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Abstrakt 

Dnes se na světě můžeme setkat s pěti měnovými uniemi, mnoho jich však 

v minulosti zaniklo, některé se dají označit pouze za de facto měnové unie, ale 

především existují plány na vytvoření nových měnových unií. Tyto tendence se 

v poslední době projevují především v Africe, kde se státy snaží o zlepšení situace jak 

celé země, tak i jejích obyvatel. To se týká jak politických a ekonomických, tak 

sociálních a geografických otázek. A právě tato kritéria mohou naznačit i něco málo o 

tom, jestli existuje reálná šance, že by tyto nově vzniklé měnové unie mohly fungovat 

do budoucna. Problémy životaschopnosti měnových unií se ale netýkají jen těch, které 

jsou plánované do budoucna, ale i těch stávajících. Politická, ekonomická, sociální i 

geografická kritéria mohou poskytnout hrubou představu o tom, jaká je aktuální situace 

jednotlivých členských zemí, jak velké jsou mezi nimi rozdíly v rámci měnové unie a 

jak by se mohla situace do budoucna vyvíjet. Především v Africe se stále setkáváme 

s velkými sociálními problémy, vysoké procento obyvatel zde žije pod hranicí chudoby, 

jejich životní podmínky jsou často tristní a stále přítomné hrozby konfliktů tamní situaci 

příliš nezlepšují, ba právě naopak. Jelikož se o vzniku nových měnových unií hovoří 

nejčastěji ve vztahu s africkým kontinentem, je důležité neopomenout při mapování 

situace členských zemí stávajících měnových unií, ale i těch do budoucna plánovaných, 

žádnou ze čtyř výše uvedených skupin kritérií. 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

In today’s present world we can find five currency unions worldwide with many 

of the currency unions ending in the past, we can talk about few of them as about de 

facto currency unions, but primarily there are plans for the future with projects for 

establishment of new currency unions. These tendencies have recently displayed 

especially in Africa, where states strive to improve the situation of both the whole 

country and its inhabitants. It concerns not only political and economical questions, but 

also the social and geographical ones. And precisely these criteria can tell us more about 

the facts, whether there are real chances for the new currency unions to be functional in 

the future. The problem of viability of the currency unions is not just a problem of the 

future ones, but it equally concerns the present currency unions. Political, economical, 

social and also geographical criteria can provide a rough concept about the actual 

situation of individual member states in the thing of how big are the differences in the 

whole union and also about the possible situation in the future. Especially in Africa 

where we can see many social problems, a high percentage of the population live below 

the poverty line, their life conditions are dismal and for the situation is deteriorating that 

the threat of new conflicts is omnipresent.  When we talk about the new currency 

unions, we talk primarily about the African continent, thus it is relevant to analyze the 

situation in the member states of the existing currency unions and the possible future 

currency unions in all of the four criteria groups that are given above. 
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Proč jsem si téma vybrala: 

  

Téma jsem si vybrala především proto, že mě zaujalo tím, jak v sobě kombinuje 

oba mé studijní obory – můžeme se na něj dívat z politicko-geografické i ekonomické 

perspektivy. Obojí k sobě pro vytvoření i fungování měnové unie neodlučitelně patří. 

Pro vytvoření měnové unie musíme uvažovat geografický prostor, na kterém má tato 

unie vzniknout a fungovat, politické pozadí, bez kterého, pokud by nefungovalo, by 

nefungovala ani měnová unie, ale rovněž ekonomický aspekt celé otázky, kterým jsou 

především konvergenční kritéria, která musí země splnit, aby mohla vstoupit do dané 

unie a přejít na novou měnu, a konkrétní ekonomiky těchto zemí – z hlediska jejich 

adaptability na nový systém. 
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Aktuálnost tématu: 

 Co se aktuálnosti tématu týče, můžeme zmínit třeba diskutovanou otázku 

připojení dalších zemí k jednotné měnové unii Evropské unie (euro). V souvislosti s tím 

i uvažované připojení České republiky k této unii, ale i v poslední době stále častěji 

zaznamenávané tendence již připojených států k nynějšímu výstupu z této měnové unie. 

Dalším tématem pak může být plánovaný vznik nových měnových unií v oblasti 

západní a východní Afriky. Do těchto oblastí již zasahují existující unie CFP frank, na 

období kolem roku 2015 je však v plánu vznik Západoafrické měnové unie (Bawumia) 

s jednotnou měnou Eco nebo Východoafrické měnové unie s východoafrickým 

šilinkem. Potenciální možné měnové unie jsou diskutované i v jiných oblastech světa – 

Severní Americe, Jižní Americe, Perském zálivu nebo uvažovaná společná měna Altyn 

mezi Ruskem, Kazachstánem a Běloruskem. 

 

Metodologie: 

  

Z hlediska metodologie se zdá být nejvhodnější (a i v předběžné povinné 

literatuře zmínění autoři používají tuto metodu – třeba Agbeyegbe) použití metody 

odhadování různých parametrů v závislosti na čase. Jako vhodnou bychom mohli 

uvažovat komparativní případovou studii, díky níž můžeme provést srovnávací analýzu 

mezi více případy, jimiž jsou zde měnové unie. U této metody nastává problém, kdy 

máme málo případů, ale hodně proměnných, proto zvolíme úsporný přístup při 

vymezování nezávislých proměnných (to se dá provést například redukcí počtu těchto 

proměnných, kdy vybereme pouze ty, které jsou relevantní pro náš daný případ). Jako 

možné metody pak můžeme aplikovat metody souladu a metody rozdílu nebo metody 

tzv. souvisejících rozdílů. 

 

Přístupy: 

  

Většina přístupů se zabývá především tím, jak jsou na tom země, u kterých se 

uvažuje se vstupem do již existující měnové unie nebo o vytvoření nové měnové unie 

s jinými státy, jestli je vůbec varianta společné měnové unie proveditelná. To je pak 

řešeno z mnoha ekonomických hledisek, kdy mezi nejdůležitější patří třeba nominální 

měnové kurzy, inflace a její konvergence, nastavení minimálních požadavků pro vstup 

do této unie (Agbeyegbe, Bawumia), aby byla fungování schopná a země, která do ní 



 

 

vstupuje, nebyla ekonomicky zdevastována tímto přechodem na novou měnu, což by se 

mohlo stát, pokud její ekonomika nebude na takové úrovni, že bude „stačit“ celku 

v dalších letech, nebo existence centrální banky, která bude vytvářet nové peníze 

(Bénassy-Quéré, Coupet). 

 

Teoretický rámec: 

  

Z hlediska zvolené metody, kterou se budu snažit aplikovat na problematiku 

měnových unií, je nutné stanovit si specifické proměnné, se kterými pak budu pracovat. 

Teoreticky tedy může být pracováno třeba s podmínkami pro vznik měnové unie, 

podmínkami pro její dlouhodobou existenci nebo podmínkami pro vstup do této měnové 

unie. Tímto si stanovíme základní nezávislé proměnné, které se pak ještě dále mohou 

členit na dílčí nezávislé proměnné, ve kterých musíme blíže specifikovat situaci pro 

daný jeden konkrétní stát – z hlediska toho, jakou má aktuální politickou situaci, jestli 

není nějak omezována jeho autonomie, jestli zde neprobíhají konflikty, které mají 

bezprostřední vliv na ekonomickou situaci této dané země, nebo jaká je hospodářská 

situace dané země a jaká je hospodářská predikce pro tuto zemi do budoucna (což může 

být klíčové pro její možné setrvání v dané unii nebo již v základu vůbec pro vstup do 

této unie). Kromě toho pak současně existují ještě závislé proměnné a kontrolní 

proměnné, které by měly dát celému výzkumu vypovídací hodnotu. 

 

Hypotéza: 

  

Jako hypotézu si mohu stanovit, že existují podobnosti ve vzniku současných 

měnových unií, v jejich fungování i konvergenčních kritériích. Rozdíly bych však 

hypoteticky viděla v jednotlivých zemích, které tyto unie budou tvořit – především pak 

rozdíly mezi zeměmi v Evropské unii a africkými státy. Do budoucna bych pak neviděla 

jako reálné vytváření stále větších měnových unií, ale spíše menší regionální 

ekonomická uskupení, která budou sdružovat sobě podobné státy (z hlediska 

ekonomického rozvoje a hospodářského průběžného růstu), mezi nimiž se pak 

vytvořením měnové unie ulehčí vzájemný mezinárodní obchod. Měnové unie by však 

měly pomoci i ekonomicky slabším státům, aby se v rámci této větší unie „dorovnaly“ 

ekonomicky úrovni těch silnějších. Proto můžeme předpokládat, že do těchto unií by 



 

 

byly včleňovány i slabší státy, jejichž ekonomika by se tímto vstupem mohla 

„nastartovat“. 

 

Výzkumné otázky: 

  

Vzhledem k teoretickému rámci, metodologii i hypotéze se jeví jako možná 

otázka třeba to, jestli existují rozdíly ve vzniku měnových unií, v jejich fungování, 

v jejich začleňování států, pozici na světovém trhu. Dále pak to, jaké rozdíly udávají 

měnové unie v otázce konvergenčních kritérií – jak se tato kritéria liší a čím je to 

způsobené – jestli je zde vztah mezi vyspělostí zemí, které jsou součástí unie, a 

nastavením těchto kritérií (jestli jsou kritéria daná jako třeba průměrné hodnoty zemí, 

které již v této unii jsou,…). Další otázkou pak může být pohled do budoucna, jak se 

mohou dále vyvíjet měnové unie – jestli spíše zaniknou, přetvoří se do nových (třeba ve 

vztahu dnes existujících a nově plánovaných afrických měnových unií), nebo budou 

vznikat stále nové a nové měnové unie, protože je to třeba pro jejich členské státy 

ekonomicky nebo politicky výhodnější (jakási síla skupiny). 

 

Předběžná náplň práce: 

  

V této práci bych chtěla na začátek zmínit charakteristiky de facto měnových 

unií, což jsou měnové unie, které nejsou vytvořeny jako unie, většinou se jedná o více 

států, které používají společnou měnu, čímž je vytvořena „unie“, a již zaniklých 

měnových unií. Dále bych ráda charakterizovala možnosti pro vznik měnových unií na 

daném geografickém území, možná pozitiva i negativa, která z tohoto vzniku a 

existence měnové unie plynou, ale i konkrétní v dnešní době existující měnové unie, 

kterých nyní existuje pět (CFP frank ve třech uskupeních, Východokaribský dolar, 

Euro). Rovněž bych se chtěla zabývat konkrétněji africkými měnovými uniemi a 

měnovou unií Evropské unie, hledat mezi nimi podobnosti a rozdíly, na základě nichž 

by bylo možné provést komparaci těchto měnových unií, především pak z hlediska 

jejich struktury, konvergenčních kritérií pro vstup nových zemí, existence schopnost a 

možnosti do budoucna. Na konci práce bych chtěla věnovat čas i potenciálním možným 

novým měnovým uniím, především pak z pohledu na možnosti jejich vzniku a 

smysluplnosti tohoto vzniku. 

 



 

 

Předběžná struktura práce: 

 

 Úvod 

 De facto měnové unie, zaniklé měnové unie 

 Možnosti pro vytvoření měnové unie na daném území – geopolitický 

pohled 

 V současnosti existující měnové unie 

 Komparace konvergenčních kritérií pro vstup do těchto unií 

 Možnosti těchto unií do budoucna – otázka jejich možné další existence 

 Potenciální možné budoucí měnové unie 

 Závěr 

 

Předběžný seznam odborné literatury: 

 

AGBEYEGBE, Terence D. On the Feasibility of Monetary Union in the Southern 

African Development  Community. Department of Economics Working Paper. New 

York: City University. 2002. 

BAWUMIA, Mahamudu. The Feasibility of Monetary Union in the West Africa: A CGE 

Evaluation. Addis Abeba, UNECA. 2002. 

BÉNASSY-QUÉRÉ, Agnès. COUPET, Maylis. On the Adequacy of Monetary 

Arrangements in Sub-  

Saharan Africa. THEMA Working Paper. 2003. 

COHEN, B. J. The Geography of Money. London and Ithaca: Cornell University 

Press. 1998. 

Countries of the Eastern Caribbean Currency Union. Macroeconomic Report. June 

2011. 

DEBRUN, Xavier. MASSON, Paul. PATTILLO, Catherine. Monetary Union in West 

Africa: Who Might Gain, Who Might Lose, and Why? Washington, DC: IMF Working 

Paper. 2002. 

Eastern Caribbean Central Bank Agreement Act. 1983.  

Eastern Caribbean Currency Union. Economic Survey of Latin America and the 

Caribbean. 2009. 



 

 

Eastern Caribbean Currency Union: Selected Issues. International Monetary Fund. IMF 

Country Report No. 07/97. March 2007. 

EPA’s Green Power Partnership. Renewable Energy Certificates. U.S. Environmental 

Protection Agency. Washington, D.C. July 2008. 

FARRELL, Mary. HETTNE, Bjӧrn. LANGENHOVE, Luke Van. Global Politics of 

Regionalism: Theory and Practice. London: Pluto Press. 2005. 

KENEN, Peter B. Currency Unions and Policy Domains. Princeton University. 2000. 

MASSON, Paul. PATTILLO, Catherine. The Monetary Geography of Africa. 2003. 

Member Countries of the Eastern Caribbean Currency Union (ECCU). Preliminary 

Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean. 2008. 

ROACHE, Shaun K. Public Investment and Growth in the Eastern Caribbean. 

Washington, DC: IMF Working Paper. 2007. 



  

 

 

Obsah 

OBSAH ....................................................................................................................................................... 1 

ÚVOD .......................................................................................................................................................... 3 

1. MĚNOVÉ UNIE OBECNĚ ............................................................................................................. 6 

1.1. MĚNOVÉ UNIE V SOUVISLOSTECH, PROBLEMATIKA STÁTNÍ SUVERENITY .................................. 6 
1.2. GEOGRAFIE A JEJÍ VZTAH S MĚNAMI ........................................................................................ 10 
1.3. TERITORIALITA MĚNY .............................................................................................................. 11 
1.4. VESTFÁLSKÝ MODEL ............................................................................................................... 12 
1.5. MOŽNÁ DETERITORIALIZACE A POSTUPNÁ ZTRÁTA VÝZNAMU GEOGRAFIE V SYSTÉMU 

MĚNOVÝCH UNIÍ ..................................................................................................................................... 13 
1.6. FUNKCE MĚNY A HISTORICKÉ MILNÍKY PENĚZ ......................................................................... 14 

2. MĚNOVÉ UNIE ............................................................................................................................. 16 

2.1. DE FACTO MĚNOVÉ UNIE ......................................................................................................... 16 
2.2. ZANIKLÉ MĚNOVÉ UNIE ........................................................................................................... 17 
2.3. SOUČASNÉ MĚNOVÉ UNIE ........................................................................................................ 17 

3. SOUČASNÉ MĚNOVÉ UNIE ...................................................................................................... 19 

3.1. CFA FRANK ............................................................................................................................. 19 
3.1.1. Hlavní institucionální a operacionální ustanovení ............................................................ 22 
3.1.2. Konvergenční kritéria ........................................................................................................ 25 
3.1.3. CFA franc zone XOF – členské země ................................................................................. 25 
3.1.3.1. Benin ............................................................................................................................. 25 
3.1.3.2. Burkina Faso ................................................................................................................. 26 
3.1.3.3. Pobřeží slonoviny .......................................................................................................... 26 
3.1.3.4. Guinea-Bissau ............................................................................................................... 27 
3.1.3.5. Mali ............................................................................................................................... 27 
3.1.3.6. Niger .............................................................................................................................. 28 
3.1.3.7. Senegal .......................................................................................................................... 28 
3.1.3.8. Togo............................................................................................................................... 29 
3.1.4. CFP franc zone .................................................................................................................. 29 
3.1.4.1. Historie .......................................................................................................................... 30 
3.1.4.2. Ekonomika zemí CFP franc zone .................................................................................. 31 
3.1.5. Východokaribská měnová unie ........................................................................................... 32 
3.1.6. Evropská měnová unie ....................................................................................................... 34 

4. DATA .............................................................................................................................................. 38 

4.1. POLITICKÁ DATA ..................................................................................................................... 38 
4.1.1. Political Risk Index – Index politických rizik ..................................................................... 40 
4.1.1.1. Celková metodologie indexu politických rizik ............................................................... 40 
4.1.2. Political Stability Index – Index politické stability............................................................. 41 
4.1.2.1. Celková metodologie indexu politické stability ............................................................. 42 
4.1.3. Freedom Rankings – Žebříček zemí podle svobody ve světě .............................................. 42 

4.2. EKONOMICKÁ DATA ................................................................................................................ 43 
4.3. SOCIÁLNÍ DATA ....................................................................................................................... 43 
4.4. GEOGRAFICKÁ DATA ............................................................................................................... 44 
4.5. KONKRÉTNÍ DATA PRO SOUČASNÉ MĚNOVÉ UNIE .................................................................... 46 

4.5.1. CFA franc zone XOF .......................................................................................................... 46 
4.5.2. Východokaribský dolar....................................................................................................... 50 

5. POTENCIÁLNÍ BUDOUCÍ MĚNOVÉ UNIE ............................................................................ 53 

5.1. ANALYZOVANÁ DATA VYBRANÝCH BUDOUCÍCH MĚNOVÝCH UNIÍ .......................................... 57 
5.1.1. Západoafrická měnová unie ............................................................................................... 57 
5.1.2. Východoafrická měnová unie ............................................................................................. 60 



 

2 

 

6. KOMPARACE DAT ...................................................................................................................... 63 

6.1. FÁZE 1 ..................................................................................................................................... 63 
6.2. FÁZE 2 ..................................................................................................................................... 66 
6.3. FÁZE 3 ..................................................................................................................................... 68 

ZÁVĚR ..................................................................................................................................................... 70 

POUŽITÁ LITERATURA ...................................................................................................................... 72 

SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................................................. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Úvod 

Téma Politická geografie měnových unií není pouze jednooborovým 

problémem, ale zahrnuje v sobě politickou, ekonomickou, sociální i geografickou 

problematiku. Právě i díky tomu jsem si toto téma vybrala pro svou bakalářskou práci. 

Vzhledem ke svému studiu oboru politologie a mezinárodních vztahů a oboru 

ekonomie, je mi téma blízké ve více směrech. Na světě v minulosti existovaly měnové 

unie, v současnosti jich několik reálně existuje a funguje a do budoucna je v plánu 

vytvoření několika nových. V této práci je mým cílem zmapovat více do hloubky 

aktuální situaci stávajících měnových unií ze všech čtyřech výše zmíněných směrů. To 

samé bych následně ráda provedla i pro některé vybrané měnové unie z těch do 

budoucna plánovaných se zaměřením na unie plánované na africkém kontinentě. Mým 

cílem je zjistit, jestli jsou ty stávající životaschopné a shodně se pokusit o částečnou 

predikci možného budoucího vývoje jak jich, tak i měnových unií plánovaných.  

V průběhu práce se zaměřím jak na minulost a pozadí vzniku stávajících 

měnových unií, tak na aktuální základy pro ty budoucí. Dále provedu analýzu 

současného stavu členských zemí jednotlivých měnových unií pro čtyři různé kategorie 

možných kritérií. Tím by měla vzniknout představa o aktuálním politickém, 

ekonomickém, sociálním i geografickém nastavení stávajících i budoucích měnových 

unií. Empirickou analýzou těchto výsledků bych následně ráda došla k závěrům, které 

by měly určit velikost rozdílů mezi jednotlivými členskými zeměmi v uniích. Tím se 

dostávám k podstatě hypotézy, na níž bude celá práce vystavěna. Myšlenkou je tedy to, 

že existují-li mezi zeměmi, které jednotlivé měnové unie tvoří, větší než přípustné 

rozdíly, měnová unie bude s největší pravděpodobností do budoucna disfunkční a reálně 

tedy neživotaschopná. Velikost přípustných, respektive nepřípustných, rozdílů bude 

stanovena až v průběhu samotné práce v části, kde dojdu k analyzování dat, která 

nashromáždím pro empirické výpočty.  

Základem celého výzkumu je otázka životaschopnosti jednotlivých měnových 

unií, která by měla být zodpovězena v práci provedenou analýzou všech dat. Otázkou je 

tedy to, zdali existují rozdíly mezi členskými zeměmi jednotlivých měnových unií, 

pokud ano, pak v jakém rozsahu. Dle daného kritéria přípustnosti rozdílů je otázkou pro 

další výzkum to, jestli jsou rozdíly natolik velké a vyskytují-li se v tak hojném počtu pro 

jednu měnovou unii, že se do budoucna jeví jako nereálné, že by dané měnová unie 

mohla fungovat do budoucna. Podobně se pak můžeme ptát i na situaci zemí, které by 
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měly tvořit nové potenciální měnové unie. Jádrem výzkumu je tedy proniknutí do všech 

vybraných kritérií, analýza jejich současného stavu, komparace zemí i měnových unií 

mezi sebou na základě tohoto všeho následně provedení analýzy možné budoucí situace.  

Práce bude vystavěna jako komparativní případová studie, která se zaměřuje na 

srovnávací analýzu mezi více případy. Těmi budou jak měnové unie jakožto celky, tak i 

jejich jednotlivé členské země, které budou tvořit základ pro provedení další srovnávací 

analýzy právě na úrovni celků, tedy měnových unií. Dalšími vhodnými metodami jsou 

metody souladu a metody rozdílu, díky nimž bude možné provést empirickou analýzu 

jednotlivých kritérií ve čtyřech různých skupinách dat.  Důležité je vymezení 

proměnných, přičemž v tomto případě bude stanoven stejný počet zkoumaných kritérií 

pro každou analyzovanou měnovou unii. Ve výsledku pak bude každé takové proměnné 

na základě rozdílů či souladů v jednom daném kritériu pro jednu danou měnovou unii 

přiřazen odpovídající výsledek. Ten se bude pohybovat pouze v rovině pozitivního či 

negativního výsledku podle toho, jestli bude shledán soulad či rozdíl. 

Výsledky pro jednotlivé měnové unie by mi měly poskytnout základ pro 

následnou komparaci výsledků jednotlivých měnových unií mezi sebou. Zde hodlám 

komparovat mezi sebou jak současné měnové unie, tak ty potenciální budoucí. Jako třetí 

komparační rovinu si plánuji stanovit posouzení výsledků mezi stávajícími a budoucími 

měnovými uniemi navzájem. Tím by měla vzniknout síť výsledků, na jejímž základě 

chci poskytnout podrobnější zmapování stavu členských zemí, celých měnových unií, 

základů pro ty budoucí a to vše s další predikcí do budoucna ve věci životaschopnosti 

těchto unií. Rovněž bych se takto ráda dostala k usnesení o tom, zdali se vybrané 

plánované měnové unie zdají být jako dobře zvolené co se členských států týče. 

