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1 Úvod 

 

Západoafrická hospodárska a menová únia je regionálnou organizáciou, ktorá vznikla 

v roku 1994 a združuje osem západoafrických krajín. Členskými krajinami Západoafrickej 

hospodárskej a menovej únie sú Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Pobrežie 

Slonoviny, Senegal a Togo. Krajiny používajú spoločnú menu – západoafrický frank CFA. 

Medzi hlavné ciele menovej únie patrí hospodárska integrácia členských krajín.  

 

Cieľom diplomovej práce je posúdenie fungovania Západoafrickej hospodárskej 

a menovej únie na základe zhodnotenia plnenia stanovených primárnych a sekundárnych 

konvergenčných kritérií členskými krajinami menovej únie. 

 

Diplomová práca sa skladá z piatich kapitol, pričom prvá a piata kapitola sú úvod 

a záver.  V diplomovej práci je použitých viacero základných metód vedeckej práce. Medzi 

najdôležitejšie vedecké metódy v ekonómii patrí abstrakcia, analýza, syntéza, indukcia 

a dedukcia. Zo špecifických metód boli v diplomovej práci aplikované metódy komparácie 

a deskritptívnej štatistiky. Základné metódy boli použité v rámci celej diplomovej práce 

a metódy špecifické predovšetkým v štvrtej kapitole diplomovej práce. 

 

Druhá kapitola diplomovej práce sa venuje teórii menovej integrácie s dôrazom na 

tradičnú verziu teórie optimálnej menovej oblasti, pričom jej dôležitou súčasťou sú testy teórie 

optimálnej menovej oblasti, ako je test mobility výrobných faktorov, test výrobkovej 

diverzifikácie a test obchodnej otvorenosti. Kapitola sa ďalej venuje predpokladom 

teoretického modelu optimálnej menovej oblasti, akými sú mobilita pracovnej sily, flexibilita 

miezd a cien, diverzifikácia výrobnej štruktúry a vývozu, synchronizácia hospodárskych 

cyklov, mobilita kapitálu, integrácia finančných trhov a miera otvorenosti krajiny. 

Rozhodnutie o tom, či krajina vstúpi do menovej oblasti, môže krajina spraviť na základe 

modelu GG – LL, ktorý sa skladá z kriviek nákladov a výnosov, ktoré plynú zo vstupu krajiny 

do menovej únie. Záver druhej kapitoly je venovaný modernej verzii teórie optimálnej 

menovej oblasti, konkrétne rozdielu medzi hypotézou endogénneho charakteru kritérií OCA 

a Krugmanovej hypotézy špecializácie. 
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Ekonomická integrácia v oblasti západnej Afriky je popísaná v tretej kapitole 

diplomovej práce. Oblasť západnej Afriky disponuje dvoma regionálnymi ekonomickými 

organizáciami, a to Hospodárskym spoločenstvom západoafrických štátov a Západoafrickou 

hospodárskou a menovou úniou. Kapitola približuje fungovanie orgánov a inštitúcií 

pôsobiacich v Západoafrickej hospodárskej a menovej únii a dáva odpoveď na otázku 

týkajúcej sa problémov a budúcnosti integrácií v západnej Afrike. Druhá časť kapitoly sa 

venuje koordinácii fiškálnych politík únie, systému mnohostranného dohľadu a opisuje 

konvergenčné kritéria a konvergenčné podmienky prijaté členskými krajinami Západoafrickej 

hospodárskej a menovej únie prostredníctvom Paktu konvergencie, stability, rastu a solidarity 

z roku 1999. 

 

Hlavná náplň diplomovej práce je obsiahnutá vo štvrtej kapitole, ktorá sa venuje 

posúdeniu konvergencie krajín Západoafrickej hospodárskej a menovej únie na základe 

prijatých primárnych a sekundárnych konvergenčných kritérií. Medzi primárne konvergenčné 

kritéria patri podiel základného fiškálneho salda k nominálnemu HDP, priemerná ročná miera 

inflácie, pomer celkového zadlženia k HDP a neakumulované domáce a zahraničné 

nedoplatky v bežnom fiškálnom období. K sekundárnym konvergenčným podľa Paktu 

konvergencie, stability, rastu a solidarity patrí podiel objemu miezd a platov k výnosom 

z daňových príjmov, pomer  investícií financovaných domácimi zdrojmi k výnosom 

z daňových príjmov, podiel salda bežného účtu bez dotácií k nominálnemu HDP a pomer 

daňových výnosov k HDP. Plnenia konvergenčných kritérií sú uvedené v jednotlivých 

podkapitolách štvrtej kapitoly.  
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2 Teória menovej integrácie 

 

Optimálna menová oblasť „OCA – Optimum Currency Area“ je charakterizovaná ako 

zoskupenie krajín, resp. oblastí, v ktorých prínosy spojené s použitím spoločnej meny 

prevládajú nad nákladmi. Predmetom teórie optimálnej menovej oblasti je skúmanie 

podmienok, ktorých splnenie umožňuje skupine dvoch či viacerých krajín vzdať sa svojich 

národných mien a ustanoviť menovú úniu. Existujú dva rozdielne prístupy k analýze výhod 

(prínosov) a nevýhod (nákladov) spojených s vytvorením menovej únie, a to teoretický 

a empirický prístup. Teoretický prístup vychádza z tradičnej teórie optimálnej menovej oblasti 

vytvorenej v 60. rokoch 20. storočia ekonómom Robertom Mundellom, ktorý za svoju 

celoživotnú prácu získal v roku 1999 Nobelovu cenu za ekonómiu. Mundell formuloval 

základnú otázku s ohľadom na pravdepodobnosť vzniku asymetrického šoku (Lacina et al., 

2007). 

 

Predmetom teórie optimálnych menových oblastí je štúdium podmienok, ktorých 

splnenie umožňuje skupine dvoch alebo viacerých krajín vzdať sa národných mien a utvoriť 

menovú úniu (Dědek, 2008). 

 

2.1 Tradičná teória optimálnej menovej oblasti 

 

Mundell ilustruje tradičnú teóriu optimálnej menovej oblasti na modeloch dvoch 

ekonomík, Nemecka a Francúzska, pri ktorých popisuje situáciu, kde v dôsledku presunu 

preferencií spotrebiteľa z jednej krajiny do druhej dochádza k tzv. asymetrickému dopytovému 

šoku. Asymetrický šok predstavuje situáciu, kde zmena v agregátnom dopyte (napr. zmena 

v agregátnych výdajoch spotrebiteľov, firiem, vlády alebo zmena v úrovni vývozu a dovozu) 

alebo zmena v agregátnej ponuke (napr. zmena v objeme výroby) nemá rovnaký dopad na 

jednotlivé krajiny či regióny v rámci menovej oblasti. 

Túto situáciu zobrazuje Lacina et al. (2007) ako štandardný model AS – AD pre 

otvorenú ekonomiku, kde krivka agregátneho dopytu má negatívny sklon a krivka agregátnej 

ponuky má pozitívny sklon a je stabilná za predpokladu nemeniacich sa cien vstupov a cien 

práce (viď obr. č. 2.1).  
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Obr. č. 2.1 Asymetrický dopytový šok v modeli AS - AD 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: De Grauwe (2012) 

 

V modeli dvoch ekonomík sa asymetrický dopytový šok prejaví ako pokles 

agregátneho dopytu vo Francúzsku a súčasne ako rast agregátneho dopytu v Nemecku. Táto 

zmena môže mať trvalý alebo dočasný charakter. V prípade, že sa jedná o trvalý charakter, 

výsledkom posunu v preferenciách spotrebiteľov z francúzskeho na nemecký tovar bude 

pokles produktu vo Francúzsku a rast produktu v Nemecku. Pravdepodobne dôjde tiež 

k zvýšeniu nezamestnanosti vo Francúzsku a poklesu nezamestnanosti v Nemecku. Na druhú 

stranu bude Nemecko vystavené v dôsledku ekonomickej expanzie problémom cenovej 

stability (dôjde k inflačným tlakom). Mundell si pokladá otázku, či v prípade, že tieto dve 

krajiny nemôžu k obnoveniu rovnováhy v dôsledku členstva v menovej únie využiť svoju 

vlastnú monetárnu a kurzovú politiku, existujú automatické vyrovnávacie mechanizmy, ktoré 

umožnia znovunastolenie ekonomickej rovnováhy. Podľa Mundella je odpoveď kladná 

a v reálnej ekonomike môžu zohrať úlohu vyrovnávacích mechanizmov dva faktory,  po prvé 

mobilita pracovnej sily a po druhé flexibilita miezd (Lacina et al., 2007). 

Na Mundellovú prácu nadväzuje rada ekonómov. V roku 1963 publikoval Ronald I. 

McKinnon článok „Optimum Currency Areas“, v ktorom Mundellovú teóriu rozšíril 

poukázaním, že je potrebné brať do úvahy faktor vplyvu otvorenej ekonomiky. Ďalším 

ekonómom, ktorý nadviazal na autorov, bol americký ekonóm Peter B. Kenen, ktorý v roku 

1969 publikoval článok „The Theory of Optimum Currency Areas: an Eceletic View“. Kenen 

teóriu rozšíril o kritérium výrobnej štruktúry so záverom, že krajiny s vysokým stupňom 
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výrobnej diverzifikácie sa môžu stať vhodnými kandidátmi na členstvo v menovej úniu, a to aj 

pri nízkej mobilite pracovnej sily medzi členskými krajinami. Medzi ďalších autorov, ktorí 

prispeli k rozvoju teórie optimálnych menových oblastí, patria napríklad George Tavlas, Paul 

de Grauwe, Paul R. Krugman, Robert Barro a veľa ďalších (Cihelková et al., 2008). 

Dědek (2008) označuje asymetrický šok ako každú udalosť, ktorá dopadá len na 

niektorého člena menovej únie, prípadne to môže byť udalosť, ktorá postihuje všetkých členov 

menovej únie, ale s rozdielnymi účinkami. 

 

2.2 Testy teórie OCA  

 

Podľa Dědka (2008) existujú tri základné testy teórie optimálnej menovej oblasti. 

Jednotlivé testy sú opísané v nasledujúcich podkapitolách. 

 

2.2.1 Mundellové testy mobility výrobných faktorov 

 

Podľa Roberta Mundella je pre optimálnosť menovej oblasti dôležitá cezhraničná mobilita 

pracovnej sily. Čím jednoduchšie migruje pracovná sila cez hranice národných ekonomík, tým 

lepšie menová únia vstrebáva asymetrické šoky a nepociťuje absenciu kurzového nástroja. Pri 

vysokej mobilite pracovnej sily sa očakáva, že tých pracovníkov, ktorých pripravil 

asymetrický šok o zamestnanie, odídu za prácou mimo zasiahnutú krajinu. Krajina nebude 

musieť devalvovať, aby zastavila prehlbovanie nezamestnanosti. Dá sa predpokladať, že v tej 

časti menovej únie, ktorá hospodársky profituje z problémov inej krajiny, posilňujú inflačné 

tlaky a tie potom môžu byť tlmené prílivom pracovníkov, ktorých vyhnal asymetrický šok.  

Mundell prehĺbil teóriu OCA aj ďalším dôležitým postrehom. Zdôraznil význam mobility 

kapitálu. Jeho úvaha spočíva v tom, že vo finančne integrovanom zoskupení si postihnutá 

krajina môže ľahšie požičať finančné prostriedky od nepostihnutých krajín menovej únie 

a teda sa môže účinnejšie vyrovnať s negatívnymi dopadmi asymetrického šoku. Finančná 

integrácia vyváži asymetrické šoky tak, že rozptýli úlohu vlastníkov a veriteľov po celej 

oblasti menovej únie. Výsledkom je, že investori, ktorých asymetrický šok poškodil sa 

nenachádzajú len medzi príslušníkmi postihnutej ekonomiky a investori, ktorí na 

asymetrickom šoku zarábajú, sa nachádzajú aj medzi príslušníkmi postihnutej ekonomiky. 
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2.2.2 Kenenov test výrobkovej diverzifikácie 

 

Podľa Petera Kenena by mali do menovej únie vstupovať iba také krajiny, ktoré majú 

podobnú a dobre diverzifikovanú výrobnú základňu. Táto podmienka vychádza z domnienky, 

že štrukturálna podobnosť robí mnohé šoky symetrickými a že pestrosť výroby nedovoľuje 

asymetrickým šokom podstatnejšie narušiť celkové pomery dopytu a ponuky. V prípade, že je 

ekonomika úzko špecializovaná na výrobnú a vývoznú orientáciu, je potom vystavená 

väčšiemu riziku, že každý šok, ktorý sa dotýka jej monokultúrneho založenia vyvolá vážne 

národohospodárske poruchy.  Na rozdiel od Mundellových kanálov mobility sa Kenenov test 

nezaoberá konkrétnymi mechanizmami adaptácie na asymetrický šok, ale rozpoznáva dôležité 

okolností, ktoré minimalizujú výskyt rozsiahlejších asymetrických šokov. 

 

2.2.3 McKinnonov test obchodnej otvorenosti 

 

K objasneniu prečo v malých a obchodne otvorených ekonomikách menový kurz nepatrí 

medzi nástroje schopné efektívne čeliť asymetrickým šokom prispel v roku 1963 Ronald 

McKinnon. Devalvácia na strane agregátnej ponuky urýchľuje nákladovú infláciu, pretože 

zdražuje dovážané vstupy do výroby a povzbudzuje mzdové požiadavky vzhľadom k vysokej 

priepustnosti spotrebného koša dovážaným tovarom. Na strane agregátneho dopytu devalvácia 

zvyšuje príjmy vývozcom, a tým aj platby výrobným faktorom. To vzhľadom k vysokému 

podielu obchodovateľného tovaru tlači na dopytovú infláciu. Výsledkom je, že s rastúcou 

mierou obchodnej otvorenosti sa zvyšuje celková elasticita devalvácie, ktorá udáva o koľko 

percent vzrastie cenová hladina v reakcii na jednopercentnú devalváciu. Vo všeobecnosti platí, 

čím je vyššia hodnota tohto ukazovateľa, tým je slabší expanzívny účinok devalvácie na 

výrobu a zamestnanosť, ale tým sa devalvácia plnšie prelieva do zvýšenej inflácie. 

 

Odborná literatúra uvádza aj ďalšie testy optimálnosti menovej oblasti (Baldwin 

a Wyplosz, 2008) ako je napríklad: 

- Hľadisko fiškálnych transferov skúma či dopady asymetrického šoku môžu byť na 

úrovni menovej únie zmierňované vhodnými schémami prerozdeľovania dôchodku. 
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- Hľadisko homogenity preferencií, ktoré má brániť vzniku takých asymetrických šokov, 

ktorých pôvodcom je asymetrická reakcia hospodárskych politík jednotlivých  členov 

menovej únie na symetrický šok. 

- Hľadisko solidarity, ktoré napomáha k zmierňovaniu konfliktov medzi členmi menovej 

únie, ktoré sú vyvolané asymetrickými šokmi a to v duchu spoločného zdieľaného 

osudu. 

 

2.3 Teoretický model optimálnej menovej oblasti 

 

Pomocou teórie optimálnej menovej oblasti sa dá dôjsť k záveru či krajiny alebo 

regióny menovej únie, ktoré nedisponujú dostatočnou flexibilitou ekonomických štruktúr 

tvoria s ostatnými krajinami menovej únie dostatočne homogénnú ekonomickú oblasť. Pokiaľ 

krajiny netvoria dostatočne homogénnú ekonomickú oblasť, sú viacej vystavené vznikom 

a negatívnym vplyvom asymetrických šokov, ktorým nie sú schopné dostatočne čeliť. 

Homogénnosť ekonomického prostredia je daná radou faktorov pôsobiacich v mnohých 

smeroch rozdielne a to v závislosti, či sa jedná o súčasnú krajinu alebo či ide o krajinu, ktorá 

sa o členstvo uchádza.  

 

Cihelková et al. (2008) posudzujú tieto faktory: 

- mobilitu pracovnej sily, 

- flexibilitu miezd a cien, 

- diverzifikáciu výrobnej štruktúry a vývozu, 

- synchronizáciu hospodárskych cyklov, 

- mobilitu kapitálu, 

- integráciu finančných trhov, 

- mieru otvorenosti krajiny. 

 

Faktory pre posúdenie homogénnosti ekonomického prostredia sú však len teoretické 

a každá menová únia si môže vytvoriť vlastné, špecifické konvergenčné kritériá pre vstup 

krajín do menovej únie (viď podkapitola 3.4.3) 
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2.3.1 Mobilita pracovnej sily 

 

Prvým faktorom homogénnosti ekonomického prostredia podľa Cihelkovej et al. 

(2008) je mobilita pracovnej sily. Tá sa môže meniť v závislosti na ekonomickom 

a politickom vývoji v danej oblasti. Pri fixných mzdách a cenách môže byť mobilita 

pracovných síl faktorom eliminujúcim asymetrické šoky, pretože nadbytok pracovních síl sa 

z jednej krajiny presunie do krajiny druhej. V prvej krajine sa nezamestnanosť zníži pri 

zachovaní danej úrovne miezd a v krajine druhej by sa vyriešil problém jej nedostatku. 

Problém pracovnej sily je v tom, či je schopná sa v žiadúcej miere a v dostatočnej rýchlosti 

presunúť z jednej krajiny do druhej. Možnou bariérou pri presune pracovnej sily môžu byť 

napríklad rozdiely v pracovných návykoch, znalosť jazykov, zmena životného štýlu, odchod 

od rodiny a ostatné. K zvýšeniu pracovnej mobility môže naopak priespievať cieľavedomá 

politika zameraná napríklad na rast kvalifikácie a rekvalifikácie, na podporu podnikania, 

vhodné sociálne opatrenia a podobne. Krajiny budú lepšie pripravené na absorbovanie 

budúcich asymetrických šokov, ak sa im podarí rýchlejšie a lepšie posilniť flexibilitu 

pracovného trhu. 

