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Abstrakt: 

 Cílem této práce je popsat současný stav Evropské měnové unie a její 

perspektivy. Evropská dluhová krize odhalila některé slabé stránky eurozóny a tato práce 

se bude věnovat právě těmto otázkám. Na popis aktuální situace naváže rozbor možností 

řešení aktuálních problémů eura a celé měnové unie. Zvláštní důraz bude v celé práci 

kladen na vývoj dluhové krize v evropských státech. Popsány budou příčiny dluhové 

krize, důsledky a vyhlídky zadlužených zemí do budoucna. Závěr se věnuje prognózám a 

vyhlídkám současného systému, tedy toho, jaký směr se dá očekávat v dalším vývoji 

eurozóny.  

 

Klíčová slova: euro, dluhová krize, řecká krize, eurozóna, pakt stability a růstu, optimální 

měnová zóna, veřejné zadlužení. 

 

 Abstract: 

This thesis describes the current state of the European Monetary Union. Special 

attention is paid to the development of the recent debt crisis which revealed many 

weaknesses of the EMU. This paper analyses these problems and suggests some 

solutions. It explains causes and consequences of the debt crises and concludes with 

prospects for the future development of the Monetary Union. 

 

Key words: Euro, debt crisis, Greek debt crises, Economic and Monetary Union, Stability 

and Growth Pact, Optimum Currency Area, public debt. 
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1. Úvod 

V této práci bych se chtěl věnovat projektu Evropské měnové unie. Jelikož se od 

vypuknutí světové ekonomické krize roku 2008 euro potýká s vážnými problémy, chtěl 

bych se věnovat Evropské měnové unii jako konceptu. Konceptu, který byl vychvalován i 

zatracován. V každém případě je při zpětném pohledu vidět, že je to projekt, který 

potřebuje po dvanácti letech existence zásadní změnu, která by uklidnila a stabilizovala 

aktuální ekonomickou situaci, v níž se zadlužená Evropa nachází.  

Práce bude obsahovat shrnutí vývojových etap eurozóny a zastaví se u klíčových 

okamžiků v její krátké historii. Hlavním cílem práce je ale zamyslet se nad tím, co musí 

státy sdružené evropskou jednotnou měnou udělat pro to, aby jim přinášela výhody, které 

si od ní slibovaly při vstupu do EMU. Zatím to totiž vypadá, že se evropské státy spojily 

za cílem hlídat a zachraňovat dluhy některých zemí. Budu se tedy věnovat budoucnosti 

eura čili vyhlídkám, které se nyní před členy měnové unie za současné dluhové krize 

otevírají. Možností, jak řešit dnešní situaci, je více, proto zkusím popsat možnou cestu, 

kudy by se euro mohlo vydat. 

Cílem práce není predikce budoucnosti eura ani podat recept, jak by měla 

eurozóna dále postupovat. Spíše jde o popis procesu zavedení eura a dále jeho vývoje až 

po aktuální krizi, a to s důrazem na zásadní momenty, které byly spolutvůrci aktuálních 

potíží. V návaznosti na to se budu věnovat tomu, jaké jsou směry, kterými se v současné 

situaci může eurzóna dále ubírat. 

Mojí hypotézou je, že eurozóna není schopna přežít v současné podobě. Je potřeba 

znovu důkladně definovat podmínky fungování eurozóny, aby byla schopna čelit 

aktuálním problémům a v budoucnosti efektivněji fungovat. 

2. Teorie optimálních měnových zón 

O nových možnostech mezinárodní spolupráce se vedla plodná diskuze již po druhé 

světové válce. V období, kdy evropské státy chtěly svoje ekonomiky raději vzájemně 

provázat a spolupracovat, aby neopakovaly chyby, které v první polovině 20. století vedly 

k válkám, jež se z Evropy rozšířily do celého světa. V rámci těchto koncepcí a debat se 

věnoval prostor také diskuzi o měnových kurzech a společných měnových zónách. 
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V šedesátých letech byla pak publikována nejvýznamnější teorie pojednávající o 

měnových uniích. Jde o teorii optimálních měnových zón. 

Autorem této teorie je Robert Mundell. „Jeho analýza stabilizační měnové a 

rozpočtové politiky v podmínkách mezinárodně pohyblivého kapitálu jej nakonec 

přivedla až k teorii optimálních měnových zón, díky níž je považován za jednoho z 

ideových otců společné evropské měny – eura.“ (Holman, 2000) Koncepce, kterou 

zpracoval, má definovat oblast, v níž je možné vytvořit efektivní společnou měnovou 

politiku. Ve svých pracích tedy postupně definoval podmínky, za kterých je výhodné 

ustavit jednu měnu na určitých územích a později k nim také připojil seznam výhod a 

nevýhod vyplývajících z existence jedné měny na větším území. 

Mundell popisuje fungování měnových zón na modelech států. Model popisuje státy 

A a B, které mají plnou zaměstnanost a rovnovážnou platební bilanci. Při změně 

poptávky po produktech v zemi A dojde k asymetrickému šoku. V zemi B dojde 

k deficitu platební bilance a nárůstu nezaměstnanosti. V zemi A bude docházet k inflaci a 

ke zhodnocení měnového kurzu. Pokud ovšem centrální banka země A zasáhla proti 

nárůstu inflace, místo rozložení následků tohoto asymetrického šoku bude břemenem 

mnohem silněji zatížena země B, a to ve snížené výrobě a zvýšené nezaměstnanosti. 

Podle Mundella je tento argument nejčastějším hlasem pro zachování plovoucích kurzů. 

Mundell však ukazuje na dalším modelu, že tomu tak nemusí být. Opět máme zemi A a 

B. Země A je severně od země B, avšak z pohledu výroby se dělí na východ a západ. 

V západních částech zemí se vyrábějí dřevěné výrobky a ve východních částech 

automobily. Přesun poptávky od od automobilů k dřevěným výrobkům bude opět 

vyvolávat nezaměstnanost na východě a inflaci na západě. Tvůrci měnové politiky 

mohou snížit nezaměstnanost na úkor inflace nebo inflaci na úkor nezaměstnanosti, ne 

však obojí. Systém plovoucích směnných kurzů tedy může efektivně fungovat, pokud se 

regiony (např. oblast výroby aut) shodují s hranicemi států. 

Optimální měnovou zónu definuje jako prostor s vnitřní mobilitou faktorů a vnější 

imobilitou faktorů. (srov. Mundell, 1961) „Z těchto důvodů má mít jednu měnu uvnitř a 

navenek má mít flexibilní kurs. Je to snad až příliš jednoduché, ale znamená to, 

že mobilita práce je náhražkou variability měnového kursu.“ (Klaus, 2000: 19) Již v roce 

1961 Mundell s vysokou předvídavostí napsal: "Otázka se zužuje na to, zda může být 

západní Evropa označována za jeden region, a to je v podstatě výlučně empirický 
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problém.“ (Mundell, 1963) V pozdějších pracích již hovoří o optimální měnové zóně 

takto: „Pokud země mohou zavést společnou měnu (což vyžaduje jednu centrální banku a 

společné devizové rezervy), aniž by výrazně změnily svoji paritu kupní síly, získají tím 

lepší alokaci kapitálu, protože odpadne jedna z překážek, a to nejistota ohledně vývoje 

měnových kurzů, a aktiva budou lépe diverzifikována.“ (Mundell, 1973)  

Proto se můžeme setkat s různými náhledy na optimální měnové zóny i v rámci 

odvolávání se na jednoho autora. Na začátku šedesátých let byl totiž Mundell zastáncem 

flexibilních měnových kurzů, ale v roce 1966 odmítl podepsat petici na prosazení 

flexibilních měnových kurzů a začal se profilovat jako zastánce kurzů fixních. (srov. 

Holman, 2000)  

V další své práci, vydané až v roce 1997, udává 17 důvodů pro a proti vstupu do 

měnové unie. Jelikož většina důvodů, jak kladných, tak záporných, začíná slovy „země 

chce“, je vidět, že účast v měnové zóně závisí hlavně na tom, jaká kritéria si zvolí stát, 

jehož se daný akt týká. Např. v problematice inflace:  

- země chce mít míru inflace odlišnou od té, která převládá v měnové zóně 

- země si chce domů importovat nižší míru inflace, existující v měnové zóně 

Teorie se proto nestaví přímo pro ani proti měnovým uniím, ale snaží se popsat její 

výhody a nevýhody. Pro evropské státy tudíž platilo a platí, že musí samy zvážit, jestli se 

jim výhody spojené se vstupem do EMU vyplatí. A to na základě vlastních kritérií, 

zhodnocení partnerů, jež s nimi chtějí tuto unii sdílet, a dnes už i na základě jedenáctileté 

zkušenosti vyplývající z existence eura.  

Je ale vhodné dodat, že státy sdílející mezi sebou euro se jen stěží dají považovat za 

optimální měnovou zónu. Když srovnáme třeba jen to, že by spolu měly být v měnové 

unii časem všechny státy současné EU, udělalo by to měnovou zónu ještě heterogennější, 

než je v současné době. Mobilita faktorů mezi Británií, Bulharskem a Lucemburskem 

totiž ještě dlouho nejspíš existovat nebude. Z této myšlenky vycházely nejspíš některé 

hlasy, které navrhovaly vytvořit tvrdou a měkkou variantu eura. Tvrdá by byla pro 

středoevropské a severské státy a měkká pro jižní a východní. Neboť tyto regiony by si 

nejspíš i přes svou rozmanitost byly vskutku podobnější, než je tomu v EMU nyní, a snad 

by tedy mohla existovat Evropa se dvěma regiony a dvěma měnami. O této možnosti se 
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aktuálně příliš nehovoří. Nastal by problém hlavně se zařazením zemí. Lze předpokládat, 

že země s měkkou variantou eura by se do tohoto projektu příliš nehrnuly, protože by se 

musely potýkat s následky tohoto rozdělní, např. s odlivem kapitálu, nižší 

konkurenceschopností, vyšší nezaměstnaností atd., což by aktuální krizi jen těžko 

vyřešilo. 

3. Stručná historie společné evropské měny 

Plány na vznik Evropské měny se datují již k roku 1969, kdy se v tzv. Barrově zprávě 

zmiňují členové Evropského hospodářského společenství (EHS) o možnosti vytvořit 

společnou měnu, která by konkurovala dolaru a posílila vliv Evropy. Po rozšíření EHS 

ale někteří jeho členové odmítali vzdát se své národní měny. Proto byly plány na 

zavedení měny odloženy. Nicméně již v roce 1979 vznikl Evropský měnový systém 

(EMS), který jednotlivé národní měny vzájemně provázal, aby tak zabránil jejím 

přílišným kolísáním. EMS vytvořil Evropský mechanismus měnových systémů (EMMS), 

který povoloval pásmo kolísání ve výši +/- 2,25 %. V této době se tomuto systému říkalo 

košová měna, jež představovala „koš“ vzájemně na sebe navázaných měn, které si tak 

měly vzájemně dodávat stabilitu. Tento systém byl ovšem docela nákladný, neboť při 

větším výkyvu kurzu musely banky vykupovat vlastní měny.1  

Dalším posunem ke společné měně bylo přijetí Jednotného evropského paktu v roce 

1986, který měl za cíl vytvořit společný evropský trh se společnou měnou. Tyto 

dokumenty tvoří první základy dnešní jednotné evropské měny. Plány byly rozčleněny do 

tří etap. V první etapě se v roce 1990 uvolnily měnové kurzy z EMMS, aby byl umožněn 

pohyb kapitálu. V roce 1992 pak byla přijata Maastrichtská dohoda, v rámci které byla 

definována konvergenční kritéria pro přijetí společné měny, zároveň byly státy začleněny 

do Evropského mechanismu směnných kurzů (ERM), který určoval fluktuační pásma, ve 

kterých mohly kolísat jednotlivé národní měny. V roce 1997 pak přijala Evropská rada 

Pakt stability a růstu, jehož součástí bylo ustavení ERM II, který následně v roce 1999 

nahradil systém ERM po zavedení eura v jedenácti státech EU. V systému ERM II musejí 

být všechny státy, které chtějí euro přijmout, a to nejméně dva roky před vstupem do 

Evropské měnové unie (EMU). Jde opět o navázání národní měny, tentokráte však pouze 

na euro. V roce 1998 byla jedenáctka států uznána za připravené na zavedení eura. 

                                                 
1 Trhy nakonec dokázaly donutit státy ke zvětšení tohoto pásma na 15 %. 
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Zároveň s tím vznikla Evropská centrální banka (ECB), a to za účelem tvořit měnovou 

politiku eura.  

Samotné euro vzniklo jako společná měna v roce 1999. Tehdy pouze jako devizová 

měna (bezhotovostní). Systém ERM byl nahrazen systémem ERM II, který fungoval již 

na principu navázanosti měny na euro. V roce 2000 se rozhodnutím Evropské komise 

k jednotné, v této době zatím pouze devizové měně přidalo i Řecko, a to i přesto, že 

nesplňovalo kritéria, která byla ustanovena ve výše uvedených dohodách. Svoji hmotnou 

formu euro dostalo v roce 2002 a nahradilo národní měny v dvanácti státech evropské 

unie, kde bylo zavedeno. Tyto země se zároveň zavázaly splňovat kritéria, definovaná 

v Maastrichtské smlouvě. Tato kritéria jsou velice podobná těm konvergenčním. 

Konkrétně to jsou: 

1. Průměrná inflační míra v zemi nesmí po dobu 12 měsíců překročit průměrnou 

míru inflace tří členských zemí s nejnižší mírou o více než 1,5 procentního bodu. 

Indikátor inflace je měřen pomocí spotřebitelského cenového indexu na 

porovnatelné bázi. 

