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Euro v roz‰íﬁené Evropské unii
Od roztﬁí‰tûnosti ke sjednocení
Jednotn˘ trh…
• Od podpisu ¤ímské smlouvy v roce 1957 je základním cílem Evropské unie trvale udrÏiteln˘
ekonomick˘ a spoleãensk˘ rozvoj zaji‰Èující EvropanÛm zdraví, bohatství a perspektivní
budoucnost. Pro dosaÏení tohoto cíle je nezbytnû dÛleÏitá vût‰í integrace v mnoha politick˘ch
oblastech. Jednotn˘ trh, hospodáﬁská a mûnová unie (HMU) a roz‰íﬁení na evropskou
pûtadvacítku pﬁedstavují základní stavební kameny v tomto procesu integrace, kter˘ pﬁinesl
Evropské unii skuteãn˘ spoleãensk˘ a ekonomick˘ prospûch a posílil postavení EU ve svûtû.

… s jednotnou mûnou…
• Zavedení eura znamená mezník ve v˘voji Unie a nejdÛleÏitûj‰í mûnovou zmûnu v historii. Euro pﬁedstavuje
konkrétní realizaci HMU. Staví na úspûchu jednotného trhu a v˘znamnû pﬁispívá k ekonomické stabilitû, která
je potﬁebná pro dal‰í rÛst. Zvy‰uje konkurenci a schopnost inovace, pﬁiná‰í prospûch spotﬁebitelÛm a uvolÀuje
zdroje pro dal‰í oblasti, jako je sociální podpora a vzdûlávání. Posiluje Evropu také politicky a ekonomicky.

… pro silnûj‰í Unii
• EMU v‰ak není pouze jednorázovou událostí; jde o kontinuální proces, kter˘ realizují ãlenové eurozóny
spolupracující v oblasti hospodáﬁské politiky. Nové ãlenské státy se v rámci pﬁístupov˘ch dohod téÏ zavázaly
pﬁipojit se k EMU a pﬁijmout euro. Pro úspû‰n˘ vstup mezi zemû, které zavedly euro, musí svá hospodáﬁství
dÛkladnû pﬁizpÛsobit ekonomikám stávajících ãlenÛ. Toto ekonomické vyrovnání, které je téÏ známé pod pojmem
„konvergence“ (sbliÏování), pﬁedstavuje dal‰í krok na cestû k hlub‰ímu sjednocení EU.
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Vût‰í EU – více v˘hod