Celý výzkum mám v plánu doplnit o množství tabulek, grafů a map, které by 

měly dokreslit představu o stavu zemí, pomoct analýze dat a přinést výsledky jak slovní, 

tak na první pohled graficky viditelné. Celou práci hodlám nastavit jako vyvážený 

koncept politických i ekonomických témat, která budou rozšířena právě o výše zmíněné 

charakteristiky sociální a geografické. Důvodem tohoto úmyslu je nutná propojenost 

všech těchto čtyřech témat. Politickou situaci dané země ovlivňuje i její ekonomický 

stav, stejně tak ekonomický stav je ovlivnitelné aktuální politickou situací. Z tohoto 

předpokladu budu tedy vycházet. Dále je zde sociální charakteristika, která souvisí 

s oběma zmíněnými tématy. Celá práce bude doplněna o geografická kritéria, která 

můžeme chápat jako kořeny pro situaci zemí, jelikož na základě geografické polohy a 

charakteristiky příslušné země nebo celé měnové unie můžeme následně chápat ostatní 
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jako nástavbu. Ekonomika země je nutně ovlivněna jejími geografickými možnostmi, 

kterými můžeme rozumět třeba jen podmínky pro zemědělství z hlediska klimatických 

vlivů. Tyto myšlenky bych dále ráda rozvinula v samotné práci, kde budou pro lepší 

představu podložena konkrétními údaji.  

Práce bude rozdělena do šesti kapitol. První se bude věnovat obecným 

charakteristikám jak měnových unií, tak jejich vztahu s geografií a teritoriálními vztahy. 

Druhá kapitola bude rozdělena na tři podkapitoly, z nichž každá se bude týkat určité 

skupiny měnových unií. První z nich nastíní problematiku tzv. de facto měnových unií, 

druhá zaniklých měnových unií a třetí bude úvodem k současným měnovým uniím, 

kterým bude věnována i celá další samostatná kapitola. V další části již proběhne 

analýza dat pro dvě vybrané současné měnové unie. S výsledky z této kapitoly bude 

dále pracováno v poslední kapitole, která se bude zabývat tématem konkrétní 

komparace měnových unií mezi sebou navzájem. Této kapitole bude předcházet 

kapitola týkající se potenciálních budoucích měnových unií společně s analýzou dat pro 

dvě vybrané z těchto měnových unií. S výsledky z této kapitoly bude rovněž dále 

pracováno v poslední komparativní části práce.  

Pro analýzu dat budou použita data z internetových zdrojů, které poskytují 

statistické informace pro jednotlivé země světa. Primárně pak bude čerpáno 

z internetových stránek World Bank, Fund for Peace, amerického FREDu nebo 

oficiálních stránek Human Development Index. Teoretický rámec bude doplněn ze 

zdrojů jak autorů zabývajících se prvořadně ekonomií, jmenovitě Paul Samuelson, 

Richard Baldwin a Charles Wyplosz, tak autorů z oboru politických věd a geografie, 

jmenovitě Benjamin Cohen, Martin Glassner, Anne-Marie Gulde nebo Peter Kenen.  
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1. Měnové unie obecně 
 

Stručně můžeme charakterizovat měnové unie jako seskupení zemí, které sdílí 

jednu měnu. Jsou to skupiny států, ve kterých můžeme z praktického hlediska používat 

jako prostředek platby jedny stejné peníze. Pokud bychom si ale nevystačili s definicí 

v pouhé jedné větě, můžeme dále říct, že měnové unie mají jednu společnou centrální 

banku, na kterou je zpravidla navázán bankovní systém jednotlivých států, které tuto 

unii tvoří, která dává jednotný ráz nastavení makroekonomického chování celé unie do 

budoucna a vydává regionální měny
1
. 

 Pro možný průnik do základů systémů měnových unií je nutné zaměřit se 

nejprve na jejich historické pozadí, na dobu, kdy se začaly prosazovat suverénní státy, 

které pak postupně přebíraly kontrolu nad jinými, většinou menšími a slabšími. Jako 

důležité je i nazírání na měnové unie v souvislostech. Ekonomický pohled na věc je sice 

důležitý, pro samotnou existenci měnové unie a pro její životaschopnost můžeme 

předpokládat jako zásadní i geografický a politický kontext – to, že daná země existuje 

v nějakém prostoru, sousedí s jinými zeměmi, svou polohou je jí dán do vínku určitý 

předpoklad pro třeba zemědělský potenciál, nebo její politické zázemí a celková situace 

země z hlediska politického i společenského. 

1.1.  Měnové unie v souvislostech, problematika státní suverenity 

 

Pro vytvoření celistvějšího a realističtějšího obrazu o měnové unii je 

zapotřebí nesoustředit se primárně pouze na jednu oblast, která s celou 

problematikou měnových unií souvisí, jíž je bezpochyby ekonomie. Již v úplném 

základu měnových unií jako takových nalézáme souvislost, jíž je vztah mezi 

politikou a ekonomií, který nám říká, kdo používá danou měnu a na jakém území
2
. 

To je ale současně i problémem, na který je často poukazováno. Měny jsou totiž 

často indiferentní s geografickými hranicemi jednotlivých národů i států
3
. Z tohoto 

je již ale na první pohled patrné, že se z jednoho problému stávají hned dva. Kromě 

toho, že de facto celá myšlenka měnových unií stojí na tom, že jsou zde rozdíly 

                                                 
1
 GULDE, Anne-Marie a Charalambos G TSANGARIDES. The CFA franc zone: common currency, 

uncommon challenges. Washington, D.C.: International Monetary Fund, c2008, xi, 397 p. (str.1) 
2
 Who and where – COHEN, Benjamin J. The geography of money. 1st ed. Ithaca: Cornell University, 

1998, xv, 229 s. ISBN 0-8014-8513-4. (str.xi) 
3
 COHEN, Benjamin J. The geography of money. 1st ed. Ithaca: Cornell University, 1998, xv, 229 s. 

ISBN 0-8014-8513-4. (str.xi) 
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mezi územím, na kterém je určitá daná měna používána, a tím, jak jsou geograficky 

vymezené jednotlivé státy, v další řadě se můžeme zamyslet i nad problémem toho, 

jak definujeme státy a národy. To je celkem známý a stále poukazovaný problém, 

kdy na světě existuje nemálo odlišností mezi tím, co je pokládáno za stát jakožto 

politický subjekt a tím, co je označováno jako národ, což se týká spíše roviny 

národnostního a etnického cítění. Hlavním tématem této práce ovšem není 

problematika rozdílů mezi státem a národem, kdy na území jednoho státu může 

vedle sebe existovat více než jeden národ a naopak, kdy je jeden národ, mnohdy 

nedobrovolně, rozdělen na území více států, kdy z obou těchto situací pramení 

nespočet konfliktů. 

Jednou z mnoha premis spojovaných s měnami v otázce mezinárodních 

vztahů je to, jestli zde tedy existuje přímý vztah „jeden národ – jedna měna“
4
, nebo 

jestli je tato představa již dávno překonána. S tím souvisí představy a 

charakteristiky vymezení suverenity státu. Každý stát je definován základními 

znaky, jimiž mohou být geografické hranice, hlava státu, vláda, obyvatelstvo, jazyk, 

schopnost vlastní existence, obrany a právě i třeba vydávání vlastní měny
5
. Otázkou 

je, zda je měna pro definici suverenity
6
 státu podstatným či přímo relevantním 

kriteriem. Pokud bereme v úvahu suverenitu, jak je definována Glassnerem (viz. 

poznámka č. 6), měli bychom hovořit spíše o autonomii. Na druhou stranu můžeme 

suverenitu ve vztahu k měně brát podle jeho definice tak, že je stát suverénní, 

pokud je de facto neovlivnitelný vnějšími vlivy, které by se ho snažily kontrolovat, 

čímž v případě měnové unie je možné brát jako tohoto vnějšího kontrolora 

společnou centrální banku, která si nárokuje vliv a řízení ekonomik všech 

členských států. Na jedné straně můžeme souhlasit s názorem, že měna je pro každý 

                                                 
4
 One nation-one money  - COHEN, Benjamin J. The geography of money. 1st ed. Ithaca: Cornell 

University, 1998, xv, 229 s. ISBN 0-8014-8513-4.  (str.1) 
5
 Jako základní definici státu můžeme brát tu Martina Glassnera, který ve své knize Political Geography 

definuje stát jakožto nezávislou zemi, která se skládá ze specifického teritoria a obyvatel pod záštitou 

suverénní vlády, která si nárokuje jejich loajalitu, kterou však ne ve všech případech získává. Takový stát 

je dále určen několika znaky o různé kvalitě, jimiž je vlastní teritorium ve smyslu půdy, obyvatelstvo 

permanentně žijící na této půdě, vláda, ekonomika a její struktura a systém cirkulace - GLASSNER, 

Martin Ira a Chuck FAHRER. Political geography. 3rd ed. Hoboken: Wiley, c2004, xvii, 619 s. ISBN 0-

471-35266-7. (str.31, 32) 
6
 Glassner definuje suverenitu obecně platným tvrzením, že stát je suverénní nebo vlastní suverenitu, je 

však těžké definovat přesné znaky, které by byly pro suverenitu přímo konstituční; ve všeobecném 

významu však můžeme jako znaky suverenity pokládat podle něj moc nad lidmi na určitém území 

nevázaně na zákonech, které jsou stanoveny vně takového území, což se dá rovněž označit jako 

nezávislost na vnější kontrole - GLASSNER, Martin Ira a Chuck FAHRER. Political geography. 3rd ed. 

Hoboken: Wiley, c2004, xvii, 619 s. ISBN 0-471-35266-7. (str.32) 
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stát něco jako vlajka
7
. Každý stát disponuje svou vlastní vlajkou, která se stává jeho 

předním atributem situaci jeho jasné vnější rozlišitelnosti.  

Rovněž to, že jsme schopni emise vlastní měny, která je nějakým způsobem 

zapojena do směny s dalšími měnami a do mezinárodního obchodu, může 

vypovídat něco o tom, jak je stát silný – může to svým způsobem určovat jeho 

suverenitu mezi ostatními. Jenže to, že stát není ekonomicky či jinak schopen 

vydávat vlastní měnu
8
, nemusí ještě znamenat, že není politickým suverénem. 

Může to být prostě jen ekonomicky slabší stát, kterému by se mohlo vyplatit to, že 

přijme za svou měnu jiného státu
9
. 

Pokud tedy uvažujeme o měně jako třeba právě vlajce každého státu, 

podkopáváme tím význam měnových unií jako takových. Ty by měly sdružovat 

státy, které jsou si ekonomicky i politicky podobné, navíc které se nacházejí na 

územích od sebe ne mnoho vzdálených. Tento předpoklad ale nemusí být vždy 

splněn stoprocentně, jak se pokusíme ukázat dále. Vstup do takové měnové unie by 

tedy měl konečně státu pomoci, ne mu odejmout část jeho vlastní suverenity, jež by 

měla být nedotknutelná. To, že stát využívá společnou jednu měnu s jinými státy, 

mu tedy ještě nebere politickou suverenitu na poli mezinárodních vztahů. Pak 

můžeme o vztahu „jeden národ – jedna měna“ hovořit spíše jako o mýtu
10

. Ten 

můžeme vymezit právě čtyřmi základními problémy, kterými jsou situace, kdy 

existuje více národů v jednom státě, kdy je jeden stát rozdělen do více států jakožto 

politických subjektů, nebo kdy existuje více měn v jednom státě, který může bát i 

jednonárodnostní, popřípadě opačný případ, kdy více států používá jako svou 

vlastní měnu jiného státu
11

. 

Dále můžeme uvažovat i schopnosti státu koexistovat v unii s jinými státy. 

Zde uvažujeme především jeho zapojení do měnové unie s jinými zeměmi. 

Základní myšlenkou je tedy to, že aby byla měnová unie funkční a mohla být 

životaschopná v budoucnu, neměly by existovat výrazné či přímo propastné rozdíly 

mezi ostatními státy, které ji tvoří, ať již z hlediska politického, ekonomického 

                                                 
7
 COHEN, Benjamin J. The geography of money. 1st ed. Ithaca: Cornell University, 1998, xv, 229 s. 

ISBN 0-8014-8513-4. (str.1) 
8
 Jako příklad možno uvést z historie Zimbabwe či Bosnu 

9
 Příkladem mohou být tzv. de facto měnové unie, kdy nejčastěji mikrostáty přijímají měnu většího státu – 

americký dolar používaný v Mikronésii nebo v Palau 
10

 COHEN, Benjamin J. The geography of money. 1st ed. Ithaca: Cornell University, 1998, xv, 229 s. 

ISBN 0-8014-8513-4. (str.1) 
11

 COHEN, Benjamin J. The geography of money. 1st ed. Ithaca: Cornell University, 1998, xv, 229 s. 

ISBN 0-8014-8513-4. (str.13) 
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nebo geografického ve smyslu výraznější vzdálenosti mezi jednotlivými zeměmi. 

Pokud je tedy země schopna existovat v měnové unii spolu s ostatními, pokud je 

tato unie navíc životaschopná dle právě zmíněného kritéria podobnosti mezi 

zeměmi, pak by se dalo říci, že jsou všechny tyto země schopné vzájemné 

spolupráce, která je pro unii nutná. Implikací bychom tedy mohli považovat i tyto 

jednotlivé země za životaschopné a schopné spolupráce s ostatními a možná trochu 

nadneseně hovořit o jejich suverenitě, nebo suverenitě unie jakožto celku
12

. Pokud 

bychom uvažovali, že existence v nějaké unii, ne nutně v unii měnové, bere státu 

jeho suverenitu, pak bychom nutně museli považovat za nesuverénní i všechny 

státy, které jsou třeba členy NATO. 

I když se všechny měny snaží zapojit do mezinárodního obchodu a uspět ve 

smyslu zlepšení ekonomické situace své země (nebo zemí), stále bychom mohli 

mluvit o soutěži mezi národními měnami, která bývá často přirovnána 

k darwinovské teorii přírodního výběru
13

. Z toho pak poměrně nepřekvapivě 

vycházejí některé měny lépe, než ty jiné. Příkladem takových silnějších měn je 

třeba americký dolar, euro nebo dříve německá marka
14

. Ty jsou pro obchodní a 

finanční záležitosti a jiné účely měny v celosvětovém měřítku využívanější než 

měny jiné. Jsou to měny silnějších států nebo institucí, které zastávají na 

mezinárodním poli větší část než ostatní., čímž jsou i atraktivnějšími pro ostatní. 

Pak je ale celkem přirozené, že zejména malé státy se slabšími ekonomikami 

přejímají cizí měny
15

, díky nimž je pro ně následně jednodušší zapojit se na trh a do 

ekonomické soutěže po bok větších a silnějších států. Rovněž ekonomická data 

z mnoha světových serverů jsou většinou vztahována právě k americkému dolaru, 

na nějž jsou pak jednotlivé dílčí měny přepočítávány. 

S tím souvisí i to, že měny malých států jsou většinou spíše lokální, mnohdy 

nejsou ani jednoduše směnitelné se silnější měnou, nebo je tento převod výrazně 

nevýhodný
16

. Tyto „malé“ měny jsou pak v případě přijetí měny většího státu 

                                                 
12

 COHEN, Benjamin J. The geography of money. 1st ed. Ithaca: Cornell University, 1998, xv, 229 s. 

ISBN 0-8014-8513-4. (str.xi) 
13

 COHEN, Benjamin J. The geography of money. 1st ed. Ithaca: Cornell University, 1998, xv, 229 s. 

ISBN 0-8014-8513-4. (str.2) 
14

 Podíl dolaru na rezervách centrálních bank je přibližně 63 %, čímž si drží své přední postavení - 

http://www.reuters.com/article/2015/03/31/currency-reserves-imf-idUSL2N0WX11U20150331  
15

 Jako příklad opět možné uvést některé mikrostáty, které jako svou měnu používají měnu jiného většího 

státu. Jsou jimi například Marshallovy ostrovy používající americký dolar, nebo Kiribati, Nauru a Tuvalu 

používající australský dolar 
16

 COHEN, Benjamin J. The geography of money. 1st ed. Ithaca: Cornell University, 1998, xv, 229 s. 

ISBN 0-8014-8513-4. (str.2) 
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nahrazeny touto silnější měnou, která jim může ekonomicky pomoci dostat se na 

mezinárodní trh a zvýšit své šance na úspěch na něm. Z geografického hlediska 

země většinou přijímají měnu jim blízkého státu, nejčastěji pak přímo toho 

sousedního, jak bude ukázáno dále
17

.  

1.2.  Geografie a její vztah s měnami 

 

Obor geografie rovněž souvisí s měnovými uniemi a měnami obecně. Jak již 

bylo zmíněno dříve, existuje zde základní vztah, který nám říká, kdo používá danou 

měnu na určitém území. Geografie měn se soustředí také na to, jak jsou 

organizovány a uspořádány měnové vztahy prostorově, jak jsou konfigurovány a 

řízeny jednotlivé domény měny
18

. Cohen ve své knize Geography of Money
19

 

upozorňuje na to, že geografie je de facto dána lidským vnímáním ve smyslu toho, 

jak věci spojujeme s určitými místy, jak věci na určitá místa sami přiřazujeme. 

Díky tomu bychom mohli říct, že co se týče geografie měnových unií a měn 

celkově, tak zde může nastat následující problém. Když si vezmeme třeba americký 

dolar, tak při zmínění slova dolar naběhne téměř každému automatická představa 

Spojených států amerických, ale již ne nějaký malý tichomořský ostrov, který ale 

používá stejnou měnu jako USA. Podobně bychom mohli zmínit i francouzský 

frank, který si nepředstavíme primárně jako platidlo zemí kdesi v Africe
20

. 

Ve vztahu ke geografii se neodmyslitelně váže i vztah s politikou, jelikož 

zde musíme brát v úvahu i organizaci měnových unií z hlediska jejich řízení a 

politických institucí jednotlivých členských zemí, které mají vliv na státní 

monetární politiku nebo mnohdy na řízení činnosti centrálních bank, které mají 

v rukách právě ekonomické operace se vztahem k měnám. Pak ale i nestabilita 

v politickém systému může zapříčinit nestabilitu v ekonomickém a potažmo tedy i 

v měnovém systému, což v případě měnových unií může ovlivnit všechny ostatní 

                                                 
17

 Viz. De facto měnové unie (str.16) 
18

 COHEN, Benjamin J. The geography of money. 1st ed. Ithaca: Cornell University, 1998, xv, 229 s. 

ISBN 0-8014-8513-4. (str.8) 
19

 COHEN, Benjamin J. The geography of money. 1st ed. Ithaca: Cornell University, 1998, xv, 229 s. 

ISBN 0-8014-8513-4. 
20

COHEN, Benjamin J. The geography of money. 1st ed. Ithaca: Cornell University, 1998, xv, 229 s. 

ISBN 0-8014-8513-4. (str.9) 
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členské státy. Rovněž na to je třeba se zaměřit ve snaze o určení toho, zda je 

měnová unie schopna přežití
21

. 

1.3.  Teritorialita měny 

 

Cohen ve své knize
22

 připodobňuje myšlenku striktně teritoriálních měn 

problematice hranic států a jednotlivých národů. Rovněž upozorňuje na to, že 

z historického hlediska bylo bráno, že každý národ má svou vlastní měnu. Na 

základě toho pak mnohdy existují předpoklady, že pokud systém v této podobě 

fungoval dříve, není třeba nic měnit (není třeba vzniku měnových unií) a vše bude 

fungovat i nadále. Pak by dále bez nutnosti unií mohla fungovat premisa jedna 

země-jedna měna
23

. Na druhou stranu je ale nutné vzít v úvahu to, jestli tyto měny 

byly v minulosti skutečně čistě národními měnami. Existovalo totiž mnoho 

kolonizovaných zemí, jak bude dále demonstrováno na konkrétních případech 

měnových unií
24

, které pak používaly měnu svého kolonizátora nebo takovou, která 

na ni byla alespoň nějakým způsobem přímo navázána. Tím ale představa čistě 

národních měn v minulosti ztrácí svůj význam a není ji možné aplikovat na všechny 

státy světa, jelikož alespoň těchto kolonizovaných států bylo v minulosti mnoho, 

jen co se týče Afriky, tak více jako polovina všech zemí. Pak je zde tedy 

předpoklad toho, že pokud stát používá cizí měnu (např. dolar), tak vzniká 

implikačně další předpoklad pro vytvoření unie států podobných. Tím by tedy bylo 

docíleno sjednocení států, které používají jednu shodnou měnu. Tím by 

v konečném důsledku mohlo dojít k usnadnění obchodu mezi nimi, což by těmto 

státům přineslo ekonomický prospěch. 

Příkladem existence společných měn v minulosti může být třeba Athénská 

stříbrná drachma, která byla první mezinárodní měnou a postupně se rozšiřovala ve 

starověku dále do Indie a severní Evropy
25

. Rovněž je možné uvést příklad 

společného základu mnohých měn, jímž je Thales z doby vlády Marie Terezie, 

který byl svým používáním v obchodních stycích postupně rozšířen na Střední 

                                                 
21

 COHEN, Benjamin J. The geography of money. 1st ed. Ithaca: Cornell University, 1998, xv, 229 s. 

ISBN 0-8014-8513-4. (str.10) 
22

 COHEN, Benjamin J. The geography of money. 1st ed. Ithaca: Cornell University, 1998, xv, 229 s. 

ISBN 0-8014-8513-4. (str.28) 
23

 One nation-one money 
24

 Viz. CFA frank (str.19) 
25

 COHEN, Benjamin J. The geography of money. 1st ed. Ithaca: Cornell University, 1998, xv, 229 s. 

ISBN 0-8014-8513-4. (str.29) 
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Východ a do Asie. Taktéž dal svým názvem základ pro označení amerického 

dolaru
26

. 

Cohen dále
27

 naznačuje, že by šancí pro malé státy mohl být vstup do 

měnových unií, což by mohlo napomoci zlepšení jejich ekonomické situace. Tyto 

státy by se tak mohly například lépe zapojit v rámci unie na světový trh. Měnové 

unie mohou být možností, jak jednodušeji vymezit hodnotu měny vůči ostatním. 

Pokud tedy dojde k vymezení „drobných“ národních měn vůči jedné silnější měně, 

kterou budou tyto ekonomicky slabší státy používat, dojde následně ke 

zjednodušení mezinárodního obchodu pro tyto státy a k usnadnění přepočtu 

směnného kurzu. S ekonomikou souvisí i další oblasti, čímž by se v konečné 

podobě mohlo očekávat zlepšení celkové situace těchto států. Ekonomická situace 

není ovšem jedinou součástí chodu a fungování státu, což bude znatelné následně 

na konkrétních příkladech měnových unií. Jsou zde totiž další neopomenutelné 

oblasti s výrazným vlivem na chod celého státu, jimiž je politická situace státu, 

celková úroveň vyspělosti a obyvatelstva se vztahem v infrastruktuře, právy apod. 