2. Členský stát musí participovat na měnovém kurzovém mechanismu a dosahovat 

normálních měnových kolísání kurzu ve vymezeném rozpětí, a to alespoň 

v období posledních dvou let před závěrečným vyhodnocením konvergenčního 

procesu. Současně nesmí proběhnout devalvace měny vůči měně kteréhokoli 

jiného státu ze své vlastní iniciativy. 

3. Členský stát má mít průměrnou dlouhodobou úrokovou míru takovou, aby 

nepřekračovala o více než dvě procenta úrokovou sazbu těch členských států, 

které dosahují nejnižší míry inflace. Referenčním obdobím je jeden rok před 

závěrečným vyhodnocením. 

4. Deficit veřejných financí země nesmí překročit 3 % hrubého domácího produktu. 

Rozpočtem se rozumí souhrn rozpočtů států, jednotlivých regionů a fondů 

sociálního zabezpečení. 

5. Celkový veřejný dluh nesmí překročit 60 % hodnoty HDP. Regule připouštějí 

možnost dočasné výjimky u výše deficitu státního rozpočtu a dluhu v tom případě, 

jde-li o mimořádný jev a projevuje-li se dlouhodobější tendence poklesu státního 

dluhu. 

(Zdroj: Czesany, 1998: 16) 
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Dalších pět států přijalo euro později, konkrétně šlo o Slovinsko, Maltu, Kypr, 

Slovensko a nakonec Estonsko. Aktuálně je tedy v eurozóně sedmnáct států Evropské 

unie. Euro používají i některé další drobné státy, které nejsou členy Evropské unie. 

Nemají ale v podstatě žádný vliv na celkovou ekonomiku eurozóny ani podíl na 

rozhodovacích procesech v eurozóně.  

3.1. Pakt stability a růstu 

„Toto nařízení stanoví pravidla pro urychlování a vyjasňování aplikace postupů 

při nadměrném rozpočtovém schodku s hlavním cílem odvracet vznik nadměrných 

rozpočtových schodků a v případě jejich vzniku s cílem zjednat jejich urychlenou 

nápravu.“ (Evropská rada, 1997) Takto definuje účel paktu stability Evropská rada, která 

jej sepsala. Tato smlouva měla uvalovat finanční sankce na ty státy eurozóny, které 

nedodržují hranici 3 % ročního státního rozpočtu a 60 % veřejné zadluženosti. Sankcí 

státům, které nejsou v měnové unii, je to, že do ní nesmí vstoupit, dokud nenapraví svoji 

dluhovou a rozpočtovou situaci. (srov. Tomášek, 2000: 177) Řízení o uvalení sankce má 

dvě fáze, které by dohromady měly trvat nejdéle deset měsíců. V první fázi, tzv. varovné, 

je stát upozorněn, že nedodržuje rozpočtovou disciplínu, popřípadě že se blíží k této 

hranici a v blízké budoucnosti hrozí její překroční. Poté má stát čtyři měsíce na to, aby 

přijal nápravná opatření. Neučiní-li tak, mohou být na stát uvaleny sankce. (srov. 

Tomášek, 2000: 178)  

V celé historii eura však tyto sankce nikdy nebyly použity. Nebylo to bohužel 

kvůli tomu, že by všechny státy splňovaly daná kritéria. Za vše mluví krátká zpráva 

vydaná informačním serverem Úřadu vlády v září 2005: „Deficit zemí eurozóny se snížil 

na 2,7 % hrubého domácího produktu z 3 % v roce 2003. Poměr veřejného dluhu k HDP 

však vzrostl na 70,8 % ze 70,4 % v roce 2003.“ (Euroskop, 2005ss) V letech 2003 a 2004 

tedy již měly některé státy znovu schodkové rozpočty. V posledních letech byl dokonce i 

průměr dluhů všech států vysoko nad povolenou hranicí veřejné zadluženosti. Zde už 

tedy nelze hovořit o nějaké výjimce nebo přechodném období. Systematicky zde byly 

porušovány dohody a vždy se stejným výsledkem. Evropské orgány nikdy nerozhodly o 

udělení sankcí, čímž v podstatě daly státům najevo, že z nedodržování kritérií zřejmě 

nebudou plynout tvrdší opatření než oficiální pokárání a případné výzvy k nápravě. Jak 

tato situace vznikla? Již v prvních letech se objevily komplikace s neplněním 

Maastrichtských kritérií. Překvapivě to byly státy Německo a Francie, kdo jako první 
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v roce 2003 měly přijmout sankce za porušení Maastrichtských kritérií.2 Sankce ovšem 

nepřišly. „Pod tlakem francouzského a německého ministerstva financí se ECOFIN zřekl 

sankcí a vyhlásil ,odklad‘ uplatnění Paktu. (…) Vlády členských zemí a Evropská komise 

připravily novou formulaci Paktu, protože si uvědomovaly rigiditu, která ho udělala 

prakticky nevyhnutelným. Nová verze byla přijatá v červnu 2005.“ (Baldwin, 2007: 429) 

Do té doby se proti paktu prohřešilo šest zemí. (srov.Baldwin, 2007: 431) Několikrát 

došlo k výstrahám, nikdy však k nápravným opatřením. 

 Pakt se skládá ze tří částí:  

• definice nadměrného deficitu 

• ochranné ruky projektované na povzbuzení vlád, aby se vyhnuly nadměrným 

deficitům 

• opravné ruky, která předepisuje, jak by měly vlády reagovat na nedodržení 

maximální výše deficitu; zahrnuje použití sankcí 

I když byl pakt revidován za účelem větší vymahatelnosti, nebyly ani poté sankce při 

porušení použity proti žádnému státu. Problém revize paktu tkvěl v tom, že jen upravil 

vymahatelnost sankcí. Evropští politici si neuvědomili, že když se po pěti letech eura (do 

roku 2004) proti kritériím prohřešila polovina států, je potřeba řešit i prevenční stránku 

problému, tedy jak zajistit, aby se země do problémů s dluhy nedostávaly. „Revidovaný 

Pakt neřeší základní konflikt, který je podstatou celého problému, jelikož ponechává v 

platnosti princip sankcí; místo toho se snaží zamezit situacím, kdy by měly být sankce 

uplatněny.“ (Baldwin, 2007: 429) V roce 2010 již nedodržoval Pakt stability téměř nikdo, 

a tak i revidovaný Pakt nenaplnil očekávanou funkci, jíž bylo udržet země v přípustných 

hranicích makroekonomických ukazatelů.  

Jaké následky bude mít fiskální nedisciplinovanost bylo přitom nasnadě. „Obezřetné 

chování veřejných rozpočtů se totiž bude muset stát jedním ze základních pilířů 

architektury EMU. V opačném případě by neudržitelné fiskální pozice ohrožovaly 

provádění jednotné měnové politiky a stávaly se zdrojem politických tlaků na EuroFed, 

aby poskytl monetární, tím pádem i inflační výpomoc předluženým ekonomikám.“ 

(Dědek, 2008: 121) 
                                                 
2 Řecko je neplnilo nikdy, ale upravovalo svá hospodářská data tak, aby splňovala Maastrichtské normy. 
Prvními hříšníky, kteří měli být vystaveni sankcím se tedy stali Francie a Německo.  
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3.2. Výsledková listina uplatňování Paktu  

V roce 1999 byl přijat Pakt stability. Porušování paktu se ovšem neobjevilo za 

doby krize, která přišla v roce 2008, ale již mnohem dříve. První překročení kritérií bylo 

deklarováno v roce 2002 v případě Portugalska, kdy bylo navrženo včasné varování. 

Vydáno bylo ovšem až napodruhé, kdy byl Portugalsku po korekci dat z roku 2001 novou 

vládou deklarován nadměrný deficit. Doporučení vyžadovalo stlačit schodek pod 3 % do 

roku 2003. Portugalsko reagovalo včas a dosáhlo této hranice ještě v roce 2002. 

V roce 2003 bylo navrženo včasné varování pro Německo, které sice v roce 2002 

splnilo 3% kritérium, ale schodek byl výrazně vyšší oproti původnímu předpokladu. 

Včasné varování nakonec vydáno nebylo. O rok poději už ovšem došlo k deklaraci 

nadměrného schodku. Jeho výše činila 3,8 % HDP. Německo obdrželo seznam 

doporučení k rozpočtovým omezením a strukturálním reformám.  

V témže roce (2003) byl po vydání včasného varování deklarován nadměrný 

deficit i Francii. V roce 2002 to bylo 3,2 % HDP. Prognózy na další rok byly ještě o něco 

horší. ECOFIN opakovaně doporučil na základě návrhu komise snižování schodku 

rozpočtu o 0,5 % ročně do roku 2006. 

 Francie a Německo ovšem brala doporučení na lehkou váhu a v roce 2003 

vykazovaly schodek přesahující 3 % HDP. Po intenzivním vyjednávání ovšem Německo 

i Francie navzdory nedodržení doporučení unikly sankcím, plynoucím z nedodržení 

rozpočtových závazků, a ECOFIN vydal rozhodnutí o odkladu procedury s Francií a 

Německem. 

 V roce 2004 se přes povolenou hranici deficitu veřejných financí dostala Itálie 

a Nizozemí. ECOFIN v případě Itálie včasné varování nevydal. V případě Nizozemí to 

učinil až na žádost samotného Nizozemska, které se snažilo posílit důvěryhodnost Paktu. 

Byl tedy deklarován nadměrný deficit. Po roce již mohlo být opatření odstraněno. 

 V roce 2004 bylo poprvé odhaleno, že Řecko hospodaří ve skutečnosti se 

schodkem větším, než uvádí. Nová řecká vláda, jež provedla audit a na zkreslená data 

upozornila, druhým dechem dodala, že vzhledem k organizaci Olympijských her 

přesáhne hranici 3 % i v roce 2004. ECOFIN sice deklaroval nadměrný schodek 

rozpočtu, k sankcím ovšem nikdy nedošlo. 
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 Později tuto hranici překročilo mnoho členských zemí, ale ECOFIN již neměl 

potřebnou autoritu k zjednání nápravy v jednotlivých zemích. 

(Zdroj: Baldwin, 2007: Box 18.2) 

4. Pilíře stability eura 

Projekt společné měny samozřejmě potřeboval definovat svoje poslání a své priority. 

Proto byly definovány tři pilíře, které měly formulovat předpoklady, které zajistí stabilitu 

eura, a sdělit, na čem bude EMU stát. Za tři základní pilíře eura se pokládají:  

• formulace striktních konvergenčních kritérií, jejichž naplnění je předpokladem 

přínosu ke stabilitě měnové unie 

• nezávislost měnové politiky Evropské centrální banky, jejímž hlavním posláním 

je cenová stabilita 

• pravidla pro zavedení rozpočtové disciplíny ve veřejném sektoru, která zajistí péči 

o to, aby na stabilitu orientovaná měnové politika nemohla být podvázána 

nezdravou fiskální politikou 

(Zdroj: Czesany, 1998: 21) 

Na těchto pilířích by mělo být euro postaveno. Bohužel byly některé pilíře 

opakovaně porušovány. Nyní se ukazuje, že jich bude potřeba více, a to hlavně takových, 

které se budou v praxi dodržovat. Všimněme si, že se ve všech třech vytyčených bodech 

vyskytuje slovo stabilita. Je to příhodné, neboť kromě toho, že byla formulována3 

konvergenční kritéria, se z těchto bodů nenaplnilo nic. 

Cenovou stabilitu se ECB nepodařilo udržet. V jižní Evropě naopak inflace 

rapidně vzrostla. Co se ještě týče druhého pilíře, ECB již dokonce porušuje původní 

Maastrichtskou smlouvu, která jí zakazuje skupovat vládní dluhopisy. (srov. Janáčková, 

2010: 72) Nejprve jen půjčovala komerčním bankám na nákupy vládních dluhů a v roce 

2011 je již začala sama kupovat. Ke všemu samozřejmě obdržela mandát od EU, ovšem 

vidíme zde jasnou odchylku od předem stanovených cílů a nástrojů, které na ně měly být 

používány. To s sebou nese budoucí obtíže. „Až se obnoví důvěra mezi bankami a 

podniky, bude ECB stát před obtížným úkolem stáhnout zpět nadbytečnou likviditu a 
                                                 
3 Byla formulována, ale nebyla naplněna všemi členy, kteří do EMU vstupovali. 
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zabránit politice 'vymazání' části vládních dluhů cestou růstu inflace.“ (Janáčková, 2010: 

72) A o třetím pilíři zdravé fiskální a rozpočtové disciplíny snad ani není třeba hovořit. 

Tyto pilíře měly zajistit eurozóně rychlejší růst a větší stabilitu. Toho se bohužel 

eurozóna nedočkala. Pokud bychom srovnali tempa růstu, s postupnou integrací 

měnových politik se stále zpomalovaly.  

Tab. 1. Růst HDP v zemích eurozóny (v %): 

1971-1980 1980-1990 1991-2000 2001-2005 2006-2009

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

(Zdroj: ECB) 

Ve srovnání se zbytkem Evropy také nebyl vývoj ve státech EMU nijak oslnivý. 

Z dat Eurostatu vyplývá, že země eurozóny žádnou velkou výhodu přijetím eura 

nezískaly. Spíše by se dal tvrdit opak.  

Tab. 2 Srovnání temp růstu HDP (v %) 

Země 2001-2009

ČR 3,3

Eurozóna 1,1

EU (27 zemí) 1,3

Velká Británie 1,5

(Zdroj: Eurostat) 

Euru tedy výsledky zatím chybí. Bylo by ale vhodné počkat na to, jak se vypořádá 

s aktuální krizí, a potom budeme moci lépe zhodnotit, jestli státům členství v eurozóně 

pomohlo ve vypořádání se s krizí, či nikoli. Je smutné, že stabilita, která byla mottem 

eura a argumentem pro ty, kteří ho odmítali, je jedním z přívlastků, který euru rozhodně 

přidělit nemůžeme.  
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5. Fungování eurozóny 

Euro začalo plnit svoji funkci v roce 1999, respektive 2002. Po těchto letech již 

máme nárok na malé zhodnocení projektu a posouzení jeho výhod a nevýhod pro země 

uvnitř i vně eurozóny. 