Díky postupnému roz‰iﬁování získala EU v˘hodu ve své velikosti. Jednotn˘ trh
pﬁedstavuje hlavní katalyzátor pro uskuteãnûní tûchto v˘hod. Od jeho zavedení
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do‰lo k masivnímu nárÛstu vnitﬁního obchodu v EU, kter˘ pﬁinesl pﬁes
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900 miliard euro zisku navíc, vedl k vytvoﬁení 2,5 milionu nov˘ch pracovních
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pﬁíleÏitostí, posílil zahraniãní investice a zv˘‰il konkurenceschopnost EU na
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mezinárodním trhu. Díky pﬁínosu vy‰‰í ekonomické v˘konnosti a stabilitû
pﬁiná‰í euro, jednotná mûna pro jednotn˘ trh, je‰tû vût‰í v˘hody:
• Spoleãnost získává v˘hody díky cenové stabilitû a nízké inflaci, které pﬁiná‰ejí ménû
ekonomick˘ch nejistot spotﬁebitelÛm, lep‰í dlouhodobé plánování v oblasti prÛmyslu
a vût‰í sociální soudruÏnost.
• Mnohostrann˘ dohled a spoleãná fiskální pravidla, která brání vzniku závaÏn˘ch chyb, pﬁiná‰ejí v˘hody
hospodáﬁské politice ãlensk˘ch státÛ.
• Spotﬁebitelé a podniky získávají v˘hody díky tomu, Ïe síla a dostupnost eura zvy‰uje konkurenci mezi
poskytovateli kapitálu, a sniÏuje tak úrokové míry. Tím se uvolÀuje kapitál pro dal‰í oblasti investic.
• Podniky získávají v˘hodu, protoÏe s eurem neexistují rizika spojená s v˘mûnou deviz. Euro tedy sniÏuje náklady
spojené s mezinárodním obchodem a podporuje obchod.
• PrÛmysl jako celek získává v˘hody, protoÏe voln˘ pohyb kapitálu v rámci jednotného trhu podporuje investice
do zahraniãí známé jako pﬁímé zahraniãní investice (FDI). Euro podporuje pﬁímé zahraniãní investice (FDI)
v je‰tû vût‰í míﬁe.
V roce 1999 bylo euro zavedeno v 11 zakládajících ãlensk˘ch státech eurozóny: Belgii, Finsku, Francii, Irsku, Itálii,
Lucembursku, Nûmecku, Nizozemsku, Portugalsku, Rakousku a ·panûlsku. V roce 2001 následovalo ¤ecko, které
zv˘‰ilo poãet státÛ eurozóny na dvanáct. 1. ledna 2002 byly v rámci nejvût‰ího mûnového pﬁechodu v historii
uvedeny do obûhu eurobankovky a mince. V souãasné dobû zahrnuje eurozóna 305 milionÛ obyvatel z celkového
poãtu 451 milionÛ obyvatel evropské pûtadvacítky a její velikost a stabilita ãiní z eura atraktivní mezinárodní mûnu.
Zahraniãní vlády uskuteãÀují v euru své pÛjãky a pouÏívají téÏ euro jako rezervní mûnu, a vyuÏívají tak v˘hod
likvidity, smûnitelnosti a stability této mûny.
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PﬁíleÏitost pro nové ãlenské státy
Deset nov˘ch ãlensk˘ch státÛ se v pﬁístupov˘ch smlouvách zavázalo k pﬁijetí EMU a eura. Nyní jsou tyto státy
ãleny EMU „s omezen˘mi právy“ a k zavedení eura v nich dojde v dobû, kdy národní ekonomiky tûchto státÛ
naplní konvergenãní kritéria. V˘hody eura se v nov˘ch ãlensk˘ch státech projeví je‰tû zﬁetelnûji, jelikoÏ se jedná
o tranzitní ekonomiky a EMU bude mít na jejich rÛst je‰tû vût‰í katalytick˘ úãinek:
• Vyhlídka na vstup pﬁinesla mnoho investic (FDI), a to pﬁedev‰ím z EU. Euro mÛÏe pomoci udrÏet pﬁíliv tûchto
pﬁím˘ch zahraniãních investic odstraÀováním transakãních nákladÛ a rizik spojen˘ch s v˘mûnou deviz;
zachovává tak hybnou sílu rÛstu.
• Zaãlenûní do eurozóny mÛÏe zv˘‰it jak vnitﬁní obchod v EU, tak obchod zahraniãní nejenom odstraÀováním
transakãních nákladÛ, ale také tím, Ïe místním v˘vozcÛm pﬁiná‰í stabilitu a dÛvûryhodnost svûtové
hospodáﬁské velmoci. Zv˘‰en˘ obchod bude podporovat zamûstnanost a rÛst.
• EMU a euro sníÏí náklady na pÛjãky. To usnadÀuje místnímu prÛmyslu investice do nového zaﬁízení a stavby nov˘ch
prÛmyslov˘ch závodÛ, coÏ vede k vût‰í konkurenceschopnosti a zamûstnávání kvalifikovanûj‰í pracovní síly.

Opatrnost pﬁi sbliÏování
Hospodáﬁství nov˘ch ãlensk˘ch státÛ roste rychleji neÏ ve zbytku EU v souvislosti s tím, jak probíhá proces
vyrovnání. Problémy, jako napﬁíklad vysoká nezamûstnanost a niÏ‰í produktivita, ov‰em pﬁetrvávají. S rÛstem se
tyto problémy zmen‰í a vstup do eurozóny pomÛÏe urychlit proces vyrovnání. Nové ãlenské státy v‰ak musí
vyrovnat své ekonomiky s eurozónou pﬁed vstupem. Musí dodrÏovat postupy, které vedou ke sbliÏování v rámci ﬁady
hospodáﬁsk˘ch ukazatelÛ – Maastrichtsk˘ch kritérií – jeÏ odráÏejí skuteãnou podstatu prÛmyslové a spoleãenské
struktury. Maastrichtská kritéria poskytují rámec pro Pakt stability a rÛstu, kter˘ dnes ﬁídí hospodáﬁskou politiku ãlenÛ
eurozóny. Tento pakt pomáhá zachovávat v eurozónû stabilní a trvale udrÏitelnou ekonomiku. SbliÏování ekonomik
nov˘ch ãlensk˘ch státÛ pﬁed pﬁijetím eura je rozhodující pro dÛvûryhodnost jejich politiky a trvale udrÏiteln˘ proces
vyrovnání. EMU a euro jim pﬁinese mnoho v˘hod, ale pﬁi cestû do eurozóny je tﬁeba opatrnosti.