 

2.3.2 Flexibilita miezd a cien 

 

Druhým faktorom homogénnosti ekonomického prostredia podľa Cihelkovej et al. 

(2008) je predpoklad flexibility miezd a cien. Ich rýchla adaptácia na zmeny prebiehajúce na 

trhu práce a tovar je problematická, a to predovšetkým smerom dolu a v krátkom období. To 

môže postupne ohroziť konkurencieschopnosť domácich podnikov na sektorovej a regionálnej 

úrovni. Nízka alebo nulová flexibilita miezd má svôj substitút v znižovaní počtu 

zamestnancov v podniku. Dlhodobo pôsobiacím faktorom tlamiacím mobilitu pracovných síl 

je mzdová komparatívna výhoda a jej postupné znižovanie. Monetárne nástroje by mohli byť v 

menovej únii nahradené plne otvoreným pracovným trhom pri vysokej geografickej mobilnej 

pracovnej sile sprevádzanej dostatočne flexibilnými mzdami, cenami a rastom produktivity 

práce. Mobilita pracovných síl a flexibilita miezd a cien patrí k významným adptačným 

mechanizmom absorbujúcim asymetrické šoky, ale ich účinnost skôr prispieva k ich zníženiu 

než k ich úplnej eliminácii. Tlmenie rozdielov v kolísaní jednotlivých ekonomík menovej únie 
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a dosiahnutie potenciálnej miery jej ekonomického rastu je podmienené nielen absorbciou, ale 

aj znížením možnosti vzniku, sily a rozvoja asymetrických šokov. Dôležitý je aj vývoj vo 

svetovej ekonomike, ako sú napríklad finančné krízy a politiky, ktoré sa môžu premietnuť do 

celej menovej únie a spôsobiť v nej asymetrické šoky.  

 

2.3.3 Diverzifikácia výrobnej štruktúry a vývozu 

 

Neoddeliteľnou súčasťou regionálnej ekonomickej integrácie je diverzifikácia 

výrobnej štruktúry a vývozu krajín menovej únie, ktorá môže predchádzať vzniku 

asymetrických šokov. Diverzifikácia výrobnej štrutkúry a vývozu je podľa Cihelkovej et al. 

(2008) ďalším z významných faktorov homogénnosti ekonomického prostredia. Vysoký 

stupeň diverzifikácie odvetvovej výrobnej štruktúry HDP a vývozu smerujúci k homogenizácii 

s ostatnými krajinami menovej únie výrazne znižuje dopady prípadného asymetrického šoku, 

pretože postihuje len jeden čiastkový segment danej ekonomiky a ostatné sú nim nedotknuté a 

môžu jeho dopady vykompenzovať. V prípade, že by šok daného segmentu ekonomiky 

postihol aj ostatné krajiny menovej únie, stal by sa šokom symetrickým.  

 

2.3.4 Synchronizácia hospodárskych cyklov  

 

Vysoký stupeň diverzifikácie a homogenizácie výrobnej štruktúry a vývozu podľa 

Cihelkovej et al. (2008) prispieva k synchronizácii hospodárskych cyklov krajín menovej únie 

a znižuje tak nebezpečenstvo asymetrických šokov. Pokiaľ by v niektorej z krajín dochádzalo 

k špecializácii produkcie namiesto potrebnej diverzifikácie výroby a vzájomného obchodu, 

vyšší stupeň integrácie by nebezpečenstvo asymetrických šokov nevylúčil. Rozdielne 

hospodárske cykly v členských krajinách menovej únie sú možným zdrojom asymetrických 

šokov, pretože jednotná menová politika môže spôsobiť krajine šok ak sú napríklad používané 

vysoké úrokové sadzby pre krajinu, ktorá sa nachádza v depresii. To isté sa vzťahuje aj na 

rozdielne miery inflácie, tempá ekonomického rastu, nezamestnanosť a podobne. 
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2.3.5 Mobilita kapitálu 

 

Ďalším faktorom, ktorý uvádza Cihelková et al. (2008) potrebný pre homogénnu 

ekonomickú oblasť je mobilita kapitálu, ktorej predpokladom je, že prebytok kapitálu (v 

rôznych formách) sa presunie do oblastí, ktoré nie sú kapitálovo dostatočne nasýtené. To by 

malo napomôcť k zníženiu divergencie predovšetkým v ekonomickej úrovni a zamestnanosti 

a vyústiť do rovnomernejšieho ekonomického a sociálneho rozvoja menovej únie. Tento 

teoretický predpoklad je podmienený radou faktorov, predovšetkým reálnym predpokladom 

dosiahnutia žiaduceho zisku, dostatočnej mobility pracovných síl na žiaducej úrovni 

a v štruktúre kvalifikácie, úroveň infraštruktúry a rôzne ďalšie faktory.  

 

2.3.6 Integrácia finančných trhov 

 

Ďalšou možnosťou podľa Cihelkovej et al . (2008) ako zamedziť dopadom 

asymetrických šokov a prispieť k hospodárskemu rastu je integrácia finančných trhov. Pred 

zavedením spoločnej meny majú finančné trhy prevažne národný charakter a zahrňujú 

finančné nástroje, ako sú akcie a štátne dlhopisy denominované v národných menách. 

Zavedenie spoločnej meny umožní izolované finančné trhy premeniť na finančné trhy 

integrované v rôznom stupni a štruktúre. To potom vedie k vzniku plne prepojeného 

medzibankového peňažného trhu, vysoko integrovanému trhu s dlhopismi v spoločnej mene, 

ktorý umožní výber zo širokého spektra zdrojov financovania a investícii, ďalej povedie 

k vzniku jednotného akciového trhu menovej únie v spoločnej mene a rastúcemu množstvu 

vnútorných a cezhraničných fúzii medzi bankami menovej únie. Integrovaný finančný trh 

umožní lepšie financovanie ekonomického rastu a súčasne napomôže k vzniku nových 

pracovných príležitostí. 

 

2.3.7 Miera otvorenosti krajiny 

 

Asymetrické šoky môžu závisieť aj od miery otvorenosti (respektíve uzavretosti) 

krajiny, ktorá je meraná podielom vývozu a dovozu na HDP. Nebezpečenstvo vonkajších 

asymetrických šokov je väčšie pre krajiny, ktoré sú otvorenejšie. Na druhej strane, ak je miera 
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otvorenosti rovnaká alebo aspoň podobná, je dopad externého šoku na členov menovej únie 

symetrický. Pokiaľ sú krajiny menej otvorené, bude dopad externého šoku asymetrický. 

K symetrii dopadov vonkajších ekonomických šokov podľa Cihelkovej et al. (2008) 

napomáha podobná geografická orientácia zahraničného obchodu.  

 

2.4 Model GG – LL 

 

V prípade, že krajina zvažuje vstup do už existujúcej menovej oblasti, mala by sa 

pokúsiť kvantifikovať náklady a výnosy tohto rozhodnutia. Napomôcť k tomuto rozhodnutiu 

môže práve model GG – LL, ktorý graficky znázorňuje výnosy a náklady pri vstupe do 

menovej integrácie.  

 

2.4.1 Krivka GG 

 

Podľa Kučerovej (2005) patrí medzi výnosy menovej integrácie:  

- zníženie transakčných nákladov, 

- redukcia špekulatívnych kapitálových tokov, 

- obmedzenie volatility menového kurzu, 

- prehlbovanie ekonomickej integrácie,  

- pokles úrokových sadzieb, 

- výnosy mikroekonomického charakteru. 

 

Fixné kurzy respektíve spoločná mena uľahčujú ekonomickým subjektom kalkuláciu 

a plánovanie nákladov a výnosov, pretože nemusia zohľadňovať kurzové riziko. Tiež sa 

znižujú náklady na nákup a predaj cudzích mien (transakčné náklady) a na zaistenie sa proti 

kurzovému riziku. Tieto úspory sú dôsledkom zvýšenia peňažnej efektívnosti (monetary 

efficiency gain). Peňažná efektívnosť je tým väčšia, čím viacej je daná krajina prepojená 

s menovou oblasťou, do ktorej plánuje vstúpiť. Ako tvrdí Cihelková et al. (2008, s. 229) 

„Stupeň ekonomickej integrácie medzi kandidátskou krajinou a menovou oblasťou teda 

významne ovplyvňuje zvýšenie peňažnej efektívnosti po vstupe krajiny do menovej únie.“ 

Krivka GG je rastúca a je zobrazená na obrázku č. (2.2). 
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Obr. č. 2.2 Krivka GG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Cihelková et al. (2008) 

 

2.4.2 Krivka LL 

 

Medzi náklady menovej integrácie podľa Kučerovej (2005) patria:  

- strata hospodársko-politického nástroja v podobe menového kurzu, 

- strata autonómie monetárnej politiky, 

- možná strata fiškálnej autonómie, 

- možné zvýšenie nerovností medzi bohatšími a chudobnejšími regiónmi, 

- strata výnosov z ražobného,  

- náklady mikroekonomického charakteru. 

 

Pri vstupe do menovej oblasti vznikajú aj náklady. Dochádza ku strate ekonomickej 

stability (economic stability loss) a rovnako ako zvýšenie peňažnej efektívnosti v dôsledku 

vstupu krajiny do menovej oblasti, tak aj strata ekonomickej stability je závislá na stupni 

vzájomnej ekonomickej integrácie. Čím je vyšší stupeň ekonomickej integrácie, tým môžeme 

očakávať nižšiu stratu ekonomickej stability po vstupe do menovej oblasti. Krivka LL 

predstavuje závislosť straty ekonomickej stability pristupujúcej krajiny na stupni ekonomickej 

prepojenosti medzi pristupujúcou krajinou a menovou oblasťou. Krivka LL je klesajúca a je 

zobrazená na obrázku č. (2.3) (Cihelková et al., 2008). 
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Obr. č. 2.3  Krivka LL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Cihelková et al. (2008) 

 

2.4.3 Rozhodnutie o vstupe do menovej oblasti pomocou modelu GG – LL 

 

 Pomocou kriviek GG a LL je možné získať nástroj pre posúdenie výhodnosti 

respektíve nevýhodnosti vstupu krajiny do menovej oblasti. 

 

Obr. č. 2.4  Model GG – LL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Cihelková et al. (2008) 
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Obrázok č. (2.4) znázorňuje, kde v prípade príliš nízkeho stupňa ekonomickej 

prepojenosti krajiny predstavuje pre pristupujúcu ekonomiku väčšie straty než zisky, a preto sa 

vstup do menovej oblasti ekonomike vyplatí len vtedy, keď dosiahne stupeň ekonomickej 

prepojenosti s členskými krajiny menovej oblasti, ktorý je väčší než P1. V tomto bode 

zvýšenie menovej efektívnosti po vstupe prevyšuje straty. 

 

2.5 Podmienky fungovania menovej únie 

 

K podmienkam fungovania menovej politiky podľa Cihelkovej et al. (2008) patria: 

- menová stabilita, 

- reálne konvergenčné kritéria,  

- fiškálna politika a jej koordinácia, 

- ďalšie podmienky. 

 

Menová stabilita predstavuje nevyhnutnú podmienku pre vznik menovej únie, ale je aj 

nutným predpokladom pre rovnovážny vývoj a ekonomický rast menovej únie. Menová 

stabilita sa dosiahne splnením primárnych konvergenčných kritérií, ktoré zahrňujú vysoký 

stupeň cenovej stability. Ten býva vyjadrený rovnakou alebo blízkou mierou inflácie 

zúčastnených krajín, ich stabilnými dlhodobými úrokovými sadzbami, stabilnými menovými 

kurzami a zdravými verejnými financiami. 

Druhou podmienkou fungovania menovej únie sú reálne konvergenčné kritéria, 

ktoré sú chápané ako znižovanie rozdielov v ekonomickej úrovni, zamestnanosti a v životných 

podmienkach členských krajín menovej únie a ich oblastí. Sú to faktory, ktoré ovplyvňujú 

dopady asymetrických šokov v dlhodobom horizonte a to buď v pozitívnom alebo 

v negatívnom zmysle. 

Ďalšou významnou podmienkou fungovania menovej únie je fiškálna politika a jej 

koordinácia. Fiškálna politika disponuje finančnými zdrojmi na národnej a uníjnej úrovni, 

ktoré sú rovnako použiteľné k zníženiu alebo eliminácii asymetrických šokov. Riešenie 

fiškálnej politiky spočíva v závislosti na objeme finančných zdrojov a sile asymetrických 

šokov vo finančnej podpore dopytu v danej krajine alebo regióne, ktorý je postihnutý recesiou 

a nezamestnanosťou. 
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Medzi ďalšie podmienky fungovania menovej únie patria aplikované politiky 

horizontálneho a vertikálneho charakteru ako sú napríklad cenová politika, colná politika, 

investičná politika, sociálna politika, obchodná politika, vedecká politika, licenčná politika, 

poľnohospodárska politika, dopravná politika, regionálna politika a podobne. 

Nevyhnutným predpokladom uvedených teoretických požiadavkov teórie optimálnej 

menovej oblasti je politická vôľa zúčastnených subjektov, ktorá podporuje konvergenčné 

prístupy vo väčšej miere než prístupy divergenčné (Cihelková et al., 2008). 

 

2.6 Strata samostatnej menovej politiky 

 

Podľa Dědka (2008) ekonomika prostredníctvom členstva v menovej únii neprichádza 

len o menový kurz, ale stráca aj samostatnú menovú politiku, teda schopnosť meniť veľkosť 

úrokových sadzieb podľa rozhodnutia národnej centrálnej banky. Práve toto je dôvod, prečo 

by sa mala krajina rozhodnúť o úmysle, či vstúpiť alebo nevstúpiť do menovej únie. Po vstupe 

do menovej únie krajina prijíma „politiku jednej veľkosti padnúcej všetkým“  (one-size-fit-all 

policy), pri ktorej krajina nerozhoduje o nastavení vlastných úrokových sadzieb, ale naopak 

prijíma jednotnú úrokovú hladinu.  

V súčasnom svete liberalizovaných kapitálových tokov je často kladená otázka, akú 

mieru autonómie menovej politiky si môžu národné ekonomiky dovoliť. Častou odpoveďou 

podľa Dědka (2008) je, že priestor pre slobodnú voľbu sa stáva upnutejší, čím je národná 

ekonomika závislejšia na medzinárodnej obchodnej výmene a teda čím neslobodnejšia je 

v možnosti ignorovať dopady svojho rozhodovania o úrokových sadzbách na chovaní 

menového kurzu. Autonómia rozhodovania o úrokových sadzbách končí tam, kde začínajú 

starosti o dopady na menový kurz. 

Nemožnosť autonómne rozhodovať o úrokových sadzbách býva v rozhovoroch 

o nákladoch členstva v menovej únii stotožňovaná s tvrdením, že národná ekonomika si 

pohorší tým, že príjme „uniformnú“ hladinu úrokových sadzieb namiesto „na mieru šitej“ 

úrokovej sadzby, ktorá nemusí byť pre danú ekonomiku výhodná. V praxi je bežné, že 

niektoré regióny hospodársky zaostávajú, čelia vysokej nezamestnanosti a preto by 

potrebovali uvoľnenejšiu menovú politiku, zatiaľ čo iné regióny sa hospodársky 

prehrievajú, trpia nedostatkom pracovných síl a vyžadujú si prísnejšiu menovú politiku. 
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Plošné pôsobenie menovej politiky v rámci národného hospodárstva je chápané buď priamo 

ako absolútna výhoda, prípadne ako účelná a nespochybňovaná nevyhnutnosť (Dědek, 2008). 

 

2.7 Možné prístupy k hodnoteniu menovej integrácie  

 

Podľa Kučerovej (2005) poznáme štyri možné prístupy k hodnoteniu menovej integrácie: 

 

 Prvým možným prístupom k hodnoteniu menovej integrácie patri tzv. OCA index. Tento 

index vypracovala v roku 1997 dvojica autorov, Bayoumi a Eichengreen. Z výsledku ich práce 

vyplýva, že krajiny, ktoré uvažujú nad vstupom do menovej únie mali do nej pristúpiť vtedy, 

keď výhody plynúce z prijatia spoločnej meny prevyšujú náklady spojené s prístupom do 

menovej únie.  

K najdôležitejším premenným skúmaných pri rozhodovaní o vhodnosti vstupu do menovej 

únie je možné zahrnúť asymetrické poruchy výstupu, obchodné väzby, úlohu peňazí ako 

prostriedku výmeny, mobilita pracovných síl a miera využitia automatických stabilizátorov. 

Bayoumi a Eichengreen sa vo svojej empirickej práci zaoberajú len prvými troma 

premennými.  

Po zahrnutí spomenutých premenných má odhadovaná rovnica nasledujúci tvar: 

  

                                                                    , (1)

  

kde SD(eij) predstavuje volatilitu bilaterálnych nominálnych kurzov meranou ako štandardná 

odchýlka zmeny vzájomného výmenného kurzu medzi krajinami i a j, SD(Yi – Yj) predstavuje 

asymetrické poruchy výstupu ako štandardnú odchýlku zmeny relatívneho výstupu v krajinách 

i a j, DISSIMij predstavuje podobnosť komoditnej štruktúry vývozu ako sumu absolútnych 

rozdielov v podieloch poľnohospodárskeho, spracovateľského a surovinového obchodu na 

celkovom obchode krajín i a j, TRADEij predstavuje priemer podielu vzájomného vývozu na 

domácom HDP krajín i a j a SIZEij predstavuje meradlo veľkosti ekonomiky ako priemer HDP 

krajín i a j. 
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Čím je hodnota OCA indexu nižšia, tým je dosiahnutý vyšší stupeň štrukturálnej 

konvergencie medzi danými krajinami. 