1.4.  Vestfálský model 

 

Přibližně v polovině 19.století došlo k novému nastavení politické geografie 

v Evropě, které znamenalo prosazení představy nation-state system. Souběžně s tím 

došlo ke změnám v chápání hlavních prvků organizace politického prostoru 

v otázce rozdílu mezi teritoriem samým o sobě a suverenitou státu. Dříve bylo 

území chápáno jakožto důležitý symbol síly státu, což bylo znatelné především v 

bojích a válkách o území, snaze dobývat stále nová a nová teritoria a kolonizaci. 

Pro manifestaci své síly dnes země využívají spíše jiných prvků, jimiž je například 

síly jejich ekonomiky, s tím související síly měny, úroveň vyspělosti státu 

v rozšíření a kvalitě infrastruktury, ve vzdělanosti apod. na druhou stranu však stále 

hlavním zdrojem moci státu zůstává neopomenutelně teritorium, zdroje nebo 

populace
28

. 

                                                 
26

 COHEN, Benjamin J. The geography of money. 1st ed. Ithaca: Cornell University, 1998, xv, 229 s. 

ISBN 0-8014-8513-4. (str.31) 
27

 COHEN, Benjamin J. The geography of money. 1st ed. Ithaca: Cornell University, 1998, xv, 229 s. 

ISBN 0-8014-8513-4. (str.31) 
28

 COHEN, Benjamin J. The geography of money. 1st ed. Ithaca: Cornell University, 1998, xv, 229 s. 

ISBN 0-8014-8513-4. (str.15) 
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Tento nový Vestfálský model fungoval přibližně v letech 1870 až 1970
29

 a 

symbolizoval představu národních měn každého státu. Tato idea byla ještě více 

umocněna v důsledku velké finanční krize a následně v důsledku Druhé světové 

války, kdy směna a kontrola kapitálu byla užívána k posílení exkluzivní role měny 

každého státu uvnitř jeho vlastních hranic. V posledních desetiletích je však možné 

zaznamenat spíše opačný trend, kdy dochází postupně k odstraňování měnových 

bariér, které brání volnému obchodu na finančních trzích na celém světě. Měnový 

systém je díky odstranění těchto nejrůznějších překážek více rozptýlený a 

propustný. 

1.5.  Možná deteritorializace a postupná ztráta významu geografie 

v systému měnových unií 

 

Cohen
30

 upozorňuje na to, že podobně jako politická suverenita, tak i 

monetární suverenita stále existují jako konstituční znaky. Podle Arjana 

Appaduraie
31

 může však postupně dojít k tzv. deteritorializaci. To je postupná nová 

organizace politického i měnového prostoru, kdy hranice jednotlivých uskupení 

přestávají kopírovat teritoriální hranice států. To je možné pozorovat na 

vznikajících uniích, ne pouze těch měnových, v posledních desetiletích. 

V souvislosti s tím pak Cohen
32

 zmiňuje i ekonomickou geografii a to, jak nám 

říká, jak je organizována ekonomická aktivita na světě. V této problematice hraje 

roli i to, jak je produkováno, distribuováno a spotřebováváno materiální bohatství 

v různých částech světa. To má následně souvislost s měnovými uniemi, ve kterých 

dochází k podpoře jednotlivých dílčích ekonomických odvětví, která nemusí být 

všechna a v dostatečné míře zastoupena ve všech zemích, čímž si země mohou 

navzájem v rámci unie vypomáhat. 

Jako konečný výsledek deteritorializace je pak myšlenka O’Briena v jeho 

knize End of Geography
33

, kde uvádí tři možné interpretace. Těmi je postupná 

                                                 
29

 COHEN, Benjamin J. The geography of money. 1st ed. Ithaca: Cornell University, 1998, xv, 229 s. 

ISBN 0-8014-8513-4. (str.34) 
30

 COHEN, Benjamin J. The geography of money. 1st ed. Ithaca: Cornell University, 1998, xv, 229 s. 

ISBN 0-8014-8513-4. (str.17) 
31

 COHEN, Benjamin J. The geography of money. 1st ed. Ithaca: Cornell University, 1998, xv, 229 s. 

ISBN 0-8014-8513-4. (str.17) 
32

 COHEN, Benjamin J. The geography of money. 1st ed. Ithaca: Cornell University, 1998, xv, 229 s. 

ISBN 0-8014-8513-4. (str.17) 
33

 COHEN, Benjamin J. The geography of money. 1st ed. Ithaca: Cornell University, 1998, xv, 229 s. 

ISBN 0-8014-8513-4. (str.20) 



 

14 

 

integrace trhu volnou soutěží a technickými inovacemi, čímž klesá význam fyzické 

lokace jako takové, finanční globalizace a zapojování se na trh „bez státní 

příslušnosti, čímž následně dochází postupně k poklesu významu státních orgánů, a 

zvětšování monetárních prostorů natolik, že jsou v konečném důsledku od sebe 

nerozeznatelné a pro státy je de facto nemožné prostoupit je celé. 

1.6.  Funkce měny a historické milníky peněz 

 

Jedním z neodmyslitelných milníků ve vývoji lidstva a společnosti, ve které 

existuje, je vznik peněz jakožto platidla. Tomu předcházel směnný trh, který byl 

postupně nahrazován primitivními přepočetními jednotkami pro směnu, až nakonec 

vznikly peníze jako platidlo v podobě, jak je známe dnes
34

. Tím se i víceméně 

vytratil problém, který souvisel s dřívější podobou směny, jímž byly vysoké 

transakční náklady
35

. Ve vztahu s touto problematikou pak můžeme najít souvislost 

mezi penězi, potažmo měnou, a sociologií. To především ve vztahu k důvěře, která 

byla důležitou součástí vzniku peněz. Lidé si museli důvěřovat, aby směnu 

nahradili měrnou počitatelnou jednotkou, jíž byly právě peníze, bylo nutné věci 

začít oceňovat, což by nemohlo fungovat bez vzájemné důvěry ve férovost tohoto 

oceňování. Z tohoto tvrzení vychází i vztah mezi důvěrou a měnovými uniemi 

v tom, že je nutné důvěřovat měnové unii, že nás nezradí, když do ní jakožto země 

vstupujeme
36

. Tento vztah pak platí vzájemné i naopak, jelikož měnová unie musí 

důvěřovat své členské zemi, že se bude chovat v nastavování své dílčí 

makroekonomické a monetární politiky tak, aby to korespondovalo se smýšlením 

celé unie do budoucna v těchto záležitostech. Na základě těchto sociologicky 

zabarvených vztahů může celá měnová unie následně lépe existovat. 

Měny mají tři základní funkce, které vykonávají bez rozdílu. Je jimi měna 

jakožto prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Právě směny 

může být mnohdy komplikovaná a ekonomicky nevýhodná pro danou zemi, která 

tuto určitou měnu používá, proto existují de facto měnové unie, kdy ekonomicky 

                                                 
34

 COHEN, Benjamin J. The geography of money. 1st ed. Ithaca: Cornell University, 1998, xv, 229 s. 

ISBN 0-8014-8513-4. (str.11) 
35
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slabší země přijímá měnu silnějšího státu za svou, jak bude ukázáno dále
37

. I na 

celou měnovou sféru můžeme nahlížet třemi různými způsoby, a to jako na 

teritoriální sféru, transakční sféru a autoritativní sféru. Teritoriální sféra naznačuje 

tradiční pojetí peněz ve významu „space-of-place“
38

, které je definováno politickou 

pravomocí vydávající vlády, což je založeno na politicko-geografické představě se 

základem ve státo-centristickém modelu Vestfálského systému
39

. Transakční sféra 

je pak prezentována jakožto relační pojetí peněz ve významu „space-of-flows“
40

, 

což je možné dále definovat jako přímý dosah měny ve smyslu jejího vlivu, jakožto 

prostor peněžních toků. Jako příklad je možné uvést americký dolar, který je možné 

jako platidlo používat i v jiných zemích světa, v těch, které samy dolar používají 

jakožto vlastní měnu, ale i v jiných zemích, kde je i snadno směnitelný za místní 

měnu. Konečně pak autoritativní sféra je novým konceptem, který vychází 

z kombinace transakcí a teritoriality. Je to mix funkčního rozměru s tím fyzickým 

do jedné směsi užití měny a její autority. Jsou zde pak začleněny oba zásadní vlivy 

na měnovou geografii, jimiž jsou trhy a vlády
41

. Monetární geografie závisí stejně 

na chování trhu, jako na politické autoritě. Obě tyto strany pak mají podstatný vliv 

na celý proces
42

. 
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2. Měnové unie 
 

2.1.  De facto měnové unie 

 

Měnové unie často vznikají jednostranným přijetím měny jiného státu, 

většinou většího a ekonomicky silnějšího. Takto „přebírají“ cizí měnu většinou 

právě malé a chudé státy, jak je tomu třeba v případě měnové unie v oblasti 

Karibského moře a Tichého oceánu, kde mnoho států používá americký dolar. Tuto 

měnovou unii tvoří jak nezávislé státy, tak závislá území jiných zemí, jimiž jsou 

třeba Britské panenské ostrovy, Americké panenské ostrovy nebo Americká Samoa. 

Dalšími členy této unie jsou Ekvádor, Panama, Salvador, Východní Timor, Turks a 

Caicos, Karibské Nizozemí, Portoriko, Severní Mariany a Guam. Podobně vznikla i 

měnová unie na jihu Afriky, kterou tvoří Jihoafrická republika, Zimbabwe, 

Svazijsko a Namibie, používající jihoafrický rand, nebo unie australských závislých 

území a nezávislých Kiribati, Tuvalu a Nauru, které mají jednotně jako svou měnu 

australský dolar a další. 

Podobně pak vznikají i měnové unie mezi větším státem a malým, který se 

nachází v jeho těsné blízkosti a používá měnu toho většího a silnějšího. Tak je tomu 

třeba mezi Švýcarskem a Lichtenštejnskem, jehož měnou je rovněž švýcarský 

frank. Dále je pak možné uvést používání arménského dramu na území Náhorního 

Karabachu, indické rupie v Bhútánu, ruského rublu v Abcházii a Jižní Osetii nebo 

turecké liry v Severním Kypru. Často se jedná o území, která nejsou uznána jako 

nezávislé státy a na jejich územích přetrvávají spory o nárok mezi více státy, jak 

můžeme vidět právě třeba v případě Náhorního Karabachu, který je dlouholetou 

příčinou sporů mezi Arménií a Ázerbájdžánem, jehož je i formálním územím. 

Jiným příkladem měnové unie, která ve skutečnosti není nijak pevně stanovenou 

měnovou unií, jako je třeba unie států používajících jako svou měnu euro v rámci 

Evropské unie, je například používání měn více států mezi sebou, jak je tomu mezi 

Brunejí a Singapurem, které obě používají shodně mimo své vlastní měny ještě 

měnu druhého státu (brunejský dolar a singapurský dolar). Podobně pak Palestinská 

unie používá měny Jordánska i Izraele (jordánský dinár a Izraelský šekel). 
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2.2.  Zaniklé měnové unie 

 

Na světě existuje několik měnových unií, je zde mnoho těch, o kterých 

mluvíme jako o de facto měnových uniích, můžeme ale zmínit i příklady těch, které 

dříve existovaly, dnes jsou však již měnovými uniemi zaniklými. Již v roce 1865 

vznikla Latinská měnová unie, která vznikla přijetím obecných nařízení k podpoře 

volného toku peněz přes hranice Latinské Ameriky. Tato nařízení byla přijata 

Francií, Belgií, Itálií a Švýcarskem, postupně se pak přidaly další státy, jako 

například Rumunsko a Řecko. To mělo napomoci mezinárodnímu obchodu se státy 

Latinské Ameriky, ze které se dováželo do Evropy mnoho komodit. Razily se 

společné zlaté a stříbrné mince, neexistovala však žádná omezení měnové politiky. 

Tato měnová unie pak zanikla vypuknutím první světové války na počátku 

20.století. Ve stejné době pak zanikla i další měnová unie, skandinávská, která 

existovala již od roku 1873 mezi Dánskem, Norskem a Švédskem. 

Další měnové unie pak zanikly buď jejich absorpcí do Evropské měnové 

unie nebo vstupem některého (nebo všech) původních členských států do této unie. 

Tak vznikla třeba unie mezi Belgií a Lucemburskem, která vznikla pár let po první 

světové válce v roce 1921 a fungovala na bázi toho, že bylo možné používat v obou 

zemích měnu té druhé (belgický frank a lucemburský frank). Podobně zanikla i 

měnová unie mezi Francií, Monakem a Andorrou s francouzským frankem, nebo 

britskou librou mezi Velkou Británií a Irskem, které je dnes součástí eurozóny. Jako 

příklad zaniklé měnové unie můžeme zmínit rovněž jen měsíc trvající společné 

používání československé koruny Českou republikou a Slovenskou republikou od 

1.ledna, kdy došlo k rozdělení těchto zemí, do 8.února 1993. Dále pak zanikly i 

mnohé menší multilaterální měnové unie v Africe, Asii a Karibiku. 

2.3.  Současné měnové unie 

 

Na základě charakteristiky Andrewa K. Rose
43

 je možné měnové unie 

stručně charakterizovat jako skupiny zemí, které sdílejí jednu měnu – jedny peníze. 

Navzdory tomu, že měnové unie jsou podle něj de facto něco nepřirozeného od 

doby, kdy státy začaly vydávat vlastní měny, počet měnových unií se na světě stále 

zvyšuje. V květnu 2005 bylo na základě výzkumu Mezinárodního měnového fondu 
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zjištěno, že asi 52 ze všech 184 zemí, které byly v té době součástí IMF, je členem 

některé z měnových unií. 

Na světě v současnosti existují pouze čtyři uskupení, která vydávají 

společnou měnu a provádějí společnou měnovou politiku. Těmi jsou právě čtyři 

měnové unie, mezi něž řadíme uskupení zemí Evropské unie, které používají jako 

svou jednotnou měnu euro, dvě měnové unie, které jsou navázány na dřívější 

francouzský frank, jimiž je unie CFP franku a CFA franku ve dvou pododnožích 

(CEMAC a WEAMU), a Východokaribská měnová unie (ECCU). Všechny tyto 

měnové unie jsou charakterizovány společnou centrální bankou, která pak vydává 

regionální měny. Existence společné měnové instituce a monetární politiky není 

však nutnou podmínkou pro existenci měnové unie. Tak fungují především tzv. de 

facto měnové unie, kdy země přijímá za svou měnu měnu jiného státu a monetární 

politika je pak následně prováděna státem, který vydává tuto přijatou měnu. Celý 

tento proces je nazýván dolarizací, jako příklad takových zemí je možno uvést 

Panamu, Ekvádor nebo Honduras, které jako svou vlastní měnu používají americký 

dolar
44

. 

Od přelomu tisíciletí je možné zaznamenat velký zájem v tvorbě měnových 

unií, především pak v Africe, ale i jinde na světě. Souběžně s tím se však stále víc a 

víc objevují diskuse o kladech a záporech v souvislosti s přijímání nových členů do 

již existujících skupin. Jedná se pak především o požadavky existujících měnových 

unií a důležitost flexibility trhu zboží a služeb pro společnou měnu. Jako možné 

měnové unie od budoucna jsou uvažovány mimojiné kupříkladu West African 

Monetary Zone (WAMZ), East African Community (EAC), která by měla být 

tvořena Keňou, Tanzánií, Ugandou, Rwandou a Burundi
45

, měnová unie členů 

uskupení Common Market for Eastern and Souther Africa (COMESA) nebo Africa-

Wide Common Currency 2020
46

. 
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3. Současné měnové unie 
 

3.1.  CFA frank 

 

Součástí měnových unií pod společenstvím CFA, neboli Communauté 

française d‘Afrique
47

, jsou země západní a střední Afriky. Jednou 

z nejpozoruhodnějších charakteristik této měnové unie je to, že má dlouhodobě 

fixní měnový kurz, který byl mezi podobnými uspořádáními na světě 

nejstabilnější
48

. Celá tato „franc zone“, jak je také tato měnový unie jinak 

nazývána, je dělena na dvě části, na dvě dílčí měnové unie. Jsou jimi WEAMU a 

CEMAC. Obě tyto měnové unie používají jako svou měnu měnu odvozenou od 

původní francouzské měny, jíž byl frank
49

. Součástí jsou i Komory
50

, které na 

základě ustanovení z roku 1979 přijaly za svou měnovou spolupráci s Francií, čímž 

se staly rovněž součástí franc zone. Nejsou ovšem součástí CFA franc zone a od 

roku 1994 zde došlo ke změně, na základě níž je směnný kurz vzhledem 

k francouzskému franku odlišný od toho, který je používán v CFA franc zone
51

. 

Zároveň se Komory staly součástí IOC, neboli Indian Ocean Commission – Komise 

pro Indický oceán. To vzniklo v roce 1984 a seskupuje právě Komory, Réunion, 

Madagaskar, Mauricius a Seychely. IOC vzniklo s myšlenkou pomoci rozvoji v této 

oblasti Indického oceánu na východě Afriky a zabývá se především ekonomickými 

a environmentálními otázkami společně se snahou o regionální kooperaci a 

integraci
52

 

Země, jež jsou součástí tohoto společenství na území Afriky, jimiž jsou 

v západní části WEAMU
53

 Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Pobřeží slonoviny, 
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Mali, Niger, Senegal a Togo, a ve střední části Afriky jakožto část CEMAC
54

 

Kamerun, Středoafrická republika, Republika Kongo, Rovníková Guinea, Gabon a 

Čad, jsou původními francouzskými koloniemi, které si i přes to, že po druhé 

světové válce postupně na přelomu 50. a 60.let minulého století získaly, podobně 

jako i jiné africké země, svou nezávislost na kolonizátorovi, jímž byla v tomto 

konkrétním případě právě Francie, zachovaly svou náležitost do francouzského 

měnového systému, což se díky jejich začlenění do CFA franc zone měnových unií 

zachovalo i dodnes
55

. Kromě dělení na WEAMU a CEMAC se často můžeme 

setkat i s rozdělením na CFA franc zone XOF a CFA franc zone XAF, což je 

označení podle kódu konkrétní používané měny. Toto názvosloví bude dále použito 

v kapitole, která se bude věnovat datům k unii WEAMU, neboli CFA franc zone 

XOF. Z doby koloniálního měnového systému zůstala i ustanovení systému 

vzájemných dohod mezi Francií a měnovými uniemi v CFA franc zone v Africe. 

Systém však prošel vývojem, zásadnější změny byly provedeny ale pouze jednou a 

to v roce 1994, kdy byla francouzská měna vystavena výrazné devalvaci měny
56

. 

Součástí měnové unie jsou i dva členové, kteří nebyli začleněni do původního 

systému. Jsou jimi Guinea-Bissau, která byla dříve portugalskou kolonií, a 

Rovníková Guinea, která byla španělskou kolonií. 

Každá ze dvou dílčích unií má svou vlastní dohodu s Francií a to nezávisle 

na té druhé. Rovněž má každá svou vlastní měnu a regionální instituce, jejichž 

existence je ukotvena na centrální banku každé z těchto dvou unií. Jednou za půl 

roku je svolávána schůze, které se na jedné straně účastní zástupci obou částí CFA 

franc zone a na straně druhé jsou to zástupci Francie. Tato setkání jsou 

uskutečňována za účelem přezkoumání ekonomické výkonnosti obou zón. Rovněž 

na těchto zasedáních vznikají zásadní usnesení, která jsou následně 

implementována do obou unií samostatně
57

. V obou uniích jsou však uplatňovány 

bez rozdílu stejné základní institucionální charakteristiky, kterými je pevné 

ukotvení na euro, jakožto na náhradu francouzské měny poté, co se Francie stala 

součástí měnové unie v rámci Evropské unie používající jako svou jednotnou měnu 
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právě euro, záruka směnitelnosti vázaná na francouzskou pokladnu a soubor 

právních, institucionálních a politických požadavků, které mají zajistit udržitelnost 

uspořádání
58

.  

V koloniální době vzniklo společné rozhodnutí vydávat jednotnou měnu na 

území zemí v rámci francouzských kolonií, což bylo provedeno především na 

popud toho, aby se bylo možné vyvarovat nutnosti neustálé přepravy a směny 

peněz mezi Francií a jejími koloniemi. Po druhé světové válce vznikly následně 

centrální banky pro západní Afriku a pro střední Afriku se sídlem v Paříži. Ty se 

tak staly základem pro budoucí jednotnou centrální banku obou částí CFA, pod níž 

existují i centrální banky pro obě dvě části, jak pro WEAMU, tak pro CEMAC
59

. 

Z historického hlediska byly všechny Francií kolonizované státy součástí široké 

franc zone, alespoň co se zemí subsaharské Afriky týče. Uskupení za jeho existence 

opustily pouze tři země, které si pak následně vytvořily a začaly vydávat vlastní 

měny. Jsou jimi Guinea, která unii opustila v roce 1958, Madagaskar v roce 1972 a 

Mauritánie v roce 1973. Jak již bylo řečeno, dnes je část CEMAC
60

 tvořena šesti 

státy, jimiž je Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Republika Kongo, 

Rovníková Guinea a Gabon. Rovníková Guinea je původní španělskou kolonií, na 

základě čehož se také součástí měnové unie stala až v roce 1985. Část WAEMU
61

 

je pak tvořena osmi státy, kterými je Benin, Burkina Faso, Pobřeží Slonoviny, 

Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal a Togo. Rovněž mezi těmito státy je jedna 

země, která nebyla dříve francouzskou kolonií. Guinea-Bissau byla v koloniálních 

letech pod dominancí Portugalska a součástí měnové unie CFA franc zone se stala 

až v roce 1997. 

Obě části, jak WEAMU, tak CEMAC, mají vlastní centrální banky. Ty mají 

původ již v koloniální minulosti zemí, kdy fungovaly od konce druhé světové války 

jakožto instituce BCEAO, neboli Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

– Centrální banka zemí západní Afriky, a BCEAC, neboli Banque Centrale des 

Etats de l’Afrique Centrale et du Cameroun – Centrální banka střední Afriky a 

Kamerunu. Obě prošly změnami po konci koloniálního vlivu Francie, WEAMU 
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hned v roce 1962 s úpravou o deset let později a CEMAC v roce 1972, kdy byla 

také centrální banka přejmenována na BEAC, neboli Banque des Etats de L’Afrique 

Centrale – banka zemí střední Afriky. Takto rozdělené zůstaly i po konci 

francouzské koloniální nadvlády, kdy si zachovaly unie svou měnu navázanou na 

francouzský frank. Obě centrální banky měly společné sídlo v Paříži, v pozdních 

70,letech byla tato sídla přenesena do Afriky, kdy se domovským městem BCEAO 

stal senegalský Dakar a BEAC Yaoundé v Kamerunu. Dohromady jsou pak 

navázány na francouzskou centrální banku. 

3.1.1. Hlavní institucionální a operacionální ustanovení 

 

CFA franc zone je nastavena vzhledem ke třem měnám, kterými jsou 

oba franky vydávané každou měnovou unií zvlášť a euro, na které jsou vázané. 