5.1. Situace před zavedením eura 

To, že se Řecko stalo symbolem stinné stránky eura, má své počátky již v době, 

kdy se euro zavádělo. Řecko v podstatě nikdy nesplňovalo konvergenční kritéria. 

V březnu roku 1998 vypracoval Evropský měnový institut tzv. Konvergenční zprávu, 

která vyhodnocovala konvergenční kritéria s cílem zjistit jejich plnění, aby určila země, 

které mohou být součástí budoucí měnové unie. Řecký rozpočtový schodek v procentech 

HDP byl 4 %, což je o celé procento více, než kritéria vymezují. V roce 1998 bylo Řecko 

jedinou zemí, která 3 % překračovala. Poměr dluhu k HDP země byl 108,7 %, což je 

téměř 50 % nad vytyčenou hranicí. Nutno podotknout, že se zde našly země s podstatně 

vyšším schodkem státního rozpočtu. Konkrétně šlo o Itálii a Belgii, jejichž zadlužení 

přesahovala 120 % ročního HDP. Ze zemí, které do unie vstupovaly, plnilo kritérium 

celkové zadluženosti pouze pět států. Další čtyři byly zadlužené v rozhraní 60 až 70 % a 

již jednou zmíněné tři země se této hranici ani vzdáleně nepřibližovaly.  

Zde narážíme na problematický bod smlouvy o ES. Konkrétně se jedná o čl. 104, 

odst. 2b: „ …zkoumá dodržování rozpočtové disciplíny na základě těchto dvou kritérií 

(…) b) zda poměr veřejného zadlužení k hrubému domácímu produktu nepřekračuje 

doporučenou hodnotu, kromě případů, kdy se poměr dostatečně snižuje a blíží 

uspokojivým tempem k doporučované hodnotě“. Problematiku volného výkladu tohoto 

bodu ilustrují právě příklady zemí, jež byly zadluženy dvakrát více, než bylo povoleno. 

Při pohledu na tabulku 3. si troufám tvrdit, že tempo snižování schodku Itálie (při tomto 

tempu by se svého deficitu zbavila za 23 let) je stěží možno označit jako to, které se 

uspokojivým tempem blíží k doporučované hodnotě. Řecko dokonce v tomto srovnání 

úplně chybí, neboť v roce 1998, kdy se tato zpráva psala se ještě nepočítalo s jeho účastí 

na měnové unii. Kvůli neplnění kritérií byla žádost Řecka o vstup do EMU odmítnuta. O 

jeho přijetí rozhodla až Evropská komise v roce 2000. Nicméně jelikož byl rozpočet 

Řecka po celou dobu schodkový, nesplňovalo ani tento výkladově nejasný bod smlouvy. 
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Zde lze vidět že „tvrdá“ nastavení konvergenčních kritérií, která měla být zárukou 

stability eura v podstatě selhala ještě před jeho zavedením. 

 Tab. 3 Poměr veřejného dluhu k HDP ve vybraných zemích 

 

 (Zdroj: Konvergenční zpráva Evropské komise, Frankfurt 1998) 

Otázka, zda byla Maastrichtská kritéria nastavena správně nebo ne, je tedy 

druhořadá, neboť nikdy nebyla plněna všemi jejími členy. Ovšem i k nastavení kritérií by 

se dalo vytknout několik věcí. Zde si lze položit otázku, o co se tato kritéria opírají. 

Například k 60% zadluženosti země by se dalo namítnout, že nemusí vypovídat o stabilitě 

země. Stabilní a silné ekonomiky jsou schopny prodat na trhu svoje dluhopisy za 

přijatelný úrok i při vyšší zadluženosti, naopak ekonomiky jako Řecko nebo Itálie ztrácí 

důvěru investorů dříve, neboť mají za sebou již několik devalvací měn nebo státních 

bankrotů. U ročních schodků rozpočtu zase velmi záleží na tom, v jaké fázi 

ekonomického cyklu se ekonomika nachází. V době krize může být 5% schodek velice 

dobrým výsledkem, ale v době konjunktury může být i vyrovnaný státní rozpočet 

považován za neúspěch. 

To, že se potom ani tato kritéria striktně nedodržují, tedy znamená, že v podstatě 

žádná neexistují. V době příjímání společné měny totiž byly téměř všechny ekonomiky 

ve fázi růstu. Znamená to, že dodržování konvergenčních kritérií nemuselo být zárukou 

zdravé ekonomiky. Přebytkový rozpočet mělo podle konvergenční zprávy Evropské 

komise pouze malé Lucembursko. 

Stát Poměr veřejného dluhu 

k HDP v % (1997) 

Poměr veřejného dluhu 

k HDP v % (1996) 

Belgie 122,2 126,9 

Irsko 66,3 72,7 

Itálie 121,6 124,0 

Portugalsko 62,0 65,0 

Rakousko 66,1 69,5 

Španělsko 68,8 70,1 
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Dalším problémem byla kontrola věrohodnosti dat. Evropské instituce vytvářely 

konvergenční zprávu na základě informací poskytovaných vládami jednotlivých zemí. 

Věrohodnost těchto dat ovšem nebyla dostatečně ověřována. Toho využilo Řecko 

a korigovalo hodnoty své ekonomiky směrem k metám, které vytyčila Maastrichtská 

smlouva. „Celkově to znamenalo, že Řecko nebylo posuzováno na základě nesprávných 

údajů jen v roce 2000, ale i v roce 1998, kdy bylo i přes tyto ,vylepšené‘ údaje 

odmítnuto.“ (Sychra, 2009: 118) Problémem se ovšem opět stala nečinnost evropských 

orgánů. Kromě toho, že nevyužily dostatečně prostředků ke kontrole řeckých údajů, 

Řecko nebylo ani nijak potrestáno.4 To, že opět nenásledovala adekvátní reakce, přispělo 

k tomu, že tvorba „kreativního účetnictví“ v jiných státech, jako v případech Francie nebo 

Německa, kterým bylo předkládání nesprávných dat později také prokázáno, nebylo 

bráno na tak velkou váhu, neboť nebylo zdaleka takového rozsahu. A v neposlední řadě 

dopustilo opakované zkreslování dat v případě Řecka. (srov. Sychra, 2009: 119-121) 

5.2. Období zdánlivé prosperity 

Zavedení eura provázelo velké očekávání i velká propagační kampaň Evropské 

unie a jednotlivých států k euru přistupujícím. Začátky eura jako plnohodnotné měny 

vypadaly slibně. Kurz vůči dolaru postupně sílil a euro si pomalu získávalo důvěru. 

Některé státy i finanční instituce začaly postupně nahrazovat část dolarových devizových 

rezerv eurem. Od roku 2002 až po rok 2008 euro postupně zvyšovalo svůj podíl 

v devizových rezervách. Taktéž posiloval kurz vůči dolar, HDP ve státech eurozóny 

stabilně rostlo. Na první pohled byl tedy důvod k optimismu. 

 Při srovnání růstu HDP ve státech EU, které jsou členy eurozóny, a ve státech 

EU, které jimi nejsou, ale zjistíme, že HDP v zemích mimo eurozónu rostlo po celou 

dobu rychleji. Částečně je tento fakt určen tím, že země mimo eurozónu mají HDP 

průměrně nižší, a proto vyšším růstem dohání vyspělejší ekonomiky. Nicméně v letech 

před zavedením eura byl rozdíl mezi růstem v budoucích zemích eurozóny a zbytkem EU 

kolem 0,2 %, po přijetí eura kolem 1 %. Z tohoto úhlu pohledu se zdá, jakoby euro 

ekonomiky trochu brzdilo. (srov. Mach, 2007) 

                                                 
4 S Řeckem bylo zahájeno řízení jak ze strany Evropské komise, tak ze strany rady ECOFINU. Jediné, co 
z těchto řízení vzešlo, bylo předsevzetí lepší kontroly a výzva Řecku o vyvození důsledků pro jeho úřady 
na národní úrovni. (srov. Sychra, 2009: 119) 
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 Po finanční krizi a odhalení dluhových problémů některých států eurozóny se ale 

stalo i euro měnou, která se stala méně stabilní. Mezi prosincem 2009 a červnem 2010 

kurz vůči dolaru klesl z 1,509 na 1,19 dolaru za euro, poté začalo opět posilovat a již 

v říjnu opět prolomilo hranici 1,4 dolaru za euro. Tyto výkyvy vedly např. k tomu, že 

Rusko, které má třetí největší devizové rezervy na světě, se rozhodlo sázet více na 

národní měny a do svého portfolia se rozhodlo část svých devizových rezerv v eurech 

nahradit kanadským a australským dolarem. Nešlo však jen o Rusko, ale i ropnou velmoc 

Irán a další, kteří již euru tolik nedůvěřovali. (srov. Pečený, 2010) Tato fakta ovšem ještě 

sama o sobě nebyla natolik závažná, abychom mohli hovořit o krizi eurozóny. To, o čem 

se píše v denním i odborném tisku jako o krizi eura již od roku 2008, má mnohem 

rozsáhlejší charakter. 

Od počátečního optimismu a po technicky dobře provedeném přechodu 

z národních měn na euro se dnes o euru již nemluví jako o úspěšném kroku vpřed. Vše je 

naopak naladěno na vlnu nejistoty a kritiky. Výstižně může znít citát: „Během více než 

deseti let trvání společné měny neexistuje ani jeden stát, jehož obyvatelé by mohli tvrdit: 

ano, na euru jsme báječně vydělali.“ (Kohout, 2011: 239) 

6. Důsledky přijetí eura 

Z přijetí eura vyplývají některé zásadní změny pravomocí jednotlivých členských 

států i samotné Evropské unie. Vznikly také nové instituce, které zastávají tyto funkce, 

přičemž jednotliví zástupci členských zemí o tyto funkce dělí. K nejdůležitějším změnám 

došlo v následujících oblastech. 

6.1. Měnová politika 

Přijetím eura se samozřejmě daná země připravuje o možnost tvořit vlastní 

monetární politiku. „Pojetí měnové politiky tak, jak je zakotveno ve smlouvě o ES 

(Evropské společenství), je především postaveno na jednotnosti měnové politiky a na 

nedílné pravomoci Evropské centrální banky a Evropského systému centrálních bank 

v měnových otázkách.“ (Tomášek, 2000: 73) Tím přichází státy o možnost používat 

nástroje monetární politiky, tedy např. ovlivňovat míru inflace a tím i nezaměstnanost 

v krátkém období nebo také možnost ovlivňovat kurz své měny. V případě ekonomických 

potíží tak nemohou devalvovat měnu, vpustit do oběhu více peněz a tím se snažit o 
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vyrovnání tíživých finančních závazků apod. To je ale cesta, kterou by dnes jistě 

směřovala nejedna evropská země, nebýt toho, že je součástí eurozóny. 

Časté stížnosti jsou slyšet ve věci stanovování úrokových sazeb. „Neschopnost 

členských států měnit úrokové sazby znamená, že nesmějí jednostranně snižovat úrokové 

sazby k podpoře investování nebo je zvyšovat k podpoře úspor.” (Hospodářská měnová 

unie a euro). Měnovou politiku provádí Evropská centrální banka (ECB). Ta také 

spravuje devizové rezervy, které do ní vložily jednotlivé státy.5 Úloha národních 

centrálních bank se tak omezila na emisi národních euromincí, popřípadě správu 

vlastních devizových rezerv. Obě tyto úlohy ale musí také konzultovat s ECB. Ta si 

zvolila jako svůj prvořadý cíl cenovou stabilitu. Státy tak ovlivňují politiku ECB – a tedy 

i svou vlastní měnovou politiku – hlavně skrze svého zástupce v Radě guvernérů.  

Vzhledem k heterogennosti eurozóny se ovšem nedaří tento cíl cenové stability 

naplňovat. Tedy alespoň ne všude. V části eurozóny je inflace velmi nízká (v Německu, 

Francii, Finsku, Nizozemí, Rakousku a v Belgii). Za stejných podmínek se v jiných 

zemích šplhá k vyšším hodnotám, než jakých bylo dosahováno v obdobích před 

zavedením eura. A jsou to opět ty země, které jsou na tom aktuálně nejhůře. Tedy Řecko, 

Irsko, Portugalsko, Španělsko a Itálie. Těmto zemím inflace ještě více znesnadňuje jejich 

snahy o znovunastartování ekonomického růstu.  

Otázkou je, zda je tato situace chybou eura, nebo zda je následkem krize a fiskální 

nedisciplinovanosti. Vize eura samozřejmě věděla, že zbaví státy jejich individuální 

monetární politiky, a přepokládala, že přispěje k finanční stabilitě více než systém 

národních měn. „Odůvodnění spatřují v tom, že odstranění krátkodobé kurzové volatility 

po ustavení měnové unie vyřazuje z činnosti jeden z hlavních zdrojů překvapivé inflace. 

Makroekonomické klima nebude trpět ani jevem rozvratných kompetitivních devalvací, 

k nimž svádí režim pevných kurzů, a ani dlouhodobým vybočováním z rovnováhy 

u kurzů plovoucích. Studie připomíná, že výhody kurzové stability pro cenovou stabilitu 

země Společenství již do značné míry získávají prostřednictvím zpevněného systému 

ERM. (…) Přijetím závazků z kurzového uspořádání ERM se fakticky stejně již užívání 

těchto nástrojů vůči sobě zřekly, aniž by se připravily o možnost jejich jednotného 

                                                 
5 Klíč, podle kterého se určuje podíl na devizových rezervách EMU, je v tabulce 5. 
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uplatnění vůči zbytku světa.“ (Dědek, 2008: 120) Tvůrci eura tedy svoji pozici dokázali 

i patřičně obhájit. 