 

Druhým prístupom k hodnoteniu menovej integrácie sa zaraďuje korelácia ponukových 

a dopytových šokov. Pri korelácii ponukových a dopytových šokov sa používajú štrukturálne 

modely vektorovej autoregresie s cieľom identifikácie makroekonomických šokov, ich 

rozkladu na šoky trvalé a dočasné, zistenie rozsahu týchto šokov, ich korelácia a tiež rýchlosť 

s akou sú sledované ekonomiky schopné sa na ne adaptovať. 

Medzi ďalšie možné spôsoby hodnotenia menovej integrácie patrí korelácia 

hospodárskych cyklov a konvergencia monetárnych politík. 

 

2.8 Endogénny charakter kritérií OCA  

 

Frankel a Rose (1998, s. 1010) tvrdia, že „... analýza historických dát poskytuje 

zavádzajúce informácie o vhodnosti vstupu krajiny do menovej únie, nakoľko kritéria 

definované teóriou OCA sú endogénne.“ V súvislosti so vstupom krajiny do menovej únie sa 

štruktúra ekonomík neustále mení. Krajina, ktorá sa snaží o vstup do menovej únie nemusí 

spĺňať vstupné kritéria už pred vstupom do menovej únie (ex ante), ale k ich naplneniu môže 

dôjsť až po prijatí spoločnej meny (ex post). K rastu vzájomného obchodu medzi novou 

členskou krajinou a súčasnými členmi menovej únie dôjde vďaka vplyvu zavedenia spoločnej 

meny a zníženia transakčných nákladov s následnou synchronizáciou ich hospodárskych 

cyklov. 

V roku 1998 Frankel a Rose vyslovili hypotézu, že „korelácie hospodárskych cyklov 

členských krajín menovej únie závisia na ich obchodnej integrácii, inak povedané, na rozvoji 

vzájomného obchodu a jeho liberalizácii.“ Podľa autorov, členovia menovej únie spolu 

obchodujú vo väčšej miere než v minulosti a ide predovšetkým o vnútroodvetvový obchod 

(intra-industry trade).  
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Obr. č. 2.5 Symetria hospodárskych cyklov, medzinárodného obchodu a spoločnej meny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Frankel, Rose (1998) 

 

Obrázok č. (2.5) znázorňuje klesajúcu OCA líniu, ktorá predstavuje vzťah medzi 

koreláciou hospodárskych cyklov krajín menovej únie a stupňom ich vzájomnej ekonomickej 

integrácie. Táto línia rozdeľuje priestor na dve časti – vpravo od línie sa nachádzajú krajiny, 

pre ktoré je výhodné vstúpiť do menovej únie a prijať spoločnú menu (krajiny majú rovnako 

vysoký stupeň integrácie alebo rovnako vysoký stupeň korelácie hospodárskych cyklov), 

vľavo od línie sú krajiny, pre ktoré je výhodnejšie si ponechať vlastný pohyblivý kurz 

a nezávislú monetárnu politiku, nakoľko nenaplňujú dostatočne ani jedno zo skúmaných 

kritérií.  

 

2.8.1 Hypotéza endogenného charakteru kritérii OCA 

 

Po vstupe do menovej únie sa krajine zvýšia vzájomné obchodné vzťahy s ostatnými 

členskými krajinami, ktoré ovplyvnia charakter národných hospodárskych cyklov daných 

krajín. Môže sa stať, že krajina po vstupe do menovej únie zaznamená výraznú zmenu 

hospodárskeho cyklu, ktorá je následkom prijatia spoločnej menovej politiky a užších 

vzájomných obchodných vzťahov s ostatnými členmi menovej únie. 
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Frankel a Rose (1998) tvrdia, že ak je väčšia časť vzájomného obchodu tvorená 

vnútroodvetvovým obchodom, potom s nárastom obchodu dôjde ku korelácii hospodárskych 

cyklov krajín, ktoré používajú spoločnú menu a potvrdzuje sa tak hypotéza endogenného 

charakteru kritérii OCA. Táto hypotéza je znázornená na obrázku č. (2.6).  

 

Obr. č. 2.6 OCA línia a hypotéza endogenity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Frankel, Rose (1998) 

 

Obrázok č. (2.6) znázorňuje rozhodovanie krajiny o spoločnej ekonomickej integrácii. 

Z počiatku sa krajina nachádza v bode 1, naľavo od OCA línie. K posunu doprava, teda bližšie 

k OCA línii (bod č. 2) dôjde po uskutočnení integrácie a to napríklad po vytvorení spoločného 

trhu. V tomto bode sa korelácia hospodárskych cyklov týchto krajín zvýši. Ak chcú krajiny 

pokračovať v integrácii, ktorá povedie k menovej únii, dôjde po prijatí spoločnej meny 

k posunu do bodu č. 3. V tejto situácii dochádza ku zvýšeniu vzájomného obchodu 

a k zvýšeniu korelácie hospodárskych cyklov a krajiny sa nachádzajú v pravej časti od OCA 

línie. 
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2.8.2 Krugmanová hypotéza špecializácie 

 

Krugman zastáva opačný názor a tvrdí, že hospodárske cykly krajín sa môžu po vstupe 

do menovej únie stať idiosynkratický  v dôsledku zníženia transakčných nákladov a 

následného rastu vzájomného obchodu sa krajiny začnú špecializovať na produkciu tovarov, 

na ktoré majú komparatívnu výhodu – hypotéza špecializácie. Pri vytvorení menovej únie tak 

dôjde k divergencii hospodárskych cyklov a k zvýšeniu nákladov plynúcich z integrácie. Táto 

situácia je znázornená v obrázku č. (2.7).  

 

Obr. č. 2.7  OCA línia a hypotéza špecializácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Krugman (1993) 

 

Obrázok č. (2.7) ilustruje situáciu, kde sa krajiny spolu rozhodli vytvoriť menovú úniu, 

nachádzajú sa v bode č. 1. S rastúcou špecializáciou sa krajiny presúvajú na ľavú stranu OCA 

línie (bod č. 2), pričom sa miera vzájomného obchodu medzi krajinami zvyšuje, ale na druhej 

strane sa znižuje korelácia ich hospodárskych cyklov. Krajina, ktorá splňuje kritéria OCA ešte 

pred vstupom do menovej únie ich nebude postupom času spĺňať aj po vstupe do menovej 

únie. 
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2.9 Zhrnutie kapitoly 

 

Druhá kapitola diplomovej práce sa venuje teórii menovej integrácie, predovšetkým 

teórii optimálnej menovej oblasti, ktorej hlavnými autormi sú Robert Mundell, Peter Kenen 

a Ronald McKinnon.  

Dôležitou súčasťou teórie optimálnej menovej oblasti sú faktory homogénnosti 

ekonomického prostredia, medzi ktoré patrí mobilita pracovnej sily, flexibilita miezd a cien, 

diverzifikácia výrobnej štruktúry a vývozu, synchronizácia hospodárskych cyklov, mobilita 

kapitálu, integrácia finančných trhov a miera otvorenosti krajiny.  

Pomocou grafického modelu GG – LL, ktorý je zložený z krivky výnosov (GG) a krivky 

nákladov (LL), sa môžu krajiny rozhodnúť o prípadnom vstupe do existujúcej menovej únie. 

Vhodný čas pre vstup do menovej únie je vtedy, keď výnosy zo vstupu do menovej únie 

prevyšujú náklady z tohto vstupu. 

K možným prístupom k hodnoteniu menovej integrácie patrí OCA index, korelácia 

ponukových a dopytových šokov, korelácia hospodárskych cyklov a konvergencia 

monetárnych politík. 

Záver kapitoly sa venuje rozdielu medzi hypotézou endogenného charakteru kritérií 

OCA a Krugmannovou hypotézou špecializácie. 
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3 Ekonomická integrácia v oblasti západnej Afriky 

 

Africký kontinent je druhým najväčším kontinentom na zemeguli a zaberá približne 

jednu pätinu súše. V Afrike žije viac než 800 miliónov obyvateľov, čo predstavuje približne 

12 až 13 percent svetovej populácie.  

Afriku môžeme rozdeliť na dve skupiny, pričom obidve skupiny sú v mnohých 

smeroch veľmi odlišné. Prvou skupinou je severná (saharská) Afrika so siedmymi arabskými 

štátmi. Druhú skupinu tvorí subsaharská Afrika. Podľa Zlého (2004) sú integračné procesy 

v Afrike ovplyvňované radou veľmi rôznych faktorov respektíve okolností, ktorých pôvodcom 

sú napríklad prírodné podmienky života, ekonomické aktivity a populačné trendy.  

Afrika nedisponuje priaznivými prírodnými podmienkami, ktoré by vytvárali vhodné 

počiatočné podmienky pre integráciu. Má obtiažne splavné a vodnaté rieky, málo vhodných 

zátok a zálivov pre prístavy a viac než tretinu územiu tvoria bezodtokové pánvy, ktoré sú 

veľmi nepriaznivé pre rozvoj poľnohospodárstva. Ďalším nepriaznivým faktorom pre 

integračné procesy v Afrike sú vysoké populačné prírastky s ktorými nekorešponduje tempo 

ekonomického a sociálneho rozvoja. Nízka hustota zaľudnenia znemožňuje dosiahnuť 

akékoľvek podstatné zmeny v ekonomickom a sociálnom postavení obyvateľstva ako celku, 

ktoré zostáva v masovom meradle na úrovni chudoby a fyzickej biedy a hladu. Masové 

rozšírenie chorôb (AIDS, malária) generuje stále síliace sa napätie v sociálnej a politickej 

oblasti. Rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje integračné tendencie, je veľmi nízka 

ekonomická úroveň.  

Africká zaostalosť je vysvetliteľná rôznymi faktormi, v ktorých pozadí je viac než 

storočná koloniálna nadvláda Británie, Francúzska, Portugalska, Belgicka, Španielska, 

Holandska, Nemecka a Talianska. Podľa Zlého (2004, s. 135) „Kolonializmus viedol k 

odčerpávaniu tu vytvorených dôchodkov, zanechal negramotné obyvateľstvo, nekvalifikované, 

nepripravené na industriálny rozvoj, ktorý v dôsledku koloniálneho podriadenia Afriku 

minul.“ Trend k industrializácii sa v mnohých afrických štátoch začal presadzovať až po 

získaní nezávislosti v 60. a 70. rokoch minulého storočia. Ekonomika Afriky sa však zásadne 

nezmenila a je stále založená na monokultúrach
1
 v agrárnom sektore a na ťažobnom 

priemysle. Deväťdesiate roky minulého storočia priniesli priestor pre potrebné štrukturálne 

                                                 
1
 Monokultúra znamená dlhodobé pestovanie jednej rastliny na jednom pozemku. 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pestovanie&action=edit&redlink=1
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reformy a došlo k zmene sociálne politického zamerania bývalých štátov s tzv. socialistickou 

orientáciou a v rade štátov boli oslabené autoritatívne režimy.  

Africké štáty sú väčšinou malé ekonomiky, nerozvinuté, s nízkou ekonomickou 

výkonnosťou a úzkym vnútorným trhom a veľmi nízkou spotrebnou kapacitou. Na druhú 

stranu, je Afrika veľmi dobre vybavená nerastným a surovinovým bohatstvom, predovšetkým 

uránom, meďou, kobaltom, chrómom, mangánom, zlatom, platinou, diamantmi a ropou. 

Napriek dostatočnej vybavenosti tieto odvetvia nevytvárajú vhodnú základňu pre potrebný 

ekonomický rast a dynamickejšie zvyšovanie spotreby a životnej úrovne obyvateľstva. To isté 

platí aj pre značne rozvinutú monokultúrnu ekonomiku v poľnohospodárstve, ktorá 

neodpovedá potrebám afrického obyvateľstva. Rozvoj týchto odvetví je špecifický v tom, že si 

jednotlivé africké ekonomiky nevytvárajú navzájom trhy pre odbyt svojej produkcie, ale majú 

svoje trhy mimo Afriky, a to hlavne v Európe a v Amerike. Na týchto mimo afrických trhoch 

vystupujú jednotlivé štáty v konkurenčných vzťahoch, kde oslabujú svoje pozície a znižujú 

efekty z národnej špecializácie a účasti v medzinárodnej deľbe práce. 

Významnou prekážkou integrácie v rámci afrického megaregiónu je jeho veľká 

fragmentácia. Politická mapa Afriky sa skladá z 53 štátnych celkov, pričom väčšina štátov je 

rozlohou malá alebo veľmi malá. Nebezpečenstvo ďalšej fragmentácie je stále prítomné, a to 

z dôvodu trvajúcich prejavov kmeňovej nevraživosti alebo politickej neznášanlivosti. Vo 

väčšine území je celistvosť území udržateľná len prostredníctvom vojenského režimu, a preto 

je nastolenie demokratických politických štruktúr obtiažnejšie. Zlý (2004, s. 137) tvrdí, že „ ... 

tieto prekážky sú dané historicky utváranými vzťahmi medzi kmeňmi, národmi a rasami, 

živenými koloniálnou politikou veľmocí, náboženskými spormi, mnohokrát neprekonateľnou 

averziou medzi africkými politikmi, ktorí ovládajú malé, zaostalé, nevýkonné, často rozvrátené 

ekonomiky, ale vďaka nim neschopné akejkoľvek racionálnej a plodnej spolupráce.“ Africký 

kontinent má históriu, ktorá je plná politických prevratov a povstaní, občianskych vojen 

a vojenských intervencií proti susedným štátom. Tieto vnútorné strety spotrebujú obrovské 

množstvo finančných prostriedkov a materiálnych zdrojov a sú jednou z príčin nízkej 

efektívnosti rôznych zahraničných pomocí, ktoré nie sú využívané v prospech afrických 

národov, ale často len v prospech určitej úzkej vrstvy vládnucich skupín. Jediným možným 

nástrojom pre riešenie týchto a ďalších problémov môže byť silný demokratický štát. 
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Novým javom, ktorý má výrazný proti integračný charakter, je šírenie terorizmu, 

predovšetkým islamistický fundamentalizmus. 

 

3.1 Integrácia v západnej Afrike 

 

Prvým pokusom o integráciu v západnej Afrike bolo vytvorenie Federácie Mali v júni 

1960. Dohodu o spojení podpísali Mali, Senegal, Burkina Faso a Benin. Aj napriek tomu, že 

bol pokus o vytvorenie Federácie Mali nakoniec neúspešný, neznamenal koniec integračných 

pokusov v západnej Afrike.  

Organizácia africkej jednoty (Organisation of African Union) vznikla v roku 1963. Jej 

pôvodné ciele boli veľmi všeobecné – koordinácia a zjednocovanie činností afrických štátov, 

obhajoba ich suverenity a rozvoj medzinárodnej spolupráce. V rokoch 2007 – 2017 malo dôjsť 

k vytvoreniu celoafrického pásma voľného obchodu a colnej únie a v rokoch 2023 – 2028 mal 

byť dosiahnutá efektívna celoafrická hospodárska a menová únia. Pre zahájenie reálnych 

krokov k týmto cieľom však neboli v 70. a 80. rokoch vytvorené dostatočné podmienky. 

K zmene došlo v roku 1999, po prijatí Sirtskej deklarácie štátov Organizácie africkej jednoty, 

a 26. mája 2001 vznikla Africká únia, ktorá bola založená všetkými 53 štátmi. Medzi vytýčené 

ciele patrilo zaistenie základných občianskych práv Afričanov, hospodárska prosperita, 

medzinárodné uznanie Afriky a mier na africkom území. Zjednotenie malo zaistiť zriadenie 

Afrického parlamentu, Afrického súdneho dvora, Afrického menového fondu, Africkej 

investičnej banky a Komisie africkej únie, pričom všetky tieto orgány mali mať celoafrickú 

pôsobnosť. Ani táto novodobá myšlienka celoafrickej integráciu nemala v krátkom časovom 

horizonte nádej na realizáciu. Podľa Zlého (2004) by prostredníctvom integračnej spolupráce 

bolo možné ľahšie dosahovať lepšieho postavenia na zahraničných trhoch, znižovať schodky 

bežných účtov platobných bilancií, otvárať nové trhy, znižovať zahraničnú zadĺženosť 

k podpore spriemyselňovania ekonomík, vyššieho zhodnocovania produkcie a exportu surovín 

a niektorých poľnohospodárskych plodín. 

V roku 1974 vznikla úspešnejšia Západoafrická menová únia (UMOA), ktorá bola 

založená za účelom spolupráce s Centrálnou bankou západoafrických štátov (BCEAO). 

Západoafrická integrácia je od počiatku spojená s nutnosťou riešiť jeden z následkov 

kolonializmu, a to rozdelenie štátov regiónu na dve jazykovo odlišné skupiny – frankofónna 
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a anglofónna skupina. Odlišnosť jazyka je jednou z významných prekážok efektívneho 

fungovania afrických regionálnych integračných organizácií.  

 

3.1.1 Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov 

 

Jednou z integračných organizácií s najväčšou základňou je Hospodárske spoločenstvo 

západoafrických štátov (ECOWAS, Economic Community of West African States alebo 

Communauté Économique des États de l’Ouest, CEDEAO). Táto integračná organizácia bola 

založená zmluvou z 28. mája 1975 pätnástimi zakladateľskými štátmi. V súčasnosti je v tejto 

organizácii pätnásť štátov – Benin, Burkina Faso, Kapverdy, Pobrežie Slonoviny, Gambia, 

Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Senegal, Sierra Leone a Togo 

(The Economic Community of West African States, 2007).  

Podľa oficiálnej webovej stránky Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov 

patria krajiny spoločenstva medzi najmenej vyvinuté ekonomiky Afriky, ale aj sveta. S tým 

súvisí aj ich nízka úroveň internacionalizácie ekonomík a ich nedostatočné zapojenie do 

medzinárodnej deľby práce. Organizácia vyhlásila za svoj cieľ voľný pohyb tovaru, kapitálu 

a osôb. V 90. rokoch sa pokúsili členské štáty zaistiť aj bezpečnostnú zmluvu. Pokrok 

v integrácii je veľmi pomalý, hlavne pri vytváraní pásma voľného obchodu. Nedostatočná 

liberalizácia vzájomného obchodu spôsobuje stagnáciu. V oblasti výstavby spoločnej 

infraštruktúry sa darí plniť stanovené ciele, a to predovšetkým výstavbou cestných spojení 

pozdĺž pobrežia a transsaharskej magistrály. 