Dříve zde existovala fixace na francouzský frank, nyní jsou oba dílčí franky 

vázány na euro ve stejném směnném kurzu 655,957 za euro. CFA franky jsou 

vydávány dvěma na sobě zcela nezávislými centrálními bankami, díky čemuž 

jsou také rozdíly v názvu obou měn. Vystupují pod stejnou zkratkou CFA frank, 

pro část WEAMU je to však Franc de la Communauté Financière de l’Afrique, 

neboli frank finančního společenství Afriky, a pro část CEMAC je to Franc de 

la Coopération Financière Africaine, neboli frank africké finanční kooperace. 

Oba franky jsou rovněž nominálně směnné s eurem, ale ani přes jejich shodný 

směnný kurz s eurem nejsou přímo směnitelné mezi sebou. Francie vystupuje 

v systému jako garant ukotvení CFA franků na euro. V neposlední řadě též 

garantuje provozní účty každé z těchto dvou měnových unií, které jsou součástí 

francouzské státní pokladny. Z těchto účtů je následně umožněno čerpat 

měnovým uniím ve chvíli, kdy by byly vystaveny nedostatku ve vlastních 

rezervách. I když je teoreticky možné tyto účty přečerpat, existují zde záruky a 

restrikce, které mají za úkol právě zajištění životaschopnosti celého uspořádání. 

Mezi nejdůležitější z nich patří to, že alespoň 20 % pasiv musí být kryto 

zahraničními devizovými rezervami, alespoň 50 % zahraničních devizových 

rezerv musí pocházet z provozních účtů a v případě přečerpání jsou následně 

placeny sankce ze vzrůstajících úrokových sazeb
62

. Ačkoli zde existují společné 

limity dané fixním směnným kurzem a nařízeními s tím spojenými, každá ze 
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dvou dílčích centrálních bank je zodpovědná za provádění vlastní monetární 

politiky ve svém regionu. V tom je jejím úkolem rovněž zajistit síť bankovnictví 

na lokální úrovni. 

Po devalvaci francouzského franku v roce 1994 byly i měnové unie 

v rámci CFA franc zone nuceny zrychlit svou ekonomickou a finanční integraci 

v celé oblasti unie. Předlohou pro to byla i nařízení Evropské unie, která se 

začala v té době nově transformovat po podepsání Maastrichtských smluv na 

přelomu let 1992 a 1993. Bylo nutné zkoordinovat v každé z unií 

makroekonomické politiky a vytvořit jednotný trh. Druhotnými reformami pak 

byla tvorba místní infrastruktury a posilování lokálních institucí
63

. Ihned po 

devalvaci v roce 1994 začaly obě unie urychleně přijímat nové reformy. Ty měly 

zajistit dlouhodobou udržitelnost celého systému pomocí předpisů a nových 

institucí, které byly vytvářeny podle předlohy institucí Evropské unie. Klíčová 

nastavení probíhala ve dvou sférách, jimiž byly dohody o makroekonomických 

konvergenčních kritériích, která měla pomoci koordinaci makroekonomických 

politik unií do budoucna, a postupné zrušení stávajících omezení volného 

obchodu v každé z unií společně s vytvořením regionálního společného trhu 

mezi nimi
64

. 

Souběžně se snahou o naplňování těchto nových požadavků zde vznikly 

i nové instituce pro podporu skutečné integrace v každé z unií. Tím byla 

Ekonomická komise WEAMU a Ekonomický sekretariát CEMAC. Společně s 

tím vznikly i menší orgány, jimiž jsou třeba soudy a parlamenty, které dohlížejí 

na dodržování společné politiky a ekonomickou soutěž. Jejich role v celém 

integračním procesu však není tak velká, jako těchto dvou nových institucí. Po 

roce 1994 však v obou z unií přetrvávají překážky v integračním procesu, jejichž 

charakter je spíše fyzický. Jedná se o problémy v souvislosti se špatnou 

infrastrukturou, která zamezuje zlepšení dopravy mezi jednotlivými zeměmi, 

které tyto unie tvoří. Zde existuje i mnoho neobchodních bariér a problémy v 

lokálních institucích, které jsou způsobeny především nedostatečným 

financováním ze stran centrálních bank, které následně vede k úpadku dílčích 
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orgánů bankovního sektoru
65

. Problémy pro unie vznikají i z regionálních 

konfliktů a celkové politické a socioekonomické nestability v členských zemích, 

na což se zaměří další části práce věnované konkrétním datům pro jednotlivé 

členské země měnových unií. Země CEMACu se soustřeďují především na 

export ropy, země WEAMU zase na bavlnu, z čehož ale plynout některé 

ekonomické problémy, které jsou zapříčiněné změnami na trhu s ropou a 

v poslední době rovněž kvůli značnému poklesu světové ceny bavlny. 

Přibližně od roku 2005 je možné zaznamenat odlišnost v rychlosti 

postupu reforem v obou dílčích uniích. To má následně za důsledek znatelné 

rozdíly mezi těmito uniemi v oblasti celkového makroekonomického rámce 

jejich fungování a utváření hospodářských politik. WEAMU má mezi svými 

orgány ekonomickou komisi s jasně vymezenou rolí makroekonomického 

dohledu. Oproti tomu CEMAC má pouze jakýsi předstupeň této instituce, jímž je 

hospodářský sekretariát s méně zdroji. Po jednáních v roce 2007 je však do 

budoucna rozhodnuto o směřování v rámci CEMACu v obdobném směru, ve 

kterém kráčí WEAMU v institucionální oblasti. Základem je zejména posílení 

regionálních hospodářských politik
66

. 

Od roku 2003 vykazuje WEAMU rovněž mnohem větší pokrok 

v otázce instrumentů nepřímých monetárních politik. To znamená, že se 

postupně centrální banka této unie stále více osamostatňuje. I navzdory těmto 

rozdílům však existuje mezi oběma uniemi vzájemná dohoda v rámci CFA franc 

zone, která je zavazuje ke spolupráci na případných razantnějších změnách 

v celém systému
67

. I když obě tyto dílčí měnové unie sdílí společnou měnu, 

nedošlo mezi nimi k výraznějšímu prohloubení obchodu, stejně tak i kapitálové 

toky mezi nimi čelí mnoha restrikcím a přímá směna bankovek je zcela 

zakázána. Jak již bylo řečeno dříve, měny obou unií jsou jednoduše přímo 
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směnitelné s eurem pomocí fixního měnového kurzu, nejsou však směnitelné 

přímo mezi sebou samými, což i vyplývá z předchozího poznatku
68

. 

3.1.2. Konvergenční kritéria 

 

Jako základ konvergenčních kritérií CFA franc zone je možné zmínit 

čtyři hlavní body, které jsou pak ještě doplněny o dalších pět dodatečných 

kritérií. V otázce inflace byla kolem roku 2000 nastavena tzv. single-digit 

inflation, která vymezuje procentuální hodnotu inflace nižní než deset. To bylo 

v roce 2003 následně upraveno na 5% hranici. Hodnota hrubých rezerv je pak 

nastavěna jako hodnota dovozů za nejméně šest předchozích měsíců. Peněžní 

hodnota schodku veřejných financí má tvořit méně než 10 % hodnoty daňových 

příjmů za předchozí rok. Posledním kritériem je pak veřejný dluh, který nesmí 

přesáhnout 5 % hodnoty hrubého domácího produktu. Toto číslo bylo dáváno 

jako závazné kritérium do roku 2001, od roku 2002 přišla změna, na základě níž 

by tato hodnota neměla přesáhnout dokonce 4% hranici. 

Mezi dodatečná kritéria jsou zahrnuta ustanovení říkající, že hodnota 

daňových příjmů musí být alespoň 20 % z hodnoty hrubého domácího produktu, 

náklady na veřejnou zaměstnanost nemají přesáhnout 35 % z veřejných příjmů a 

podobně pak veřejné investice by neměly přesahovat 20 % hodnoty veřejných 

příjmů. Dalším kritériem je zajištění stability reálného měnového kurzu, která je 

přesně nastaven a vymezen vůči euru, se kterým jsou měny CFA franc zone 

směnitelné. Posledním dodatečným kritériem je pak zajištění poštovní reálné 

úrokové míry. 

3.1.3. CFA franc zone XOF – členské země 

3.1.3.1. Benin 

 

Většina zemí měnové unie CFA franc zone se stala francouzskými 

koloniemi již v 19.století. Jedinou výjimkou je Guinea-Bissau, která nebyla 

kolonií francouzskou, ale portugalskou. Svou nezávislost získala v roce 

1974, což je výrazně později, než všechny zbylé, které byly nezávislými 

státy již od roku Afriky, tedy od roku 1960. Benin se stal francouzskou 
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kolonií již v v 70.letech 19.století, nezávislost získal ještě pod jménem 

Dahomey, které bylo změněno na dnešní Benin až v roce 1975. Je největším 

producentem bavlny v Africe, z čehož pochází také většina jeho příjmů 

v ekonomice, která je téměř zcela závislá na zemědělství. Je však také téměř 

nejchudším státem a státem s jednou z nejméně rozvinutých ekonomik 

v Africe
69

. Benin je konstituční demokracií
70

. 

3.1.3.2. Burkina Faso 

 

Stejně jako Benin, tak i Burkina Faso získala svou nezávislost na 

Francii v roce 1960 a její největší příjmy v ekonomice mají svůj základ 

v zemědělství a pěstování bavlny. Její další ekonomické možnosti jsou však 

velmi limitované v důsledku jejích velmi omezených zásob přírodních 

zdrojů a nerostného bohatství. Stejně tak ji sužují i klimatické problémy, 

jelikož se nachází, stejně jako ostatní státy CFA franc zone, v tropickém 

podnebném pásu, což zapříčiňuje značné problémy pro zemědělství 

v období sucha
71

. Rovněž stejně jako v dalších afrických zemích jsou 

v Burkině Faso problémy politické, kdy vláda provádí výrazné restrikce 

v oblasti lidských a občanských svobod, je omezena svoboda tisku, 

sdružování a shromažďování
72

. 

3.1.3.3. Pobřeží slonoviny 

 

Pobřeží slonoviny je jedním z největších afrických producentů 

kávy. I když je formálně demokratickou republikou, lidská práva jejích 

obyvatel jsou však značně limitována, což je důsledkem mnoha konfliktů. 

V roce 2002 začal v Pobřeží slonoviny konflikt vyvolaný povstalci v severní 

části země
73

, kteří převzali kontrolu nad regionem a pokusili se o státní 

převrat. I přes ukončení konfliktu v roce 2004 je země dodnes značně 

                                                 
69

 COLEMAN, Denise Youngblood. 2014 Country Review: Benin. Country Watch, Inc. Houston, Texas, 

2014, 243 p. (str.8) 
70

 COLEMAN, Denise Youngblood. 2014 Country Review: Benin. Country Watch, Inc. Houston, Texas, 

2014, 243 p. (str.56) 
71

 COLEMAN, Denise Youngblood. 2014 Country Review: Burkina Faso. Country Watch, Inc. Houston, 

Texas, 2014, 250 p. (str.8) 
72

 COLEMAN, Denise Youngblood. 2014 Country Review: Burkina Faso. Country Watch, Inc. Houston, 

Texas, 2014, 250 p. (str.57) 
73

 COLEMAN, Denise Youngblood. 2014 Country Review: Côte d‘Ivoire. Country Watch, Inc. Houston, 

Texas, 2014, 266 p. (str.8) 



 

27 

 

politicky nestabilní, z čehož právě pramení to, že lidská práva v zemi nejsou 

rozvinuta v plném rozsahu
74

. Mezi ostatními zeměmi unie je také Pobřeží 

slonoviny jedinou zemí, která je na základě výzkumu Freedom Rankings 

z roku 2014 definována jako zcela nesvobodná země
75

. 

3.1.3.4. Guinea-Bissau 

 

Guinea-Bissau je sužována mnoha státními převraty, což v zemi 

způsobuje takřka trvale napjatou situaci. Vláda se sice snaží respektovat 

občanská a lidská práva svých obyvatel, zároveň však silně potlačuje 

opozici a kontroluje politické disidenty, kteří jsou v mnoha případech i 

úplně likvidováni. Rovněž jsou zde na denním pořádku velmi agresivní 

policejní zásahy a v zemi se ve velké míře vyskytují i případy zneužívání 

dětí a dětské práce. Stabilitě v regionu brání celkové špatné sociální i 

ekonomické podmínky
76

. 

3.1.3.5. Mali 

 

Mali je jednou z nejchudších zemí na světě vůbec. Francií byla 

dobyta již uprostřed 19.století, v roce 1959 vytvořila společně se Senegalem 

federaci, kdy následně jako ostatní země regionu i tyto dvě získaly 

nezávislost o rok později. V roce 1968 proběhl v Mali státní převrat, po 

němž byla nastolena vojenská diktatura až do roku 1992, kdy byl poprvé 

zvolen prezident v demokratických volbách. Po mnoha politických 

problémech však panuje v zemi od roku 2012 řízení státu na základě 

vojenské kontroly
77

. Mali je dnes konstituční demokracií, kterou však sužují 

problémy jako například špatné vězeňské podmínky, neefektivní soudnictví 

i dětská práce. Ekonomicky je jednou z nejchudších zemí světa, s čímž je 
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spojena i její značně nerozvinutí infrastruktura, neefektivní administrativa a 

korupce
78

. 

3.1.3.6. Niger 

 

Po získání nezávislosti na Francii v roce 1960 byla v Nigeru 

nastolena vláda jedné strany. Ta byla ukončena převratem v roce 1974, na 

jehož základě přišel vojenský režim, který byl dalším převratem v roce 1993 

opět změněn a vláda byla nastavena jako demokratická. Tak funguje dodnes, 

i když byla dalším vojenským převratem ohrožena již v roce 1996 a na tři 

roky se Niger vrátil k vojenskému řízení státu. Politická situace však není 

klidná ani dnes, v letech 2007 a 2008 probíhaly četné konflikty v severním 

regionu. Niger je rovněž jednou z nejchudších a nejzaostalejších států světa. 

Jeho ekonomika je zcela závislá na zemědělství, a jakožto geograficky čistě 

vnitrozemský stát
79

 nemůže využívat případný přístup k moři. V Nigeru se 

nacházejí jedny z největších světových ložisek uranu, což tvoří jeho největší 

část ekonomických zisků v exportech
80

. I když v Nigeru probíhají relativně 

svobodné a férové volby, je zde omezena svoboda slova, tisku a 

shromažďování. Rovněž má země problémy s případy dětské prostituce a 

dětské práce, podobně jako ostatní africké země
81

. 

3.1.3.7. Senegal 

 

Senegal byl pod kontrolou Francie již od počátku 19.století, její 

kolonií se stal v roce 1895 jakožto součást Francouzské západní Afriky. 

V roce 1959 společně s Francouzským Súdánem, dnešním Mali, vytvořil 

federaci, která o rok později získala nezávislost. Senegal má mezi ostatními 

jednu z nejstabilnějších ekonomik regionu, která má rovněž základ 

v zemědělství
82

. V politické oblasti je na tom země rovněž lépe než ostatní 

v regionu, její vláda respektuje lidská a občanská práva. Jsou zde však také 
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problémy, jako u ostatních, v zemi se vyskytují drobné vraždící skupiny a 

případy špatného zacházení s vězni. I když jsou práva občanů prezentována 

jako svobodná, nefunguje to stoprocentně a vláda svévolně potlačuje 

svobodu slova, tisku i shromažďování. Jsou zde i případy korupce, dětské 

práce a výraznějšího domácího násilí společně se zneužíváním dětí a 

dětskými svatbami
83

. 

3.1.3.8. Togo 

 

Togo se stalo v roce 1884 německým protektorátem, následně se ho 

na počátku první světové války zmocnila Velká Británie a Francie, které ho 

rozdělily tak, že západní část připadla Británii a zbytek Francii. Tato 

francouzská část je dnešním Togem s pluralitní demokracií
84

, druhá 

polovina Ghanou. Země je jednou z nejchudších na světě a rovněž jako 

ostatních v regionu i její ekonomika je závislá na zemědělství
85

. 

3.1.4. CFP franc zone 

 

CFP frank neboli měna unie Comptoirs Français du Pacifique (CFP, 

The Central Pacific Franc), je společnou měnou třech států, jimiž jsou Nová 

kaledonie, Francouzská Polynésie a Wallis a Futuna
86

. Všechny tři jsou 

zámořskými územími Francie, z jejíž měny je i měna této unie odvozena. Unie 

byla v průběhu své existence mnohokrát přejmenována, poslední variantou je the 

Pacific Financial Community, známá mimo jiné jako the Frech Pacific Banking 

Agreement. Ve Francouzské Polynésii byla historicky používána americká měna, 

která byla lokálně nazývána Tara
87

. Dále bude vidět vztah s americkou měnou 

v části Historie
88

. 
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Unie má svou vlastní centrální banku, jíž je IEOM, neboli Institut 

d’Émision d’Outre-Mer
89

, což je instituce se svou základnou Paříži. Tento 

institut byl založen v prosinci roku 1966 francouzskou vládou za účelem 

vydávání jednotné měny pro francouzská zámořská teritoria v Pacifiku. Kromě 

zemí měnové unie CFP franc zone je součástí i správa francouzských oblastí 

v jižních teritoriích Antarktidy. Jakožto centrální banka celé unie provádí IEOM 

všechnu politiku s tím související v oblasti vydávání jednotné měny, 

poskytování ekonomických, finančních a statistických dat o unii, celkový dozor 

nad bankovním systémem, provádění monetární politiky a poskytování služeb 

centrální banky pro celou oblast, společnosti, individuální osoby i veřejné 

instituce. IEOM vydává CFP frank jakožto měnu, jejíž směnitelnost je 

garantována Francouzskou republikou. Směnný kurz je pevně ukotven přesným 

poměrem na euro, jakožto na měnu v současnosti Francouzskou republikou 

používanou. Poměr je 1000 F CFP = 8,38 euro – 1F CFP = 0,00838 euro. 

Jakožto centrální banka rovněž dohlíží na množství a kvalitu peněž v oběhu. 

IEOM má rovněž za úkol dohlížet na systém tak, aby byla zajištěna jeho 

stabilita. S tím souvisí i garance záruky záloh a úspor
90

. 

3.1.4.1. Historie 

 

IEOM navazuje na tradici Indočínské banky, která měla bankovní 

privilegium v dané oblasti již v 19.století, kdy dohlížela na obchod mezi 

Francií a oblastí Asie a Tichomoří. Indočínská banka zahájila svou činnost 

již v roce 1888, po druhé světové válce byla obnovena její činnost v oblasti 

vydávání peněž v regionu, což si udržela ve francouzských zámořských 

územích v Pacifiku až do roku 1967, kdy byla nahrazena IEOM. Založením 

IEOM jakožto centrální banky pro tuto oblast bylo posílení měny CFP frank 

v zámořských teritoriích Francie, čímž byla rovněž podpořena lokální 

úvěrová politika přizpůsobená hospodářským podmínkám oblasti. Samotná 

měna CFP frank byla vytvořena ustavujícím dekretem 26.prosince 1945 při 

příležitosti devalvace francouzského franku, čímž byla zachována parita 

měny v těchto územích vůči americkému dolaru, který měl v oblasti 

významný vliv v období druhé světové války.  
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CFP frank měl od konce druhé světové války až do roku 1949 

pevný směnný kurz s americkým dolarem v poměru 1 USD = 49,6 F CFP, 

naopak kurz CFP franku s francouzským frankem byl proměnlivý s každou 

další devalvací francouzského franku. Od roku 1960 byl mezi CFP frankem 

a francouzský frankem fixní kurz v poměru 100 CFP = 5,50 FRF, což platilo 

až do ledna 1999, kdy byla ve Francii přijata jakožto měna euro, čímž byl 

celý vztah předefinován. Stále však zůstalo pevné navázání CFP franku na 

měnu používanou ve Francii, tedy nově pevné navázání na euro. 

Směnitelnost CFP franku je garantována francouzskou státní pokladnou. 

Rovněž je celý vztah zahrnut v dodatku k Maastrichtské smlouvě, která 

definuje to, že si Francie zachovává výsadu měnové emise ve svých 

zámořských územích podle vnitrostátních předpisů
91

. Mince, které jsou 

dodnes používané ve Wallis a Futuna i ve Francouzské Polynésii jsou velmi 

podobné euromincím
92

. 

Dříve byla měna používána ještě na Nových Hebridách, které se 

však od unie odčlenily v roce 1969 a přijaly následně v roce 1982 jako svou 

oficiální měnu frank Vanuatu Vatu
93

. 

3.1.4.2. Ekonomika zemí CFP franc zone 

 

Ekonomika Nové kaledonie je jednou z největších v oblasti Jižního 

Pacifiku. V roce 2009 dosahovala úroveň jejího hrubého domácího produktu 

na obyvatele 3,1 milionu CFP franků, což je přibližně 26 tisíc euro. To 

odpovídá hodnotě vyšší, než jakou vykazuje třeba Nový Zéland ve stejném 

období. Asi 12 % z HDP Nové Kaledonie pak tvoří stavebnictví. Země 

rovněž zabezpečuje asi čtvrtinu všech celosvětových dodávek niklu. Kvůli 

svým nepříznivým podmínkám pro zemědělství tvoří asi pětinu všech 

importů do Nové Kaledonie potraviny. 

Francouzská Polynésie je pátou největší ekonomikou v asijsko-

tichomořském regionu. Hlavní část jejích příjmů pochází z turismu a značné 

finanční podpory z Francie. Největší část jejího vývozu tvoří černé tahitské 
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perly, které například v roce 2008 tvořily dokonce z hlediska objemu všech 

jejích exportů více než polovinu, asi 55 %.  

Oproti předcházejícím, Wallis a Futuna má jednu z nejmenších 

ekonomik v celém regionu. V roce 2005 byla hodnota jejího hrubého 

domácího produktu na obyvatele pouhých 12 tisíc amerických dolarů. 

Obyvatelstvo této země je zcela závislé na zemědělství, dokonce více než 80 

% tamních obyvatel pracuje na farmách nebo se živí rybolovem. Rovněž je 

zde patrný největší nepoměr v obchodu, kdy třeba za rok 2007 nevykazoval 

tento stát žádné exporty. Finanční podpora od Francie tvoří největší podíl na 

HDP země. Stejně tak je tomu i u ostatních dvou. 

3.1.5. Východokaribská měnová unie 

 

Východokaribské státy Anguilla, Antigua a Barbuda, Dominika, 

Grenada, Montserrat, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie a Svatý Vincenc a 

Grenadiny společně tvoří měnovou unii. Unie je tvořena šesti nezávislými státy a 

dvěma zámořskými teritorii Velké Británie, jimiž jsou Anguilla a Montserrat
94

 

95
. Tato východokaribská měnová unie vydává pro tyto země jednotnou měnu, 

jíž je východokaribský dolar. Státy mají i společné peněžní instituce, v jejichž 

čele stojí společná centrální banka
96

. Z 5.června 1983 vzešlo společné 

prohlášení, které je známé pod názvem Bank Agreement 1983
97

, na kterém se 

dohodly všechny členské státy. Úmluva je prohlášením o společné jednotné 

měně a ustanovením jednotné centrální banky, který má tu moc vydávat a 

spravovat tuto jednotnou měnu, zabezpečovat její mezinárodní hodnotu, 

podporovat celkovou monetární stabilitu celé unie a nastavovat peněžní systém 

tak, aby napomáhal dalšímu vývoji všem zemím, které jsou součástí této unie
98

. 