Cesta do eurozóny
Maastrichtská kritéria – zaji‰tûní stabilní,
pevné a trvale udrÏitelné ekonomiky
EU stanovila Maastrichtská kritéria jako v˘chozí podmínky pro vstup zakládajících ãlenÛ do eurozóny.
Jejich plnûní zaji‰Èuje dostateãné smûﬁování k trvale udrÏitelné a stabilní ekonomice v rámci eurozóny.
Budoucí ãlenové eurozóny musí splnit stejná kritéria, která jsou popsána níÏe a pﬁedstavena v tabulce 1:
• S ohledem na stabilitu cen míra inflace nepﬁevy‰uje míru inflace ve tﬁech nejlépe si vedoucích
ãlensk˘ch státech o více neÏ 1,5 %.
• Vládní deficit nepﬁekraãuje 3 % HDP – známka zdrav˘ch veﬁejn˘ch financí.
• Veﬁejn˘ dluh je niÏ‰í neÏ 60 % HDP nebo se pﬁimûﬁenû sniÏuje a blíÏí se uspokojiv˘m tempem této
hodnotû – mûﬁítko dlouhodobûj‰í udrÏitelnosti veﬁejn˘ch financí.
• S ohledem na stabilitu cen nepﬁekraãuje dlouhodobá úroková míra úrokovou míru ve tﬁech nejlépe si
vedoucích ãlensk˘ch státech o více neÏ 2 % – známka trvalosti a dÛvûryhodnosti.
• Stabilní smûnn˘ kurz se projevuje úãastí v mechanizmu smûnn˘ch kurzÛ ERM-II bez v˘razn˘ch tlakÛ
a udrÏováním smûnn˘ch kurzÛ blízko stﬁedního pásma po dobu 2 let pﬁed pﬁijetím eura. Toto kritérium
je mûﬁítkem odolnosti ekonomiky a stability skuteãné konvergence a ukazuje, Ïe vláda dokáÏe ﬁídit
hospodáﬁství, aniÏ by se musela uch˘lit k znehodnocení mûny.
Tabulka 1 ukazuje, do jaké míry naplnily nové ãlenské státy maastrichtská kritéria v roce 20031. Tato
kritéria mûﬁí „nominální konvergenci“, která odráÏí vlastní „reálnou konvergenci“ – sbliÏování v oblasti
konkurenceschopnosti, kvalifikovanosti pracovní síly, zaãlenûní finanãního sektoru, prÛmyslov˘ch
struktur a mnoha dal‰ích socioekonomick˘ch faktorÛ. âlenové eurozóny musí dosahovat dostateãné
míry reálné konvergence, aby byli schopni odolat hospodáﬁsk˘m ‰okÛm. Postupné pﬁibliÏování smûrem
ke ãlenství v eurozónû není závod. Plné zapojení do EMU a pﬁijetí eura pﬁinese mnohé dal‰í v˘hody, ale
pouze pro ekonomiku, která je dobﬁe pﬁipravena.

Tabulka 1: Maastrichtská kritéria konvergence v nov˘ch ãlensk˘ch státech
Co se mûﬁí:

Cenová stabilita

Zdravé veﬁejné finance

Trvale udrÏitelné
veﬁejné finance

Trvalost konvergence

Stabilní
konvergence

ZpÛsoby mûﬁení:

Míra inflace dle
spotﬁebitelsk˘ch cen

Schodek rozpoãtu
vlády v % HDP

Veﬁejn˘ dluh v % HDP

Dlouhodobé
úrokové míry

Stabilita
smûnn˘ch kurzÛ

Konvergenãní kritéria

Ne více neÏ o 1.5 % ve
srovnání s 3 ãlensk˘mi
státy s nejniÏ‰í inflací

Ne více neÏ 3 %

Ne více neÏ 60 %

âeská republika

1,8 %

12,6 %

37,8 %

4,7 %

V procesu vstupu do ERM-II

Estonsko

2,0 %

– 3,1 %

5,3 %

4,6 %

Vstup 28/06/04

Kypr

2,1 %

6,4 %

70,9 %

5,2 %

Vstup 02/05/05

Loty‰sko

4,9 %

1,5 %

14,4 %

5,0 %

Vstup 02/05/05

– 0,2 %

1,9 %

21,4 %

4,7 %

Vstup 28/06/04

Maìarsko

6,5 %

6,2 %

59,1 %

8,1 %

V procesu vstupu do ERM-II

Litva

Ne více neÏ o 2 % ve
Dvouletá úãast
srovnání s 3 ãlensk˘mi státy
v mechanizmu ERM-II2
s nejniÏ‰í úrokovou mírou