 

3.1.2 Západoafrická hospodárska a menová únia 

 

Druhou z foriem západoafrickej integrácie je Západoafrická hospodárska a menová 

únia (WAEMU, West African Economic and Monetary Union, UEMOA, l’Union 

Économique et Monétaire de l’Ouest Afrique). Tvorí ju osem členských krajín Hospodárskeho 

spoločenstva západoafrických štátov. Medzi členov Západoafrickej hospodárskej a menovej 

únie patrí Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Pobrežie Slonoviny, Senegal 

a Togo. História organizácie siaha až do roku 1959, kedy bola vytvorená Západoafrická 

hospodárska a colná únia (UDEAO). Západoafrická hospodárska a menová únia vznikla na 
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základe dohody v januári 1994 reorganizáciou staršej integračnej organizácie frankofónnych 

štátov, Hospodárskeho spoločenstva západnej Afriky (CEAO, Communauté Économique de 

l’Ouest Afrique). Toto integračné zoskupenie je v realizácii integračného programu najďalej. 

Podľa Zlého (2004) sa v rámci menovej únie darí implementovať kritéria makroekonomickej 

konvergencie. Do začiatku roku 2000 bol vytýčeným cieľom v obchodnej oblasti  zriadenie 

colnej únie a nastolenie spoločného colného tarifu, takže vnútroregionálny obchod je v zásade 

liberalizovaný. Nasledujúcim cieľom je harmonizácia nepriamych daní a iniciovanie 

vytvorenia regionálnej štrukturálnej a sektorovej politiky. Západoafrická hospodárska 

a menová únia zažila od svojho vzniku rôzne dramatické zmeny, ale doposiaľ je 

najúspešnejším integračným programom v západnej Afrike. Členským krajinám sa podarili 

znížiť clá na nulu už v januári 2000 a ďalej sa snažili o udržanie stabilnej, bez inflačnej 

monetárnej politiky vďaka izolácii Západoafrickej centrálnej banky voči politickým zásahom. 

Obe organizácie obdržali uznanie zo strany medzinárodnej spoločnosti. 

Podľa výsledkov z integrácie v západnej Afrike vyplýva, že regionálna integračná 

organizácia môže byť efektívna, pokiaľ je zložená z menšieho počtu štátov, ktoré sa sústredia 

na prijatie integračného programu. Tieto štáty sa pri prípadnom úspechu môžu stať akýmsi 

hnacím motorom integrácie, čo následne umožní postupné rozširovanie členskej základne 

integračnej organizácie bez toho, aby to ohrozilo jej fungovanie. 

 

Medzi základné vlastnosti Západoafrickej hospodárskej a menovej únie, ktoré uvádza 

Michel (2007), patrí: 

- centralizácia držby devízových rezerv v Západoafrickej centrálnej banke, 

- harmonizácia bankovej a monetárnej legislatívy, jednotné úrokové sadzby a spoločná 

menová a úverová politika; 

- fixná parita medzi CFA frankom a francúzskym frankom (v súčasnosti eurom), 

- bezplatné prevody peňažných prostriedkov v rámci Západoafrickej hospodárskej 

a menovej únie, 

- neobmedzená konvertibilita CFA franku, ktorú zaručuje Francúzsko, prostredníctvom 

špeciálneho prevádzkového účtu vedeného francúzskym ministerstvom financií. 
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K hlavným cieľom Západoafrickej hospodárskej a menovej únie, ktoré uvádza Michel 

(2007), patrí: 

- posilnenie konkurencieschopnosti hospodárskych a finančných aktivít členských krajín 

v rámci otvoreného a konkurenčného trhu a racionalizácia a harmonizácia súdneho 

prostredia, 

- zaistenie konvergencie makroekonomickej výkonnosti a politiky členských krajín 

s inštitúciami, ktoré zaisťujú mnohostrannú kontrolu postupu, 

- vytvorenie spoločného trhu medzi členskými krajinami na základe princípu voľného 

pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu, 

- spoločná obchodná politika, 

- koordinácia národných sektorových politík, predovšetkým v oblasti 

poľnohospodárstva, životného prostredia, dopravy, infraštruktúry, telekomunikácií, 

ľudských zdrojov, energie, priemyslu, ťažby a remesiel, 

- harmonizácia legislatívy, najmä fiškálneho systému členských krajín. 

 

Západoafrická hospodárska a menová únia  je organizácia, ktorá má priame zámery 

a ciele. Jedným z dôvodov jej úspešnosti pri integrácii je špecifické stanovenie cieľov a pevná 

odhodlanosť k integrácii. 

 

3.1.2.1 Orgány Západoafrickej hospodárskej a menovej únie 

 

Medzi orgány Západoafrickej hospodárskej a menovej únie patrí: 

- Komisia (l’Union Économique et Monétaire de l’Ouest Afrique, 2010a) 

o  Komisia sa skladá z predsedu komisie a siedmych členov. V súčasnosti je 

predsedom komisie C. H. Soumare zo Senegalu.  

- Súdny dvor (l’Union Économique et Monétaire de l’Ouest Afrique, 2010b) 

o  Súdny dvor zabezpečuje jednotný výklad práva Únie a rozhoduje spory medzi 

členskými štátmi alebo spory medzi Úniou a jej zástupcami. Je tvorený ôsmymi 

sudcami, ktorí sú volení na obdobie šiestich rokov. Sídlo súdneho dvora sa 

nachádza v Ouagadougou, v Burkine Faso. 

- Dvor audítorov (l’Union Économique et Monétaire de l’Ouest Afrique, 2010c) 
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o  Dvor audítorov kontroluje účty orgánov Únie a spoľahlivosť fiškálnych údajov 

pre potreby multilaterálneho dohľadu. Skladá sa z troch členov, jedného 

predsedu a dvoch poradcov. Členovia dvoru sú menovaní na obdobie šiestich 

rokov, s možnosťou jedného znovuzvolenia. 

- Parlamentný výbor (l’Union Économique et Monétaire de l’Ouest Afrique, 2010d) 

o  Parlamentný výbor má poradnú úlohu a vedie diskusie o integrácii. Prijíma 

výročnú správu od Komisie a vyjadruje sa k nej prostredníctvom správ 

a uznesení. Výbor sa skladá zo 40 členov, ktorí sa stretávajú minimálne 

jedenkrát ročne. Sídli v Bamaku v Mali. 

- Regionálna konzulárna komora (l’Union Économique et Monétaire de l’Ouest Afrique, 

2010e) 

o  Vedie dialóg medzi Západoafrickou hospodárskou a menovou úniou 

a hlavnými hospodárskymi subjektmi. Komora bola vytvorená Zmluvou o Únii 

a je poradným orgánom, ktorý je zodpovedný za poskytovanie efektívneho 

zapojenia súkromného sektoru v procese integrácie. 

- Rada práce a sociálneho dialógu (l’Union Économique et Monétaire de l’Ouest 

Afrique, 2010f) 

o  Rada je poradným orgánom, ktorého cieľom je dosiahnuť účinné zapojenie 

všetkých neštátnych subjektov v integračnom procese WAEMU. Je 

zodpovedný za preskúmanie a posúdenie všetkých záležitostí, ktoré by mohli 

mať sociálny vplyv na Úniu, posilnenie konzultácii a tripartitných rokovaní 

v rámci Únie a podporu procesu konsolidácie a štruktúr sociálneho dialógu 

medzi členskými krajinami. Rada sa skladá zo 72 členov z ôsmych členských 

krajín a je zložená z vládnych úradníkov, zástupcov organizácii 

zamestnávateľov, zástupcov organizácii zastupujúcich pracovníkov a zástupcov 

občianskej spoločnosti. Rada má Valné zhromaždenie a Kanceláriu, ktoré sa 

skladajú z prezidenta (zástupcu vlády) a dvoch viceprezidentov (zástupca 

zamestnávateľov a zástupca pracovníkov). Členovia Rady sú volení na obdobie 

dvoch rokov. 

- Špecializované autonómne inštitúcie (l’Union Économique et Monétaire de l’Ouest 

Afrique, 2010g) 
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o Západoafrická rozvojová banka (BOAD, Banque Ouest Africaine de 

Développement, WADB, The West African Development Bank) – banka má 

sídlo v Lomé v Togu. Zameriava sa na podporu vyváženého rozvoja členských 

štátov a uľahčuje im integráciu. Banka významne prispieva k financovaniu 

rôznych foriem podpory infraštruktúry, k zlepšeniu podmienok a výrobných 

prostriedkov. Bližšie v podkapitole číslo (3.4). 

o Centrálna banka západoafrických štátov (BCEAO, La Banque Centrale des 

Etats de l'Afrique de l'Ouest, CBWA, The Central Bank of West African 

States) – je verejnou inštitúciou, ktorá má medzinárodné riaditeľstvo v Dakare 

v Senegale. Predstavenstvo banky sa skladá z 18 členov, pričom dvaja členovia 

pochádzajú z členských štátov a dvaja zvyšný členovia pochádzajú 

z Francúzska. Predstavenstvo stanovuje podmienky pre zásahy do monetárnej 

politiky zo strany banky. Predsedom banky je guvernér, ktorý však nemá 

hlasovacie právo. Guvernér sa zúčastňuje schôdzok a má poradný hlas.  

 

Medzi základné úlohy centrálnej banky patrí (Banque Centrale des Etats de l'Afrique 

de l'Ouest, 2012a): 

- vymedzovanie a vykonávanie menovej politiky, 

- zabezpečenie stability bankového a finančného systému, 

- podpora plynulého fungovania a dohľad a bezpečnosť nad platobným systémom, 

- vykonávanie zmien v politike podľa prijatých podmienok od Rady ministrov, 

- spravovanie oficiálnych devízových rezerv členských štátov Západoafrickej 

hospodárskej a menovej únie. 

 

Centrálna banka Západoafrických štátov emituje západoafrický frank. Západoafrický frank 

(Frank BCEAO/CFA, XOF) používa osem štátov v západnej Afrike, krajiny Západoafrickej 

hospodárskej a menovej únie. Označenie CFA v tejto situácii znamená Communauté 

Financiére d’Afrique (Finančné spoločenstvo Afriky).  

Frank CFA je súhrnné označenie pre dve samostatné meny: 

- BEAC/CFA a 

- BCEAO/CFA. 
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Pôvodná skratka do roku 1958 označovala Colonies francaises d’Afrique, teda Francúzske 

kolónie Afriky. Od roku 1958 sa význam tohto označenia zmenil na Communautés francaises 

d’Afrique (Francúzske africké spoločenstvá). Tieto meny v súčasnosti používa dvanásť 

bývalých francúzskych kolónií, bývalá portugalská kolónia (Guinea-Bissau) a bývalá 

španielska kolónia (Rovníková Guinea). 

Stredoafrický frank (Frank BEAC/CFA, XAF) je mena, ktorá sa používa v krajinách 

strednej Afriky. V tomto prípade označenie “CFA” predstavuje Cooperation financiére en 

Afrique centrale (Finančná spolupráca v strednej Afrike). Túto menu používa šesť štátov, 

konkrétne Čad, Gabon, Kamerun, Kongo, Rovníková Guinea a Stredoafrická republika. 

Stredoafrický frank emituje Banka štátov centrálnej Afriky. 

Západoafrický frank (Frank BCEAO/CFA, XOF) používa osem štátov v západnej Afrike, 

krajiny Západoafrickej hospodárskej a menovej únie. Označenie “CFA” v tejto situácii 

znamená Communauté Financiére d’Afrique (Finančné spoločenstvo Afriky). Západoafrický 

frank emituje Centrálna banka Západoafrických štátov. 

 

3.2 Inštitúcie pôsobiace v krajinách Západoafrickej hospodárskej a menovej 

únie 

 

Členské krajiny Západoafrickej hospodárskej a menovej únie sú členmi rôznych inštitúcií. 

Medzi tie najdôležitejšie patrí Západoafrická rozvojová banka, Západoafrická menová 

agentúra, Združenie západoafrických bankárov a Organizácia pre harmonizáciu obchodného 

práva v Afrike. 

 

3.2.1. Západoafrická rozvojová banka  

 

Na základe dohody podpísanej členskými krajinami Západoafrickej hospodárskej 

a menovej únie bola v roku 1973 založená Západoafrická rozvojová banka (BOAD, Banque 

Ouest Africaine de Développement). Jej cieľom bola podpora vyváženého rozvoja členských 

krajín a dosiahnutie západoafrickej hospodárskej integrácie.  
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V roku 2001 stanovila rozvojová banka prioritné oblasti s osobitným dôrazom na 

znižovanie chudoby, ekonomickú integráciu a podporu súkromného sektora (Banque Ouest 

Africaine de Développement, 2010). 

 

Znižovanie chudoby – Západoafrická rozvojová banka si kladie za cieľ znížiť chudobu 

v regióne prostredníctvom zlepšenia životných podmienok chudobných vidieckych 

obyvateľov. V roku 2002 financovala rozvojová banka niekoľko projektov na znižovanie 

chudoby vo výške 28 miliárd CFA. Tretina z celkového počtu bola určená na zlepšenie 

výrobných systémov a prístupu k pitnej vode.  

 

Ekonomická integrácia – jedným z cieľov rozvojovej banky je zlepšenie regionálnej 

hospodárskej integrácie. V roku 2002 financovala rozvojová banka sedem projektov 

s regionálnym zameraním v hodnote 41 triliónov CFA. Projekty sa týkali regionálnej 

telekomunikačnej a energetickej iniciatívy, modernizácie letísk a regionálnej cestnej sieti. 

 

Podpora súkromného sektora – rozvojová banka podporuje členskú vládnu politiku na 

liberalizáciu ekonomiky a podporu investícii súkromného sektora. V roku 2002 boli 

financované desiatky programov, pričom podpora malých a stredných podnikov je základným 

faktorom pre zlepšovanie celkovej ekonomickej výkonnosti. 

 

3.2.2 Západoafrická menová agentúra  

 

Západoafrická menová agentúra (WAMA, West African Monetary Agency, AMAO 

L’Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest) je nezávislou a špecializovanou agentúrou 

Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov, ktorá bola založená v roku 1996 

v dôsledku transformácie Západoafrického zúčtovacieho domu (West African Clearing House, 

WACH). WACH bol založený v roku 1975 a slúžil ako mnohostranný platobný nástroj na 

podporu obchodu v rámci západoafrického subregiónu. Okrem pôvodných funkcií, ako je 

vedenie a zúčtovanie obchodných transakcií a služieb, bola agentúra poverená 

zodpovednosťou za monitorovanie, koordináciu a realizáciu Menového programu spolupráce 

ECOWAS-u (EMCP), ktorého cieľom je vytvorenie jednotnej meny v Hospodárskom 
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spoločenstve západoafrických štátov. Agentúra sídli v Sierra Leone (Agence Monetaire de 

l'Afrique de l'Ouest, 2013).  

 

Západoafrická menová agentúra je zložená z ôsmych centrálnych bánk, konkrétne 

Centrálnej banky západoafrických štátov, Kapverd, Gambie, Ghany, Guiney, Libérie, Nigérie 

a Sierra Leone. 

 

Medzi hlavné ciele Západoafrickej menovej agentúry patrí: 

1. Podporovať využívania národných mien v obchodných a neobchodných transakciách 

v rámci západoafrického subregiónu. 

2. Vyvolať úspory vo využívaní devízových rezerv členských štátov. 

3. Povzbudiť a podporiť obchod a liberalizáciu medzi členskými krajinami. 

4. Zvýšiť menovú spoluprácu a konzultácie medzi členskými krajinami. 

5. Uľahčiť harmonizáciu a koordinácie menovej a fiškálnej politiky. 

6. Zabezpečiť monitorovanie, koordináciu a realizáciu EMCP. 

7. Iniciovať a podporovať politiky a programy týkajúce sa menovej integrácie 

v západoafrickom subregióne. 

8. Zaistiť vytvorenie jednotnej menovej únie v západnej Afrike, vytvoriť cestu pre 

prípadný výkon jednotnej menovej politiky a vytvorenie jednotnej meny. 

 

Medzi orgány Západoafrickej menovej agentúry patrí Výbor guvernérov, Výbor pre 

hospodárske a menové záležitosti, Výbor pre prevádzkovú činnosť a správu a Správna rada 

agentúry. Agentúra získava finančné prostriedky z ročných príspevkov od centrálnych bánk 

členských krajín alebo prostredníctvom iných zdrojov, ktoré schvaľuje Výbor guvernérov. 

Západoafrická menová agentúra úzko spolupracuje so Združením západoafrických bankárov 

(West African Bankers Association), Medzinárodným menovým fondom, Africkou 

rozvojovou bankou a Svetovou bankou (West African Monetary Agency, 2013).  

Prostredníctvom zavedenia západoafrickej zúčtovacej jednotky (WAUA) prispela 

Západoafrická menová agentúra k uľahčeniu vyrovnávania transakcií v rámci západoafrického 

regiónu. Ďalším prínosom agentúry je správa zúčtovacieho a platobného systému medzi 

členskými centrálnymi bankami v západnej Afrike. Menová agentúra usiluje o vytvorenie 
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jednotnej menovej zóny pre celú oblasť západnej Afriky a slúži k zvýšeniu harmonizácie 

medzi Západoafrickou menovou zónou
2
 a Západoafrickou hospodárskou a menovou 

úniou(Agence Monetaire de l'Afrique de l'Ouest, 2013). 