První dohoda o jednotné unii však pochází již z roku 1965, kdy byla ustanovena 

společná jednotná měna.  

Dohoda obsahuje i ustanovení týkající se vztahu centrální banky 

s vládami členských zemí, kdy si centrální banka zachovává moc získat, držet a 

jakkoli disponovat s hmotným i nehmotným majetkem, schopnost vystavovat 
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půjčkové fondy členským zemím, regulovat bankovní systém jménem a ve 

spolupráci právě s vládami členských států
99

. Cílem banky je pak regulovat 

dostupnost peněz a úvěrů pro členské země, podporovat a udržovat monetární 

stabilitu, stejně tak i právě výše zmíněné úvěry a podmínky pro směnu
100.

 

Peněžní jednotkou unie je ustanoven východokaribský dolar, který je dělen na 

100 centů a má fixní vnější hodnotu
101

. Banka má své výlučné právo vydávat 

měnu v teritoriích, která jsou součástí unie. Hodnota měny je stanovena vůči 

americkému dolaru ve fixním směnném poměru 1 USD = 2,7 EC$
102

. 

Finanční systém zahrnuje kromě centrální banky také domácí banky 

členských států a ty, které zajišťují mezinárodní finanční služby, pojišťovny, 

stavební spořitelny a další dílčí instituce. Kromě jednotného zákona, který vzešel 

z dohody členských zemí v roce 1983, je zde mnoho dílčích zákonů a 

ustanovení, které vycházejí z bankovního systému jednotlivých států a řeší 

regionální bankovní záležitosti. Nová bankovní legislativa byla přijata 

v členských státech mezi lety 1988 a 1992, její ustanovení jsou souhrnně 

označována jako Jednotný bankovní akt
103

. Byla tak nastavena vyšší 

harmonizace celého systému, který byl ještě upraven po roce 2004 podle 

předlohy principů Basel Evropské unie
104

.  

I když zde existují tyto jednotící prvky, finanční sektor byl roztříštěný 

mezi osmi členskými státy, které měly každý svůj vlastní finanční trh. 

Důsledkem toho je však omezení možného rozvoje v regionu. Jednotící prvky 

byly nastaveny až na počátku devadesátých let minulého století. Centrální banka 

unie se snaží rozvíjet a vyvíjet další integrační kroky v unii, které mají ve finále 

vést k jednotnému finančnímu prostoru. K tomuto účelu rovněž vznikla nová 

instituce, jíž je odbor finančního rozvoje podnikání105. V roce 2007 

zaznamenaly ekonomiky členských států této východokaribské měnové unie růst 

o hodnotě 5,2 %, zatímco následující rok v důsledku finanční krize vykazovala 

unie růst ekonomiky pouhých 1,7 %. To bylo způsobeno především poklesem 
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příjmů ze stavebnictví a cestovního ruchu, které společně tvoří hlavní součást 

ekonomik členských států. Oproti tomu zde byl růst v odvětvích jako například 

zemědělství nebo bankovní sektor společně s pojišťovnictvím
106

. 

Dohodou mezi Mezinárodním měnovým fondem a centrální bankou 

východokaribské měnové unie bylo na přelomu let 2009 a 2010 zavedení 

pevného fiskálního postoje všech členských států. Země tak stále pokračují 

v konsolidaci svých ekonomik. To je prováděno na základě hlavních předpisů 

měnové unie a osmibodovým stabilizačním programem podpory růstu
107

. 

Celkový fiskální deficit mírně narost, v roce 2011 tvořil hodnotu 1,7 % HDP, 

což je navýšení o 0,2 % oproti předešlému roku. Celková výše vládního dluhu se 

změnila z 89,2 % v roce 2010 na 85,3 % pro rok 2011
108

. Celkové příjmy se 

zvýšily o 7,9 % na 24,6 % HDP, což bylo způsobeno především vysokým 

daňovým i nedaňovým příjmům ve vztahu ke snížení výdajů
109

. 

3.1.6. Evropská měnová unie 

 

V Evropě můžeme nalézt počátky měnových unií již v 19.století. jako 

první vznikla na území Evropy Románsko-evropská měnová unie, kterou v roce 

1865 společně založily čtyři státy, jimiž byla Belgie, Francie, Itálie a Švýcarsko. 

Tato unie vznikla pro zachování bimetalizmu, což jsou jak zlaté, tak i stříbrné 

mince, které byly dříve používány pro udávání hodnoty. Tyto země chtěly 

zachovat starý způsob a nepřistoupit pouze na ty zlaté, jako to v té době udělala 

třeba Velká Británie, která byla první evropskou zemí, která od starého systému 

upustila a zavedla zlatý standard. V roce 1868 se následně k této unii přidalo 

Řecko. Konec unie nastal v důsledku Francouzsko-německé války v letech 1870 

až 1871. Definitivně unie zanikla v roce 1878 a její bývalé členské země rovněž 

přistoupily na používání zlata jakožto měnového standardu
110

. Druhou 

z evropských měnových unií 19.století byla unie skandinávských zemí z roku 
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1973, jejíž součástí bylo Dánsko, Norsko a Švédsko
111

. Tato unie byla založena 

jakožto součást skandinávského hnutí, které se snažilo zachovat korunu jakožto 

společný symbol. Tato měnová unie zanikla v roce 1924 v důsledku problémů 

způsobených první světovou válkou
112

. 

Od roku 1957 se postupně v rámci Evropského společenství začaly 

odstraňovat překážky pohybu zboží, služeb a financí, což bylo jakýmsi 

předstupněm pro budoucí měnovou unii, která by stejně jako Evropské 

společenství sdružovala evropské státy. Konečným cílem bylo vytvoření 

společné měny, jejímž účelem mělo být posílení hospodářských vazeb mezi státy 

a i vyrovnání se s problémy v souvislosti s různorodostí kurzů měn jednotlivých 

zemí
113

. Na počátku 90.let 20.století zažila Evropa náhlé šoky v důsledku 

spekulativních útoků, které se staly častým problémem u zemí s fixním 

měnovým kurzem. To způsobilo destabilizaci celého systému
114

. V Evropské 

unii byl zaveden systém pevného kurzu, kterémus e následně měly podřídit 

ekonomiky členských států, čímž bylo nastaveno příznivé prostředí pro 

jednotnou měnu, tedy euro
115

. Tato nová politika měla základy v pádu 

bretoonwoodského systému
116

. Jeho otřesy přivedly k myšlence a následnému 

rozhodnutí o vytvoření Evropského měnového systému. Toto rozhodnutí bylo 

ratifikováno již v roce 1978 německým kancléřem Helmutem Schmidtem a 

francouzským prezidentem Valérym Giscardem d‘Estaingem
117

. 

V rámci Maastrichtské smlouvy byla 1.ledna 1999 přijata část týkající 

se měnové unie, základu fungování Evropské centrální banky i podmínek, za 

kterých bude následně zahájena měnová unie
118

. Monetární politika měnové unie 

tedy leží v pravomocích Evropské centrální banky, jejímž hlavním cílem je 

                                                 
111

 BALDWIN, Richard E a Charles WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace. 4. vyd. Praha: Grada, 

2013, 580 s. ISBN 978-80-247-4568-8. (str.317) 
112

 BALDWIN, Richard E a Charles WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace. 4. vyd. Praha: Grada, 

2013, 580 s. ISBN 978-80-247-4568-8. (str.318) 
113

 SAMUELSON, Paul Anthony a William D NORDHAUS. Ekonomie. 18. vyd. Praha: Svoboda, 2007, 

xxiii, 775 s. ISBN 978-80-205-0590-3. (str.637) 
114

 SAMUELSON, Paul Anthony a William D NORDHAUS. Ekonomie. 18. vyd. Praha: Svoboda, 2007, 

xxiii, 775 s. ISBN 978-80-205-0590-3. (str.636) 
115

 SAMUELSON, Paul Anthony a William D NORDHAUS. Ekonomie. 18. vyd. Praha: Svoboda, 2007, 

xxiii, 775 s. ISBN 978-80-205-0590-3. (str.636) 
116

 SAMUELSON, Paul Anthony a William D NORDHAUS. Ekonomie. 18. vyd. Praha: Svoboda, 2007, 

xxiii, 775 s. ISBN 978-80-205-0590-3. (str.636) 
117

 BALDWIN, Richard E a Charles WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace. 4. vyd. Praha: Grada, 

2013, 580 s. ISBN 978-80-247-4568-8. (str.352) 
118

 BALDWIN, Richard E a Charles WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace. 4. vyd. Praha: Grada, 

2013, 580 s. ISBN 978-80-247-4568-8. (str.397) 



 

36 

 

udržování cenové stability
119

. Byla stanovena Evropská měnová jednotka ECU, 

která byla nejdříve nastavena vzhledem k americkému dolaru v poměru 1:1
120

. 

Současně s ustanovením unie byla dána i konvergenční kritéria, jakožto 

minimální požadavky, které musí země splnit, pokud chtějí vstoupit do měnové 

unie. Její základ hned v roce 1999 vytvořilo jedenáct států, ke kterým se 

následně v průběhu let až do současnosti přidalo dalších sedm zemí
121

. 

Těmito minimálními konvergenčními kritérii je stanovení, že země pro 

svou kvalifikaci na členství musí splňovat následující požadavky: míra inflace 

by neměla překročit o více než 1,5 procentního bodu průměr třech nejnižších 

měr inflací mezi členskými zeměmi Evropské unie
122

, dlouhodobá úroková 

sazba by neměla překročit o více než 2 procentní body průměr úrokových sazeb 

třech zemí s nejnižší mírou inflace, země musí dokázat udržet svůj měnový kurz 

připoutaný k měnám svých budoucích partnerů, jimiž jsou členské státy 

Evropské měnové unie; to by mělo být naplňováno během dvou let, přičemž 

dílčí podmínkou je to, že by země neměla dosáhnout tohoto požadavku 

s využitím devalvace vlastní měny, dále by rozpočtové deficity neměly překročit 

3 % HDP země a rovněž veřejný dluh by neměl překročit hranici 60 % HDP 

země
123

. 

Prvními zakládajícími členy bylo jedenáct zemí, jak již bylo řečeno 

dříve. V roce 1999 tedy měnovou unii vytvořilo Německo (včetně Helgolandu, 

Rakousko, Belgie, Španělsko (včetně Baleárských ostrovů, kanárských ostrovů, 

Ceuty a Melilly), Finsko (včetně Alandských ostrovů), Francie (včetně 

Francouzské Guyany, Guadeloupe, Svatého Martina, Svatého Bartoloměje, 

Martiniku, Reunionu, Saint-Pierre a Miquelonu, Mayotte a Monaka), Irsko, 

Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a Portugalsko (včetně Azorských ostrovů a 

Madeiry). Následně se v roce 2001 připojilo Řecko, v roce 2007 Slovinsko, 2008 
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Kypr a Malta (včetně Goza a Comina), 2009 Slovensko, 2014 Lotyšsko a jako 

poslední v roce 2015 Litva
124
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4. Data 
 

4.1.  Politická data 

 

Pro analýzu dat jednotlivých měnových unií bude nahlíženo na čtyři možné 

druhy dat. Těmi jsou data politického charakteru, ekonomického charakteru, 

sociálního a geografického charakteru. Politická data budou analyzována v šesti 

základních skupinách, jimiž je voice and accountability
126

, political stability and 

absence of violence/terrorism
127

, government effectiveness
128

, regulatory quality
129

, 

rule of law
130

 a control of corruption
131

. Data v těchto skupinách budou 

analyzována za roky 2004 až 2013. K těmto šesti kritériím pak bude v politické 

skupině analyzovaných dat přiřazena ještě charakteristika země na základě jejího 

postavení v žebříčku Fragile States Index
132

 pro rok 2014. 

Na základě dat bude následně provedena komparace vybraných měnových 

unií, jimiž je měnová unie CFA franc zone XOF, tvořená státy Benin, Burkina Faso, 

Guinea-Bissau, Pobřeží slonoviny, Mali, Niger, Senegal a Togo, a 

Východokaribská měnová unie, tvořená státy Antigua a Barbuda, Dominika, 

Grenada, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Anguilla 

a Montserrat, přičemž pro dvě poslední zmíněné nejsou data k dispozici, proto pro 

závěry o celé měnové unii budeme vycházet z analyzování dat pro zbylých šest 

zemí, které jsou i podílem na měnové unii dostačujícím reprezentativním vzorkem. 

Celá komparace bude probíhat tak, že nejdříve budou analyzována data 

jednotlivých měnových unií a následně až bude provedena komparace výsledků 

těchto dílčích analýz mezi oběma uniemi. Jelikož je naším cílem ověřit na základě 

všech dat v těchto čtyřech skupinách, jestli jsou tyto měnové unie životaschopné a 

následně pomocí výsledků a další analýzy měnových unií, které jsou plánovány do 

budoucna, zjistit, jestli ty nově vzniklé budou moci nejspíše fungovat do budoucna, 

budeme při analýze postupovat následovně. 
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Z každého kritéria můžeme zjistit, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými 

zeměmi, které ty jednotlivé měnové unie tvoří. Pro vyšší životaschopnost 

uvažujeme, že by mezi zeměmi neměly být vysoké rozdíly, přičemž jakožto 

„vysoký rozdíl“ jsou chápány hodnoty, kdy je rozdíl mezi hodnotami pro zemi 

s nejvyššími hodnotami a pro zemi s nejnižšími hodnotami nepřesahující 

dvojnásobek/polovinu. Jednoduše řečeno, jakožto vysoký rozdíl je chápán ten 

výsledek, kdy země s nejvyššími hodnotami vykazuje tyto hodnoty více nebo rovno 

dvojnásobku hodnot, které vykazuje země s těmi nejnižšími. Pokud bude nalezen 

takovýto rozdíl, již bude zemi přiřazeno pomyslné „minus“, které ji staví do světla 

neživotaschopnosti (nebo velmi snížené životaschopnosti) do budoucna. Pokud 

bude měnová unie ve výsledku shledána „minusovou“ ve více než polovině všech 

kritérií, bude ve výsledku této analýzy označena za neživotaschopnou. Tato analýza 

bude ve skupině stávajících měnových unií provedena pro dvě výše zmíněné 

měnové unie, mezi nimiž bude tímto způsobem provedena finální komparace. 

Tímto způsobem budeme analyzovat data pro prvních šest zmíněných 

politických kritérií a ekonomická kritéria. Fragile States Index
133

 budeme 

analyzovat na základě výsledků, které nám dává přímo tento index. Na jejich 

základě můžeme zjistit pořadí 178 států světa. Jakožto stabilní státy jsou 

charakterizovány ty, jejichž výsledný index je nižší než 60, ty ostatní jsou buďto 

s výstrahou nebo již přímo zhroucené. Proto také těm, jejichž výsledná hodnota je 

vyšší než 60 budeme přiřazovat „minus“ a následně postupovat stejně jako 

v předchozím případě. Riziko zhroucení státu budeme pro analýzu brát jakožto 

možný prvek narušující, či přímo ohrožující, životaschopnost dané měnové unie. 

Jako další politická kritéria můžeme nahlížet hodnocení zemí světa na 

základě dvou indexů, jimiž jsou Political Risk Index (Index politických rizik) a 

Political Stability index (Index politické stability), a žebříčku států podle svobody 

(Freedom Rankings). Každé zemi jsou na základě dílčích charakteristik, které 

budou uvedeny dále u metodologie konkrétních indexů, přiřazeny určité body. 

Z výsledného bodového zisku vznikne finální koeficient, který na příslušné škále 

(liší se podle konkrétního indexu) naznačuje postavení konkrétního státu mezi 

ostatními hodnocenými. Díky těmto indexům můžeme konečně říci jak to, jestli 

jsou mezi zeměmi spíše podobnosti nebo rozdíly, tak i reálné postavení zemí 
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z hlediska právě politických rizik, stability a svobody v tom konkrétním státě. 

Hodnocení měnových unií na základě těchto indexů bude tedy probíhat jak slovně, 

kdy bude zhodnocena situace zemí podle postavení v žebříčku, tak empiricky jako 

u ostatních charakteristik. Tyto empirické vztahy budou vzhledem k malému 

rozsahu škály u všech indexů (maximální rozsah je 0 až 10) hodnoceny na základě 

výpočtu rozdílu mezi průměrem a nejvyšším či nejnižším indexem dílčích zemí, 

které jsou součástí unie. Jako maximální přípustný rozdíl je stanoven rozdíl 1,5 

(plus i minus) od průměrné hodnoty všech členských zemí unie pro daný index. 

Pokud bude tento rozdíl vyšší, bude unii pro daný index přiřazeno výsledné 

„minus“, v ostatních případech „plus“. 

4.1.1. Political Risk Index – Index politických rizik 

 

PRI je proprietární index měřící míru rizika pro vlády, korporace i 

investory, na základě mnoha politických a ekonomických faktorů. Každému 

kritériu jsou přiděleny body, podle nich pak následně země získá určité skóre od 

0 do 10, přičemž 0 značí největší politické riziko a 10 nejmenší. Faktory jsou 

politická stabilita, politická reprezentace, demokratická odpovědnost, svoboda 

projevu, bezpečnost a kriminalita, riziko konfliktu, lidský rozvoj, jurisprudence a 

transparentnost předpisů, ekonomické podmínky, zahraniční investice, 

pravomoci hlavy státu a korupce
134

. 

4.1.1.1. Celková metodologie indexu politických rizik 

 

Výpočet PRI na základě kombinací následujících politických rizik: 

Politická stabilita – zaznamenání mírových změn politických sil, 

schopnosti vlády udržet se ve vedení a provádět politiku jakožto výsledek 

vztahu mezi exekutivou a legislativou, možnost podpory ze strany veřejnosti 

v souvislosti s riziky státního kolapsu. 

Politická reprezentace – volební práva, svobodnost a spravedlivost 

voleb, účast více politických stran a uskupení na volbách a vliv zahraničních 

sil na ně. 
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Demokratická odpovědnost – dodržování politických práv, 

lidských práv, občanských svobod, dohromady to vše v souvislosti 

s nastavením ústavního systému. 

Svoboda projevu – svoboda médií a svoboda projevu obyvatel, 

právo na disent a vyjádření politické opozice, ústavní ochrana tohoto 

systému svobod. 

Bezpečnost a kriminalita – do jaké míry jsou v zemi zajištěny 

bezpečnostní mechanismy pro případ potřeby jejich nasazení, jak je 

zajištěna bezpečnost občanů dané země, jak je zajištěno právo a pořádek 

v zemi, aniž by bylo nutné uchýlit se k mimosoudním opatřením. 

Riziko konfliktu – přítomnost konfliktů v zemi, jejich 

zaznamenání, občanské nepokoje, hrozba války, ohrožení stability 

případným interním nebo externím napětím, hrozba terorismu a povstání. 

Lidský rozvoj – kvalita života, přístup ke vzdělání, socio-

ekonomické podmínky, postavení žen a dětí ve společnosti. 

Jurisprudence a transparentnost předpisů – nestrannost právního 

systému, míra transparentnosti v rámci regulačního systému země a 

trvanlivost této struktury. 

Ekonomické podmínky – hospodářská stabilita, možnosti pro 

investice, míra znárodnění průmyslu, vlastnická práva, rozvoj pracovní síly. 

Zahraniční investice 

Pravomoci hlavy státu 

Korupce – míra korupce v zemi, případné úsilí vlády vynaložené 

na boj s touto korupcí a dalšími nesrovnalostmi v zemi. 

4.1.2. Political Stability Index – Index politické stability 

 

PSI je proprietární index měřící úroveň dané země z hlediska stability 

politického systému, úrovně řádné správy země a věcí veřejných, ústavního 

pořádku, dodržování lidských práv a celkové síly a vyspělosti demokracie. 

Hodnotí se zde úroveň mírového přechodu dané země k jinému politickému 

systému, schopnost vlády udržet se u moci, prováděná politika vládou, rizika 

kolapsů vlády, míra domácího násilí, nestability systému, míra hrozeb terorismu 

a další. Všem kritériím je přidělován určitý bodový zisk, jehož kombinací vzniká 

hodnota přiřazená dané zemi, jejíž úroveň se pohybuje mezi 0 a 10, přičemž 0 
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značí nejnižší úroveň politické stability a 10 značí nejvyšší úroveň politické 

stability
135

.  

4.1.2.1. Celková metodologie indexu politické stability 

 

Výpočet PSI na základě kombinací následujících rizik politické stability: 

Zaznamenání mírových přechodů politických systémů – svobodné 

a spravedlivé volby, dodržování politických dohod. 

Demokratičnost zastoupení, přítomnost nástrojů demokracie, 

systémová odpovědnost. 

Dodržování lidských práv, respektování občanských práv. 

Síla systému jurisprudence – dodržování ústavního pořádku, 

správa věcí veřejných. 

Schopnost vlády zůstat u moci, její provádění politiky, riziko 

důvěryhodnosti dané vlády, rizika kolapsu vlády – otázka vládní stability a 

toho, jestli je země považována za „neovladatelnou“. 

Hrozba převratů a povstání v zemi. 

Úroveň nekontrolované trestné činnosti, korupce. 

Hrozba terorismu a další záležitosti ohrožující národní 

bezpečnost. 

Vztah k regionálním mocím, vztah k mezinárodním 

společenstvím, záznam o bilaterální a multilaterální spolupráci 

s ostatními. 

Míra ekonomických rozbrojů – ekonomické a finanční výzvy. 

 

4.1.3. Freedom Rankings – Žebříček zemí podle svobody ve světě 

 

FR je pořadí zemí na základě výzkumu Freedom House, které 

kvantifikuje politické svobody a občanská práva v jednom kombinovaném 

indexu. Součástí jsou dva ukazatele, kterými je PR – Political Rights a CL – 

Civil Liberties, neboli politická práva a občanské svobody dané země. Té je 
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přidělena hodnota pro každý ukazatele na škále od 1 do 7, přičemž 1 představuje 

nejvíce svobodnou zemi a 7 naopak tu nejméně svobodnou
136

. 

4.2.  Ekonomická data 

 

Pro analýzu ekonomických dat bude čerpáno ze čtyř ekonomických 

ukazatelů, jimiž je konstantní hrubý domácí produkt na obyvatele, míra inflace, 

parita kupní síly vzhledem k hrubému domácímu produktu a míra reálného hrubého 

domácího produktu se stálými národními cenami jednotlivých zemí. Ekonomická 

data budou analyzována stejným způsobem, jako prvních šest kritérií u politického 

aspektu. 