6.2. Měnové kurzy, mezinárodní obchod 

Společná měna snižuje transakční náklady v mezinárodním obchodu. Tento aspekt 

společné měny je asi nejviditelnějším přínosem. Snižuje se totiž riziko spojené 

s volatilitou měnových kurzů. (srov. Horváth, 2002) Je ovšem také vhodné podotknout, 

že ne vždy je nepružný a stabilní kurz výhodou. Neboť země eurozóny přišly o možnost 

pružné reakce kurzu na tržní stimuly. Což může – v souladu s teorií optimálních 

měnových zón – zpomalovat jejich růst. (srov. Mach, 2007) I mezinárodní obchod naráží 

ovšem v eurozóně na jistá úskalí. Nejvíce se dají tyto úskalí pozorovat na příkladu 

Německa. Stojí proti sobě na jedné straně dlužníci a dovozci a na druhé věřitelé a 

exportéři. Německo jako největší exportér vyváželo do chudších jižních zemí. Ty se 

zadlužovaly a půjčovaly si. Německo tak půjčovalo Řecku na nákup německého zboží. 

Nastavení úrokových sazeb tento trend posilovalo. Jižní státy měly levný přístup 

k půjčkám a Německo, tlačené do téměř deflačních čísel, bylo podporováno v exportu. 

Výsledkem byl nárůst deficitů obchodních bilancí a běžného účtu jižních zemí vůči 

zahraničí. Vzniká zde tedy velké nebezpečí, neboť chudší státy se zadlužily u bohatších a 

tím pádem je riziko, že své závazky nebudou moci splatit, docela vysoké. (srov. 

Janáčková, 2010: 80-96) Obavy o schopnost splácet jsou zřetelně vidět na finančních 

trzích, kde se projevuje jejich nedůvěra vůči státům, jako je Řecko a spol., tím, že jim 

trhy nejsou ochotny nadále půjčovat nebo jen s vysokým úrokem. 

6.3. Hospodářská a fiskální politika 

Ve smlouvě o Evropském společenství se v článku 98 o jednotlivých 

hospodářských politikách píše následující: „Členské státy Společenství postupují (při 

tvorbě hospodářské politiky – pozn. autora) ve shodě se zásadami stanovenými v článku 

4 (v podstatě odpovídá Maastrichtským kritériím – pozn. autora) a v souladu se zásadou 

otevřeného tržního hospodářství a s volnou soutěží, čímž je podporována účinná alokace 

zdrojů.“ Kompetence tvorby hospodářské politiky tedy zůstává na jednotlivých státech, 

samozřejmě orámovaná evropskými dohodami. 
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Pro stabilitu navzájem na sebe navázaných ekonomik však byla definována 

Maastrichtská kritéria, která mají za cíl udržet hospodaření státu v mezích, jež neohrozí 

fungování eurozóny a budou přispívat k jejímu růstu. Původní smlouva ES počítala i 

s vytvořením hospodářské unie. V čl. 2-4 smlouvy o ES se píše o vytvoření společného 

trhu a hospodářské a měnové unie. Postupem času byl vytvořen společný trh i měna. 

Hospodářská unie ovšem podstatným způsobem snižuje možnosti jednotlivých států 

ovlivňovat svoji ekonomiku, proto tento projekt narazil na neochotu velkého množství 

států zapojit se do něj. Zvláště pravomoci týkající se fiskální politiky si státy chtěly 

udržet ve svých rukou. Hospodářské unie, která by zajistila kontrolu nad 

„nezodpovědnými“ státy, se tedy Evropa zatím nedočkala,6 proto alespoň vymezila 

kritéria, při jejichž nedodržení může být na stát uvalena sankce dle příslušných dohod.  

7. Problémy eurozóny 

Jelikož náznakům problémů a nestability nikdo důkladně nevěnoval pozornost, 

eurozóna se do viditelných problémů začala dostávat ve chvíli, kdy vyšla najevo irská a 

řecká neschopnost splácet dluhopisy a potřeba záchrany zvenčí. Do té doby si vždy 

postačila EU s vydáním doporučení k nápravě a podobnými, ne příliš účinnými nástroji. 

Vize, která existovala od začátku v hlavách tvůrců eura, spočívala v tom, že se nikdy 

nebude muset sáhnout k opatřením, která by nutila některé země eurozóny finančně 

podporovat jinou zemi. „Nepředpokládá se, že by existence eura vedla k přerozdělování 

veřejných prostředků do ekonomik slabších zemí. Tato představa se opírá o tezi, že země, 

které splní podmínky pro vstup do EMU, budou mít stabilní a podobné ekonomické 

struktury, které nemají důvod použít směnného kurzu jako nástroje přizpůsobovacího 

mechanismu při výskytu ekonomické nerovnováhy.“ (Czesany, 1998: 23) Stav, ve kterém 

bylo Řecko a Irsko vyžadoval, ovšem rychlou finanční podporu. V původním konceptu to 

neměla dělat ani Evropská centrální banka, která skupuje státní dluhopisy zemí unie již 

od roku 2009, ani ostatní státy EMU. Koncept eurozóny se tedy začal postupně 

upravovat. Již bylo možné zajistit jiným zemím finance na splácení svých dluhů a ECB 

zase půjčovala peníze trhům, které kupovaly dluhopisy postižených států.  

                                                 
1 Hospodářská unie nefunguje tak jako měnová. „Měnová unie nemá oporu v adekvátních sektorech 
hospodářské politiky. Její institucionální struktura a rozhodovací pravomoci nemají v hospodářské oblasti 
adekvátní srovnání.“ (Sychra, 2009: 179) Hospodářské politiky tak zůstávají různorodé i přesto, že sdílí 
společnou měnu. 
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Po světové finanční krizi ztratilo euro také pozici rezervní světové měny. Bylo to 

z toho důvodu, že se evropské státy staly pro trhy rizikovějšími, než tomu bylo v případě 

USA. A to i přesto, že dluh USA je také značně vysoký. Hlavními faktory stojícími za 

tím, že důvěru získaly USA, jsou následující: „USA jako kolébka světové finanční krize 

má paradoxně největší šanci krizi rychle překonat a nastartovat růst: je to velká inovativní 

ekonomika s rozsáhlým vnitřním trhem, s nejlikvidnějším trhem světa a s pružným trhem 

práce.“ (Janáčková, 2010: 93) „Přestože se v dluhové pasti nachází cely vyspělý svět, 

situace evropských zemí je rizikovější. Proto také euro v nejbližší dekádě nemůže pozici 

dolaru jako rezervní měny ohrozit. Jestliže jednou z vizí architektů eura bylo, že se 

Evropa bude masivně podílet na výhodách, které má emitent rezervní měny, pak zřejmě 

budou zklamáni.“ (Janáčková, 2010: 96) 

7.1. Příčiny problémů v eurozóně 

Označit za příčinu problému Řecko, popřípadě další státy jako Irsko nebo 

Portugalsko, jež se dostaly do dluhové krize a musely požádat o finanční pomoc, 

popřípadě státy, které se k této metě rychlými kroky blíží (Španělsko, Belgie, Itálie), by 

bylo velmi zjednodušující a také mírně nespravedlivé vůči dotyčným státům. Do jisté 

míry je pravda, že státy jako Řecko si užívaly luxusu, který byl v jiných zemích Evropy 

nemyslitelný, jako je brzký odchod do důchodu, krátká pracovní doba atd., nicméně tyto 

výdobytky sociálního státu nejsou jedinými příčinami selhání „stabilního“ eura, jak bylo 

označováno při jeho vzniku. 

 Chtěl bych se nyní zabývat body, které podle mě nenahrávají „projektu euro“ 

v současné podobě a které společně s dluhovou nedisciplinovaností mnoha států 

zapříčinily současnou krizi eurozóny. Hospodářská a měnová unie totiž nebyly vytvořeny 

vhodně vzhledem ke státům, které měly na unii participovat. 

• V Mundellově modelu se hovoří o důležitosti vnitřní mobility faktorů. Ta je 

důležitá především při asymetrickém šoku. Ten vzniká při ztrátě 

konkurenceschopnosti jedné oblasti měnové zóny, která nemůže použít k zvýšení 

své konkurence devalvaci vlastní měny. (srov. Švihlíková, 2010) Vnitřní mobilita 

faktorů však v Evropě neexistuje v pravém slova smyslu. V EU sice platí princip 

volného pohybu práce, kapitálu a služeb, ovšem otázkou je, do jaké míry je lze 

uplatňovat. Neboť mezi zeměmi jsou velké kulturní a jazykové bariéry. Pro Řeka 
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jistě není jednoduché najít si po měsíci bez práce živobytí v Německu. V tomto 

případě lze nahradit mobilitu faktorů vnitřními fiskálními transfery. Neboli 

redistribuce od silnějších ke slabším. Této variantě však evropské orgány nejsou 

nakloněny, neboť nepodporuje zodpovědnost jednotlivých zemí za svoji vlastní 

ekonomickou situaci. K hlavním odpůrcům patří pochopitelně státy (v čele s 

Německou spolkovou republikou), které jsou ekonomicky silné a hrozí jim, že by 

musely státy s fiskálními problémy sponzorovat. Asymetrický šok už ale v Evropě 

není šokem, neboť se již usídlil v zemích jižní Evropy, a to právě z toho důvodu, 

že chybí mobilita faktorů. Tamní ekonomiky nejsou schopny konkurovat 

ekonomikám, jako jsou Německo, Francie a další. A do oslabení měny (ať už 

eura, nebo své vlastní, ke které se vrátí) toho asi schopny nebudou. 

• Dalším bodem jsou společné úrokové sazby. Evropská centrální banka, která má 

v kompetenci stanovení základní úrokové sazby, se snaží pochopitelně stanovit co 

nejlepší sazbu pro eurozónu jako celek. Problémy jednotlivých státu, zvláště 

pokud se jedná o menší ekonomiky, samozřejmě nemůže brát jako směrodatné 

pro celou eurozónu, a proto se tyto státy mohou ocitnout v situaci, kdy úrokové 

míry neodpovídají jejímu hospodářskému cyklu. V praxi se tak úrokové sazby řídí 

potřebami silných ekonomik – zvláště Francie a Německa. Ekonomické stimuly 

pro investice pak nepřicházejí pro menší země v pravou chvíli. Nebo přesně 

naopak: Ekonomiky se nadměrně zadlužují v době, kdy jsou výkonné a zároveň 

jsou pro ně příhodné úrokové sazby, které by v tu dobu měli být spíše vyšší a 

brzdit přílišný optimismus na trzích. V době recese pak nebude čím tyto dluhy 

splácet. Jak řekl ve svém projevu v Evropském parlamentu britský poslanec 

Farage na adresu Irska – nejprve „trpěli nízkými úrokovými sazbami, falešným 

boomem a poté masivním ekonomickým propadem.“ (Farage, 2010) Neboť 

politika ECB nebyla zrovna naladěna na irskou ekonomickou situaci. Celou 

situaci navíc stěžuje fakt, že v první fázi vypadalo vše velice optimisticky. 

Ekonomika totiž rostla, bohužel jako dům bez základů, který musí 

bezpodmínečně časem spadnout. 

• Evropa je velice rozmanitý kontinent s množstvím států různých velikostí, jazyků, 

kultur a samozřejmě také ekonomické vyspělosti. Pokud všechny tyto státy 

měnově sjednotíme, nastává zde problém veliké heterogennosti celku. A to hned 

z několika hledisek. Jednak je to nesourodost ve výši HDP. Dá se předpokládat, že 
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státy s nižší životní úrovní mají větší možnosti rychlejšího ekonomického růstu. 

Pak jsou zde naopak státy s několikanásobně vyšším HDP. Mezi takto rozdílnými 

ekonomikami většinou nefunguje mobilita faktorů. Problémem je např. také 

neflexibilita a rozdílnost výše mezd a cen, které mají k tomu, aby byly ekonomiky 

vzájemně naprosto propojitelné, ještě daleko. „Bohužel se nemluví o tom, že 

k zadlužování 'jihu' eurozóny silně přispělo samo zavedení eura. Tyto země sice 

měly sklony k dluhům vždy, ale teprve v eurozóně na to dostaly levné peníze. 