 

3.2.3 Združenie západoafrických bankárov  

 

Združenie západoafrických bankárov (WABA, West African Banker's Association) 

vzniklo na základe podnetu guvernérov štátov západnej Afriky z dôvodu rozhodujúcej úlohy 

obchodných a komerčných bánk pre úspešné vykonávanie (realizáciu) vnútorného obchodu 

v rámci západoafrického subregiónu. Združenie začalo svoju oficiálnu pôsobnosť 10. augusta 

1981 a jeho sídlo sa nachádza v Sierra Leone. 

Medzi členov patrí 16 krajín západnej Afriky, a to konkrétne Benin, Burkina Faso, 

Kapverdy, Pobrežie Slonoviny, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Libéria, Mali, Mauretánia, 

Niger, Nigéria, Senegal, Sierra Leone, Gambia a Togo (West African Banker's Association, 

2008). 

 

Medzi ciele Združenia západoafrických bankárov patrí: 

1. Zabezpečiť výmenu informácií o bankových praktikách v západoafrickom subregióne 

a slúžiť ako fórum pre diskusiu o spoločných problémoch v bankovom sektore. 

2. Podporiť propagáciu a posilňovanie väzieb medzi bankami v západoafrickom 

subregióne. 

3. Hľadať spôsoby a prostriedky, ktorými môže Združenie prispieť k rozvoju obchodu, 

priemyslu a poľnohospodárstva v západoafrickom subregióne. 

4. Určiť dostupné vzdelávacie zariadenia v západoafrickom regióne a šíriť ich 

s členskými bankami so zreteľom na výmenu trénerov a študentov. 

5. Pomôcť členom, ktorý si želajú zlepšiť svoje vzdelávacie zariadenia alebo chcú zriadiť 

nové. Pomôcť im spolupracovať s centrálnymi bankami, univerzitami a inštitúciami 

odbornej prípravy a podporiť vytvorenie dvojjazyčného vzdelávacieho ústavu 

bankárov západnej Afriky. 

                                                 
2
 Západoafrická menová zóna vznikla v roku 2000 a združuje šesť krajín Hospodárskeho spoločenstva západnej 

Afriky. Cieľom Západoafrickej menovej zóny je vytvoriť do roku 2015 novú menu "Eco", ktorá by sa po čase 

mohla zlúčiť s frankom CFA a vytvoriť tak jednotnú spoločnú menu pre západnú a strednú Afriku. 
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V nadväznosti na tieto ciele musí združenie vykonávať tieto funkcie: 

- podporovať výmenu nápadov a skúseností v bankovníctve a v menovej oblasti, 

predovšetkým prostredníctvom organizovania pravidelných seminárov, konferencií 

a kurzov; 

- zabezpečiť zverejňovanie výročnej správy, ktorá obsahuje bankové informácie 

týkajúce sa západoafrického subregiónu; 

- vykonávať všetky činnosti, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie stanovených cieľov; 

- usilovať o vytvorenie a udržanie vzťahov s regionálnymi a medziregionálnymi 

organizáciami, ktoré majú podobné alebo súvisiace ciele, obzvlášť so Západoafrickou 

menovou agentúrou a Výborom západoafrického subregiónu združenia centrálnych 

bánk. 

 

3.2.4 Organizácia pre harmonizáciu obchodného práva v Afrike  

 

Organizácia pre harmonizáciu obchodného práva v Afrike (OHADA, Organization for 

the Harmonization of Business Law in Africa) vznikla 17. októbra 1993 a združuje africké 

krajiny, ktoré chcú zmodernizovať svoje obchodné práva. Cieľom organizácie je uľahčiť 

hospodársky rozvoj, investovanie a zabezpečiť právne istoty členským štátom. 

Vytvorenie harmonizovanej, jednoduchej, modernej a prispôsobivej oblasti obchodného 

práva pre ľahší prístup k hospodárskej činnosti je predpokladom pre ekonomickú integráciu 

krajín. Bezpečné právne prostredie pre výkon hospodárskych činnosti zabezpečujú štyri 

základné inštitúcie (Organization for the Harmonization of Business Law in Africa, 2013): 

a) Rada ministrov, 

b) stály Sekretariát, 

c) spoločný Súdny dvor a Dvor audítorov, 

d) regionálna škola súdnictva. 

 

Rada ministrov je zložená z ministrov spravodlivosti a z ministrov financií. Predseda 

Rady je volený na obdobie jedného roku, pričom členské štáty sa striedajú vo vedení 

v nasledujúcom poradí – Benin, Burkina Faso, Kamerun, Stredoafrická republika, Komory, 

Kongo, Pobrežie Slonoviny, Gabon, Rovníková Guinea, Mali, Niger, Senegal, Čad a Togo. 
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Rada ministrov sa schádza minimálne jedenkrát za rok na základe oznámenia predsedu Rady. 

Dôvodom pre stretnutie je podnet predsedu Rady alebo iniciatíva tretiny členských krajín. 

Stretnutie Rady ministrov sa však koná len v prípade dvojtretinovej účasti členských krajín.  

Pri rozhodovaní má každý členský štát jeden hlas. Rozhodnutie je prijímané na základe 

dosiahnutia celkovej väčšiny z prítomných hlasov. Rada ministrov schvaľuje ročné programy 

pre harmonizáciu obchodných predpisov, ktoré navrhuje stály Sekretariát.  

 

Spoločný Súdny dvor a Dvor audítorov sa skladá zo siedmych sudcov, ktorý sú volený 

na obdobie siedmych rokov, pričom môžu byť jedenkrát znovuzvolený, a z radov štátnych 

príslušníkov členských štátov. Podmienkou pri voľbe je minimálne päťnásťročná súdna a 

odborná prax a skúsenosť s vysokou súdnickou funkciou. Päťnásťročnú prax musia splňovať 

aj členovia advokátskej komory. Súd nesmie byť zložený z dvoch príslušníkov toho istého 

štátu. Úlohou spoločného Súdneho dvora a Dvora audítorov je zabezpečiť správny postup pri 

rozhodcovskom konaní a rozhodovať o uzneseniach vydaných vnútroštátnymi súdmi a o 

prípadných odvolaniach voči vydaným uzneseniam. Členovia Dvoru audítorov sú volení na 

obdobie troch rokov, pričom nemôžu byť znovuzvolení. Dvor audítorov sa skladá z jedného 

predsedu a dvoch podpredsedov.  

 

Sekretariát nadväzuje na činnosti Rady ministrov. Sekretariát vedie stály tajomník, 

ktorého určuje Rada ministrov, na obdobie štyroch rokov. Úlohou sekretariátu je koordinácia 

a príprava ročného programu, ktorý následne schvaľuje Rada ministrov. 

 

Regionálna škola súdnictva je napojená na stály sekretariát. Škola zaisťuje školenie 

sudcov a justičných pracovníkov. 

 

Pre lepšie pochopenie autorka zobrazuje v obrázku č. (3.1) zastúpenie štátov v inštitúciách 

pôsobiacich v západnej Afrike.  
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Obr. č. 3.1 Inštitúcie pôsobiace v západnej Afrike 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

3.3 Problémy a budúcnosť integrácie v západnej Afrike 

 

Jedným z problémov regionálnej hospodárskej spolupráce v západnej Afrike je nízka 

produktivita, nezrýchľujúci sa ekonomický rast a obchod. Ďalším problémom je  nesúlad 

národnej politiky s danými regionálnymi cieľmi. V daných prípadoch môže dochádzať 

k obavám o znižovanie národnej suverenity, ktorú si africké štáty ťažko získavali a budovali.  

Problémy spôsobuje aj početnosť regionálnych integračných zoskupení s konfliktnými 

cieľmi v rámci jedného regiónu. Príkladom môže byť pôsobenie Západoafrickej hospodárskej 

a menovej únie a Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov. Medzi týmito dvoma 

organizáciami síce dochádza k určitej harmonizácii pravidiel a kompenzačným mechanizmom, 

ale táto spolupráca nie je tak usmernená, ako by mala byť. Významným krokom k odstráneniu 

tohto problému je rozhodnutie z roku 1991, kedy bolo Hospodárske spoločenstvo 

západoafrických štátov vybrané ako jediné hospodárske spoločenstvo v západnej Afrike. 

Ďalším významným obmedzením v integračných procesoch je nedostatok peňažných 

zdrojov, ktoré sú potrebné pri vykonávaní jednotlivých politík. V určitých prípadoch sú 

existujúce mechanizmy nedostatočne definované alebo nie sú dostatočne vybavené ľudskými 
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zdrojmi, materiálom alebo finančnými zdrojmi, pre výkon svojej práce. Tieto komplikácie sú 

spôsobené nedostatočnou infraštruktúrou, nedostatkom kvalitných priemyselných odvetví, 

neprevoditeľnosť mien, konfliktami pri rozdeľovaní podpôr a nedostatočným zapojením 

občanov. 

Aj napriek vyššie spomenutým problémom sa zdá, že sa organizácie snažia veci 

uponáhľať. Podľa európskych noriem a Medzinárodného menového fondu sú integrátori príliš 

ambiciózny pri vykonávaní programov. 

Jedným z hlavným západoafrických cieľov je túžba po menovej únii, ktorá by 

zahrňovala všetky krajiny Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov. Nová menová 

únia s novou menou „Eco“ bola v pláne byť vytvorená do 1. decembra 2009, ale tento plán bol 

revidovaný na rok 2015.  

 

3.4 Koordinácia fiškálnych politík v krajinách Západoafrickej hospodárskej 

a menovej únie  

 

Existencia spoločnej jednotnej meny a spoločnej menovej politiky si vyžaduje 

vytvorenie mechanizmu pre koordináciu hospodárskych politík jednotlivých členských štátov, 

aby sa zabránilo negatívnym externalitám, ktoré by mohli v dlhodobom horizonte oslabiť 

integračný proces. Koordinácia fiškálnych politík členských štátov naberá na význame 

z dôvodu dlhovej krízy v Európskej únii. V rámci Zmluvy o založení Západoafrickej 

hospodárskej a menovej únie podporuje únia vytvorenie mechanizmu vo forme 

multilaterálneho dohľadu na zabezpečenie životaschopnosti ekonomickej štruktúry členských 

krajín tým, že im ponúkne ekonomické pokyny sprevádzané prísnymi konvergenčnými 

pravidlami (African Development Bank, African Development Fund, 2011). 

K súčasnému zavedeniu tohto mechanizmu došlo postupne. Podľa dodatočného aktu 

prijatého hlavami členských štátov v roku 2000 bol konvergenčný systém reorganizovaný 

prostredníctvom Paktu konvergencie, stability, rastu a solidarity, ktorý sa stal referenčným 

rámcom pre koordináciu makroekonomických politík únie (African Development Bank, 

African Development Fund, 2011).  
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3.4.1 Systém mnohostranného dohľadu 

 

Systém mnohostranného dohľadu je podľa komisie Západoafrickej hospodárskej 

a menovej únie založený na nasledujúcich princípoch: 

- implementácie flexibilného procesu pre konzultácie a koordinácii členských štátov 

v stanovenom organizačnom rámci a podľa stanoveného harmonogramu (deň 

konvergencie); 

- prípravy a publikácie polročných správ o pokroku národných ekonomík a únie, 

k naplneniu cieľov Spoločenstva; 

- implementácie a riadenia vierohodného a transparentného informačného systému na 

kontrolu dodržiavania stanovených noriem; 

- formulácie súboru základných pravidiel a kritérií pre stanovenie noriem pre národné 

hospodárske politiky. 

 

Mnohostranný dohľad bol zahájený dňa 15. januára 1996 podľa smernice 1/96 vydanou 

Západoafrickou hospodárskou a menovou úniou. Smernica zriadila Národný výbor pre 

hospodársku politiku (National Comittee for Economic Policy, NCEP) v každej krajine. 

Národné výbory spájajú národné ekonomické služby ako sú štátne pokladnice, dane, clá, 

rozpočty, dlhy, prognózy, plány, štatistiky a národné agentúry Centrálnej banky 

západoafrických štátov (l’Union Économique et Monétaire de l’Ouest Afrique, 2013). 

Poslaním Výboru je asistovať Komisii pri zhromažďovaní, spracovaní a analýze 

informácií, potrebných pre dohľad nad hospodárskou politikou Západoafrickej hospodárskej 

a menovej únie. Každý Výbor má za úlohu správu databázy a prípravu štvrťročných správ 

o ekonomickej situácii v krajine, v ktorej sa nachádza. Výbory plnia funkciu korešpondentov 

v multilaterálnom dohľade. 

V súlade s podmienkami tejto smernice musia medzi sebou Západoafrická rozvojová banka, 

Centrálna banka západoafrických štátov a Komisia spolupracovať, aby zabezpečili súlad 

hospodárskych politík (predovšetkým fiškálnych politík) so spoločnou fiškálnou a menovou 

politikou únie. Tieto tri inštitúcie sa pravidelne stretávajú a ich úlohou je príprava dokumentov 

ohľadne multilaterálneho dohľadu v únii a predloženie daných dokumentov Rade ministrov 

(l’Union Économique et Monétaire de l’Ouest Afrique, 2013). 
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Komisia pripravuje tzv. polročné správy o pokroku, ktoré predkladá Rade ministrov únie 

vždy v decembri a v júli. Multilaterálny dohľad v rámci Západoafrickej hospodárskej 

a menovej únie je realizovaný prostredníctvom procesu prípravy a posudzovania polročných 

správ o pokroku (l’Union Économique et Monétaire de l’Ouest Afrique, 2013).  

Prvá polročná správa (tzv. Decembrová správa) zahŕňa makroekonomickú situáciu vo 

vzťahu na predchádzajúci rok a poskytuje návrh (projekciu) na obdobie ďalších piatich rokov. 

Druhá polročná správa, ktorá je prezentovaná v júli (tzv. Júlová správa), hodnotí ekonomickú 

situáciu za uplynulý rok a poskytuje projekciu na daný rok. Júlová správa má taktiež za úlohu 

formulovať usmernenia v oblasti hospodárskej politiky na nasledujúci rok (l’Union 

Économique et Monétaire de l’Ouest Afrique, 2013).  

Multilaterálny dohľad slúži ako základ pre prijatie rozhodnutí týkajúcich sa 

Západoafrickej hospodárskej a menovej únie len vtedy, ak sa zakladá na porovnateľných 

údajoch a konceptoch. Pre riešenie tohto problému zriadila Komisia v každej krajine 

rozsahovo obmedzenú databázu. Harmonizačné činnosti majú za následok prijatie spoločných 

metód pre výpočet indexu spotrebiteľských cien, jadrovej inflácie a hrubého domáceho 

produktu.  Efektívne vykonávanie smerníc v oblasti verejných financií by malo napomôcť 

k zvýšeniu relevancie konvergenčných kritérií (l’Union Économique et Monétaire de l’Ouest 

Afrique, 2013).  

Vybranou metodikou v rámci únie pre koordináciu politík je definícia pravidiel, ktoré 

zaväzujú všetky členské štáty naplniť spoločne stanovené ciele. Do roku 1999 bol dohľad 

vykonávaný na základe kritérií, ktoré boli každoročne definované smernicami prijatými Radou 

ministrov. Tento prístup sa však ukázal byť neefektívnym, a to z viacerých dôvodov. Išlo 

predovšetkým o absenciu strednodobých cieľov a neurčenie presného časového horizontu pre 

konvergenciu. Ako je spomenuté na začiatku tejto kapitoly tak bol pre nápravu týchto 

nedostatkov dňa 8. decembra 1999 prijatý Pakt konvergencie, stability, rastu a solidarity 

všetkými členskými krajinami (l’Union Économique et Monétaire de l’Ouest Afrique, 2013). 

 

Pakt konvergencie, stability, rastu a solidarity formálne zaväzuje členské štáty: 

- k posilneniu konvergencie ekonomík členských štátov, 

- ku konsolidácii makroekonomickej stability, 

- k urýchleniu hospodárskeho rastu a 
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- k prehĺbeniu solidarity medzi členskými štátmi. 

 

Pakt konvergencie, stability, rastu a solidarity nie je len predpisom k rozpočtovej 

disciplíne členských štátov Západoafrickej hospodárskej a menovej únie, ale tiež zlaďuje 

prebiehajúci hospodársky integračný proces. 

 

Medzi základné prvky charakterizujúce Pakt konvergencie, stability, rastu a solidarity 

patrí: 

- vopred stanovený deň konvergencie, 

- konvergenčné kritéria, 

- podmienky konvergencie a 

- viacročné programy konvergencie, stability, rastu a solidarity členských štátov. 

 

3.4.2 Deň konvergencie 

 

Pakt konvergencie, stability, rastu a solidarity je založený na dvoch fázach, a to na: 

1. fáze konvergencie a 

2. fáze stability, ktorá začína v okamihu splnenia konvergenčných kritérií únie. 

 

S ohľadom na neuspokojivú hospodársku výkonnosť členských štátov, predovšetkým 

v dôsledku nepriaznivej medzinárodnej klímy, bola plánovaná konvergenčná fáza  (1. január 

2000 – 31. december 2002) predĺžená k 31. decembru 2005, potom k 31. decembru 2008. 

Posledným stanoveným dátumom pre splnenie fázy konvergencie je v súčasnosti 31. december 

2013 (African Development Bank, African Development Fund, 2011). 

 

3.4.3 Konvergenčné kritéria 

 

Implementácia Paktu konvergencie, stability, rastu a solidarity Západoafrickej 

hospodárskej a menovej únie je založená na súbore makroekonomických ukazovateľov, ktoré 

slúžia na posúdenie výkonnosti členských štátov. Pre tento účel bolo vybraných osem 

ukazovateľov, ktoré odrážajú vývoj ekonomík Západoafrickej hospodárskej a menovej únie. 
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Tieto ukazovatele sú nazývanými konvergenčnými kritériami, a sú rozdelené na primárne 

a sekundárne kritériá (l’Union Économique et Monétaire de l’Ouest Afrique, 2013). 