4.3.  Sociální data 

 

Sociální charakteristiky budou analyzovány podle ukazatelů Human 

Development Index
137

, k nimž se řadí i procento populace země žijící pod úrovní 

1,25$ na den (vzhledem k paritě kupní síly), procento populace žijící v městských 

oblastech (přičemž pro rozvinutější státy je charakterističtější vyšší procento 

populace žijící ve městech, v méně rozvinutých zemích naopak) a procento 

populace žijící na degradované půdě.  

Procento populace země žijící pod úrovní 1,25$ na den (vzhledem k paritě 

kupní síly) budeme komparovat na základě průměrné hodnoty dané měnové unie. 

Stejně jako v předchozím případě budeme uniím přiřazovat plusy a minusy podle 

toho, jaké hodnoty daná unie nabývá. Pokud bude procentuelní zisk vyšší než 1/3, 

měnová unie automaticky získává v daném kritériu „minus“. Pokud je zisk dokonce 

vyšší než 2/3, bude unii přiřazeno „minus“ dvakrát. V procentech jsou těmito 

hodnotami 33,34 % a 66,67 %. Hodnota, ze které je pak vypočtena průměrná 

hodnota pro celou měnovou unii, je pro každou zemi sestavena jakožto průměr 

uvedených hodnot v letech 1980, 1985, 1990, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010 a 2011. Průměr je stanoven z hodnot, které jsou uvedené, ne podmínečně u 

každé země z hodnot pro všechny roky, jelikož většinou nejsou dostupná všechna 

data. 
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Pro hodnocení kritéria obyvatelstva žijícího v městských oblastech bude pro 

celkové hodnocení měnové unie použita oficiální škála, jejíž hodnoty jsou řazeny 

následovně: 81,6 % < odpovídá velmi vysokému rozvinutí obyvatelstva, 61,4 %< < 

81,6 % odpovídá vysokému rozvinutí obyvatelstva, 38,3 % < < 61,4 % odpovídá 

střednímu rozvinutí obyvatelstva, 34,5 % < < 38,3 % odpovídá nízkému rozvinutí 

obyvatelstva a hodnoty < 34,5 % odpovídají téměř žádnému rozvinutí obyvatelstva 

v dané oblasti. Pro hodnocení měnové unie budeme uvažovat průměrnou hodnotu, 

kterou vykazují členské státy dané měnové unie. První skupina automaticky obdrží 

dvě „plus“, druhá jedno „plus“, třetí obdrží nulovou hodnotu, čtvrtá jedno „minus“ 

a pátá dvě „minus“ do celkového komparačního hodnocení. 

V hodnocení kritéria procentuálního podílu populace žijící na degradované 

půdě bude hodnocení probíhat shodným způsobem, kategorie se však liší konkrétní 

číselnou hodnotou procentuálního zisku. Stupnice rovněž začíná opačně, tedy čím 

nižší číslo ve výsledku, tím lepší výsledek stupně lidského rozvoje. Kategorie jsou 

následující: < 3,3 % ; 3,3 % < < 8,8 % ; 8,8 % < < 10,3 % ; 10,3% < < 20,1 % ; 

20,1 % < . 

Posledním hodnoceným kriteriem je Human development index (HDI) 

value, což je hodnota přiřazená každé zemi, čímž je tato země zařazen do žebříčku 

rozvinutosti zemí na světě. Tento index lidského rozvoje řadí země od těch nejvíce 

rozvinutých, jejichž hodnota je téměř 1, až po ty nejméně rozvinuté, jejichž hodnota 

se blíží k 0. Data čerpáme z výsledků pro rok 2013, pro který jsou i stanoveny 

hranice rozvinutosti podle konkrétního zisku. 0,905 < pro velmi vysoký stupeň 

rozvinutosti, 0,738 < < 0,905 pro vysoký stupeň, 0,617 < < 0,738 pro střední 

stupeň, 0,509 < < 0,617 pro nízký stupeň a nakonec < 0,509 pro velmi nízký 

stupeň. Na základě těchto výsledků budou zemím přiřazeny plusy a minusy stejně 

jako u předchozích sociálních kritérií. 

4.4.  Geografická data 

 

Další skupinou jsou geografická kritéria, která na základě geografické 

polohy dané země mohou určit, jak příznivá je geografie pro daný stát. Nehledí se 

zde pouze na přesnou polohu dané země z hlediska orientace na mapě světa, ale 

rovněž na tvar státu, terénní charakteristiky, klimatické podmínky, přítomnost či 

absenci vodních toků, přístup země k moři a další. 
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Pro charakteristiku zemí z hlediska geografických aspektů můžeme použít 

teorii J. Herbsta, který rozděluje na základě šesti kritérií země do čtyř skupin. 

Těmito skupinami jsou státy s nevýhodnou politickou geografií, s výhodnou 

politickou geografií, hinterland countries a státy s tzv. neutrální politickou 

geografií. Kromě velikosti a tvaru území má na finální zařazení země do jedné 

z výše uvedených čtyřech skupin také to, jak je na území daného státu 

distribuováno obyvatelstvo, jak je v zemi rozvinutá infrastruktura nebo to, jak je 

situováno centrum země a další významná např. průmyslová centra. Neméně 

důležitými kritérii jsou pak ekonomické rozdíly v zemi nebo výskyt 

koncentrovaných minoritních skupin obyvatelstva. Z hlediska další komparace na 

základě geografických poznatků o jednotlivých zemích, které jsou součástí 

komparovaných měnových unií, použijeme z daných kritérií pouze některá. Těmi 

bude právě velikost území, jeho tvar, lokace centra a dalších regionálních center (i 

ve vztahu vzdáleností mezi těmito centry). 

V případě velikosti území budeme vycházet z Herbstova předpokladu, že 

jako nevýhodnou geografii považujeme velký rozsah území, čehož argumentaci 

můžeme nalézt v tom, že se zvětšující se velikostí území vznikají pro stát vyšší 

náklady na konsolidaci moci ve státě
138

. Na druhou stranu ale nemůžeme z tohoto 

závěru vydedukovat myšlenku, že by jakožto nejvhodnější území byl malý ostrovní 

či městský stát. Zde již vidíme na první pohled problém pro zemi z hlediska její 

soběstačnosti, jelikož malé území nenabízí pro zemi možnosti v zemědělství, těžbě 

a následném zpracování surovin, což ve finále znamená větší závislosti na jiných 

státech nebo nutnost vysoké ekonomické aktivity v obchodu, který by všechny tyto 

suroviny zemi zajistil. 

Podobně tomu bude i v hodnocení tvaru území, kde budeme rovněž 

vycházet z Herbstových předpokladů. Jako geograficky výhodnější území jsou ta, 

která mají kompaktní tvar. Pak jako nevýhodný tvar území považujeme všechno, co 

tento tvar narušuje, čímž může být rozdělení státu na více částí v případě 

souostroví, nebo i rozeklané či prolongované území. S tím souvisí i následné 

kritérium, jímž je lokace centra a dalších regionálních center. Jako výhodnou 

geografii centra považujeme tu, kdy je centrum, jímž je zpravidla hlavní město, 

správní město nebo největší město, situováno ve středu státu. Zde je jasně zřetelný 
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vztah s tvarem území, jelikož jako geograficky nejvýhodnější tvar a lokaci centra 

považujeme tu, kdy má stát kompaktní tvar, který se blíží kruhu či elipse, a centrum 

země je situováno ve středu tohoto státu. U prolongovaných území pak často může 

dojít k situaci, kdy je centrum situováno na jednom z konců této země. Tím 

nastává, zpravidla u etnicky či minoritně více různorodých států, to, že centrum 

může ztratit moc nad odlehlejšími částmi země. Pokud navíc existují v zemi 

radikálnější skupiny, které mají tendence k osamostatnění se, hrozí zde vypuknutí 

konfliktu v důsledku separatistických tendencí. 

V případě těchto geografických aspektů nebudou země hodnoceny 

empiricky, jak tomu bylo u předchozích kategorií. Výsledky předpokladů 

jednotlivých zemí, a tedy i celých měnových unií, budou založeny na pozorování 

států z geografických hledisek. Pro lepší znázornění výsledků budou použity mapy, 

nikoliv tabulky a grafy jako v předchozích případech. 

4.5.  Konkrétní data pro současné měnové unie 

4.5.1. CFA franc zone XOF 

 

Na základě tabulky
139

 hodnot, které vykazují země v kritériu voice and 

accountability
140

, a příslušného grafu
141

 je zřejmé, že jsou mezi zeměmi vysoké 

rozdíly. Pokud provedeme pro toto kritérium (a stejně tak pro pět následujících) 

jednoduchý výpočet, kdy vezmeme poměr nejvyšší hodnoty a nejnižší hodnoty 

(bereme pro výpočet hodnoty vypočítaného průměru), dostaneme požadovaný 

výsledek. Jak bylo dříve řečeno, pakliže je nejvyšší hodnota více než 

dvojnásobně vyšší než ta nejnižší hodnota, přiřazujeme zemi v kritériu „minus“. 

Pokud nám výpočtem podílu nejnižší a nejvyšší průměrné hodnoty vyjde číslo 

nižší než 0,5, přiřazujeme zemi „minus“. 

Pro voice and accountability
142

 nám vychází 0,27, pro political stability 

and absence of violence/terrorism
143

 
144

 0,13, pro regulatory quality
145

 
146

 0,26, 
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pro government effectiveness
147

 
148

 0,14, pro rule of law
149

 
150

 0,14 a pro control 

of corruption
151

 
152

 0,25. Z těchto výsledků pro prvních šest politických kritérií 

získáváme výslednou hodnotu „minus“ pro všech šest kritérií ze šesti možných. 

Na základě tohoto výsledku přiřazujeme měnové unii celkové minus. 

Z výsledků Fragile States Indexu
153

 vyplývá, že nejnižší hodnoty 

dosahuje Benin s celkovým výsledkem 78,2, což je více než 60, tudíž 

přiřazujeme měnové unii celkové minus. Průměrná hodnota ze všech zemí této 

měnové unie podle FSI je 91,0, což je výrazně vyšší číslo, než požadovaných 

60,0. 

Nejvyšší hodnotu PRI
154

 pro rok 2014 vykazuje Senegal s číslem 6,50, 

naopak nejnižší Pobřeží slonoviny s 3,75. Průměrná hodnota indexů všech zemí 

je 4,94. Díky jednoduchému výpočtu, který byl naznačen výše, dostáváme rozdíl 

mezi nejnižší hodnotou a průměrem 1,19 a mezi nejvyšší hodnotou a průměrem 

1,56. Ve výsledku je to tedy jedno „plus“ a jedno „minus“. Podobně pak pro 

PSI
155

 vychází ve výsledku „minus“ (pro rozdíl nejnižší a průměrné hodnoty) a 

„minus“ (pro rozdíl mezi nejvyšší a průměrnou hodnotou). Žebříček svobod 

daného státu je dělen na dvě části, přičemž pro politická práva získáváme 

dvakrát „minus“ a pro občanské svobody dvakrát hraniční „plus“. 

Pro PRI i PSI je používána shodná stupnice od 0 do 10, přičemž 0 značí 

největší politické riziko nebo nejmenší politickou stabilitu, naopak 10 značí 

nejmenší politické riziko nebo největší politickou stabilitu. Na základě těchto 

kritérií můžeme pro PRI zhodnotit měnovou unii v průměru jako politicky spíše 

rizikovější s průměrnou hodnotou 4,94. Co se týče politické stability, tak jsou na 

tom členské země CFA franc zone XOF rovněž průměrně s hodnotou 5,06, 

z tabulky je však patrné, že větší část z nich se pohybuje na škále 3 až 5, což 
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značí spíše nižší úroveň politické stability v členských státech. V obou případech 

pak dosahuje nejvyšších hodnot Senegal, naopak těch nejnižších Pobřeží 

slonoviny, které je také jedinou zemí, která je mezi ostatními v žebříčku úrovně 

svobod ve státě pro rok 2014 označovaná jako nesvobodná země. Ty zbylé jsou 

definované jako částečně svobodné, přičemž jedinou čistě svobodnou zemí je 

zde deklarované Mali, které v žebříčku dosahuje rovněž poměrně nízkých čísel u 

obou kritérií svobod (2 pro politická práva a 3 pro občanské svobody
156

). 

Použitím stejné metody výpočtů jako v případě politických kritérií 

dostáváme pro ekonomická kritéria v případě měnové unie CFA franc zone 

následující výsledky. Pro konstantní hrubý domácí produkt na obyvatele 0,27
157

, 

pro míru inflace 0,63
158

, pro paritu kupní síly vzhledem k hrubému domácímu 

produktu 0,66
159

 a pro míru reálného hrubého domácího produktu se stálými 

národními cenami 0,05
160

. Opět tedy každému kritériu, u něhož je výsledek 

menší než 0,50, přiřadíme „minus“. Tím dostáváme pro tuto měnovou unii 

celkově dvě „minus“ a shodně dvě „plus“. 

Prvním kritériem z řady sociálních charakteristik
161

 je procento 

populace země žijící pod úrovní 1,25$ na den (vzhledem k paritě kupní síly). Pro 

komparaci měnových unií dále použijeme průměrnou hodnotu členských zemí 

jednotlivých měnových unií. Pro měnovou unii CFA franc zone XOF
162

 vychází 

průměrná hodnota 38,11 %. Na základě výše uvedeného hodnocení získává 

měnová unie v tomto kritériu jedno „minus“. Následujícím kritériem je procento 

populace žijící v městských oblastech. Průměrná hodnota této měnové unie je 

38,64 %, což velmi těsně spadá do třetí kategorie. Na základě tohoto výsledku 

získává v celkovém hodnocení měnová unie CFA franc zone XOF za toto 

kritérium nulové hodnocení. Dalším kritériem je procentuální podíl populace 

žijící na degradované půdě. V tomto kritériu udává měnová unie v průměru 

22,86 %, čímž se řadí do poslední kategorie a získává dvě „minus“. Pokud se 

však koukneme na konkrétní hodnoty v tabulce, je z ní jednoznačně zřejmé, že 

jsou mezi zeměmi velké rozdíly, mezi zemí s nejnižší hodnotou a tou s nejvyšší 
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hodnotou celých 72,2 %. Na základě tohoto hodnocení by téměř polovina zemí 

dosáhla nejlepšího možného výsledku, na druhé straně je zde však více než 50% 

rozdíl mezi tou „nejlepší“ a „nejhorší“, z čehož jsou jasně patrné vysoké rozdíly 

mezi zeměmi v rámci unie. A tento výsledek je pro nás vzhledem k předchozím 

hodnocením rovněž brán jakožto negativní, tudíž budeme pro další komparaci 

počítat s výsledkem dvě „minus“ pro unii. Posledním hodnoceným kritériem je 

konkrétní hodnota indexu lidského rozvoje. Ten je pro měnovou unii CFA franc 

zone XOF v průměru 0,427, na základě čehož i zde získává unie dvě „minus“ za 

velmi nízký stupeň lidského rozvoje v členských zemích. 

Jako první příklad nevhodného tvaru území
163

 můžeme uvést Benin. 

Jeho přístup k moři je relativně z hlediska velikosti území omezený, tvar je 

prolongovaný, hlavní město leží přímo na pobřeží, čímž nastává problém 

vzdálenosti centra od většiny území v prolongovaných státech. Jediné pozitivum 

bychom mohli najít v tom, že stát není z hlediska území velký, což bude ale ve 

výsledku spíše převáženo výše zmíněnými negativy. Naprosto stejnou situaci 

pak vidíme v případě Toga. Jako příhodnější tvar území můžeme označit 

Burkinu Faso a Pobřeží slonoviny, jejichž tvar je z větší části kompaktní, země 

nejsou nijak nevýhodně velké a centra jsou v zemi situována rovněž poměrně 

výhodně – v případě Burkiny Faso je ve středu státu hlavní město, na druhou 

stranu bychom ale měli uvažovat i geografický aspekt zeměpisné šířky, kdy 

země zasahuje na severu do pásu Sahary. To ve výsledku způsobuje to, že zde 

dochází jak ke zhoršení infrastruktury a komunikace mezi centry, tak ke 

značným problémům v zemědělství z hlediska úrodnosti půdy srážkové 

podprůměrnosti v těchto pouštních oblastech. Guinea Bissau je poměrně malým 

státem, který má vzhledem ke své velikosti celkem dobrý přístup k moři, 

z geografického hlediska je však zajímavější případ jejího souseda, jímž je 

Senegal. Ten je typickým příkladem rozeklaného území, jelikož celkem 

významnou jižní část země takřka odděluje prolongovaná Gambie. Tou rovněž 

protéká významná řeka, což znamená pro Senegal problémy v přístupu k vodním 

zdrojům. Rovněž centra jsou situována na západním pobřeží Atlantského 

oceánu, žádná významnější se nenacházejí dále na východ. Jako nejvíce 

geograficky problematické země bychom mohli z členských států této měnové 
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unie označit Mali a Niger. Oba státy mají velké území, které je ale z větší části 

takřka nevyužitelné, jelikož je v pouštním pásu Sahary, z čehož plynou stejné 

problémy, které byly nastíněny v případě Burkiny Faso. Rovněž tvar území zde 

není ideální a centra jsou situována na jihu zemí s výrazně omezenější 

infrastrukturou vzhledem k severu. Co se týče pohledu na měnovou unii jakožto 

celek, nezaujímá kompaktní tvar, země spolu ve většině případů přímo 

nesousedí, z čehož plyne i to, že je zde na první pohled patrná špatná 

komunikace a infrastruktura mezi jednotlivými centry. 

4.5.2. Východokaribský dolar 

 

Pro voice and accountability nám vychází 0,76
164

, pro political stability 

and absence of violence/terrorism 0,68
165

, pro regulatory quality 0,71
166

, pro 

government effectiveness 0,69
167

, pro rule of law 0,65
168

 a pro control of 

corruption 0,81
169

. Z těchto výsledků pro prvních šest politických kritérií 

získáváme ve všech případech hodnoty vyšší než 0,50, což nám ve výsledku 

dává hodnotu „plus“ pro všech šest kritérií ze šesti možných. Na základě tohoto 

výsledku přiřazujeme měnové unii celkové plus. 

Pro Fragile States Index za rok 2014 jsou k dispozici data pro dva státy 

z celkového počtu osmi zemí, jež jsou součástí měnové unie Východokaribský 

dolar. Data jsou dostupná pro Grenadu s výsledkem 65,2 a pro Antiguu a 

Barbudu s výsledkem 59,0. To je v průměru hodnota 62,1, která je nepatrně 

vyšší než požadovaných 60, což ale ve výsledku pro zachování stejných kritérií 

pro všechny dává měnové unii z tohoto kritéria hraniční „minus“.  

Stejným postupem, jako v případě měnové unie CFA franc zone XOF, 

získáváme pro unii Východokaribský dolar ve výsledcích výpočty pro PRI
170

 

dvakrát „plus“, pro PSI
171

 dvakrát „plus“ a pro FR
172

 v případě politických práv 

těsně dvakrát „plus“ a pro občanské svobody rovněž dvakrát „plus“. 
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Dle výsledků této měnové unie je patrné, že na rozdíl od CFA franc 

zone XOF jsou všechny země deklarované jako svobodné pro rok 2014, 

v žebříčku politických práv i svobod dosahují velmi nízkých čísel, což tomu 

rovněž nasvědčuje (hodnoty nepřesahují 3). U PRI je průměrná hodnota 8,42 a u 

žádné ze zemí, jak je patrné i z tabulky, neklesá hodnota tohoto indexu pod 8,00, 

což značí velmi nízké politické riziko u všech zemí. Ještě lépe jsou na tom pak 

na základě hodnocení politické stability, kde je průměrná hodnota členských 

zemí 8,79 a nejnižší hodnota 8,50, což symbolizuje vysokou míru politické 

stability. 

Použitím stejné metody výpočtů jako v případě politických kritérií 

dostáváme pro ekonomická kritéria v případě měnové unie Východokaribský 

dolar následující výsledky. Pro konstantní hrubý domácí produkt na obyvatele 

0,43
173

, pro míru inflace 0,64
174

, pro paritu kupní síly vzhledem k hrubému 

domácímu produktu 0,46
175

 a pro míru reálného hrubého domácího produktu se 

stálými národními cenami 0,42
176

. Opět tedy každému kritériu, u něhož je 

výsledek menší než 0,50, přiřadíme „minus“. Tím dostáváme pro tuto měnovou 

unii celkově tři „minus“ a pouze jedno „plus“. 

Pro tuto měnovou unii jsou dostupná data pouze ve dvou kritériích
177

, 

jimiž je procento populace žijící ve městě a hodnota HDI. Průměrná hodnota této 

měnové unie v prvním kritériu je 39,22 %, což velmi těsně spadá do třetí 

kategorie. Na základě tohoto výsledku získává v celkovém hodnocení měnová 

unie za toto kritérium nulové hodnocení. Dalším hodnoceným kritériem je 

konkrétní hodnota indexu lidského rozvoje. Ten je pro tuto unii v průměru 

0,736, na základě čehož unie spadá velmi těsně do kategorie středního rozvoje, 

čímž i zde dostává nulové hodnocení. 

V případě této měnové unie je obtížné hodnotit geografii jednotlivých 

zemí
178

, jelikož všechny členské státy jsou státy ostrovními. Z toho můžeme jako 

závěr pro celou měnovou unii vyvodit jak pozitiva, tak negativa. Jako kladné 

můžeme vyhodnotit to, že jsou si státy celkem blízké, nachází se v jedné 

karibské oblasti, jsou všechny přibližně stejně velké s podobnými možnostmi 
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pro zemědělství, průmysl i obchod. Na druhou stranu jsou to však všechno velmi 

malé státy, z čehož pro ně ve většině případů plyne nutnost závislosti na jiných 

zemích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
178

 Příloha 72 - mapa 



 

53 

 

5. Potenciální budoucí měnové unie 
 

Kromě de facto měnových unií, zaniklých měnových unií nebo těch 

v současnosti existujících můžeme na světě najít i příklady těch, které by mohly 

potenciálně v budoucnu teprve vzniknout. Z hlediska unijních uskupení je velmi 

zajímavá situace v Africe. Jak již bylo zmíněno, v Africe nyní existují dvě měnové unie, 

jimiž jsou dvě části CFA franc zone a dále ekonomicko-environmentální uskupení IOC, 

které regionálně seskupuje malé ostrovní státy na východě Afriky společně 

s Madagaskarem. Dalším uskupením je v západní části Afriky ECOWAS
179

, který tvoří 

celkem patnáct států. Mezi nimi je i osm členských zemí měnové unie CFA franc zone 

XOF. Dalšími zeměmi jsou pak Gambie, Ghana, Guinea, Libérie, Nigérie, Sierra Leone 

a Kapverdské ostrovy. Prvních šest zmíněných států je právě jednou z do budoucna 

plánovaných měnových unií, jejíž společnou měnou by měla být měna Eco. Všechny 

členské státy ECOWASu mají společné jak kulturní a geografické základy, tak společné 

zájmy v jejich dalším ekonomickém rozvoji
180

. ECOWAS, neboli Economic Community 

of Western African States – Hospodářské společenství západoafrických států, vznikl 

v květnu roku 1975 podepsáním ustanovující dohody v Lagosu. Dílčí společnou 

institucí je Sekretariát seskupení, který je tvořen zástupci každého z patnácti členských 

států
181

. 