Získaly vyšší kredibilitu, nižší nominální úroky – a také nižší úroky reálné, 

protože společná měnová politika vyvolávala v 'jižních' zemích nadprůměrnou 

inflaci. Levné peníze a snadné úvěry podporovaly zadlužení vládního i 

soukromého sektoru. Následkem vyšší inflace 'jih' v rámci eurozóny ztrácel 

konkurenceschopnost, takže jeho zadluženost zvyšovaly také obchodní deficity.“ 

(Janáčková, 2010) 

• V otázce rozpočtové kázně (a tedy i dluhové krize) hraje velkou roli otázka 

daňové politiky. Jelikož daně tvoří velkou část příjmů státního rozpočtu, správná 

daňová politika je nedílnou součástí dobře fungující ekonomiky. V této krizi se 

nelze zaměřit jen na stranu výdajů, která je stále zdůrazňována a vyzdvihována 

hlavně v případě Řecka. Výše příjmů z daní je u zemí, které se dostaly do 

dluhových problémů, značně nižší, než je tomu u stabilnějších ekonomik. Nad 

touto stránkou věci se příliš lidí nepozastavuje, ale i laik při pohledu na porovnání 

příjmů jednotlivých zemí eurozóny vidí markantní rozdíl mezi státy, které mají 

dluhové problémy, a mezi těmi, které zatím čelí krizi celkem uspokojivě. Státy 

jako Řecko, Irsko, Španělsko jsou země s nižším daňovým zatížením. Jsou to 

zároveň země, jejichž deficity jsou velmi vysoké. Do značné míry to zapříčiňuje 

právě fakt, že tyto země nevyberou na daních tolik, kolik by mohly. V době, kdy 

potřebují splácet své závazky, je potřeba pochopitelně také zvýšit příjmy do 

státního rozpočtu. Je vidět, že se se situací lépe vypořádávají země, jejichž příjmy 

z daní jsou procentuálně vyšší. V tabulce 4 vidíme, že podíl daní na HDP byl 

v roce 2010 v zemích, jež se dostaly do vážných finančních potíží, nižší než u 

zemí, které měly procentuálně nižší schodky svých rozpočtů. „Zatímco v roce 

2008 v rámci EU tvořily v průměru přímé daně 13,1 % HDP, v Řecku to bylo 

pouze 7,7 % HDP, což je ještě o dva procentní body méně ve srovnání s rokem 

2000. Země jako Portugalsko, Irsko, Řecko, Španělsko se navíc vyznačují nízkým 
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podílem jak daní, tak celkových vládních příjmů na HDP.“ (Švihlíková, 2010) 

Eurozóna je tedy celek s jednou měnou, ale s mnoha daňovými systémy. Evropské 

orgány nemohou nijak zasahovat do fiskální politiky státu, ta je plně v kompetenci 

jednotlivých vlád států. Pokud nepočítáme možnost doporučení konkrétních 

opatření, což je nástroj, který může, ale také nemusí mít reálný dopad na 

rozhodnutí samotné země, nemá EU žádnou možnost do této politiky zasahovat. 

Z hlediska celku je potom nemožné zajistit kázeň jednotlivců. A tvořit pro tolik 

rozdílných ekonomik jedinou měnovou politiku je také nesnadný, ne-li nemožný 

úkol. Unie měnová by se tedy měla pojit i s unií fiskální. Alespoň do té míry, že 

by evropské úřady mohly vyhlašovat určitá pásma a hranice, ve kterých se 

jednotlivé státy mohou v rámci fiskální politiky pohybovat. Pokud státy nechtějí 

takto velkou míru integrace svých politik, neměly do měnové unie vstupovat, jako 

to udělala například Velká Británie nebo Dánsko. Pokud chtějí využívat výhod 

eura, měly by také počítat s tím, že se budou muset vzdát více věcí než jsou 

centrální národní banky, protože stávající systém má viditelné nedostatky. 

Tab. 4 Podíl daní na HDP vybraných zemí eurozóny v roce 2010 

 

 (Zdroj: Government Finance Statistics, Eurostat, 2010/1) 

*může obsahovat i prodej státního majetku apod. 
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7.2. Aktuální situace 

Již od roku 2008, kdy praskla realitní bublina v USA, světová ekonomika se 

přehoupla do recese a v Evropě vypluly na povrch dluhové problémy některých členů, se 

začalo jednat o možných řešeních, jak postavit euro zpět na výsluní. Jeho obliba začala 

totiž klesat a jeho výhody začaly mnoha institucím i samotným občanům Evropy připadat 

menší než profit z jeho existence. Nehledě na cenu, již zaplatíme za to, že bude dále 

existovat.  

Euro totiž narazilo na zásadní problém. Žádný dokument nedokázal usměrnit 

jednotlivé ekonomiky tak, aby se chovaly zodpovědně vůči druhým. Nedokázaly se 

vytvořit co nejlepší podmínky pro měnovou oblast, která by mohla fungovat bez častých 

mimořádných opatření. Dokumenty, které měly tuto funkci plnit – tedy Maastrichtská 

kritéria a Pakt stability a růstu – zklamaly. Směrnice v nich byly sice jasně popsané, ale 

v praxi nefunkční. „V případě jednotné měny, jak se ukazuje, nelze zůstat na půli cesty a 

spoléhat na soubor pravidel. (…) Pakt stability nereflektuje reálnou ekonomiku a příliš se 

zaměřuje na nominální ukazatele.“ (Švihlíková, 2010) Na příkladu dluhu Japonska 

můžeme vidět, že výše zadlužení není jediné kritérium. Výše japonského dluhu je 

225,8 % HDP (zdroj: OECD, MMF, Eurostat 2010), což je téměř o dalších 100% více 

než řecký dluh. Japonsko však je schopno dále získávat prostředky na finančních trzích, 

čehož Řecko již nyní schopno není. Takže určit vhodnou hranici pro určitý celek zemí 

není tak jednoduché. To, že nejsou pravidla komplexní, je druhá věc. A v konečném 

měřítku nemají tyto smlouvy velkou váhu, neboť se projevily jako bezzubá pravidla, 

jejichž nerespektování nikdy neimplikovalo žádnou sankci. Spíše naopak – vedlo k 

úpravě pravidel. 

Evropské státy sdílející jednu měnu se tedy dostaly do těžké situace. První z nich 

je nefunkčnost pravidel, jež měly být závazné a měly být garantem fungování měnové 

unie. Vyžadovat ovšem sankce za jejich porušování, když do nynějška vyžadovány 

nebyly, by mohlo vést k nárokům na zpětná uplatňování na země, které je přestoupily 

dříve, ale k takovým složitým jednáním již není prostor. Nehledě k tomu, že aktuálně 

splňuje kritéria pouze Lucembursko, takže o nějakých závazcích a pravidlech lze jen stěží 

mluvit. První věcí, které je tedy potřeba věnovat pozornost, je vyřešit budoucí koncepci 

fungování eurozóny.  
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S tímto problémem souvisí ještě další, a sice jak vytáhnout ze dna veřejné finance 

států, které jsou již v tak špatném stavu, že nejsou schopny dále financovat splácení 

svých dluhů a které jsou tím pádem reálnou hrozbou pro stabilitu celé eurozóny. Ze 

zkušenosti s Řeckem je totiž již jasné, že pouhá finanční pomoc celkový problém neřeší. 

Na podzim 2011, kdy už bylo jasné i největším optimistům, že Řecko nemá šanci dluhy 

splatit, se po dlouhých jednáních evropští politici dohodli na plánu záchrany Řecka jiným 

způsobem, a to odpisem poloviny řeckých dluhopisů. Na odpis mají držitelé dluhopisů 

čas do poloviny roku 2012. Největšími věřiteli byly pochopitelně banky, které je tedy 

nutné rekapitalizovat. Odhady o potřebné částce k rekapitalizaci se značně liší, ale postup 

k získání byl již definován tak, aby neohrozil státní rozpočty. Nejprve se banky budou 

snažit získat peníze od soukromých investorů, až poté od států, a pokud bude pro stát 

rekapitalizace neúnosná, můžou státy požádat o pomoc EFSF. Jeho kapacita byla zvýšena 

již na jeden bilion eur. Banky také musí zvýšit kapitálovou přiměřenost, tedy poměr 

kapitálu k rizikově váženým aktivům, a to z 5 na 9 %. To ještě zvyšuje náklady na 

rekapitalizaci, na druhou stranu by mělo toto opatření banky stabilizovat. Největší 

náklady v poměru k HDP bude mít Kypr a Řecko. Vysoká čísla vykazují též Španělsko, 

Británie a Portugalsko. (srov. Marek, 2011) Došlo tak v podstatě k bankrotu jedné 

z ekonomik eurozóny. Další státy, které mají také dluhové potíže, jsou ovšem mnohem 

větší a odepsání dluhů Itálie nebo Španělska by s sebou neslo mnohem větší obtíže. Snad 

jde tedy o výjimku a situace se začne řešit jinými nápravnými mechanismy. 

V kontextu těchto aktuálních palčivých problémů byla již dávno odsunuta na 

druhou kolej otázka rozšiřování eurozóny, která se neustále řešila v jejích počátcích. 

Některé státy se ucházely o to, co nejdříve k euru přistoupit. Posledním státem, který do 

EMU vstoupil, bylo Estonsko. Nyní spěch nahradila opatrnost. V systému ERM II jsou 

aktuálně jen tři státy: Litva a Lotyšsko, které ovšem ještě nemají konkrétní termín přijetí 

eura, a Dánsko, které euro ovšem přijímat nebude. Naopak se již stále častěji ozývají 

hlasy, že jsou v měnové unii státy, které tam nepatří. Bylo by tedy vhodné vytvořit 

legislativu, která by se zabývala i vystoupením některého státu z eurozóny v případě, že 

by již některý stát nechtěl na měnové unii participovat nebo by ho okolnosti donutily 

eurozónu opustit. V tomto kontextu se také často hovoří o problému rozdělení Evropské 

unie na unii s eurem a bez eura. Jsou totiž státy, které deklarují, že euro nechtějí přijmout 

nikdy. Posláním eura bylo ovšem sdružit jednotnou měnou celý kontinent. V této oblasti 
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by si měly autority ujasnit, jakou koncepci chtějí v budoucnu na evropském kontinentu 

vlastně mít. 

7.3. Pakt pro euro 

Po mnoha měsících jednání se v březnu 2011 na stole objevil první dokument, který 

měl dluhovou krizi eurozóny posunout o krok blíže k jejímu vyřešení. Pakt pro euro, jak 

je dokument nazýván, si klade za cíle následující: 

• podpořit konkurenceschopnost 

• podpořit zaměstnanost 

• dále přispívat k udržitelnosti veřejných financí 

• posílit finanční stabilitu 

(Zdrooj: Pakt pro euro: příloha 1, bod d) 

Tento dokument má bohužel tyto cíle definované velice nekonkrétně. Jediným 

jasným vytyčeným cílem je zřízení evropského mechanismu stability (ESM), který má 

mít úvěrovou kapacitu 500 miliard eur a který bude sloužit k financování úvěrů, o které 

požádají státy s finančními problémy a jež i ostatní země uznají za rizikové pro stabilitu 

eura. Ten má navázat na evropský nástroj finanční stability (EFSF), který měl podobnou 

funkci, ale bylo v něm uloženo menší množství prostředků a měl dočasný charakter.7 

(srov. Pakt pro euro: bod 5) Pakt pro euro podepsaly všechny země eurozóny a rovněž 

většina zemí EU. Stranou této dohody zůstaly čtyři země: Velká Británie, Švédsko, 

Maďarsko a Česká republika. Počítá se tedy, že země, které dohodu podepsaly, by si 

měly rozdělit částku, kterou pošlou do ESM, a tím přispějí k zalátání aktuálních problémů 

eura.  

Ze systému ESM totiž mohou země čerpat finanční prostředky za levnější úrok. A 

to ty země, které by si na trzích půjčovaly za vysoký úrok, a tím pádem by hrozilo, že 

nebudou schopny půjčit si na financování svých výdajů (převážně na splácení dluhopisů). 

O nutnosti této půjčky rozhoduje Komise na základě podkladů od Rady guvernérů. 

Komise také zpracuje společně s dotyčnou zemí ozdravný program, který je závazný pro 

přijetí půjčky. Převážně půjde asi o země jako Řecko, Irsko, Portugalsko a v blízké 

                                                 
7 Měl fungovat do roku 2013 s možností prodloužení v případě nutnosti. 
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budoucnosti hrozí podobný scénář také Itálii a Španělsku. Otázkou je, zda pro takový 

zástup čekatelů bude mít ESM dostatečné prostředky.  

V paktu jsou také doporučení pro Řecko a Irsko. Irsko je vyzváno ke zvyšování 

daní a Řecko k úsporám. I když se tyto výzvy tváří přísně, žádné konkrétní závazky nebo 

normy v nich nenajdeme. „(…) pevný závazek Řecka pokračovat ve strukturálních 

reformách (…) zavést stabilní fiskální rámec, opírající se o základ, který určí řecká 

vláda.“ (Pakt pro euro: bod 3.) Jak bude Řecko pokračovat v reformách a jaký bude 

fiskální rámec, zde ovšem definováno není. Konkrétní kroky už jsou opět na národních 

státech, i když v rámci podpisu Paktu pro euro se mírně zvýšil vliv evropských institucí 

na fiskální politiky jednotlivých států.  

Pakt pro euro byl přelomovým bodem. Padly zde totiž bariéry, které dříve 

eurozónu poškozovaly. Eurozóna se očividně vydala směrem větší integrace, ke které 

byla dotlačena dluhovou krizí. Mnozí euru vyčítali, že je potřeba integrace úplná nebo 

žádná. To se potvrdilo. Prozatím se státy měnové unie krůček po krůčku blíží k integraci 

na fiskální úrovni, i když pravomoci se předávají na půdu EU velmi pomalým tempem. 

Nicméně jsou již možné finanční transfery mezi jednotlivými zeměmi (právě skrze 

ESM), ECB nakupuje státní dluhopisy zemí EMU, Evropská komise začíná mluvit do 

výše daní Irska a určuje podmínky v privatizaci řeckých státních podniků.8 Tyto věci byly 

při zakládání EMU pro mnoho států nemyslitelné, hlavně pro ty, jež investují do těchto 

systému nejvíce (Francie a Německo). Nyní jsou i oni jedněmi z těch, kteří se o tyto 

kroky nejvíce zasazují. Hlavně proto, že postižené země dluží právě jim.  