 

Medzi primárne kritéria patrí: 

- podiel základného fiškálneho salda
3
 k nominálnemu HDP (viac alebo rovné 0 %), 

- priemerná ročná miera inflácie (najviac 3 %), 

- celkové zadlženie v pomere k HDP (najviac 70 %), 

- neakumulované domáce a zahraničné nedoplatky v bežnom fiškálnom období. 

 

K sekundárnym kritériám patrí: 

- podiel objemu miezd na daňových výnosoch (najviac 35 %), 

- pomer domácich financovaných investícii k výnosom z daňových príjmov (aspoň 20 

%), 

- podiel salda bežného účtu k nominálnemu HDP (minimálne – 5 %), 

- pomer daňových výnosov k HDP (aspoň 17 %). 

 

Bližšie sa k jednotlivým konvergenčným kritérium autorka venuje v nasledujúcej 

kapitole. 

 

3.4.4 Konvergenčné podmienky 

 

Konvergenčné podmienky sú stanovené v článku 9 dodatkového zákona o založení 

Paktu konvergencie, stability, rastu a solidarity Západoafrickej hospodárskej a menovej únie. 

Konvergenčné podmienky si vyžadujú splnenie od členských štátov k špecifickému 

cieľovému dátumu, ktorý je zároveň konečným termínom stanoveným Západoafrickou 

hospodárskou a menovou úniou pre vstup do fázy stability. Tieto podmienky sa neustále 

vyvíjajú v súlade s rôznymi revíziami právnych predpisov týkajúcich sa Paktu konvergencie, 

stability, rastu a solidarity (l’Union Économique et Monétaire de l’Ouest Afrique, 2013). 

Na konci roku 2002, ktorý bol prvým konvergenčným konečným termínom, sa zistilo, 

že jednou z ťažkostí, s ktorou sa stretávajú členské štáty, je vysoký počet konvergenčných 

                                                 
3
 Základné fiškálne saldo je definované ako celkové príjmy bez výdavkov okrem zahraničných investícií.  



44 

 

kritérií. Prostriedkom k náprave tejto situácie  bolo vzatie do úvahy rozdielnosť medzi 

dosiahnutím konvergenčných kritérií (kľúčovým kritériom, primárnymi kritériami 

a sekundárnymi kritériami). Preto podľa dodatkového zákona číslo 3/2003 zo dňa 29. januára 

2003 musia všetky členské štáty Západoafrickej hospodárskej a menovej únie spĺňať štyri 

primárne kritéria do 31. decembra 2005 (l’Union Économique et Monétaire de l’Ouest 

Afrique, 2013). 

Na konci roku 2005 bolo však potrebné preskúmať toto ustanovenie, pretože sa 

niektorí pozorovatelia domnievali, že členské krajiny s lepším výkonom sa držia v pozadí a sú 

povinné čakať na ostatné členské krajiny. Aj keď tento prístup zdôrazňuje princíp solidarity, 

má sa za to, že neposkytuje motiváciu a neumožňuje dosiahnuť stanovený cieľ konvergencie. 

Taktiež bolo poznamenané, že u niektorých z členských štátov dosahovanie konvergenčných 

kritérií v dlhodobom horizonte nezaručuje udržateľnú výkonnosť. Výsledky krajín 

s najlepšími výkonmi naznačovali, že krajiny majú tendenciu byť vysoko volatilné (African 

Economic Outlook 2005/2006, 2006).  

Vo svetle týchto pripomienok boli vytvorené dve nové koncepcie, ktoré boli uvedené 

do ustanovenia o konvergenčných podmienkach v dodatkovom zákone číslo 02/2006 zo dňa 

27. marca 2006, konkrétne kritické množstvo (critical mass) a udržateľnosť (sustainability). 

Dodatkový zákon číslo 05/2009 zo dňa 17. marca 2009, ktorý je v súčasnej dobe v platnosti, 

popisuje konvergenčné podmienky takto „... od 1. januára 2009, kedy kritické množstvo 

členských krajín spĺňa štyri prvoradé kritéria a ich výkon je považovaný za udržateľný, potom 

musí byť Západoafrická hospodárska a menová únia vo fáze stability. Členské krajiny, ktoré 

nesplnili konvergenčné podmienky, musia pokračovať v konvergenčnom procese a najneskôr 

do 31. decembra 2013 dosiahnuť stanovené ciele.“ Koncept kritického množstva bol 

definovaný na základe nariadenia číslo 10/2007/CMUEMOA zo dňa 17. septembra 2007. 

Podľa tejto definície môžu členské štáty Západoafrickej hospodárskej a menovej únie, ktoré 

spĺňajú štyri primárne kritéria udržateľným spôsobom, vytvoriť kritické množstvo iba 

v prípade, ak je počet členských krajín aspoň štyri a spoločne predstavujú najmenej 65 percent 

HDP Západoafrickej hospodárskej a menovej únie (l’Union Économique et Monétaire de 

l’Ouest Afrique, 2013).  

Udržateľnosť výkonu členských krajín v zmysle konvergencie sa posudzuje na základe 

ich záznamov v priebehu predchádzajúcich troch rokov a projekcii na nasledujúce tri roky.  
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Medzi základné konvergenčné podmienky Západoafrickej hospodárskej a menovej 

únie patrí plnenie konvergenčných kritérií členskými krajinami únie. 

 

3.4.5 Viacročné programy konvergencie, stability, rastu a solidarity 

 

Viacročné programy konvergencie, stability, rastu a solidarity sú vypracovávané 

členskými krajinami a musia umožniť splnenie konvergenčných kritérií stanovených v Pakte 

konvergencie, stability, rastu a solidarity v strednodobom horizonte. Sú päť ročnými 

programami, ktoré sa každoročne aktualizujú. Vyznačujú konvergenčnú cestu, ktorú chce 

krajina sledovať, aby dodržala predpísané normy. Viacročné programy musia byť 

kompatibilné s programami prijatými inde, obzvlášť s programami podporovanými Bretton 

Woodskými inštitúciami (medzi ktoré patrí Svetová banka a Medzinárodný menový fond) 

a menovým programom. Viacročné programy musia byť doručené každoročne Komisii 

koncom októbra (l’Union Économique et Monétaire de l’Ouest Afrique, 2013).  

 

Hodnotenie viacročných programov je založené na: 

- súdržnosti s rôznymi ďalšími prebiehajúcimi programami, 

- neustáleho zlepšovania ukazovateľov, 

- dodržiavania konvergenčných podmienok, 

- vhodnosti projekčných predpokladov. 

 

Toto hodnotenie je následne predložené na posúdenie Rade ministrov. Pokiaľ sa Rada 

ministrov domnieva, že je program neuspokojivý, prikáže krajine, aby predložila upravený 

program do tridsiatich dní. Predmetom sledovania zo strany Komisie je  implementácia 

prijatých programov. Po strednodobom preskúmaní programu môže Rada ministrov 

vyžadovať od krajiny, aby pripravila program nápravných opatrení, v prípade, že pozorované 

trendy bránia dosiahnutiu stanovených cieľov (l’Union Économique et Monétaire de l’Ouest 

Afrique, 2013). 
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3.5 Zhrnutie kapitoly 

 

Utváranie regionálnej ekonomickej integrácie sa v jednotlivých subregiónoch Afriky 

odlišuje v nadväznosti na historické predpoklady predurčené v jednotlivých územiach 

vývojom v neskoršom koloniálnom období.  

V západoafrickom subregióne vznikli dve dôležité regionálne ekonomické integrácie, 

a to Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov a Západoafrická hospodárska a menová 

únia.  

Pre vstup do Západoafrickej hospodárskej a menovej únie musí krajina splniť dané 

primárne a sekundárne konvergenčné kritéria. Po vstupe do menovej únie sa členská krajina 

stáva členom všetkých inštitúcii, ktoré sú dôležité pre plynulý chod menovej únie, ako je 

Západoafrická rozvojová banka, Západoafrická menová agentúra, Združenie západoafrických 

bankárov a Organizácie pre harmonizáciu obchodného práva v Afrike. 

K problémom západoafrickej regionálnej hospodárskej spolupráce patrí nízka 

produktivita, nezrýchľujúci sa ekonomický rast, možný nesúlad medzi národnej politiky 

s regionálnymi cieľmi Západoafrickej hospodárskej a menovej únie a nedostatok peňažných 

prostriedkov.  

Do budúcnosti sa v západoafrickom subregióne očakáva vznik novej menovej únie, 

ktorá by spájala všetky štáty západnej Afriky. 
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4 Zhodnotenie fungovania Západoafrickej hospodárskej 

a menovej únie 

 

Nasledujúca časť diplomovej práce sa venuje zhodnoteniu fungovania Západoafrickej 

hospodárskej a menovej únie na základe posúdenia jednotlivých konvergenčných kritérií 

prijatých členskými krajinami Západoafrickej hospodárskej a menovej únie prostredníctvom 

Paktu konvergencie, stability, rastu a solidarity. Faktory homogénnosti ekonomického 

prostredia uvedené v podkapitole (2.3) sú len teoretické, a preto si Západoafrická hospodárska 

a menová únia vytvorila vlastné, špecifické konvergenčné kritéria (viď podkapitola 3.4.3). 

 

4.1 Podiel základného fiškálneho salda k nominálnemu HDP 

 

Tento ukazovateľ by mal dosahovať nulovú alebo kladnú hodnotu, a je kľúčovým 

konvergenčným kritériom. Kritérium meria schopnosť vlády uhrádzať z vlastných zdrojov 

všetky svoje bežné a kapitálové výdavky, ktoré nie sú podporované prostredníctvom externého 

financovania. Ukazovateľ predstavuje úsilie potrebné na zabezpečenie fiškálnej udržateľnosti. 

Splnenie tohto kritéria si vyžaduje väčšiu prísnosť a disciplínu v rozpočtovom hospodárení 

(l’Union Économique et Monétaire de l’Ouest Afrique, 2013).  

 

Podiel základného fiškálneho salda k HDP (znázornený v grafe 4.1), ktorý je zároveň 

kľúčovým konvergenčným kritériom pre krajiny Západoafrickej hospodárskej a menovej únie 

splňovali v období od roku 2000 do roku 2009 všetky krajiny únie. Jedinou výnimkou bola 

v roku 2004 krajina Togo, kedy hodnota podielu základného fiškálneho salda k HDP klesla na 

úroveň – 0,6 percent. Podrobný vývoj daného konvergenčného kritéria je zobrazený v prílohe 

č. 1. 
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Graf 4.1 Podiel základného fiškálneho salda k nominálnemu HDP v krajinách Západoafrickej 

hospodárskej a menovej únie od roku 2000 do roku 2009 v % HDP 

 

Zdroj: West African Monetary Agency, Trends in the convergence criteria (2013), vlastná 

úprava 

 

4.2 Priemerná ročná miera inflácie 

 

Hodnota tohto kritéria by nemala dosahovať hodnotu vyššiu než 3 percentá. Pre 

naplnenie cieľa stabilného reálneho kurzu musia byť uložené obmedzenia na cenové zmeny. 

Frank CFA je zavesený na euro a zvolená hodnota 3 percent bola zvolená s ohľadom na mieru 

inflácie v eurozóne. Toto kritérium sa taktiež snaží minimalizovať inflačné diferenciály medzi 

krajinami, aby sa zabránilo nesúladu reálnych výmenných kurzov v rámci menovej únie 

(l’Union Économique et Monétaire de l’Ouest Afrique, 2013). 
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Graf 4.2 Priemerná ročná miera inflácie v krajinách Západoafrickej hospodárskej a menovej 

únie meraná v indexe spotrebiteľských cien v období od roku 2000 do 2012 v % 

 

Zdroj: Medzinárodný menový fond, World Economic Outlook Database (2012), vlastná 

úprava 

 

Čo sa týka inflácie, tak snaha o cenovú stabilitu členských krajín Západoafrickej 

hospodárskej a menovej únie bola zmarená, z dôvodu rastúcich medzinárodných cien 

a slabému výkonu poľnohospodárskej produkcie. Roky 2005 a 2008, ktoré boli stanovené ako 

cieľové roky konvergencie, boli poznamenané silnými inflačnými tlakmi. Hodnota ročnej 

miery inflácie Západoafrickej hospodárskej a menovej únie predstavovala v roku 2005 úroveň 

4,3 percent a v roku 2008 hodnotu 7,4 percent. Podľa grafu (4.1) v roku 2005 splňovali iba tri 

štáty (Pobrežie Slonoviny, Guinea-Bissau a Senegal) stanovené inflačné konvergenčné 

kritérium. K druhému stanovenému dátumu konvergencie nesplňovala ani jedna krajina dané 

inflačné kritérium. Podľa údajov z Medzinárodného menového fondu, v roku 2012 splnili 

inflačné kritérium štyri krajiny Západoafrickej hospodárskej a menovej únie, konkrétne 

Burkina Faso, Pobrežie Slonoviny, Senegal a Togo. Podrobné údaje plnenia respektíve 

neplnenie inflačného konvergenčného kritéria sú uvedené v prílohe č. 2.  
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4.3 Celkové zadlženie v pomere k HDP 

 

Ukazovateľ celkového zadlženia v pomere k HDP by mal byť nižší než 70 percent. 

Neúmerná výška dlhu je prekážkou  pri používaní fiškálnej politiky ako nástroja hospodárskej 

politiky v dôsledku záťaže vo forme dlhovej služby, ktorá absorbuje veľkú časť rozpočtových 

zdrojov, a tým znižuje finančnú kapacitu národného hospodárstva (l’Union Économique et 

Monétaire de l’Ouest Afrique, 2013). 

 

Graf 4.3 Celkové zadlženie krajín Západoafrickej hospodárskej a menovej únie v pomere 

k nominálnemu HDP od roku 2000 do roku 2012 v % HDP 

 

Zdroj: Medzinárodný menový fond, World Economic Outlook Database (2012), vlastná 

úprava 

 

Podľa údajov z Medzinárodného menového fondu graficky zobrazených v grafe (4.2) 

vyplýva, že v roku 2005 splňovalo kritérium celkového zadlženia v pomere k nominálnemu 

HDP päť krajín. Najvyššie celkové zadlženie mala v roku 2005 Guinea-Bissau, z dôvodu 

nízkej ekonomickej produktivity a nízkeho exportu. K roku 2008 bola situácia podobná, 

stanovené kritérium plnilo päť krajín Západoafrickej hospodárskej a menovej únie. Zmeny 
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nastali k roku 2012, keď dané kritérium naplňovalo sedem s ôsmych krajín únie. Jedinou 

krajinou, ktorej sa doposiaľ nepodarilo naplniť stanovené kritérium a dosiahnuť celkové 

zadlženie v pomere k HDP pod 70 percent, je Guinea-Bissau. Dôvodom je predovšetkým 

nízky HDP a vysoký podiel domáceho hrubého dlhu k HDP. Guinea-Bissau patrí medzi 

najchudobnejšie krajiny sveta, ktorej ekonomická sila pochádza predovšetkým 

z poľnohospodárstva a rybolovu. K rapídnemu zníženiu vysokého podielu domáceho hrubého 

dlhu k HDP došlo v roku 2010, kedy zaznamenala krajina zvýšenú ekonomickú výkonnosť 

a zvýšenie exportu, predovšetkým kešu orieškov, ktoré predstavujú hlavnú časť exportu 

krajiny. Podrobnejšie údaje autorka uvádza v prílohe č. 3. 

 

4.4 Neakumulované domáce a zahraničné nedoplatky v bežnom fiškálnom 

období 

 

Prostredníctvom tohto kritéria sú vyzývané členské štáty, aby si zabezpečili dobrú 

správu verejných financií a splňovali rozpočtové ciele v bežnom období. Toto kritérium má 

ambicióznejší cieľ, konkrétne úplne eliminovať nedoplatky do stanoveného dátumu 

konvergencie (l’Union Économique et Monétaire de l’Ouest Afrique, 2013). 

 Domáce nedoplatky predstavujú neakumulované nedoplatky v konaní bežného obdobia 

a nemali by dosahovať kladnú hodnotu. 

 Zahraničné nedoplatky sú tvorené neakumulovanými nedoplatkami v konaní bežného 

obdobia a nemali by dosahovať kladnú hodnotu. 

 Hromadenie nedoplatkov má negatívny vplyv na hospodársku činnosť jednotlivých 

krajín únie, ale aj na hospodársku činnosť únie ako celku. 
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Tab. 4.1 Zoznam krajín Západoafrickej hospodárskej a menovej únie plniacich kritérium 

neakumulovaných domácich a zahraničných nedoplatkov v bežnom fiškálnom 

období od roku 2000 do roku 2009 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Benin Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á 

Burkina Faso Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á 
Pobrežie 
Slonoviny 

N N N N N N N N N Á 

Guinea-Bissau N N N N Á N N N N N 

Mali Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á 

Niger Á Á N Á N N Á Á Á Á 

Senegal Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á 

Togo N N N N N N N N Á Á 

Zdroj: West African Monetary Agency, Trends in the convergence criteria (2013), vlastná 

úprava 

 

Tabuľka (4.1) znázorňuje počet krajín Západoafrickej hospodárskej a menovej únie, 

ktoré spĺňajú konvergenčné kritérium týkajúce sa neakumulovaných domácich a zahraničných 

nedoplatkov v bežnom fiškálnom období od roku 2000 do roku 2009. Z tabuľky vyplýva, že 

iba štyri členské krajiny únie splňovali dané kritérium počas celého sledovaného obdobia. 

Konkrétne išlo o krajiny Benin, Burkina Faso, Mali a Senegal. Problém so splnením daného 

kritéria malo predovšetkým Pobrežie Slonoviny, ktorému sa podarilo kritérium týkajúce sa 

nedoplatkov splniť až v roku 2009, Guinea-Bissau, ktorá nesplňovala konvergenčné kritérium 

okrem roku 2004 a Togu, ktoré dané konvergenčné kritérium začalo splňovať až v roku 2008.  