V roce 2001 vznik v Ghaně Západoafrický měnový institut – The West African 

Monetary Intitute (WAMI), jehož úkolem se stala příprava na zřízení společné 

západoafrické centrální banky, která by následně do budoucna měla zabezpečit i emisi 

jednotné západoafrické měny. Pro vstup do této unie jsou rovněž jako v případě 

ostatních měnových unií požadována naplnění základních konvergenčních kritérií, aby 

bylo do budoucna předejito asymetrickým šokům, které nastávají v okamžiku, kdy jsou 

ekonomiky nejednotné. Právě součástí tohoto uskupení se v roce 2000 stalo pět států, 

jimiž jsou Gambie, Ghana, Guinea, Nigérie a Sierra Leone, které v roce 2010 doplnila 

Libérie
182

. Postupně tyto státy podepsaly ustanovující dohody pro měnovou zónu, 

Institut, společnou centrální banku WACB (West African Central Bank) a Stabilizační a 

kooperační fond. Jako datum vzniku jednotné měny byl stanoven první leden 2015
183

. 

Podle 34.setkání představitelů vlád členských zemí se však rok 2015 stal 
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neproveditelným, proto bylo datum posunuto na rok 2020. To má být spojeno právě 

s rozhodnutím ECOWASu a naplnění makroekonomických cílů v roce 2020. Mezitím 

mají členské země WAMI cílit svoji ekonomiku pro plnění stanovených 

makroekonomických konvergenčních kritérií
184

, která jsou společně s jejich plněním do 

roku 2012 znázorněna v tabulce
185

. 

 Západoafrická měnová unie by tedy měla být jakýmsi souhrnem zemí západní 

Afriky do měnových unií, jelikož osm západoafrických států již v dnešní době tvoří 

měnovou unii CFA franc zone XOF. Není zde zatím ovšem předpoklad sjednocení obou 

unií do jedné více, než je tomu v rámci spolupráce v ECOWASu. Jako možné 

sjednocení se do budoucna vidí přijetí měny Eco, což má být měna Západoafrické 

měnové unie stávajícími členy měnové unie CFA franc zone XOF kolem roku 2020, což 

má být i rok, kdy by mělo začít Eco platit jako měna. Měnová unie by tedy přestala 

využívat jako svou měnu CFA frank vázaný dříve na francouzský frank a v dnešní době 

na euro. Takto vzniklá unie by čítala více než 300 milionů obyvatel. Dnes existující 

měnová unie CFA franc zone XOF je brána jako úspěch díky tomu, že je schopná 

existence po dlouhá desetiletí, za což vděčí především své ekonomické 

disciplinovanosti. V části, kde bude provedena komparace dat pro tuto měnovou unii, 

bude hodnoceno, jestli je situace v měnové unii skutečně takto příznivá. Právě z obav o 

nedisciplinovanost ostatních západoafrických zemí je vytvoření takto obsáhlé měnové 

unie posunováno a ani Západoafrická měnová unie nedodržela předešlé záměry o 

počátek používání nové měny Eco v roce 2015
186

. Prozatím tedy země Západoafrické 

měnové unie usilují o co nejlepší plnění konvergenčních kritérií současně s nastavením 

směnného kurzu, který umožňuje měně každé ze šesti členských zemí fluktuaci 

v rozmezí ±15% pásma vzhledem k americkému dolaru
187

. 

 Podobné uskupení států jako v západní části Afriky existuje také na východě 

tohoto kontinentu. Dřívější uskupení východoafrické spolupráce – East African 

Cooperation, které existovalo mezi Keňou, Tanzanií a Ugandou a zaznamenalo kolaps 
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v roce 1977, bylo nahrazeno současnou východoafrickou komunitou – East African 

Community (EAC)
188

. Smlouvou z roku 2000 bylo toto společenství potvrzeno. 

V dalším roce se ke společenství připojily Rwanda a Burundi. Tím vzniknul základ pro 

do budoucna plánovanou Východoafrickou měnovou unii
189

. Na základě dohody o 

měnové unii přijaly země prohlášení, ve kterém se zavazují k harmonizaci a koordinaci 

jejich dílčích fiskálních politik, začlenění do svých makroekonomických cílů jednotné 

monetární politiky a politiky směnného kurzu, na jehož základě by v budoucnu měla 

stát jednotná měna, přijetí společných zásad a principů ve finančních systémech, přijetí 

společných zásad a standardů ve statistice a konečně přijetí jednotné měny
190

. Společně 

s tím byla nastavena i tři základní konvergenční kritéria, kterými je nastavení horní 

meze pro jádrovou inflaci na 5 % (8 % pro celkovou inflaci), nastavení hodní hranice 

pro fiskální deficit na 6 % hrubého domácího produktu (3 % hrubého domácího 

produktu se zahrnutím dotací) a nakonec daň vzhledem k hrubému domácímu produktu 

na 25 %
191

. Dalšími makroekonomickými kritérii jsou nastavení horní meze pro veřejný 

dluh 50 % hrubého domácího produktu a stanovení hodnoty 4,5 měsíčních importů jako 

rezerv
192

. Takto byla nastavena Východoafrická měnová unie pro její budoucí vytvoření 

a přijetí jednotné měny koncem roku 2013, kdy byla dohoda podepsána prezidenty 

všech pěti členských zemí
193

. 

Společně s touto měnovou unií jsou její členské státy rovněž zapojeny do 

regionální ekonomické spolupráce Nile-SEC
194

, nebo Nile Basin Initiative Secretariat – 

Iniciativa povodí Nilu. Zde je zapojeno deset států, které jsou jedněmi z nejchudších a 

nejzaostalejších na světě, přičemž nárůst jejich populace by měl dosáhnout v příštích 25 

letech dvojnásobku aktuálního počtu. Iniciativa se snaží o rozvoj v ekonomice a 

sociálních otázkách s podporou rozvoje regionů, ve kterých až 10 % obyvatelstva žije 
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bez přístupu k elektrické energii. Členskými státy jsou Burundi, Demokratická 

republika Kongo, Egypt, Eritrea, Etiopie, Keňa, Rwanda, Súdán, Tanzanie a Uganda
195

. 

 Podobně jsou pak všechny tyto státy kromě Tanzanie součástí seskupení 

COMESA
196

, neboli Common Market for Eastern and Southern Africa – Společný trh 

pro východní a jižní Afriku. COMESA byla ustanovena dohodou z roku 1994 jako 

náhrada za dřívější PTA, neboli Preferential Trade Area for Eastern and Southern 

Africa – Preferenční obchodní režimy pro východní a jižní Afriku, z roku 1981. 

Součástí je dvacet jedna států, devět výše zmíněných doplněných o Angolu, Komory, 

Djibouti, Libyi (do června 2005), Madagaskar, Malawi, Mauricius, Seychely, Svazijsko, 

Zambii a Zimbabwe. V posledních letech z unie vystoupilo Lesotho, Mozambik, 

Tanzanie i Namibie. Na základě společných historických kořenů a bohatství byl 

vytvořen jednotný trh za účelem zlepšení sociální i ekonomické kooperace v této oblasti 

Afriky. Rovněž je zde myšlenka vytvoření jednotné měnové unie, což by se mělo 

uskutečnit nejdříve kolem roku 2025
197

. Geograficky současně s tímto uskupením 

existuje v Africe i podobná unie pro jižní Afriku SADC
198

, neboli Southern African 

Development Community – Jihoafrické rozvojové společenství, jehož součástí je čtrnáct 

zemí, mezi nimi i vystoupivší z COMESy. Jedná se o Angolu, Botswanu, 

Demokratickou republiku Kongo, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauricius, 

Mozambik, Namibie, Jihoafrická republika, Svazijsko, Tanzanie, Zambie a 

Zimbabwe
199

. Podobně jako ECOWAS i Východoafrická měnová unie jsou SADC a 

COMESA zatím pouze regionálními projekty pro budoucí možné měnové unie, které by 

měly snížit transakční náklady, eliminovat risk směnných kurzů a zharmonizovat ceny 

v celém regionu
200

. 

Pro dvě potenciální budoucí měnové unie, jimiž je Západoafrická měnová unie a 

Východoafrická měnová unie, budou použita pro charakteristiku data ze shodných 

kategorií, jako tomu bylo u dvou vybraných měnových unií v části současných 
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měnových unií, tedy u CFA franc zone XOF a Východokaribského dolaru. Rovněž 

analýza těchto dat bude provedena stejnými postupy a metodami
201

. 

5.1.  Analyzovaná data vybraných budoucích měnových unií 

5.1.1. Západoafrická měnová unie 

 

Pro voice and accountability
202

 nám vychází 0,24, pro political stability 

and absence of violence/terrorism
203

 0,08, pro regulatory quality
204

 0,20, pro 

government effectiveness
205

 0,14, pro rule of law
206

 0,09 a pro control of 

corruption
207

 0,22. Z těchto výsledků pro prvních šest politických kritérií 

získáváme výslednou hodnotu „minus“ pro všech šest kritérií ze šesti možných. 

Na základě tohoto výsledku přiřazujeme měnové unii celkové minus. 

Z výsledků Fragile States Indexu
208

 vyplývá, že nejnižší hodnoty 

dosahuje Ghana s celkovým výsledkem 70,7, což je více než 60, tudíž 

přiřazujeme měnové unii celkové minus. V průměru je pak hodnota celé unie 

90,1, což je výrazně vyšší číslo, než požadovaných 60, tudíž je výsledek 

podobný, jako v případě CFA franc zone  XOF. 

Stejným způsobem, jako jsme postupovali v případě měnových unií 

CFA franc zone XOF a Východokaribského dolaru, dostáváme empirické 

výsledky pro Západoafrickou měnovou unii. Průměrná hodnota PRI
209

 je 

v tomto případě 4,92, přičemž výpočtem rozdílu s nejnižší a nejvyšší hodnotou 

získáváme pro tuto unii jedno „plus“ a jedno „minus“. Stejným způsobem pak 

pro PSI
210

 shodné výsledky, jelikož i hodnoty jednotlivých zemí pro rok 2014 

jsou u těchto indexů stejné. Větší rozdíly pak zaznamenáváme u hodnocení 

svobod
211

, kdy v případě politických práv vychází empiricky dvakrát „minus“ a 

pro občanské svobody stejně dvakrát „minus“. 
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Z předešlých dvou žebříčků je patrné, že mezi zeměmi existují velké 

rozdíly, což dokládá i klasifikace zemí, kdy kupříkladu Ghana je pro rok 2014 

deklarovaná jakožto svobodná, naopak Guinea jako nesvobodná země. Také pro 

politická práva získala Ghana hodnotu 1, což je nejlepší možný výsledek, a 

Guinea 7, což je naopak ten nejhorší možný. Velmi podobně pak dopadlo 

hodnocení občanských svobod v členských zemích. 

Použitím stejné metody výpočtů jako v případě politických kritérií 

dostáváme pro ekonomická kritéria v případě této měnové unie následující 

výsledky. Pro konstantní hrubý domácí produkt na obyvatele 0,23
212

, pro míru 

inflace 0,27
213

, pro paritu kupní síly vzhledem k hrubému domácímu produktu 

dokonce 0,0003
214

 a pro míru reálného hrubého domácího produktu se stálými 

národními cenami 0,005
215

. Opět tedy každému kritériu, u něhož je výsledek 

menší než 0,50, přiřadíme „minus“. Tím dostáváme pro tuto měnovou unii 

celkově čtyři „minus“ ze čtyř kritérií. A navíc pokud se podíváme na výsledky, 

tak jsou zde v posledních dvou kritériích rozdíly skutečně markantní. To 

můžeme dokázat i tím, že pokud stejně provedeme výpočet i pro výsledky zemí 

s druhým nejvyšším a druhým nejnižším výsledkem, dostáváme pro paritu kupní 

síly vzhledem k hrubému domácímu produktu 0,0004 a pro míru reálného 

hrubého domácího produktu se stálými národními cenami 0,06, což nejsou 

výsledky o mnoho lepší. 

Prvním kritériem
216

 je procento populace země žijící pod úrovní 1,25$ 

na den (vzhledem k paritě kupní síly). Pro komparaci měnových unií dále 

použijeme průměrnou hodnotu členských zemí jednotlivých měnových unií. Pro 

měnovou unii vychází průměrná hodnota 56,19 %. Na základě výše uvedeného 

hodnocení získává měnová unie v tomto kritériu jedno „minus“. Následujícím 

kritériem je procento populace žijící v městských oblastech. Průměrná hodnota 

této měnové unie je 47,97 %, což velmi těsně do třetí kategorie. Na základě 

tohoto výsledku získává v celkovém hodnocení měnová unie nulové hodnocení. 

Dalším kritériem je procentuální podíl populace žijící na degradované půdě. 

V tomto kritériu udává měnová unie v průměru 7,9 %, čímž se řadí do druhé 

                                                 
212

 Příloha 52 – tabulka hodnot 
213

 Příloha 53 – tabulka hodnot 
214

 Příloha 54 – tabulka hodnot 
215

 Příloha 55 – tabulka hodnot 
216

 Příloha 56 – tabulka hodnot pro následující analyzovaná kritéria Západoafrické měnové unie 



 

59 

 

kategorie a získává „plus“. Posledním hodnoceným kritériem je konkrétní 

hodnota indexu lidského rozvoje. Ten je zde v průměru 0,449, na základě čehož 

získává unie dvě „minus“ za velmi nízký stupeň. 

Již z mapy
217

 je na první pohled zřejmé, že u možné budoucí 

Západoafrické měnové unie je stejný problém, jako u CFA franc zone XOF 

z hlediska nekompaktnosti celé unie. Téměř by se dalo říct, že je Západoafrická 

měnová unie tvořena státy, které „schází“ v CFA franc zone, že je tvořena 

zbylými státy, které v této již existující měnové unii nejsou. Výborně je to vidět 

třeba na Gambii, která kromě toho, že je tvar jejího území prolongovaný, je ještě 

ze všech stran obstoupena Senegalem. Jako poštovní z hlediska geografie by se 

dalo uvést to, že celou zemí protéká řeka, která sice zemi pomyslně dělí na dvě 

ještě užší poloviny, ale na druhou stranu je možným významným zdrojem vody 

třeba pro zemědělství, kterému se v tropické části Afriky vzhledem ke 

klimatickým podmínkám příliš nedaří. Z hlediska tvaru i velikosti území je na 

tom lépe než Gambie Sierra Leone, jejíž tvar je kompaktní. Hlavní město se 

nachází na pobřeží, ale jako výhodu pro zemi můžeme uvést poměrně velký 

přístup k moři, což má za výhodu možný námořní obchod a spojení se světem 

touto cestou. Podobnou geografii vidíme i u Libérie, jejíž tvar již sice není 

natolik kompaktní, jako tomu je u Sierry Leone, ale co se polohy hlavního města 

týče a přístupu k moři, tak jsou na tom obě země stejně. Společně s Guineou také 

tyto tři státy tvoří jediný kompaktnější celek měnové unie. Guinea se rozkládá na 

větším území než předešlé zmíněné země, její tvar je spíše prolongovaný, i když 

ne natolik, jako je tomu u Gambie. Problém však může nastat v rozložení 

infrastruktury po celé zemi, jelikož hlavní město se nachází na západním 

pobřeží. Poslední dva státy Západoafrické měnové unie leží dále na východ 

Afriky. Ghana má poměrně kompaktní tvar a na jejím území se nachází i velké 

jezero, které může být podobně jako přístup k moři na jihu zdrojem vody pro 

zemědělství. Hlavní město se nachází rovněž na jižním pobřeží, směrem na sever 

jsou však další větší města, což napovídá, že z hlediska geografie je rozložení 

center příhodnější než u jiných států. V případě Nigérie můžeme hovořit o 

nepříznivé geografii z hlediska velikosti státu. Na druhou stranu má země 

několik velkých center rozložených po celé západní části země, na východ je 

                                                 
217

 Příloha 71 - mapa 



 

60 

 

jich méně, ale na druhou stranu je zde velké jezero na hranicích s Čadem, které 

by mohlo být jako v předchozích případech zdrojem vody pro zemědělství. 

Problémem afrických jezer pak však může být jejich možné vysychání, jelikož 

jsou situována v tropických oblastech a toto jezero konkrétně zasahuje do 

pouštního pásma Sahary. Země má na jihu přístup ke Guinejskému zálivu a 

protéká jí velká řeka Niger, což je pro geografii příznivé. Nakonec i tvar území 

je kompaktní, což vyrovnává problém s velikostí území.  

5.1.2. Východoafrická měnová unie 

 

Pro voice and accountability
218

 nám vychází 0,30, pro political stability 

and absence of violence/terrorism
219

 0,20, pro regulatory quality
220

 0,27, pro 

government effectiveness
221

 0,25, pro rule of law
222

 0,30 a pro control of 

corruption
223

 0,19. Z těchto výsledků pro prvních šest politických kritérií 

získáváme výslednou hodnotu „minus“ pro všech šest kritérií ze šesti možných. 

Na základě tohoto výsledku přiřazujeme měnové unii celkové minus. 

Z výsledků Fragile States Indexu
224

 vyplývá, že nejnižší hodnotu 

vykazuje Tanzanie s výsledkem 80,8, což je více než 60, tudíž přiřazujeme 

měnové unii celkové minus. I průměrná hodnota unie je poměrně vysoká, činí 

pro rok 2014 92,7. 

Stejným způsobem výpočtu získáváme pro Východoafrickou měnovou 

unii u PRI
225

 dvakrát  „plus“ a u PSI
226

 shodně dvakrát „plus“, což značí menší 

rozdíly mezi členskými zeměmi. Průměrné hodnoty obou indexů jsou stejně 5,3. 

Podle výpočtů z hodnot umístění v žebříčku svobod vychází dvakrát „plus“ jak 

pro politická práva, tak pro občanské svobody
227

. 

Předešlým hodnocením sice získáváme pro země ve všech případech 

„plus“, což symbolizuje menší rozdíly mezi zeměmi, pokud se však podíváme na 

hodnocení i z pohledu skutečné svobody v zemích, tak zjistíme, že žádná 
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z členských zemí není pro rok 2014 klasifikována jako svobodná, naopak 

Rwanda je dokonce nesvobodnou zemí. Ani průměrné hodnoty prvních dvou 

indexů 5,3 nenesou vyloženě pozitivní výsledky, jelikož s porovnáním se škálou 

0 až 10 je jasně viditelné, že se jedná v případě jak politických rizik, tak 

politické stability, spíše o průměrné výsledky.  

Použitím stejné metody výpočtů jako v případě politických kritérií 

dostáváme pro ekonomická kritéria v případě této měnové unie následující 

výsledky. Pro konstantní hrubý domácí produkt na obyvatele
228

 0,27, pro míru 

inflace
229

 0,72, pro paritu kupní síly vzhledem k hrubému domácímu produktu 

dokonce
230

 0,05 a pro míru reálného hrubého domácího produktu se stálými 

národními cenami
231

 0,09. Opět tedy každému kritériu, u něhož je výsledek 

menší než 0,50, přiřadíme „minus“. Tím dostáváme pro tuto měnovou unii 

celkově tři „minus“ a pouze jedno „plus“. Pokud se podíváme na výsledky, tak 

jsou zde v posledních dvou kritériích rozdíly skutečně markantní. Důkazem, kdy 

vezmeme na výpočet výsledky zemí s druhým nejvyšším a druhým nejnižším 

výsledkem, dostáváme pro paritu kupní síly vzhledem k hrubému domácímu 

produktu 0,40 a pro míru reálného hrubého domácího produktu se stálými 

národními cenami 0,23, což jsou sice lepší výsledky, v celkovém hodnocení by 

však nenastala ani tak žádná změna. 

U kritéria
232

 procenta populace země žijící pod úrovní 1,25$ na den 

(vzhledem k paritě kupní síly) vychází průměrná hodnota 62,8 %. Na základě 

výše uvedeného hodnocení získává měnová unie v tomto kritériu velmi těsně 

pouze jedno „minus“. Následujícím kritériem je procento populace žijící 

v městských oblastech. Průměrná hodnota této měnové unie je 20,0 %, což spadá 

do poslední kategorie a pro unii tak vychází dvě „minus“. Dalším kritériem je 

procentuální podíl populace žijící na degradované půdě. V tomto kritériu udává 

měnová unie v průměru 21,62 %, čímž se řadí poměrně těsně do poslední 

kategorie a získává dvě „minus“. Posledním hodnoceným kritériem je konkrétní 

hodnota indexu lidského rozvoje, který zde vychází pro rok 2013 0,480, na 

základě čehož i zde získává unie dvě „minus“. 
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Z hlediska příznivosti geografie
233

 můžeme jako tu nejlepší uvést Keňu, 

jejíž velikost je celkem ideální, na první pohled na mapě světa přibližně stejná, 

jako velikost Francie. Rovněž tvar je kompaktní a centra jsou situována ve 

středu země. Nevýhodou, se kterou se potýkají všechny státy této unie, je poloha 

na rovníku, či u Tanzanie těsně jižně pod rovníkem, což znamená velmi tropické 

klima, které není příhodné třeba pro zemědělství. Společně s Tanzanií a 

Ugandou má pak Keňa přístup k velkému jezeru Ukerewe, které můžeme i v této 

části vzhledem k velikosti jezera považovat za poměrně velký zdroj vody. 

Problémem výše zmíněné Tanzanie je velikost území, ze všech zemí této 

měnové unie je největší. Tvar je kompaktní, ale hlavní město se nachází na 

východním pobřeží Indického oceánu a směrem do středu země již moc velkých 

center není, což značí špatnou situaci v infrastruktuře v odlehlejších oblastech na 

západě. Další Uganda má centra rozložena po celé střední části země, hlavní 

město se nachází u břehu jezera Ukerewe. Tvar je spíše kompaktní, směrem na 

jihozápad směrem ke Rwandě lehce prolongovaný a bez větších center, což je 

spíše negativní. Rwanda a Burundi jsou nejmenšími státy unie bez přístupu 

k moři i jezerům. Hlavní města jsou ve středu zemí a tvary obou jsou spíše 

kompaktní, více pak u Burundi, Rwanda má prolongovanější tvar. Z hlediska 

celé unie se dá jakožto pozitivum zmínit, že všechny země spolu sousedí, není 

mezi nimi žádná „mimočlenská“ a celkový tvar unie je kompaktní, s centry jak 

ve středu, v blízkosti jezera, tak na východním pobřeží Indického oceánu. 
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6. Komparace dat 
 

Na základě předchozích dat pro čtyři oblasti, jimiž je politická sféra, 

ekonomická sféra, sociální sféra a geografická sféra získáváme konečné výsledky pro 

všechny čtyři zkoumané měnové unie, dvě v současnosti existující a dvě do budoucna 

plánované. V tabulce
234

 jsou shrnuty výsledky do přehledu podle toho, jak měnové unie 

dosáhly hledaných „plusů“ a „minusů“ v jednotlivých dílčích podkategoriích. 