Je vidět, že integrační tendence v oblastech jako fiskální politika jsou citlivá 

témata a pro mnoho států není jednoduché se jen tak vzdát svých pravomocí. Otázkou je, 

zda se integrace dovede do konce, nebo se zůstane u zlaté střední cesty, která již 

způsobila ekonomické problémy značných rozsahů. Poslední možností je, že se budou 

země postupně odpojovat od eura nebo i ostatních institucí EU a budou se snažit o 

vzájemnou spolupráci na úrovni jednotlivých států, bez společných legislativ. Aktuální 

tendence však naznačuje snahu o udržení eura, a tím pádem o hlubší integraci krajin 

eurozóny. To, že se z EU pomalu stávají dvě unie – jedna evropská a druhá měnová – je 

jen vyústěním potřeb unifikace legislativy za účelem záchrany eura, která by více 

                                                 
8 Evropská rada dala Řecku podmínku, že privatizační program musí vynést alespoň 50 miliónů eur. Poté 
přijala jejich privatizační plán. 
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propojila právě krajiny používající společnou měnu. V poslední době se již některé 

kongresy pořádají jen za účastí zemí eurozóny. To dokazuje, že eurozóna se stává 

projektem, který vytváří skupinu států navzájem propojenějších nejen na základě 

společné měny. Musí spolu totiž řešit i hospodářské záležitosti. 

7.4. Evropský mechanismus stability 

ESM byl přijat záhy po vydání Paktu pro euro, konkrétně ve dnech 24. a 25. 

března 2011. Evropská rada doplnila do Smlouvy o ES do článku 136 následující text: 

„Členské státy, jejichž měnou je euro, mohou zavést mechanismus stability, který bude 

aktivován v případech, kdy to bude nezbytné k zajištění stability eurozóny jako celku. 

Poskytnutí jakékoli požadované finanční pomoci v rámci tohoto mechanismu bude 

podléhat přísné podmíněnosti.“ Touto větou zanesla do legislativy vznik ESM. 

Využíváno by mělo být ESM jen v případě nutnosti. „Přístup k finanční pomoci z ESM 

bude poskytován na základě přísné politické podmíněnosti v rámci makroekonomického 

ozdravného programu a na základě důkladné analýzy udržitelnosti veřejného dluhu, jež 

provede Komise společně s MMF a v součinnosti s ECB. Přijímající členský stát bude 

muset zajistit náležitou formu zapojení soukromého sektoru v závislosti na konkrétní 

situaci a způsobem plně slučitelným s praxí MMF.“ (ČMKOS, 2011) Nakonec bylo 

rozhodnuto o upsaném kapitálu ve výši 700 miliard eur, což je více, než se původně 

plánovalo. Rozdělení vkladu se řídí stejným klíčem jako rozdělení základního kapitálu 

ECB. Největší tíha tedy znovu dopadne na Německo, které vkládá více než čtvrtinu 

kapitálu. Státy EU, jež se k dohodě připojily, ale nejsou členy eurozóny, vkládají peníze 

podle dohody, takzvaně ad hoc. 
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Tab. 5 Rozdělení podílu kapitálu v ESM 

Země  ISO Klíč pro ESM v %

Rakousko  AT 2,783

Belgie  BE 3,477

Kypr  CY 0,196

Estonsko  EE 0,186

Finsko  FI 1,797

Francie  FR 20,386

Německo  DE 27,146

Řecko  EL 2,817

Irsko  IE 1,592

Itálie  IT 17,914

Lucembursko LU 0,250

Malta  MT 0,073

Nizozemsko  NL 5,717

Portugalsko  PT 2,509

Slovensko  SK 0,824

Slovinsko  SI 0,428

Španělsko  ES 11,904

Celkem  EA17 100,0

(Zdroj: ČMKOS, 2011)  

Zajímavým slůvkem ve větě vložené do Evropské smlouvy je ona podmíněnost. 

V praxi to znamená, že země je povinna přistoupit na veškeré požadavky ze strany EU, 

jinak nedostane postižený stát ani cent. To znamená, že EU již může touto cestou 

navrhovat legislativy, konkrétní kroky atd., což dosud řešil každý stát sám za sebe a byl 

sám zodpovědný za své hospodářství. Nyní již do něj může EU takto nepřímo zasahovat. 

Ne všichni politici a ekonomové jsou si však jisti, že je tento systém řešením dluhových 

problémů. Otázkou je, jestli tyto finanční nástroje pomůžou k tomu, aby postavily Řecko 

na nohy. Řecko, které si vzalo v roce 2010 půjčku 110 miliard eur a nyní plánuje vzít si 

další z ESM v hodnotě 109 miliard, bude mít díky tomuto systému na zaplacení 

aktuálních pohledávek. Jak ale bude tento dluh platit a jaký to bude mít na Řecko dopad? 

V první řadě je dobré poznamenat, že již při první půjčce si evropští politici gratulovali, 

že zažehnali krizi. Evidentně k velkému pokroku nedošlo, když po roce potřebuje Řecko 
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stejný finanční obnos na – troufám si říct – další odložení problému. Řecko se totiž 

dostalo do situace, kdy může jen těžko dostát závazkům, které má. A to i kdyby začalo 

bezpodmínečně plnit veškerá opatření, která mu byla doporučena z orgánů EU. Britský 

europoslanec Farage při jednání o pomoci Řecku kritizoval alternativu stálého dotování 

Řecka. (pozn.: mluví k předsedovi Evropské komise) „A pokaždé, když předpovídám, že 

další země je na pokraji bailoutu, říkáte: ''Ne, ne, nemáme žádný problém.'' A ejhle, jsme 

na pokraji druhého řeckého bailoutu a vy říkáte, že neexistuje alternativa. Musíme 

pokračovat touto cestou. (…). A když tady dnes říkáte, že tento balíček dostane Řecko na 

cestu k růstu, ó ne, neumístí, umístí je na cestu k třetímu bailoutu, o kterém tu budeme 

diskutovat za několik krátkých měsíců. (…) Říkáte jim, že musí akceptovat přiškrcení 

svojí ekonomiky na úroveň, která je uvrhne do naprosté ekonomické deprese. (…) Takže 

to, co by udělali dobří Evropané, by bylo poskytnutí alternativy. Aby pomohli Řekům 

znovu ustavit svou vlastní měnu, nechat ji devalvovat, dovolit jim, aby si znovu 

projednali své dluhy, protože jejich zadlužení vůči HDP zašlo tak daleko, že už není cesty 

zpět. A tehdy a jen tehdy mohou úsporné balíčky fungovat, pouze tehdy Řekové přijmou, 

že musí učinit tyto škrty. Pokud budeme pokračovat po této cestě, tak je to cesta do 

hospodářské katastrofy.“ (Farage, 2011)  

Farage a mnozí další politici a ekonomové jsou totiž přesvědčeni, že se musí 

složení eurozóny změnit, popřípadě že má být zrušena úplně. Na případu Řecka, které je 

asi „nejproblémovějším“ členem, jsou vidět důvody, proč tuto variantu prosazují. Řecko 

se stalo nekonkurenceschopnou ekonomikou. Částečně je dán tento vliv jeho polohou, je 

daleko od ekonomicky silných zemí a jeho hospodářství je zaměřeno hlavně na turistický 

ruch a námořní dopravu, což nejsou nejstabilnější hospodářská odvětví. Novým 

impulsem by byla devalvace měny, která by dala Řecku výhodnější pozici oproti 

zahraničí. Řecko však svoji měnu nemá. Musí tak šetřit a utahovat opasky, což jeho 

ekonomiku brzdí. Vydání nového dluhopisu tudíž jen zvětší jeho dluh, který za této 

situace (ekonomika není konkurenceschopná) nikdy nesplatí. 

Ekonom Nouriel Roubini z Newyorské univerzity, kterému se poslední dobou 

vyplňují jeho černé předpovědi – světová finanční krize 2008, problémy Řecka atd. – si 

myslí, že pokud tyto státy jako Irsko, Portugalsko nebo Řecko neodejdou, EMU se může i 

rozpadnout. To proto, že tyto státy upadnou do „stálé stagnace, či recese“ (srov. Roubini 

Says Euro Exit Beats Recession: Report) I když Roubini uvádí tuto hypotézu jako jeden 
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z možných scénářů, dá se z těchto výroků vyvodit závažnost celé situace. Není totiž 

člověkem, který by tyto výroky činil z politických nebo populistických důvodů, a jakožto 

neevropský občan sleduje situaci s jistým nadhledem. Porovnává také situaci Řecka se 

situacemi jiných států, jež se dostaly v uplynulých letech do obdobných problémů, jako 

jsou Argentina, Ukrajina nebo Pákistán. Argentina měla například navázanou měnu na 

dolar, což by se dalo dokonce považovat za obdobnou situaci jako v Řecku, které je 

vázáno na euro 

8. Možný vývoj eura 

To, že je nutné reagovat na situaci v EMU a podniknout konkrétní kroky pro 

zlepšení situace v Evropě, není třeba nijak obhajovat, z vývoje situace je jasné, že se státy 

eurozóny musí rozhodnout, jaké bude její směřování v budoucnu. Bez brzké reakce nemá 

euro šanci dlouho přežít, neboť ho shodí země s dluhovými problémy. Pochopili to dávno 

i evropští hodnostáři, kteří se snaží a stále diskutují a přichází s možnostmi, jak situaci 

řešit. I když aplikace řešení, ať už bude jakékoli, bude trvat ještě mnoho let a jeho 

důsledky se nezačnou projevovat okamžitě. To, co se musí udělat co nejdříve, je zvážit 

možnosti a co nejdříve se rozhodnout, jaké bude další směřování EMU. V této linii poté 

ustanovit velmi konkrétní cíle, aby nedopadly fiaskem, jako např. Maastrichtská kritéria, 

která neměla nakonec reálný dopad, a tyto cíle se snažit dlouhodobě a bez výjimek 

dodržovat na základě předem jasně stanovených pravidel. 

8.1. Restrukturalizace řeckých dluhů 

První možností je restrukturalizace dluhů silně zadlužených států a napumpování 

dalšího kapitálu ze záchranných fondů na jejich vzpamatování se. Toto řešení bylo 

využito na záchranu Řecka a Irska již jednou, ale očekávaný výsledek nepřineslo. Ze 

začátku druhé krize se o jiných řešeních na půdě EU ani moc nemluvilo. Argumentem 

bylo, že ještě nebyl čas na to prosadit reformy a že podruhé už bude společně s reformami 

státních financí. Ozývalo se ovšem čím dál tím více politických i ekonomických hlasů 

(Faragi, Roubini, Mundell, Klaus a další), že tyto kroky pád pouze oddálí a navíc 

prohloubí, vzhledem k tomu, že jejich dluh bude větší. První půjčku ve výší 110 miliard 

eur popisuje dobře viceguvernér ČNB Mojmír Hampl. „Suma 110 miliard eur zní tak 

neuvěřitelně, že je obtížné si za ní cokoli konkrétního představit. Takže jen pro pochopení 

hrubých proporcí nabízím následující srovnání. Řecko není o tolik větší ekonomikou, než 
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je ta česká. Obyvatel má asi o milion více a hrubý domácí produkt v tržních cenách je 

zhruba 1,5 násobkem toho českého. Kdybychom tedy použili jako měřítko HDP, tak 

půjčka Řecka ve výši 110 miliard eur původně na tři roky s úrokovou sazbou 5,2 % se 

rovná tomu, jako kdyby si naše země za stejných podmínek půjčila 1,8 bilionu korun. To 

je nejen více než celý roční státní rozpočet, ale dokonce více než celý veřejný dluh naší 

země.“ (Hampl, 2011)  

Že Řecko během tří let (do roku 2012) dluh nesplatí, je již dnes jasné, a že nebude 

schopno splatit další, je pravděpodobnost rovnající se téměř jistotě. Jednalo by se tedy 

spíše o odklad problému. Za jistých okolností by se při posunutí splatnosti v horizontu 

dvaceti nebo třiceti let snad mohlo dát hospodaření státu do pořádku. Nálada na 

finančních trzích však není asi naladěna na to, aby takovýto riskantní plán s tak nejasným 

koncem přijaly a Řecku půjčily. Již při emisi dluhopisů v roce 2009 platili Řekové 

rizikovou přirážku vyšší než Turecko, což je pro zemi eurozóny nelichotivý výsledek. 

(srov. Kohout, 2011: 225) Jediná možnost je tedy financovat z ECB a spoléhat na odezvu 

reformních opatření. „Pokud však dojde k nějaké formě bankrotu, tak dle mého soudu až 

v případě, kdy bude možné odepsat právě v první řadě pohledávky států, centrálních bank 

či nadnárodních institucí. Je to kruté poznání, ale tyto pohledávky nebohých daňových 

poplatníků jako nedobrovolných vazalů svých vlád se v logice dnešní Evropy vlastně 

'restrukturalizují' nejsnáze. Bohužel.“ (Hampl, 2011) 

Nicméně přes všechny tyto výhrady eurozóna schválila záchranný program pro 

Řecko, který mu opět přislibuje půjčky astronomických částek jak ze strany EMU, tak ze 

soukromého sektoru. Doufejme jen, že po tomto záchranném plánu bude následovat plán 

na splacení těchto částek. Proto je nyní potřeba rozložit splácení tak, aby toho bylo Řecko 

schopné. Tedy v dlouhodobém horizontu 20-30 let, ne jako v případě minulé půjčky, 

která měla tříletou splatnost. Řecko musí totiž kromě oficiálních dluhů také počítat 

s výdaji na záchranu svých bank, za které se zaručilo. To se odhaduje na dalších 20 až 30 

miliard. Výdajů tedy bude mít nyní řecká vláda až moc a bude opravdovým úspěchem, 

pokud pomocí reforem do tří let rozpočet vůbec vyrovná. Musíme brát v úvahu, že ještě 

v roce 2010 Řecká vláda hospodařila se schodkem 10,5 % HDP, což je další nesplnění 

očekávání – odhad byl 9,4 %. (zdroj: Řecko mělo loni vyšší deficit než očekávalo, 

Eurostat)  
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Mezi restrukturalizací dluhu v tomto měřítku a státním bankrotem už není velký 

rozdíl. V obou případech vláda není schopna dostát svým závazkům kvůli platební 

neschopnosti a její věřitelé v důsledku přicházejí k újmě. V případě restrukturalizace však 

budou ztráty doufejme menší. 