 

4.5 Podiel objemu miezd na daňových výnosoch 

 

Hodnota tohto sekundárneho konvergenčného kritéria by nemala prekročiť hranicu 35 

percent (l’Union Économique et Monétaire de l’Ouest Afrique, 2013). 
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Graf 4.4 Podiel objemu miezd krajín Západoafrickej hospodárskej a menovej únie                

k výnosom z daňových príjmov od roku 2000 do roku 2010 v % 

 

Zdroj: Centrálna banka západoafrických štátov (2012), Statistics, vlastná úprava 

 

Podľa údajov Centrálnej banky západoafrických štátov graficky znázornených v grafe 

(4.4) splňovali dané kritérium v roku 2005 štyri členské krajiny Západoafrickej hospodárskej 

a menovej únie, konkrétne Mali, Niger, Senegal a Togo. Ku koncu roku 2008, teda 

k plánovanému dátumu konvergencie únie, plnili dané kritérium iba tri krajiny, a to Niger, 

Senegal a Togo. Konkrétne hodnoty sú uvedené v prílohe č. 4. 

 

4.6 Pomer domácich financovaných investícii k výnosom z daňových 

príjmov 

 

Hodnota tohto podielu by mala byť vyššia než 20 percent (l’Union Économique et 

Monétaire de l’Ouest Afrique, 2013).  
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Graf 4.5 Podiel investícií financovaných domácimi zdrojmi k výnosom z daňových príjmov 

v krajinách Západoafrickej hospodárskej a menovej únie od roku 2000 do roku 

2010 v % 

 

Zdroj: Medzinárodný menový fond, World Economic Outlook Database (2012), vlastná 

úprava 

 

Ako vyplýva z grafu (4.5), tak ani jedna z členských krajín Západoafrickej 

hospodárskej a menovej únie nesplňuje dané kritérium. Možnou príčinou sú nízke daňové 

výnosy, a preto je potreba podniknúť kroky k náprave. Pravdepodobným krokom k náprave 

môžu byť reformy v daňovom systéme únie. Úplne údaje sú uvedené v prílohe č. 5. 

 

4.7 Podiel salda bežného účtu bez dotácií k nominálnemu HDP 

 

Hodnota podielu by mala byť vyššia ako mínus 5 percent. Sledovanie tohto 

ukazovateľa  slúži na posúdenie stupňa zraniteľnosti ekonomík Západoafrickej hospodárskej 

a menovej únie, najmä ich závislosti na vonkajšom svete. Konštantné zhoršenie tohto 

ukazovateľa môže viesť k zníženiu zahraničných aktív a následne k slabšiemu krytiu meny 

(l’Union Économique et Monétaire de l’Ouest Afrique, 2013).  
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Graf 4.6 Podiel salda bežného účtu bez dotácií k nominálnemu HDP krajinách Západoafrickej 

hospodárskej a menovej únie od roku 2000 do roku 2012 v % HDP 

 

Zdroj: Medzinárodný menový fond, World Economic Outlook Database (2012), vlastná 

úprava 

 

Graf (4.6) zobrazuje podiel salda bežného účtu bez dotácií k nominálnemu HDP. Ako 

vyplýva z údajov Medzinárodného menového fondu, tak väčšina z členských Západoafrickej 

hospodárskej a menovej únie má dané kritérium problém splniť. Výnimku spomedzi 

členských krajín predstavuje Pobrežie Slonoviny, ktoré dané kritérium splňovalo počas celého 

sledované obdobia, okrem roku 2006, kedy hodnota podielu salda bežného účtu bez dotácií 

k nominálnemu HDP bola na úrovni - 5,6 % HDP. Druhou krajinou, ktorej sa viac-menej 

darilo splňovať stanovené kritérium bola Guinea-Bissau. Opačným príkladom sú krajiny Niger 

a Togo, ktorým sa nepodarilo stanovené konvergenčné kritérium naplniť ani v jednom roku 

počas sledovaného obdobia. Konkrétne údaje sú uvedené v prílohe č. 6. 
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4.8 Pomer daňových výnosov k HDP 

 

Hodnota tohto pomeru by mala byť na úrovni 17 alebo viac percent.  

 

Graf 4.7 Pomer daňových výnosov k HDP v krajinách Západoafrickej hospodárskej a menovej 

únie v rokoch 2000 až 2009 v % HDP 

 

Zdroj: West African Monetary Agency, Trends in the convergence criteria (2013), vlastná 

úprava 

 

 Na základe údajov získaných z West African Monetary Agency splňovali dané 

sekundárne konvergenčné kritérium iba dve členské krajiny v období od rok 2000 do roku 

2009. Prvou krajinou, ktorá plnila kritérium pomeru daňových výnosov k HDP bol v roku 

2008 Benin so 17,2 percentami. Druhou krajinou bol Senegal, ktorý plnil kritérium pomeru 

daňových výnosov k HDP v rokoch 2000 až 2009. Stanovené kritérium Senegal neplnil iba 

v rokoch 2001, 2002 a 2003. V tomto období sa hodnota pomeru daňových výnosov k HDP 

pohybovala od 16,6 percent do 16,9 percent. Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe č. 

7. 
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4.9 Zhrnutie kapitoly 

 

Fungovanie Západoafrickej hospodárskej a menovej únie je možné posúdiť na základe 

zhodnotenia primárnych a sekundárnych konvergenčných kritérií, ktoré prijali členské krajiny 

únie prostredníctvom Paktu konvergencie, stability, rastu a solidarity v roku 1999. 

Prvým primárnym konvergenčným kritériom, ktorý je zároveň kľúčovým 

konvergenčným kritériom Západoafrickej hospodárskej a menovej únie je podiel základného 

fiškálneho salda k nominálnemu HDP. Dané kritérium spĺňali v sledovanom období od roku 

2000 do roku 2009 všetky členské krajiny únie (viď graf 4.1). Pomocou podielu základného 

fiškálneho salda k nominálnemu HDP sa meria schopnosť jednotlivých vlád uhrádzať 

z vlastných zdrojov všetky bežné a kapitálové výdavky. Dané kritérium umožňuje 

zabezpečovať fiškálnu udržateľnosť členských krajín únie. 

Kritérium priemernej ročnej miery inflácie sa snaží minimalizovať rozdiely medzi 

jednotlivými členskými krajinami únie z dôvodu zabránenia nesúladu medzi reálnymi 

výmennými kurzami v rámci Západoafrickej hospodárskej a menovej únie. Z grafu (4.2) 

vyplýva, že na konci sledovaného obdobia, teda v roku 2012 splňovala iba polovica členských 

krajín únie stanovené inflačné kritérium. Možným dôvodom neplnenia daného kritéria môžu 

byť rastúce medzinárodné ceny a nízky výkon v poľnohospodárskej produkcii. 

Tretie primárne konvergenčné kritérium predstavuje celkové zadlženie v pomere 

k HDP a jeho hodnota by nemala presahovať hranicu 70 percent, pretože neprimeraná výška 

dlhu môže byť prekážkou pri používaní fiškálnej politiky ako nástroja hospodárskej politiky 

štátu. Na konci roku 2012 splňovali tretie konvergenčné kritérium takmer všetky členské 

krajiny Západoafrickej hospodárskej a menovej únie okrem Guinea-Bissau, ktorá dosahovala 

celkové zadlženie v pomere k HDP na úrovni viac ako 92 % (viď príloha č. 3). Oproti roku 

2002 však v Guinea-Bissau došlo k rapídnemu zníženiu tohto pomeru, konkrétne z viac ako 

900 % na vyššie spomínaných 92 %. K danému zníženiu došlo vďaka zvýšenej ekonomickej 

výkonnosti a väčšiemu exportu. 

Posledným primárnym konvergenčným kritériom sú neakumulované domáce 

a zahraničné nedoplatky v bežnom fiškálnom období, ktoré by nemali dosahovať kladnú 

hodnotu z dôvodu zabezpečenia dobrej správy verejných financií a naplnenia rozpočtových 

cieľov v bežnom období. Podľa tabuľky (4.1) splňovali na konci roku 2009 dané kritérium 
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skoro všetky krajiny Západoafrickej hospodárskej a menovej únie okrem Guinea-Bissau, ktorá 

splňovala dané kritérium iba v roku 2004. Guinea-Bissau však nie je jedinou krajinou, ktorá 

má s naplnení tohto kritéria vážnejšie problémy. Ďalšími krajinami sú Pobrežie Slonoviny 

a Togo. 

Prvým sekundárnym konvergenčným kritériom je podiel objemu miezd a platov 

k výnosom z daňových príjmov. Toto kritérium spĺňali na konci roku 2010 iba štyri krajiny 

Západoafrickej hospodárskej a menovej únie, konkrétne Mali, Niger, Senegal a Togo. Priebeh 

plnenia daného kritéria je znázornený v grafe (4.5). 

Druhé sekundárne konvergenčné kritérium sa týka pomeru investícii financovaných 

domácimi zdrojmi k výnosom z daňových príjmov. Aj pri tomto kritériu majú členské krajiny 

únie vážne problémy s jeho naplnením. Počas sledovaného obdobia ani jedna z členských 

krajín sa nestretla s naplnením daného kritéria (viď graf 4.6). 

Tretím zo sekundárnych konvergenčných kritérií je podiel salda bežného účtu bez 

dotácií k nominálnemu HDP. Kritérium je dôležité pre posúdenie stupňa zraniteľnosti 

ekonomík únie a k zisteniu ich závislosti na okolitom svete. Na konci roku 2012 splňovali 

dané kritérium iba tri členské krajiny, a to konkrétne Burkina Faso, Pobrežie Slonoviny 

a Guinea-Bissau. Najhorší výsledok dosahovalo Togo, ktorého podiel salda bežného účtu bez 

dotácií k nominálnemu HDP dosahoval hodnoty až mínus 26 % HDP (viď príloha č. 7). 

Neustále zhoršovanie daného kritéria môže viesť k zníženiu zahraničných aktív a k slabšiemu 

krytiu meny. 

Posledným konvergenčným kritériom je pomer daňových výnosov k HDP. 

V sledovanom období od roku 2000 do roku 2009 plnili dané kritérium iba dve krajiny a na 

konci roku 2009 splňovala dané kritérium iba jedna z členských krajín Západoafrickej 

hospodárskej a menovej únie (viď príloha č. 8). Pravdepodobnou príčinou kvôli ktorej 

nedochádza k naplňovaniu daného kritéria je nízky objem daňových výnosov členských krajín 

únie. 

Plnenie jednotlivých primárnych a sekundárnych konvergenčných kritérií členskými 

krajinami Západoafrickej hospodárskej a menovej únie od roku 2000 do roku 2009 autorka 

uvádza v prílohe č. 8 a v prílohe č. 9. 
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5 Záver 

 

Cieľom diplomovej práce bolo posúdiť vhodnosť Západoafrickej hospodárskej 

a menovej únie na základe zhodnotenia plnenia stanovených primárnych a sekundárnych 

konvergenčných kritérií. Cieľ diplomovej práce považujem za splnený. 

 

 Druhá kapitola diplomovej práce približuje teoretické predpoklady pre model 

optimálnej menovej oblasti, akými sú mobilita pracovnej sily, flexibilita miezd a cien, 

diverzifikácia výrobnej štruktúry a vývozu, synchronizácia hospodárskych cyklov, mobilita 

kapitálu, integrácia finančných trhov a miera otvorenosti krajiny. Sú to však len teoretické 

predpoklady, ktoré si môžu jednotlivé menové únie upraviť alebo si môžu vytvoriť špecifické 

kritériá, ktoré budú odpovedať jej  historickému resp. ekonomickému vývoju. Príkladom môže 

byť Západoafrická hospodárska a menová únia, ktorá si vytvorila vlastné konvergenčné 

kritériá, ktorými sú podiel základného fiškálneho salda k nominálnemu HDP, priemerná ročná 

miera inflácie, pomer celkového zadlženia k HDP, neakumulované domáce a zahraničné 

nedoplatky v bežnom fiškálnom období, podiel objemu miezd a platov k výnosom z daňových 

príjmov, pomer investícií financovaných domácimi zdrojmi k výnosom z daňových príjmov, 

podiel salda bežného účtu bez dotácií k nominálnemu HDP a pomer daňových výnosov 

k HDP. 

 

 Fungovanie optimálnej menovej oblasti môže byť hodnotené rôznymi spôsobmi. 

K jedným z možných prístupov patrí model GG – LL, ktorý umožňuje pristupujúcim krajinám 

do už existujúcej menovej únie porovnať náklady a výnosy plynúce z daného vstupu do únie. 

Vhodným okamihom pre prístup krajiny do únie je práve vtedy, keď výnosy plynúce zo 

vstupu krajiny do menovej únie prevyšujú náklady z jej vstupu. K ďalším možným spôsobom 

hodnotenia tradičnej optimálnej menovej oblasti patrí OCA index. Čím dosahuje krajina nižšiu 

hodnotu OCA indexu, tým dosahuje vyšší stupeň štrukturálnej konvergencie medzi danými 

krajinami. Optimálnu menovú oblasť je možné hodnotiť aj na základe korelácie ponukových 

a dopytových šokov, korelácii hospodárskych cyklov a konvergencii monetárnych politík. 
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 Z tretej kapitoly diplomovej práce vyplýva, že regionálna ekonomická integrácia 

v západoafrickom subregióne je daná predovšetkým historickými predpokladmi. 

V západoafrickom subregióne vznikli dve hlavné regionálne organizácie, a to konkrétne 

Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov a Západoafrická hospodárska a menová 

únie, pričom druhá spomenutá regionálna ekonomická organizácia sa nachádza na vyššom 

integračnom stupni. Pre vstup do Západoafrickej hospodárskej a menovej integrácie musia 

krajiny splniť určité primárne a sekundárne konvergenčné kritéria, ktoré prijali členské krajiny 

podpísaním Paktu konvergencie, stability, rastu a solidarity v roku 1999. Pri vstupe 

do Západoafrickej hospodárskej a menovej únie sa členské krajiny stávajú členmi rôznych 

inštitúcii. Medzi tie najdôležitejšie patrí Západoafrická rozvojová banka, Západoafrická 

menová agentúra, Združenie západoafrických bankárov a Organizácia pre harmonizáciu 

obchodného práva v Afrike. 

 

Podľa ukazovateľov spomenutých vo štvrtej kapitole diplomovej práce, je jasné, že 

v Západoafrickej hospodárskej a menovej únii existuje koordinácia fiškálnej politiky. Členské 

krajiny nemajú problém s naplnením kritéria podielu základného fiškálneho salda 

k nominálnemu HDP. Dané kritérium spĺňa všetkým osem členských krajín menovej únie. 

Sedem členských krajín spĺňa kritérium pomeru celkového zadlženia k HDP a kritérium 

neakumulovania domácich a zahraničných nedoplatkov v bežnom fiškálnom období. Menšie 

problémy s plnením priemernej ročnej miery inflácie a podielu objemu miezd a platov 

k výnosom z daňových príjmov majú štyri členské krajiny menovej únie. Kritérium podielu 

salda bežného účtu bez dotácií k nominálnemu HDP dodržujú iba tri členské krajiny 

Západoafrickej hospodárskej a menovej únie. Najvážnejšie problémy majú členské krajiny 

s naplnením kritéria pomeru investícií financovaných domácimi zdrojmi k výnosom 

z daňových príjmov a s kritériom pomeru daňových výnosom k HDP. Aj napriek tomu, že táto 

koordinácia zatiaľ neviedla ku konvergencii v Západoafrickej hospodárskej a menovej únii, 

vyžaduje si od členských krajín vzatie do úvahy konkrétnych obmedzení v ich 

makroekonomickej štruktúre. To nepochybne prispelo k výsledkom získaných v posledných 

rokoch vo veľmi nepriaznivom ekonomickom prostredí. Posledným stanoveným dátumom pre 

úplnú konvergenciu členských krajín Západoafrickej hospodárskej a menovej únie je 31. 
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december 2013. Na základe zistených výsledkov pravdepodobne k úplnej konvergencii 

k stanovenému konvergenčnému dátumu nedôjde. 

 

 

Dosiahnuté výsledky členských krajín Západoafrickej hospodárskej a menovej únie 

uvedené v tejto analýze odrážajú nedostatok silnej hospodárskej základne schopnej stužiť 

konvergenčný proces. Táto situácia poukazuje na zraniteľnosť jednotlivých národných 

ekonomík na externé šoky, ako sú poveternostné podmienky, kolísanie svetových cien 

základných surovín vyvážaných členskými štátmi a pokračujúcim nárastom cien ropy 

a potravín. Okrem týchto faktorov pribúdajú aj otázky týkajúce sa sociálnej a politickej 

stability v západoafrickom subregióne. Opätovný výskyt konfliktov, najmä kríza v Pobreží 

Slonoviny, veľmi poškodila očakávané dopady hospodárskych politík a programy realizované 

počas tohto obdobia. Nízka konvergencia členských krajín Západoafrickej hospodárskej 

a menovej únie môže byť tiež vysvetlená faktormi súvisiacimi s ekonomickou správou. 

Pomalá implementácia štrukturálnych a sektorových reforiem brzdí  stimuly od skutočného 

konkurenčného hospodárstva. Závažné problémy s dodávkou elektriny v niektorých členských 

krajinách spôsobili taktiež veľké ekonomické straty a obmedzili príležitosti pre dosiahnutie 

významných ekonomických výsledkov. K problémom západoafrickej regionálnej 

hospodárskej spolupráce patrí predovšetkým nízka produktivita, nezrýchľujúci sa ekonomický 

rast, možný nesúlad medzi národnej politiky s regionálnymi cieľmi Západoafrickej 

hospodárskej a menovej únie a nedostatok peňažných prostriedkov.  

