnoho odborníků se domnívá, že eurozóna je s účastí divergujících ekonomik 

neudržitelná a euro jako takové nemá perspektivu. Zdůrazňují dluhovou past států zejména 

jižní Evropy a odsuzují „nalévání“ peněz do těchto ekonomik za účelem odvrácení jejich 
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bankrotu. Jiní naopak věří, že snaha zachránit euro bude úspěšná a současná krize jen 

posílí hospodářskou a měnovou unii. Vše však záleží na členských státech a jejich fiskální 

disciplinovanosti.  
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Seznam zkratek  

EU – Evropská unie 

EUR - Euro 

HMU – Hospodářská a měnová unie 

EFSF – Evropský fond finanční stability 

EFSM – Evropský finanční stabilizační mechanismus 

ERM – Exchange Rate Mechanism  

ESM – Evropský stabilizační mechanismus 

HDP – Hrubý domácí produkt 

MMF – Mezinárodní měnový fond 

USD – Americký dolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