8.2. Odchod států z eurozóny 

Nezodpovědní ven. To je také možnost, která by euro mohla dostat z nejhoršího. 

Státy, které mají dluhové problémy, hlavně tedy Řecko, by se vrátily ke své původní 

měně, kterou by mohly devalvovat, a tím se zbavit části svých dluhů a zároveň získat 

konkurenční výhodu oproti ostatním. Nejčastěji zmiňovanou krajinou v souvislosti 

s odchodem z eurozóny je opět Řecko. Václav Klaus reagoval na názory, že se Řecko 

nemůže vrátit k drachmě kvůli tomu, že by nastal odliv kapitálu z Řecka a nastala by tam 

finanční panika, následovně. „Řecká měna už fakticky stejně dávno devalvovala a udržují 

ji (tedy Řecko v euru) jen obrovské finanční výpomoci zvenčí, kapitál, který utéci chtěl a 

utéci mohl, už dávno utekl.“ (Klaus, 2011) 

Samotní evropští politici se k této variantě nestaví příliš vstřícně. „Je to hloupá 

myšlenka… Je to cesta, kterou bychom nikdy nenastoupili,“ prohlásil Juncker podle 

agentury Reuters. (Zdroj: Řecko prý zvažuje odchod z eurozóny) „Nicméně profesor 

ekonomie Mnichovské univerzity Ludvíka Maxmiliána Hans-Werner Sinn označil potíže 

Řecka za dlouhodobé. Podle něj by byl řecký návrat k drachmě, byť bezprecedentní a s 

komplikovanou procedurou, nejméně špatným řešením.“ (Zdroj: Vystoupeni Řecka 

z eurozóny jen v krajním případě, zní z ECB.) Tato cesta vytváří asi nejvíce diskutovanou 

otázku ohledně eura. Zastánci ponechání Řecka v eurozóně ale více zdůrazňují to, že by 

se nenaplnil cíl eura (jedna měna pro Evropu) a že kvůli tomu přece bylo zavedeno. Proto 

volí raději možnost vyšší ceny vytáhnutí Řecka z krize, ale jeho ponechání v EMU.  

To, že jedna měna v Evropě nebude ještě dlouho, neboť některé státy v čele 

s Velkou Británií dávají jasně najevo, že do ní vstoupit nechtějí, už ale neřeší. Z tohoto 

pohledu mi přijde rozdíl plus minus jeden člen marginální. Naproti tomu ekonomové, 

kteří se staví k problému z pozice, že Řecku nejefektivněji pomůže devalvace, byť je také 

bude něco stát, odkládají celkový projekt eura stranou a Řecku radí odejít. Pokud by 

Řecko odešlo, mohlo by se stát dříve konkurenceschopnou ekonomikou, snížit základní 

úrokovou sazbu a společně s reformami, které již začalo přijímat na doporučení EU, by se 
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mohlo dostat z recese mnohem dříve. A to navzdory tomu, že ztratí část úspor. Řecké 

banky se nejspíše ocitnou v situaci, kdy se budou všichni snažit masivně vybírat vklady a 

posílat je do zahraničí, silné řecké odbory budou tlačit na stát za zvýšení mezd atd. 

Rozhodnutí, jestli Řecko odejde z EMU nebo ne, však nemají ve svých rukou pouze řečtí 

státníci. Jelikož se s možností, že se někdo bude chtít vrátit k národní měně, příliš 

nepočítalo, nejsou předem definovány podmínky, jak by měla tato transformace probíhat. 

Proto se pro tuto variantu musí rozhodnout jak EMU, tak Řecko, a tyto podmínky 

vyjednat.  

V souvislosti s jinými státy, které jsou v dluhových problémech, se o variantě 

přechodu zpět na národní měnu příliš nehovoří. Počítá se spíše s tím, že budou muset 

přijmout tvrdé výdajové a daňové reformy. Situace Řecka je přece jen mnohem vážnější 

než kteréhokoli jiného státu.  

Odchody některých zemí z eurozóny by pomohly zemím, které v ní zůstanou. 

Stala by se totiž homogennějším celkem. „Budoucnost EU je nutně dvourychlostní – 

eurozóna může zůstat pouze více či méně úspěšným jádrem, kolem kterého budou 

existovat země EU, pro něž přijetí eura nebude výhodné nebo nebude reálné.“ 

(Janáčková, 2010: 99) 

8.3. Výrazná přeměna eurozóny 

Je nutno podotknout, že aby se EMU z této situace dostala, musí být změny 

radikální. V některých oblastech přesně opačné, než jak si je původně země přistupující 

ke společné měně představovaly, např. v oblasti fiskální politiky nebo politiky ECB. A 

změny budou bolet celou eurozónu. Je to samozřejmě daň za to, že se euro nevytvořilo na 

pevných ekonomických základech. Někteří ekonomové tvrdí, že projekt eura nebyl ani 

tak projektem ekonomickým jako politickým. Právě proto je tedy potřeba učinit zásahy, 

které by udělaly z eura pevný projekt. 

 Otázkou, jak by se musela změnit eurozóna a jaké podniknout kroky, aby se 

mohla vypořádat se stávající krizí, se zabývá Nouriel Roubini. (srov. Roubini, 2011) 

Vytyčuje hlavní body, které by mohly situaci v EMU stabilizovat. Předně je to tedy 



37 
 

výrazná restrukturalizace řeckého dluhu,9 který by měl být splácen až v horizontu 30 let, 

ale v plné hodnotě. Toto řešení by zároveň nešířilo nákazu na finančním trhu, jak by se 

tomu stalo v případě znehodnocení řeckého dluhu. Ztráty samozřejmě způsobí i tento 

postup, ale mnohem menšího rozsahu. Z dřívějších zkušeností jiných států lze 

předpokládat, že věřitelé na tyto podmínky přistoupí. Tyto roky odkladu by měly dodat 

klidu ekonomikám postižených zemí na příští desetiletí a umožnily by jim vzpamatovat 

se. Během této doby by měly mít státy také dostatek času na to, aby provedly opatření, 

která povedou k přebytkovému rozpočtu. 

 Jednou z dalších podmínek je oslabení eura, aby mohly být okrajové státy 

eurozóny restartovány a opět konkurovat. Zároveň by bylo vhodné vypracovat plán na 

rekapitalizaci bank (například ze zdrojů EFSF) v Řecku, ale i v Irsku Španělsku, 

Portugalsku, aby se rozhýbal trh. Bankám aktuálně chybí kapitál a nejsou schopny 

dostatečně reagovat na případné poptávky trhu, do kterého by posílaly dostatečné 

množství kapitálu.  

Dalším opatřením by mohlo být vydání eurobondů10 (společných dluhopisů), které 

by měly pochopitelně menší riziko vzhledem k vysokým zárukám. 

 Role ECB by měla být také vysoká, měla by udržovat nízké úrokové sazby a 

v poslední řadě by se muselo sáhnout na kurz eura samotného, které by muselo oslabit, 

aby se mohly periferní ekonomiky konkurenčně „chytit“. Aby byla ustavena rovnováha, 

je ovšem potřeba počítat také s mnohem větší politickou, ekonomickou a finanční 

integrací. 

Klíčovým bodem tohoto řešení je politická ochota zajít tak daleko. Neboť mnohé 

státy si tuto variantu ani nepřipouštěly. Taková provázanost se neodmyslitelně pojí 

s částečnou ztrátou suverenity, neboť o věcech, které si státy řídily sami, se bude nyní 

rozhodovat kolektivně. Někteří politici bývalého východního bloku otevřeně přirovnávají 

tuto situaci k bývalému sovětskému svazu, kde se také centrálně vládlo (např. Klaus-ČR, 

Sulík-SK: viz Klaus, 2011 a Změna pravomoci EFSF může narazit na Slovensku). Z dění 

na evropské scéně je vidět, že si to již politici začínají uvědomovat, ale stále je cítit strach 

tento krok učinit. Větší ekonomiky mají strach, že budou muset táhnout ostatní, a ty malé, 
                                                 
9 A dluhů zemí, které jsou v podobné situaci, jako např. Irsko, Portugalsko, popřípadě další, kteří mají 
k této situaci blízko. 
10 Na začátku srpna Velká Británie skutečně navrhla vydání eurobondů. 
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že ztratí vliv a budou jen loutkami silných hráčů. Každý stát se tak musí rozhodnout, 

jestli přistoupí k této variantě, která by mohla zachránit projekt eura, ale vedla by ke 

ztrátě mnoha vlastních pravomocí.  

8.4. Rozpad eurozóny 

Varianta, o které se mluví jen zřídka, měla většinou své obhájce jen mezi těmi, 

kteří byli od začátku proti ustavení měnové unie. V poslední době se k ní přidávají ti, 

kteří vidí jako hrozbu to, že Evropa nebude schopna udělat včasné a adekvátní kroky pro 

záchranu eura. „Nebo to skončí neudržitelným chaosem, bankovní krizí, a nakonec 

rozpadem měnové unie. Status quo již není udržitelný. Pouze komplexní strategie může 

nyní zachránit eurozónu. (Roubini, 2011) 

 To, jak by probíhal tento proces, je asi největším problémem. Pokud by dospěly 

státy k názoru, že EMU přináší více obtíží než výhod a rozhodly se vrátit se v poklidu ke 

svým národním měnám, daly by se určit podmínky, za kterých by to šlo. Jelikož je však 

v posledních letech vidět velká snaha evropských politiků udržet euro zuby nehty i přes 

to, jak velké výdaje je kvůli tomu třeba vynakládat, nedá se očekávat, že by se směr jejich 

uvažování v blízké budoucnosti nějak výrazně změnil. Zvláště když do eurozóny nyní 

tolik investovali. 

Tím vážnější situace však nastane, pokud se euro stane „neudržitelným“ a celý 

tento projekt zkrachuje. Jen těžko se dá očekávat, jak rozsáhlé by měl tento krach dopady. 

Krátkodobě by měl jistě největší dopad na ekonomiky v dluhové krizi. Tedy Řecko, 

Irsko, Portugalsko a další. Z těchto oblastí by nastal velký odliv kapitálu do jiných zemí. 

Problémem Německa a dalších států, které se podílely na záchranných balíčcích 

eurozóny, by byly velké ztráty, neboť pravděpodobnost návratnosti těchto prostředků by 

byla téměř nulová.  

Velké otřesy na začátku by ovšem v dlouhodobém horizontu nemusely mít špatné 

vyhlídky. Měny a centrální banky, které fungovaly v Evropě po desetiletí či staletí, 

nebyly zrušeny pro jejich nefunkčnost, ale pro jinou vizi. Není tedy důvodu se obávat, že 

by tyto instituce nemohly být opět ustaveny a znovu fungovat. V krátkém období by 

ovšem vznikla na trzích nerovnováha a nastal by mírný chaos. V této situaci bude záviset 



39 
 

hlavně na pružnosti jednotlivých národních vlád, jak budou vhodně a včasně reagovat na 

nastalou situaci. 

Bankovní sektor bude pod velkým tlakem, protože bude měnit svoje systémy zpět 

na národní měny a v nastalém zmatku bude tato situace brzdit hlavně mezinárodní 

obchod. Mnoho problémů to přinese soukromému sektoru a obyvatelstvu, které nebude 

mít v staronové měně ze začátku oporu, neboť se dají předpokládat výkyvy kurzů. 

Všechny tyto problémy by byly samozřejmě menší, kdyby se eurozóna vydala po této 

cestě dirigovaně. V tomto případě by mohl být návrat k národní měně docela plynulý, jak 

tomu bylo například v případě monetárního rozdělení Československa. Jak jsem již ale 

nastínil výše, tomuto scénáři prozatím nic nenasvědčuje.  

To ovšem nemění nic na tom, že stále existují zastánci tohoto názoru. 

Nejkonzistnějším odpůrcem eura je nejspíš český prezident Klaus. Silnou podporu má 

tento názor v Británii, kde je jeho nositelem strana United Kingdom Independence Party, 

která má sice ve Sněmovně Lordů pouze dva zástupce, ale do evropského parlamentu 

poslali voliči v roce 2009 rovnou 13 poslanců ze 74 britských. Další příklady bychom 

mohli brát z Finska nebo Německa. Je to signálem, že tyto tendence nejsou ojedinělým 

názorem několika jedinců, ale že nespokojenost se situací v eurozóně projevují i 

obyvatelé Evropy. Ti, kteří chtějí EMU úplně rozpustit, ovšem nemají zatím dostatečnou 

podporu. 

 Eurozóna se tedy bude nejspíše ubírat cestou záchranných opatření a dalších 

integračních procesů, které by ji mohly zajistit kontrolu nad eurozónou jako celkem. 