Geografická data jsou hodnocena na základě map a výstup není empirický, ale slovní. 

Z tohoto důvodu tedy nejsou zahrnuta v tabulce, ale jejich komparace bude v závěru 

rovněž slovní bez konkrétního empirického podkladu. 

 Komparace bude provedena ve třech fázích. V první mezi dvěma současnými, 

kterými jsou zde vybrané CFA franc zone XOF a Východokaribský dolar. Následně 

proběhne komparace výsledků dvou potenciálních budoucích, jimiž je Západoafrická 

měnová unie a Východoafrická měnová unie. V konečné třetí fázi proběhne komparace 

výsledků navzájem mezi sebou, čímž by měla vzniknout hypotéza možné 

životaschopnosti potenciálních měnových unií do budoucna, což by mělo vypovědět i o 

tom, jestli se zdá být vznik těchto uskupení jako smysluplný. 

6.1.  Fáze 1 

 

Jak je z tabulky
235

 patrné, měnová unie CFA franc zone získala ve více než 

polovině, konkrétně ve 12 kritériích z celkových 15 možných, hodnocení 

politických kritérií „minus“, oproti tomu Východokaribský dolar vykazuje „plus“ 

ve všech kritériích až na jedno, jímž je výsledek Fragile States Index pro rok 2014, 

kde byly ale výsledky velmi těsné, jak již bylo zmíněno dříve. O měnových uniích 

to ve finále vypovídá to, že Východokaribský dolar se zdá být složený jakožto unie 

ze států, v nichž je politický situace příznivá, nejsou zde potenciální hrozby do 

budoucna, lidské a občanské svobody se zdají být jako funkční, tedy celkový stav 

se jeví do budoucna jakožto pozitivní a tedy z politického hlediska je unie na 

základě výsledků životaschopná. O mnoho horší situace vychází pro CFA franc 

zone. Zde je z výsledků a hodnocení na první pohled zřejmé, že v členských zemích 

mnohdy takřka neexistuje politická stabilita, systémy jsou velmi vratké a nezajišťují 

obyvatelstvu dostatečné občanské a lidské svobody. Jak již bylo hodnoceno dříve, 
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stav zemí je dle Fragile States Indexu pro rok 2014 téměř kritický a země jsou na 

pokraji svého zhroucení, což rozhodně nemůže být bráno jako pozitivní pro další 

fungování celé unie. V důsledku toho je zde téměř stálá přítomnost hrozby povstání 

a ozbrojených konfliktů i ve vztahu s terorismem, což situaci pro unii v politické 

sféře jen zhoršuje. Pokud se situace do budoucna nezlepší, nemůžeme chápat unii 

jako životaschopnou. To je zapříčiněno i velkými rozdíly mezi zeměmi, jak vyšlo 

z výpočtů. A pro měnovou unii je pak zhoršujícím prvkem, když vedle sebe existují 

téměř zhroucené státy s nefunkčními politickými složkami a ty, ve kterých je 

situace spíše špatná, ne však natolik kritická. Hrozí zde, že v případě konfliktů 

v jedné členské zemi, budou následně ovlivněny i ostatní členské státy, což bude 

mít vliv jak na jejich vlastní politickou stabilitu, tak na ekonomickou situaci a 

vývoj. 

U ekonomických aspektů unií je situace dle výsledků shrnutých v tabulce
236

 

lepší pro CFA franc zone, kde nejsou rozdíly mezi zeměmi tak velké, jako u 

Východokaribského dolaru. Nesmíme samozřejmě opomenout to, že jak je vidět 

z dílčích tabulek a grafů pro jednotlivé unie, pohybujeme se empiricky u obou unií 

v naprosto odlišných číslech, pro hodnocení stavu unie však vycházíme především 

z rozdílů. Tudíž i když jsou ekonomiky efektivnější u Východokaribského dolaru, 

výpočty jsme získali menší rozdíly v polovině ze čtyř hodnocených kritérií u CFA 

franc zone. Největší rozdíly jsou u obou unií v celkovém hrubém domácím 

produktu na obyvatele a jeho míře ke stálým národním cenám. To v obou případech 

znamená, že jsou ekonomiky členských zemí jinak výkonné, což není poštovní ani 

v jednom případě. Pokud porovnáme výsledky s předešlými politickými kritérii, 

větší rozdíly v případě Východokaribského dolaru nejsou zas až tak velkým 

problémem, jelikož v politicky stabilnějších státech je menší pravděpodobnost 

náhlých ekonomických zvratů v souvislosti s politickou nestabilitou, neefektivitou 

vlády, která má podíl na nastavení makroekonomických kritérií v souvislosti s prací 

ministerstev financí, nebo změnami v ekonomice zapříčiněnými ozbrojenými 

konflikty. Kvůli všem těmto kritériím, která byla u CFA franc zone hodnocena jako 

„minusová“ a ani ekonomická situace není pozitivní ve všech hodnoceních, není 

zde záruka, že bude měnová unie CFA franc zone životaschopná do budoucna, 

pokud nedojde k markantnějšímu zlepšení politické situace v členských zemích.  
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Do budoucna pro unii CFA franc zone nevyšla ani hodnocení sociálních 

aspektů. Zde je těžší provést komparaci hodnocení se zeměmi Východokaribského 

dolaru, jelikož pro něj jsou dostupná data pouze pro procento populace žijící 

v městských oblastech a konkrétní hodnotu indexu HDI pro rok 2013. Je tedy 

patrné, že v africké měnové unii žije velké procento obyvatel s rozpočtem na den na 

hranici přežití a rovněž na degradované půdě, což znamená, že je pro obyvatelstvo 

takřka nemožné zlepšit svou životní situaci například zemědělskou činností. 

Celková úroveň na základě HDI je rovněž nízká. Celkově navíc mezi zeměmi 

panují velké rozdíly ve vyspělosti. Pro Východokaribský dolar vyšla dvě výše 

zmíněná kritéria, ke kterým jsou k dispozici data jako průměrná, pokud však 

provedeme odhad zbylých dvou na základě předchozích výsledků ekonomické 

situace v členských zemích, není zde velký předpoklad pro to, že by obyvatelstvo 

žilo v takové chudobě, jak je tomu u států CFA franc zone. Státy 

Východokaribského dolaru těží především z turismu, který je zde možný i 

z hlediska předchozích výsledků politických faktů. V afrických zemích nemůže 

bohužel turismus dosáhnout takové míry, aby byl hlavním zdrojem příjmů pro 

země, což je způsobeno důsledky z nestability států a hrozících konfliktů a 

teroristických atentátů, které nejsou pro rozvoj turistiky příznivé. Ani v této oblasti 

tedy, na rozdíl od Východokaribského dolaru, není situace v měnové unii CFA 

franc zone do budoucna nasměrována pozitivním směrem a nejeví se jako reálně 

životaschopná, pokud skutečně nedojde ke zlepšení situace v zemích v oblasti 

politické stability zemí. 

Z geografického hlediska je rovněž lepší situace pro Východokaribský 

dolar, jehož členské země mohou těžit ze své lokace v oblasti námořního obchodu i 

turistického ruchu, jelikož karibská oblast je vyhledávanou turistickou destinací. 

Země jsou však velmi malé, což je omezuje v zemědělství i těžbě nerostného 

bohatství, jehož mnohem větší naleziště jsou v oblasti Afriky. To má jak pozitivní, 

tak negativní vliv. Země sice může čerpat nerostné bohatství, které je použitelné jak 

pro průmyslové zpracování a výrobu, tak pro obchod, na druhou stranu právě 

některé nerostné suroviny, které se v Africe těží, jmenovitě kupříkladu diamanty, 

jsou častými podněty ke konfliktům. V zemích CFA franc zone je rovněž stále 

přítomná možnost separatistických tendencí v odlehlejších oblastech jednotlivých 

zemí. Jako negativní prvek vystupuje i Sahara. Písečné oblasti jsou častými útočišti 

separatistických skupin a tyto oblasti nejsou využitelné ani pro pěstování 
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zemědělských plodin či čistě pro život obyvatel v důsledku špatných možností pro 

infrastrukturu a klimatických podmínek s minimem vodních zdrojů. Jako 

nejdůležitější geografický aspekt se jeví celková lokace měnových unií z hlediska 

zemí. Státy Východokaribského dolaru jsou svou lokací sice ostrovní, tudíž spolu 

nesouvisí přímo faktickými pevninskými hranicemi, jsou však v jedné karibské 

oblasti, což je výhodnější než situace v CFA franc zone, kde jsou státy sice všechny 

pevninské, zdaleka všechny spolu však nesousedí přímými státními hranicemi. 

Finálně tedy unie není nijak kompaktním prvkem, jak je tomu třeba u Evropské 

měnové unie, jejíž státy jsou pojeny jak členstvím v Evropské unii, tak mnohdy i 

hranicemi geografickými, i když ani zde to neplatí stoprocentně a kupříkladu v roce 

2015 můžeme říci, že takovou „překážkovou“ zemí, je třeba Česká republika, která 

dosud euro jako svou měnu nepřijala. Bohužel tedy v komparaci ani 

z geografického hlediska nevychází situace pro CFA franc zone příznivě, jedná se 

však o prvek, který není možné jednoduše změnit, pouze země mohou čerpat ze 

svého potenciálu, jak nejlépe umějí. Stále tedy dle výsledků, které jsme získali 

z dat, vyplývá, že budoucí situace CFA franc zone závisí na politické situaci.  

6.2.  Fáze 2 

 

V další části proběhne komparace dvou potenciálních budoucích měnových 

unií, kterými jsou Západoafrická měnová unie a Východoafrická měnová unie. 

Hned na základě tabulky vidíme, že politická ithace je v obou uniích víceméně 

shodná, i když obě dosahují ve větším množství kritérií hodnoty „minus“, což 

znamená, že jsou mezi zeměmi větší než v tomto hodnocení přípustné rozdíly. 

Lepších výsledků dosahuje Východoafrická měnová unie, která je na tom lépe 

v hodnocení indexů politické stability, politických rizik a svobody v členských 

zemích. Zde nejsou mezi státy velké rozdíly, i když konkrétní hodnoty dosahují 

spíše výsledků, které můžeme označit na žebříčcích jako „horší průměr“, jak bylo 

konkrétněji číselně rozebráno v datech pro jednotlivé měnové unie. Závěrem 

politické situace můžeme říci, že jednak jsou mezi členskými státy v obou 

plánovaných měnových uniích velké rozdíly, tak rovněž i v hodnotách, kde 

dosahují empiricky pozitivního hodnocení z hlediska rozdílů, jsou zase reálné 

výsledky a reálná čísla taková, že nemůžeme hovořit o politické stabilitě ani v jedné 

z těchto unií. Pak se do budoucna nejeví jako ideální myšlenka vytvoření takovéto 
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měnové unie, jejíž základ bude již před vznikem nestabilní. A neexistuje zde ani 

žádná možnost, která by říkala něco ve smyslu tom, že více negativních, tedy 

nestabilních států, dohromady vytvoří pozitivní, teda politicky stabilní, měnovou 

unii. Z tohoto pohledu tedy po první komparaci nevychází ani jedna z těchto dvou 

měnových unií jako do budoucna životaschopná, pokud nedojde k nějakým 

politickým změnám v jednotlivých budoucích členských státech, čímž by byla 

v zemích nastolena stabilita a byla by odstraněna, nebo alespoň potlačena, rizika 

konfliktů a teroristické hrozby. 

Stejně špatně vychází i ekonomická kritéria pro obě měnové unie, které 

podle výsledků komparací z tabulky vycházejí shodně až na případ míry inflace, 

kde jsou mezi zeměmi Východoafrické měnové unie přípustné rozdíly. Ekonomické 

rozdíly jsou zde, jak bylo řečeno již dříve u konkrétních empirických dat, 

markantní. Ani ekonomicky takto rozdílným zemím, jak je patrné i příslušných 

tabulek a grafů, by nemělo být umožněno vytvořit měnovou unii, jelikož se ani pro 

jednu z nich nezdá být životaschopná a fungující. Pak by případný vstup do 

takovéto unie, u níž by od počátku její existence panovaly obavy z jejího rozpadu, 

mohl znamenat na konci, kdyby skutečně k tomuto rozpadu došlo, jen zhoršení 

celkového, již nyní bídného, stavu jednotlivých zemí, které mají tyto unie tvořit. 

Ani v sociálních kritériích nevychází výsledky pozitivně. V případě 

Východoafrické měnové unie jsou ve všech hodnocených kritériích výsledky 

„minus“, což značí značné rozdíly mezi zeměmi. Komparací můžeme sice říci, že 

pro Západoafrickou měnovou unii vychází nulové, čili ani „minusové“ ani 

„plusové“, hodnoty pro procento populace žijící v městských oblastech a pozitivní 

pro procento populace žijící na degradované půdě. Konkrétně u tohoto kritéria 

můžeme i vyzdvihnout pozitivní výsledek pro Západoafrickou měnovou unii, u 

které procento populace žijící na degradované půdě nepřesahuje 18 %. 

Z geografického hlediska je to dobrý výsledek, jelikož se členské země nachází 

v blízkosti pouště a v tropickém podnebném pásmu. A ani jedna z těchto podmínek 

nezlepšuje stav půdy. Co se týče degradace půdy, tak nejhůře je na tom ze zemí 

Východoafrické měnové unie Keňa s 31 %, což ale pro zemi rovníkové Afriky není 

zas až tak špatný výsledek, i když to znamená téměř třetinu obyvatelstva žijící na 

půdě, která se nedá nijak zemědělsky využít. S touto skutečností souvisí i 

skutečnost, že v Keni žije 43,4 % obyvatel pod mezinárodní hranicí chudoby $1,25 

na den. V tomto kritériu je situace ještě horší u Tanzanie, kde dosahuje procento 
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tohoto obyvatelstva 76,25 %. Zde jsou si měnové unie velmi podobné, jelikož i u 

Východoafrické měnové unie dosahují hodnoty lidí žijících pod hranicí chudoby 

v případě Libérie 83,8 %, jak je vidět z tabulky. 

Z geografického hlediska komparací těchto dvou měnových unií získáváme 

výsledky, které mluví ve prospěch Východoafrické měnové unie. Ta je kompaktní, 

u přístupu k jezeru i Indickému oceánu, centra jsou situována celkem pozitivně 

v centru seskupení, popřípadě na východním pobřeží oceánu. Oproti tomu je 

Západoafrická měnová unie nekompaktní, země spolu v mnoha případech 

nesousedí a nemůžeme tudíž hovořit ani o lokaci center v celé měnové unii. Země 

Východoafrické měnové unie jsou geograficky v oblasti rovníku, což na druhou 

stranu přináší horší podnebné podmínky, než pro země Západoafrické měnové unie, 

které jsou z geografického pohledu severněji. Na druhou stranu země zasahují do 

jižní části pouště, což má spíše negativní dopady. Z geografického hlediska se tedy 

komparací zdá být výhodnější situace pro Východoafrickou měnovou unii, která 

jakožto kompaktnější prvek nemusí být tolik zasažena možnými konflikty 

v okolních zemích, kdežto u Západoafrické měnové unie může konflikt v zemi, 

která leží mezi členskými zeměmi této unie, znamenat zhoršení situace pro celou 

měnovou unii tím, že se konflikt může všemi směry šířit a zasáhnout tak více 

členských zemí najednou. 

6.3.  Fáze 3 

 

V této závěrečné fázi se podíváme na všechny čtyři hodnocené měnové 

unie, jak dvě v současnosti existující, tak dvě potenciální budoucí. Z hodnocení i 

tabulky nejlépe vychází měnová unie Východokaribský dolar. U té shledáváme 

„plusové“ hodnoty na základě rozdílů mezi zeměmi téměř ve všech možných 

kategoriích. Rovněž konkrétní čísla, která jsou patrná z tabulek a grafů, udávají pro 

tuto měnovou unii výborné výsledky jak pro politickou stabilitu a občanské 

svobody, tak pro ekonomické aspekty, kde i přes větší rozdíly dosahují 

neporovnatelně lepších výsledků než ostatní. Jako zajímavou komparační složku 

zde vidíme geografické aspekty unií. Když pomineme právě Východokaribský 

dolar, který je jedinou ryze ostrovní měnovou unií, nejlepší výsledky má 

Východoafrická měnová unie, jejíž tvar je kompaktní s příznivou lokací center. 

Oproti tomu CFA franc zone XOF i Západoafrická měnová unie jsou uniemi 
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nekompaktními s vlivem špatných geografických i klimatických aspektů 

jednotlivých zemí, jak bylo uvedeno v datech pro tyto jednotlivé měnové unie. 

Pokud se podíváme na mapu geografické polohy těchto zemí podrobněji, můžeme 

zjistit, že země jedné měnové unie jakoby vyplňují prostory mezi zeměmi té druhé 

měnové unie. Ve výsledku se dá říci, že pokud by se obě unie spojily do jedné, 

vznikl by sice prolongovaný, nicméně kompaktní útvar navzájem si v mnoha 

ohledech podobných zemí. v obou měnových uniích vidíme z grafů, že hodnoty pro 

politická kritéria jsou velmi podobné, rovněž jsou zde přítomny jak celkem 

svobodné, tak úplně nesvobodné státy, politická stabilita i možnost rizik jsou 

v obou případech téměř identické. Na základě toho by bylo možná lepší než tvořit 

novou měnovou unii, tedy Západoafrickou měnovou unii, uvažovat o přijetí alespoň 

některých potenciálních budoucích členů do již existující měnové unie CFA franc 

zone XOF, čímž by geograficky vznikl kompaktnější prvek a co se týče rozdílů 

mezi zeměmi, tak by nenastaly velké změny. Nicméně z hlediska politické stability 

jsou obě unie spíše nestabilní se stále hrozícími konflikty a zhroucením zemí, což 

do budoucna vypovídá spíše o zániku CFA franc zone XOF měnové unie, 

popřípadě jejím skomírání, a o špatných podmínkách pro vznik dobře fungující 

Západoafrické měnové unie. Jako možné řešení problému je projekt ECOWAS, 

který je přesně oním sjednocením dnešní měnové unie CFA franc zone XOF a 

budoucí Západoafrické měnové unie. Tento projekt se zdá být nejvhodnějším 

řešením i na základě výsledků hodnocených dat, i když se nedá říci se stoprocentní 

jistotou, že by tato situace mohla vést k životaschopné měnové unii, už jen pokud 

budeme uvažovat skutečnost, že by unie vytvořená takovýmto spojením čítala více 

než 300 milionů obyvatel, což by mohlo znamenat velkou politickou i sociální 

zátěž pro celý vzniklý systém. 
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Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala tématem měnových unií. Nezaměřila 

jsem se pouze na současné měnové unie, ale zabývala jsem se problematikou 

potenciálních budoucích měnových unií, především pak těch, které jsou plánované 

v Africe. Na téma bylo nutné nahlížet z více stran, z více možných oborových směrů. 

Věnovala jsem se tedy nejen na první pohled zřejmým politickým a ekonomickým 

tématům, ale rovněž sociálním a geografickým otázkám, které stojí na pozadí tohoto 

tématu a mají na celou věc stejný vliv, jako dvě výše zmíněná. Jak jsem si stanovila 

v úvodu, zabývala jsem se otázkou životaschopnosti těchto měnových unií s predikcí do 

budoucna. Mou hypotézou bylo, že pokud bude na základě analýzy, kterou jsem 

provedla a empiricky vyhodnotila, zjištěno, že mezi zeměmi v rámci těchto současných 

i budoucích měnových unií existují vetší než přípustné rozdíly, na což bylo v práci 

rovněž stanoveno kritérium této hranice, budou měnové unie označeny za existenčně 

rizikové do budoucna. Rovněž také pokud budou tyto rozdíly shledány u plánovaných 

unií, pro jejich budoucí vznik a funkčnost by bylo nejvhodnější, kdyby byl jejich 

formální vznik posunut do doby, kdy budou rozdíly mezi jednotlivými zeměmi výrazně 

nižší. Provedeným výzkumem jsem skutečně došla k závěrům, že v případě měnové 

unie CFA franc zone XOF, která je měnovou unií v současnosti existující, převládají 

mezi zeměmi velké rozdíly, které by ji mohli v dalších letech ohrozit na její existenci. 

 Jak se ukázalo, politické i ekonomické podmínky nyní nenasvědčují tomu, že by 

byla měnová unie CFA franc zone XOF udržitelná ve funkční podobě. Mnohé její 

členské země čelí markantním sociálním problémům, které situaci nepřispívají. Jako 

příklad je možné uvést případy vysokého procenta obyvatel, kteří žijí hluboko pod 

hranicí chudoby, kdy z výzkumu plyne, že třeba v případě Nigeru se jedná téměř o 55 % 

nebo v případě Mali 51 % obyvatel. Co se týče geografického pozadí, ani v této oblasti 

nejsou pro unii příhodné podmínky. Shodnou analýzou byl proveden i výzkum pro dvě 

do budoucna plánované měnové unie, které se nacházejí rovněž v Africe. Jsou jimi 

Západoafrická měnová unie, která by po svém uvedení do chodu měla společně z výše 

zmíněnou měnovou unií CFA franc zone XOF tvořit jeden velký celek s cílem posílení 

rozvoje v celé oblasti západní Afriky.  Druhou měnovou unií je pak Východoafrická 

měnová unie, která se snaží o podobný rozvoj společně i v regionální spolupráci se 

zeměmi na severu i jihu Afriky. Výzkumem se bohužel ukázalo, že ani jedna z těchto 

dvou měnových unií není v současnosti v situaci, kdy by měl možný nově vzniklý celek 
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na základě mých stanovených požadavků kritérií větší možnosti pro udržitelnost a 

životaschopnost ve funkční podobě v budoucnu.  

Nenasvědčuje tomu ani ekonomická, ani sociální situace, geografické podmínky 

unií nejsou rovněž příliš příhodné, ještě hůře z těchto dvou je pak na tom Západoafrická 

měnová unie, kdy jako plus bychom mohli v geografické situaci pokládat pouze její 

sjednocení s již existující CFA franc zone XOF. Ve výsledcích analýzy současné situace 

zemí, které by měly v budoucnu tvořit nově vzniklé měnové unie, je zřejmé, že jejich 

stav není ideální, v některých případech se jedná o státy, ve kterých jsou silně 

potlačována lidská a občanská práva a celkově politické systémy příliš nefungují. Tyto 

země rovněž v mnoha případech čelí neustálým hrozbám válečných konfliktů nebo 

terorismu. V takových podmínkách tedy na základě této analýzy není pro země vhodné, 

aby se snažily sestavit již od počátku nefunkční a nestejnorodý celek. Pokud by však 

tyto unie měly skutečně do budoucna vzniknout, tak by bylo nejvhodnější se zaměřit na 

sjednocení ekonomik jednotlivých zemí, pokusit se o zlepšení politické situace, snažit 

se vyrovnat se špatnými sociálními podmínkami a konečně se zaměřit na dlouhodobější 

plnění požadavků konvergenčních kritérií, která si tyto unie stanovila.  
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