 

Je potrebné poznamenať, že cieľom konvergenčného procesu v ktorom je 

Západoafrická hospodárska a menová únia zapojená, je podporovať členské krajiny v tom, aby 

mali vládnu finančnú situáciu takú, ktorá umožní výkon proti cyklickej politiky. Z tohto 

pohľadu si konvergencia vyžaduje hlbšiu integráciu a rýchlejšie štrukturálne a sektorové 

reformy v každej z členských krajín, a položenie základov reálnych ekonomík, ktoré sú 

schopné zlúčiť svoj výkon. 

 

Do budúcnosti sa v západoafrickom subregióne očakáva vznik novej menovej únie, 

ktorá by spájala všetky štáty západnej Afriky. 
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Zoznam skratiek 
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BCEAO  Centrálna banka západoafrických štátov 

BOAD   Západoafrická rozvojová banka 

CEAO   Hospodárske spoločenstvo západnej Afriky 

CEDEAO  Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov 

CFA   francúzsky frank 

č.   číslo 

ECOWAS  Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov 

EMCP   Menový program spolupráce 

EMU   Hospodárska a menová únia 

et al.   a kolektív 

GG   krivka výnosov 

GG – LL  model výnosov a nákladov 

HDP   hrubý domáci produkt 

LL   krivka nákladov 

napr.   napríklad 

NCEP   Národný výbor pre hospodársku politiku 

obr.   obrázok 

OCA   optimálna menová oblasť 

OHADA  Organizácia pre harmonizáciu obchodného práva v Afrike 

resp.   respektíve 

s.   strana 

UDEAO  Západoafrická hospodárska a colná únia 

UEMOA  Západoafrická hospodárska a menová únia 

UMOA  Západoafrická menová únia 

WABA  Združenie západoafrických bankárov 

WACH  Západoafrický zúčtovací dom 

WADB  Západoafrická rozvojová banka 
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WAMA  Západoafrická menová agentúra 

WAUA  Západoafrická zúčtovacia jednotka 

XAF   Stredoafrický frank 
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68 

 

 

 



69 

 

Zoznam obrázkov, grafov a tabuliek 

 

Obr. č. 2.1 Asymetrický dopytový šok v modeli AS- AD ......................................................... 6 

Obr. č. 2.2 Krivka GG .............................................................................................................. 14 

Obr. č. 2.3 Krivka LL ............................................................................................................... 15 

Obr. č. 2.4 Model GG – LL ...................................................................................................... 15 

Obr. č. 2.5 Symetria hospodárskych cyklov, medzinárodného obchodu a spoločnej meny .... 20 

Obr. č. 2.6 OCA línia a hypotéza endogenity ........................................................................... 21 

Obr. č. 2.7 OCA línia a hypotéza špecializácie ........................................................................ 22 

Obr. č. 3.1 Inštitúcie pôsobiace v západnej Afrike ................................................................... 38 

 

Graf 4.1 Podiel základného fiškálneho salda k nominálnemu HDP v krajinách Západoafrickej 

hospodárskej a menovej únie od roku 2000 do roku 2009 v % HDP  ...................................... 47 

Graf 4.2 Priemerná ročná miera inflácie v krajinách Západoafrickej hospodárskej a menovej 

únie meraná v indexe spotrebiteľských cien v období od roku 2000 do 2012 v % .................. 48 

Graf 4.3 Celkové zadlženie krajín Západoafrickej hospodárskej a menovej únie v pomere 

k nominálnemu HDP od roku 2000 do roku 2012 v % HDP ................................................... 50 

Graf 4.4 Podiel objemu miezd krajín Západoafrickej hospodárskej a menovej únie                

k výnosom z daňových príjmov od roku 2000 do roku 2010 v %............................................ 52 

Graf 4.5 Podiel investícií financovaných domácimi zdrojmi k výnosom z daňových príjmov 

v krajinách Západoafrickej hospodárskej a menovej únie od roku 2000 do roku 2010 v % .... 53 

Graf 4.6 Podiel salda bežného účtu bez dotácií k nominálnemu HDP krajinách Západoafrickej 

hospodárskej a menovej únie od roku 2000 do roku 2012 v % HDP ....................................... 54 

Graf 4.7 Pomer daňových výnosov k HDP v krajinách Západoafrickej hospodárskej a menovej 

únie v rokoch 2000 až 2009 v % HDP ..................................................................................... 55 

 

Tab. 4.1 Zoznam krajín Západoafrickej hospodárskej a menovej únie plniacich kritérium 

neakumulovaných domácich a zahraničných nedoplatkov v bežnom fiškálnom období od roku 

2000 do roku 2009 .................................................................................................................... 51 

 

 



70 

 

Zoznam príloh 

 

Príloha č. 1 Podiel základného fiškálneho salda k nominálnemu HDP v krajinách 

Západoafrickej hospodárskej a menovej únie od roku  2000 do roku 2009 v % HDP .............. 1 

Príloha č. 2 Priemerná ročná miera inflácie v krajinách Západoafrickej hospodárskej 

a menovej únie meraná v indexe spotrebiteľských cien v období od roku 2000 do 2012 v % .. 2 

Príloha č. 3 Celkové zadlženie krajín Západoafrickej hospodárskej a menovej únie v pomere 

k nominálnemu HDP od roku 2000 do roku 2012 v % HDP ..................................................... 3 

Príloha č. 4 Podiel objemu miezd a platov krajín Západoafrickej hospodárskej a menovej únie 

k výnosom z daňových príjmov od roku 2000 do roku 2010 v %.............................................. 4 

Príloha č. 5 Podiel investícií financovaných domácimi zdrojmi k výnosom z daňových príjmov 

v krajinách Západoafrickej hospodárskej a menovej únie od roku 2000 do roku 2010 v % ...... 5 

Príloha č. 6 Podiel salda bežného účtu bez dotácií k nominálnemu HDP krajinách 

Západoafrickej hospodárskej a menovej únie od roku 2000 do roku 2012 v % HDP ............... 6 

Príloha č. 7 Pomer daňových výnosov k HDP v krajinách Západoafrickej hospodárskej 

a menovej únie v rokoch 2000 až 2009 v % HDP ...................................................................... 7 

Príloha č. 8 Počet členských krajín plniacich primárne konvergenčné kritériá Západoafrickej 

hospodárskej a menovej únie od roku 2000 do roku 2012 ......................................................... 8 

Príloha č. 9 Počet členských krajín plniacich sekundárne konvergenčné kritériá Západoafrickej 

hospodárskej a menovej únie od roku 2000 do roku 2012 ......................................................... 9 



1 

 

Príloha č. 1 Podiel základného fiškálneho salda k nominálnemu HDP v krajinách Západoafrickej hospodárskej a menovej únie od roku  

2000 do roku 2009 v % HDP 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Benin 3,6 2,6 3,1 4,4 3,6 4,6 2,5 1,4 3,4 7,2 

Burkina Faso 11,7 6,7 9,1 8,2 8,6 9,1 11,3 12,1 8,3 13,4 

Pobrežie Slonoviny 1,5 0,4 2 3,2 2,6 2,7 1,5 1,4 2,2 2 

Guinea-Bissau 24,9 24,7 13,6 23 30,1 24,2 19,9 13,7 12,2 13,9 

Mali 9 9,6 6,9 5,3 7 7,3 7,6 7,9 5,6 7,8 

Niger 8,9 8 8,5 7,8 8,4 9,6 6,8 8,2 4,2 9,2 

Senegal 1,6 3,8 1,8 3,2 5,5 4,7 7,3 6,2 7,2 7,2 

Togo 5 2,3 1 1,8 -0,6 4,1 4,2 2,9 2,3 3,3 

Konvergenčné 
kritérium 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: West African Monetary Agency, Trends in the convergence criteria (2013), vlastná úprava 



2 

 

Príloha č. 2 Priemerná ročná miera inflácie v krajinách Západoafrickej hospodárskej a menovej únie meraná v indexe spotrebiteľských 

cien v období od roku 2000 do 2012 v %  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Benin 9,85 2,32 1,25 0,76 2,67 3,71 5,26 0,29 8,38 -0,46 4,02 1,81 7,25 

Burkina Faso 2,47 0,91 3,94 3,17 0,69 4,47 1,53 2,27 11,58 -0,30 -0,26 5,09 3,00 

Pobrežie 

Slonoviny 
2,53 4,78 4,40 -0,11 4,44 2,53 2,04 1,46 8,95 -1,67 5,10 1,90 1,50 

Guinea-Bissau 16,68 -1,89 2,52 0,73 2,89 -1,03 3,20 9,29 8,68 -6,36 5,70 3,35 3,30 

Mali 2,49 5,22 4,08 -5,01 1,54 3,36 3,59 2,59 7,44 1,67 1,94 5,29 6,42 

Niger 4,65 3,23 0,56 -1,50 3,70 4,16 0,36 4,68 9,42 -0,62 2,67 1,44 4,50 

Senegal 1,35 4,05 1,48 -1,49 1,71 1,42 3,91 6,18 4,26 -3,36 4,29 2,75 2,19 

Togo -2,49 6,86 1,55 -1,73 3,92 5,47 1,50 3,37 10,27 -2,43 6,95 1,47 1,00 

Konvergenčné 

kritérium  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Zdroj: Medzinárodný menový fond, World Economic Outlook Database (2012), vlastná úprava 
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Príloha č. 3 Celkové zadlženie krajín Západoafrickej hospodárskej a menovej únie v pomere k nominálnemu HDP od roku 2000 do 

roku 2012 v % HDP  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Benin 85,99 84,02 64,82 47,67 43,76 53,09 17,80 24,87 30,95 31,43 34,61 33,65 31,96 

Burkina Faso n/a n/a 63,79 55,21 55,30 52,15 26,48 25,29 26,43 29,25 30,14 32,14 30,79 

Pobrežie Slonoviny 119,94 105,96 101,70 97,01 90,38 91,55 89,09 79,45 78,48 69,44 69,33 94,28 65,17 

Guinea-Bissau 815,18 865,48 909,24 794,47 685,58 592,88 583,03 457,01 343,80 361,12 102,59 84,44 92,76 

Mali 144,33 121,99 71,14 60,60 55,46 62,51 23,60 24,75 24,05 26,89 32,58 33,51 33,24 

Niger 141,88 131,98 131,71 96,30 79,13 66,94 20,08 19,57 16,63 23,92 20,83 19,39 23,52 

Senegal 89,43 85,46 80,68 62,66 53,42 50,89 24,17 25,56 25,70 36,83 38,47 43,61 49,39 

Togo n/a 191,47 179,34 173,51 150,93 121,11 132,76 150,57 117,08 96,49 63,89 59,99 58,82 

Konvergenčné 

kritérium 

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

n/a údaje pre Burkina Faso za rok 2000 a 2001 nie sú dostupné, údaje pre Togo za rok 2000 nie sú dostupné 

Zdroj: Medzinárodný menový fond, World Economic Outlook Database (2012), vlastná úprava 
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Príloha č. 4 Podiel objemu miezd krajín Západoafrickej hospodárskej a menovej únie k výnosom z daňových príjmov od roku 2000 do 

roku 2010 v % 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Benin 31,06 31,99 31,89 33,53 37,99 39,01 35,64 32,03 35,61 45,13 45,39 

Burkina Faso 43,69 45,73 42,80 41,65 38,76 41,95 44,13 46,30 44,70 46,19 43,45 

Pobrežie Slonoviny 42,14 41,43 41,57 45,32 43,97 45,03 43,19 43,61 43,76 39,66 41,51 

Guinea-Bissau 60,00 74,32 88,24 114,29 137,29 116,39 110,81 64,89 96,17 75,56 79,15 

Mali 31,33 29,08 30,56 27,67 31,18 30,96 30,90 33,44 35,81 34,20 31,27 

Niger 51,36 40,16 38,24 37,54 35,32 34,75 33,37 30,96 29,79 27,29 28,52 

Senegal 32,72 30,74 31,69 30,09 29,47 29,97 31,04 31,04 31,98 33,60 32,84 

Togo 53,90 51,02 44,68 34,74 32,05 30,37 33,11 32,82 32,72 41,16 33,48 

Konvergenčné 

kritérium 
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Zdroj: Centrálna banka západoafrických štátov, Statistics, (2012), vlastná úprava 
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Príloha č. 5 Podiel investícií financovaných domácimi zdrojmi k výnosom z daňových príjmov v krajinách Západoafrickej 

hospodárskej a menovej únie od roku 2000 do roku 2010 v % 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Benin 1,74 2,03 1,78 1,64 1,36 1,22 1,32 1,18 1,02 1,18 1,21 

Burkina Faso 2,10 1,81 2,06 1,93 1,25 2,00 1,92 2,04 2,53 2,89 2,75 

Pobrežie Slonoviny 0,97 1,04 0,52 0,89 0,66 0,84 0,69 0,67 0,63 0,59 0,59 

Guinea-Bissau 0,40 2,00 1,50 2,00 3,50 4,00 3,00 4,00 3,00 1,25 0,00 

Mali 1,78 2,26 1,52 2,19 1,59 1,40 1,41 1,42 1,37 1,30 1,64 

Niger 4,00 2,38 2,50 1,58 1,29 2,22 2,32 1,74 2,38 2,32 2,79 

Senegal 1,72 1,57 1,42 1,46 1,36 1,65 1,35 1,41 1,57 1,13 1,16 

Togo 2,64 1,41 2,62 1,07 1,03 1,16 1,08 0,85 1,04 1,20 1,21 

Konvergečné 

kritérium 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Zdroj: Medzinárodný menový fond, World Economic Outlook Database (2012), vlastná úprava 
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Príloha č. 6 Podiel salda bežného účtu bez dotácií k nominálnemu HDP krajinách Západoafrickej hospodárskej a menovej únie od roku 

2000 do roku 2012 v % HDP  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Benin -4,41 -4,38 -7,93 -9,36 -6,98 -6,30 -5,34 -10,17 -8,08 -8,93 -7,30 -9,98 -9,27 

Burkina Faso -13,16 -11,94 -10,92 -9,65 -10,98 -11,61 -9,52 -8,29 -11,49 -4,73 -2,33 -1,14 -4,23 

Pobrežie Slonoviny -2,80 -0,57 6,69 2,14 1,56 0,24 2,76 -0,68 1,93 7,02 1,10 6,67 -3,06 

Guinea-Bissau 8,83 -0,13 -0,77 -0,50 1,44 -2,09 -5,64 -3,52 -4,85 -6,36 -8,25 -6,44 -3,54 

Mali -9,61 -10,63 -3,08 -7,01 -7,86 -8,47 -4,07 -6,87 -12,17 -7,30 -12,63 -10,15 -5,39 

Niger -6,67 -5,11 -9,72 -7,48 -7,32 -8,91 -8,58 -8,19 -12,96 -25,04 -21,10 -25,88 -26,34 

Senegal -6,99 -5,04 -6,04 -6,37 -6,87 -8,85 -9,21 -11,61 -14,07 -6,69 -4,41 -6,38 -8,48 

Togo -8,67 -8,52 -7,97 -10,80 -10,03 -9,86 -8,44 -8,68 -6,85 -6,63 -6,67 -7,21 -8,81 

Konvergenčné 

kritérium 
-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 

Zdroj: Medzinárodný menový fond, World Economic Outlook Database (2012), vlastná úprava 
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Príloha č. 7 Pomer daňových výnosov k HDP v krajinách Západoafrickej hospodárskej a menovej únie v rokoch 2000 až 2009 v % 

HDP 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Benin 12,8 12,6 13,7 14,4 14,6 14,5 15,4 16,9 17,2 16 

Burkina Faso 11,8 9,4 9,7 10,3 11,8 11,8 12 12,5 12,1 11,8 

Pobrežie Slonoviny 14,3 14,6 15,8 14,5 14,2 13,9 14,4 15,5 15,6 16,4 

Guinea-Bissau 11,4 10,4 8,6 9,2 7,7 11,3 11,3 5,7 5,5 6,9 

Mali 12,3 12,7 12,5 14,2 14,8 15,4 14,9 14,2 13,3 14,6 

Niger 9,1 8,9 10,5 10,5 11 10,3 10,7 11,5 11,7 12,6 

Senegal 17,3 16,6 16,9 16,8 17,4 18,6 19 19,3 18,3 18,7 

Togo 11 10,5 11,5 13,9 15,7 14,6 15,4 16,2 14,9 14,7 

Konvergenčné 

kritérium 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Zdroj: West African Monetary Agency, Trends in the convergence criteria (2013), vlastná úprava 
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Príloha č. 8 Počet členských krajín plniacich primárne konvergenčné kritériá Západoafrickej hospodárskej a menovej únie od roku 

2000 do roku 2012 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Podiel základného 

fiškálneho salda 

k nominálnemu HDP 

8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 . . . 

Priemerná ročná 

miera inflácie 
5 3 5 6 5 3 4 3 0 8 3 5 4 

Celkové zadlženie 

v pomere k HDP 
. . 2 4 4 5 4 5 5 6 7 6 7 

Neakumulované 

domáce a zahraničné 

nedoplatky v bežnom 

fiškálnom období 

5 5 4 5 5 4 5 5 6 7 . . . 

. nie sú dostupné údaje pre všetky krajiny únie 

Zdroj: vlastné spracovanie (2013) 
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Príloha č. 9 Počet členských krajín plniacich sekundárne konvergenčné kritériá Západoafrickej hospodárskej a menovej únie od roku 

2000 do roku 2012 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Objem miezd 

a platov k výnosom 

z daňových príjmov 

3 3 3 2 3 4 4 5 4 1 4 . . 

Pomer domácich 

financovaných 

investícii k výnosom 

z daňových príjmov 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 

Podiel salda bežného 

účtu bez dotácií 

k nominálnemu HDP 

3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 

Pomer daňových 

výnosov k HDP 
1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 . . . 

. nie sú dostupné údaje pre všetky krajiny únie 

Zdroj: vlastné spracovanie (2013) 

 

 