9. Politické, nebo ekonomické rozhodnutí 

 V diskusi ohledně eurozóny je patrné rozdělení do dvou dimenzí, a to politické a 

ekonomické. Tohoto hlediska je si vědom asi každý, ale s postupem času, který jsem 

věnoval tomuto tématu, se ve mně stále více prohlubuje dojem, že politická dimenze 

válcuje tu ekonomickou. Když se podíváme na úplný začátek, zaregistrujeme již 

mnohokrát zmíněné nedodržování maastrichtských kritérií některými státy již při vstupu 

do eurozóny. Hned na začátku politické rozhodnutí zvítězilo nad ekonomickými kritérii, 

která měla dodávat eurozóně stabilitu. A nebylo to z neznalosti rizik, která by tato 

rozhodnutí mohla přinášet. 
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 Při zavádění eura se objevovaly také prognózy upozorňující na problémy, jež 

zapříčinily aktuální problémy celé měnové unie. Nebyly to jen prognózy ideologického 

charakteru, kterých bylo vyřčeno na podporu i proti euru požehnaně. Jako příklad 

můžeme uvést prognózu analytika hospodářského a politického vývoje Petra Robejška, 

který v té době vedl Mezinárodní institut pro politiku a hospodářství v Hamburku. O 

vznikající eurozóně napsal: „Ekonomicky zaostalí členové měnové unie nebudou moci 

vyvážet jak drahé a nekvalitní výrobky, tak levné pracovní síly; pokusí se vyvléci ze 

svěrací kazajky eura požadavkem zvýšené finanční pomoci, nebo hrozbou vlastního 

zadlužení. Ti, kteří se pojmy jako výkon a spořivost příliš nezatěžují, pomocí společné 

měny přenesou zodpovědnost za své hospodářské problémy na bohatší členy měnové 

unie. Již dnes slyšíme ozvěnu budoucích tirád politických demagogů typu Jörga Heidera 

proti příživníkům, parazitujícím na cizím blahobytu. Zavedení společné měny vyvolá 

přesně ty nacionalistické nálady, kterým chtěli otcové evropského sjednocení jednou 

provždy zabránit. Okázalý rozmach měnového sjednocení přináší sémě nebezpečí 

politického rozvratu. Euro má politické sjednocení Evropy urychlit. Ve skutečnosti se 

stane jeho překážkou.“ (Robejšek, 2002) Tato prognóza se vyplnila v podstatě ve všech 

bodech, a to jak z ekonomického hlediska, tak i ve své závěrečné pasáži, kde predikuje 

politickou nejednotu právě na základě sporů ohledně společné měnové a finanční 

politiky. O osm let později píše autor o politickém podloží vzniku eurozóny následující: 

„Historie společné měny euro dokonale zapadá do tradice politického inženýrství, které 

sugeruje nadřazenost politické vůle nad ekonomickými fakty. Pochyby o tom, zda-li 

hospodářská situace zavedení eura vůbec připouští se sice (velmi izolovaně) ozývaly z 

vědecké oblasti, realismus však byl stigmatizován jako euroskepticismus. Političtí vůdci 

se o takové hnidopišství nestarali vůbec a prostě se usnesli, že zavedení společné měny 

povede k očekávaným výsledkům.“ (Robejšek, 2010) Poznámkou, že se ozývaly pochyby 

z vědeckých kruhů, jistě autor naznačuje i svou predikci, kterou dělal na základě analýzy 

hospodářství jednotlivých ekonomik, kde však jejich nesourodost navrhoval řešit nejprve 

restrukturalizací, a teprve poté úvahami o užší unii. (viz tamtéž)  

Mnohem silnější výzvu dostali evropští politici v únoru 1998. Celkem 155 

ekonomů z německy mluvících zemí se podepsalo pod petici, ve které vyzývají 

k odložení projektu eura. „Autoři petice (Wim Kosters, Manfred J. M. Neumann, Renate 

Ohrová a Roland Vaubel) se nepokládali za euroskeptiky. Petice ostatně uvádí, že 

evropská integrace nemá alternativu. Pouze volali po 'spořádaném odkladu, který nesmí 
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být vnímán jako politická katastrofa.' Euro je podle autorů správná myšlenka, jen je nutné 

připravit podmínky pro jeho start s nekompromisní pečlivostí, bez výjimek a 

stoprocentně důkladně. Též volali po zcela nekompromisních sankcích za porušování 

kritérií Paktu růstu a stability.“ (Kohout, 2011: 127) Petice poukazovala na 

nepřipravenost zemí a jejich rozpočtové potíže. Petice např. uvádí: „Od roku 1991 se 

strukturální problémy Evropy zhoršily. Nezaměstnanost dále rostla. Zejména Německo a 

Francie – vůdčí síly evropské integrace – nejsou dobře připraveny na stále rapidnější 

strukturální změny a tužší konkurenci v rámci měnové unie. (…) Uvážíme-li, že směnné 

kurzy již nejsou pohyblivé, pracovní trhy musí být o to pružnější – v Německu, jako 

jinde.“ Nebo jinde: „Kromě toho, průměrný podíl dluhu v rámci členských států od roku 

1991 nepoklesl, nýbrž naopak vzrostl o 15 procentních bodů. Výsledkem je, že nyní 

zřetelně přesahuje 60% referenční hodnotu stanovenou Maastrichtskou smlouvou.“ 

(zdroj: Kohout, 2011: 126-127) Nelze se tedy vymlouvat na to, že se vývoj nedal 

předpokládat, protože varovné hlasy se ozvaly. A některé dosti silně, ale hlavně 

kompetentně, na základě ekonomických argumentů. 

10. Závěr 

Evropská měnová unie se dostala v letech 2008-2011 do prvních vážných 

problémů. Vyšlo najevo, že aktuální pravidla pro fungování jsou nedostatečná nebo 

nevymahatelná. Také by se dalo s úspěchem pochybovat o tom, zda při zavádění eura 

braly všechny orgány zodpovědné za nastavení podmínek, za kterých bude euro fungovat, 

dostatečně zodpovědně případná rizika, která mohla potencionálně nastat a jichž jsme 

nyní svědky. Jak jinak by se dalo vysvětlit, že se nezavedla preventivní opatření 

k vyhnutí se těmto situacím? Jedině snad, že možná rizika byla podceněna a přednost 

byla dána jiným zájmům a řešením. 

 Z výroků politiků (a některých ekonomů) v dobách zavádění eura se dá 

vypozorovat velké nadšení a málo kritického myšlení. Jednoduše tomuto projektu věřili. 

Což by se jim vyčítat nemuselo. Věřit projektu se musí, jinak nemá smysl se do něj 

pouštět, ale musím se také starat o to, aby byl co nejprecizněji zpracován. Což se nestalo. 

Když dnes vidíme, jak mnozí hovoří (s odkazem na Mundellovy modely) o tom, že 

měnová unie je bez fiskální velmi labilní a dlouhodobě neudržitelná, proč nebyla tato 

otázka nastolena před tím, než se euro přijalo? Mundell přece napsal svou teorii již 
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v šedesátých letech. Nehledě na to, že na tuto skutečnost někteří již tehdy upozorňovali, 

ale byli přehlíženi. Dáno to bylo pravděpodobně tím, že ochota k utvoření měnové unie 

byla, ale k zřeknutí se více pravomocí už se jednotlivé státy neodhodlaly. 

 Euro již od počátku nemělo jednoznačnou podporu široké veřejnosti. Průzkumy 

ukazovaly, že postoj k euru je spíše kladný,11 ovšem nijak přesvědčivě. Pokud by ale 

měla EU pravomoci fiskálního charakteru, euro by patrně ztratilo na popularitě. 

V každém případě se tedy nezakládala měnová unie na pevných základech – ať už to byla 

nedokonalá kritéria a možnosti jejich vymahatelnosti, ať už to byla velká rozdílnost 

daňových systémů nebo nedostatečná provázanost jednotlivých ekonomik. 

 V období konjunktury se tyto nedostatky neměly možnost dostat na povrch. Při 

krizi se pak k překvapení těch, kteří nebrali vážně tyto výtky, začala potvrzovat varování, 

která predikovali někteří ekonomové již před vznikem eura. Dluhová nekázeň tyto 

problémy ještě prohloubila. Je však třeba zdůraznit, že krize eurozóny není výhradně 

problémem deficitních rozpočtů. Je to pochopitelně nejviditelnější a aktuálně 

nejpalčivější problém, ale zdaleka ne jediný.  

V krizi se dalo pozorovat, jak je někdy pro určité státy nevýhodné nastavení 

základní úrokové míry ECB nebo jak některé státy bojují s nezaměstnaností a nemohou ji 

regulovat pomocí nástrojů měnové politiky. Stejně tak nemohou ovlivňovat inflaci. 

Některé dluhy by se dokonce daly označit za ovoce eura. Řecko by si zdaleka nemohlo 

půjčovat na finančních trzích za tak dobrý úrok, kdyby nebylo členem eurozóny, a rovněž 

Irsko, které přehřálo svoji ekonomiku a investovaný kapitál poté v krizi nezvládlo 

splácet. Ať už byla krize příčinou problému eurozóny, nebo je eurozóna příčinou 

aktuálních problémů států, závěr je vždy stejný. Něco se musí radikálně změnit. I když 

bylo výše popsáno mnoho problémů, před kterými EMU stojí, směry, kterými se může 

vydat, jsou v zásadě dva. 

 Prvním je integrace, integrace, integrace. V mírné nadsázce by to znamenalo 

vytvoření evropského státu, jehož dnešní státy budou jeho regiony. Evropský stát se stane 

sociálním státem, který potáhne nahoru slabší ekonomiky. EU bude mít v pravomoci 

vytvářet závazné normy, nebo rovnou zákony v oblasti fiskální, hospodářské, rozpočtové 

                                                 
11 Ne všude. Například v Dánsku a Švédsku nebylo euro přijato na základě referenda. V jiných státech mělo 
naopak podporu větší. 
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politiky atd. Bude moci strukturální změny, privatizace atd. pomalejších a upadajících 

ekonomik řídit, nikoli pouze doporučovat. Tím se zamezí tomu, že by se uvnitř EMU 

našli členové, kteří zneužívají druhé státy ve vlastní prospěch. V neposlední řadě bude 

také potřeba vyjít vstříc aktuálním potřebám států v platební neschopnosti. Například 

půjčkami, finančními transfery nebo oslabením kurzu eura. Myslím si, že toto je cesta, po 

které se budou chtít evropští politici vydat, ale zároveň mám obavu, že se po ní nevydají 

úplně. Do „europrojektu“ bylo totiž investováno již tolik peněz, času a ideálů, že jej 

nemůžou politici jen tak nechat padnout. Na druhé straně není zatím vidět plná ochota 

některých států zbavit se dalších pravomocí. Nezbývá než doufat, že bude přeměna 

důsledná a že neodloží jen problémy svým nástupcům, nebo hůře, situaci ještě 

zkomplikují. 

 Druhou možností je zanechat myšlenky jednotné celoevropské měny. A to buď 

tak, že euro bude měnou pro státy, které mají podobnou ekonomickou strukturu, 

výkonnost a disciplínu, takže bude dostupné jen některým. Nebo se všechny státy navrátí 

ke své původní měně. Druhá popsaná možnost mi přijde v dnešní situaci nemyslitelná a 

neuskutečnitelná. Ta první, tedy že odejdou jen někteří, je o něco reálnější. Vytvořit 

závěr, že Řecko nemá v EMU co dělat (a vlastně tam nikdy nemělo být přijato), 

nepředpokládá hluboké ekonomické vzdělání. Stačí se podívat na to, jaké obtíže 

způsobilo samo sobě a jak na něj doplácí ostatní státy. Podobně by se daly probírat 

případy Irska a států jižní Evropy. Nicméně jádro by mohlo zůstat a pokračovat s eurem 

s menším počtem států. Osobně si myslím, že toto řešení by bylo trvaleji udržitelné a 

přidalo by EMU na stabilitě. Problém je ovšem v transformaci. Z Řecka již odešel 

všechen soukromý kapitál, který mohl, a pokud by Řecko vystoupilo z EMU, nastala by 

tam hluboká recese, vysoká inflace a nezaměstnanost. Nehledě na to, že dluhy, které 

Řecko má, by mu zůstaly a i přes vysokou inflaci by nebyly znehodnoceny, protože jsou 

v eurech, nikoli v drachmách. Pro ekonomiky, které by se tedy od jádra oddělily, by to 

byla doslova pohroma. Musel by se tedy předem vytvořit důsledný záchranný plán, který 

by alespoň zmírnil výše zmíněné dopady na tyto státy. 

 Euro byl podle mě předčasně a neuváženě rozjetý projekt. Evropa nebyla 

prozatím ve své různosti připravena na to stát se jednou ekonomikou, byť byl vnitřní trh 

zbaven mnoha omezení. Než se EU stane kompaktním celkem s podobnou ekonomickou 

úrovní, bude ještě dllouhou chvíli trvat a do té doby budou podle mě náklady na „provoz“ 
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eura převyšovat jeho výhody. Proto by se podle mě mělo raději přiznat, že přijetí Řecka 

(popř. dalších zemí) bylo chybou, a pokusit se utvořit měnovou unii jen z těch států, které 

jsou schopny tento režim snést. To nejdůležitější ovšem je, aby se jednalo rychle a 

zodpovědně. Tedy dotáhnout koncepce do konce a nezůstat na půli cesty. Protože pak by 

se mohlo stát, že při další krizi by se již nerozhodovali politici o budoucnosti eura, ale 

euro by jim již nedalo na výběr a skončilo by jako neúspěšný projekt. Takže nám 

nezbývá než „sledovat, jak eurozóna zápasí s finanční krizí a globální ekonomickou 

recesí, která poměry v eurozóně nesporně zamíchá těžko předvídatelným způsobem.“ 

(Janáčková, 2010: 71) Můžeme jen doufat, že se podaří nasměrovat euro správným 

směrem. Možnosti na uklidnění situace a znovuoživení ekonomiky tu ještě jsou. Ale 

žádné z nich nebudou bezbolestné. Čím dřív se ovšem začne eurozóna léčit, tím méně ji 

to bude v konečném důsledku bolet. 

Konečné řešení je ovšem v rukou politických představitelů států eurozóny. Do 

velké míry bude záviset na trpělivosti a ochotě Německa, nejsilnější ekonomiky 

eurozóny. Jakým směrem se vydá euro je tedy těžko předvídatelné, neboť do hry vstupují 

neekonomické ukazatele, jako jsou volby, národní zájmy, stranické boje apod. Politici si 

svoji odpovědnost uvědomují, o čemž svědčí počty summitů a setkání, kde se těmto 

tématům věnují. Z jejich postoje se dá předpokládat, že se budou snažit eurozónu udržet 

ve stávajícím počtu států. Věřme tedy, že nakonec budou přijaty závazky a normy 

směřující k ozdravení celého projektu eura. 
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