Malta

2,6 %

9,7 %

71,1 %

4,7 %

Vstup 02/05/05

Polsko

2,5 %

3,9 %

45,4 %

6,9 %

V procesu vstupu do ERM-II

Slovinsko

4,1 %

2,0 %

29,4 %

5,2 %

Vstup 28/06/04

Slovensko

8,4 %

3,7 %

42,6 %

5,1 %

V procesu vstupu do ERM-II

< 2,4 %

< 3,0 %

< 60 %

< 6,4 %

Referenãní hodnoty
v eurozónû

Zdroj dat: Zpráva Komise. Zpráva o konvergenci 2004, KOM(2004) 690.

1

Informace v tabulce 1 jsou pﬁevzaty z pravideln˘ch zpráv o konvergenci, které kaÏdé dva roky nebo na vyÏádání pﬁíslu‰n˘ch
ãlensk˘ch státÛ pﬁipravuje G¤ pro hospodáﬁské a finanãní záleÏitosti (DG ECFIN).
2
Viz v˘‰e vysvûtlená kritéria t˘kající se smûnn˘ch kurzÛ.

PﬁibliÏování a partnerství –
v zájmu v‰ech
Nové ãlenské státy procházejí procesem vyrovnávání se se zbytkem Evropské unie. HDP na obyvatele je
v tûchto zemích mnohem niÏ‰í neÏ ãiní prÛmûr v EU; s rÛstem jejich ekonomik se v‰ak zvy‰uje. Toto je
proces „reálné konvergence“. Rozsáhlá restrukturalizace, jíÏ bylo dosaÏeno v období pﬁed vstupem,
pokraãuje i dnes v souvislosti s tím, jak se socioekonomické struktury a instituce pevnûji zaãleÀují do
Evropské unie, coÏ pﬁedstavuje nutn˘ proces, kter˘ napomáhá podporovat rÛst a skuteãnou konvergenci.
KaÏd˘ z nov˘ch ãlensk˘ch státÛ pﬁijme jinou cestu k euru a vstoupí mezi ostatní, pouze aÏ splní daná
kritéria a zemû bude schopná získat vût‰inu v˘hod v rámci Paktu stability a rÛstu. EMU a euro jsou základní
stavební kameny na cestû k tûsnûj‰í integraci, která uvolní dal‰í synergie v oblasti sociální soudrÏnosti
a vytváﬁení blahobytu jak pro nové ãleny, tak pro celou eurozónu.

Dal‰í informace naleznete:
Evropská komise, generální ﬁeditelství pro ekonomické a finanãní záleÏitosti
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/index_en.htm
Evropská centrální banka
http://www.ecb.int/
Euro
http://europa.eu.int/euro
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Jak vypl˘vá z tabulky 1, v roce 2003 mnohé z nov˘ch ãlensk˘ch státÛ splnily nûkterá maastrichtská kritéria,
aãkoli v tûchto parametrech mÛÏe kaÏd˘ rok docházet ke zmûnám. Na cestû do eurozóny by v‰ak mohly
pﬁed nov˘mi ãlensk˘mi státy vyvstat problémy a konflikty v souvislosti s tím, Ïe zároveÀ projevují snahu
o rozvoj hospodáﬁství a o naplnûní maastrichtsk˘ch kritérií:
• Aãkoli nové ãlenské státy úspû‰nû sníÏily inflaci témûﬁ na prÛmûrnou úroveÀ eurozóny, jejich ekonomiky
rostou rychleji neÏ ve zbytku EU. Tento rÛst je samozﬁejmû Ïádoucí, ale mÛÏe vyvolat inflaãní tlaky.
Pro udrÏení ekonomického rÛstu bez nadmûrné cenové inflace musí b˘t tyto tlaky regulovány.
• Nûkolik nov˘ch ãlensk˘ch státÛ nesplÀuje tﬁíprocentní hranici deficitu státního rozpoãtu. Cílem tohoto
tﬁíprocentního limitu je zamezit tomu, aby se dluh vymkl kontrole. Je samozﬁejmé, Ïe zemû ãasto musejí
utratit více, neÏ ãiní jejich pﬁíjmy, aby mohly investovat, a tak je tomu právû v rychle rostoucích
ekonomikách nov˘ch ãlensk˘ch státÛ; proto tedy nejsou vÏdy vy‰‰í deficity rozpoãtu ‰kodlivé. Pﬁísná
kontrola vládního deficitu v‰ak svûdãí o zdrav˘ch financích, coÏ pomáhá pﬁilákat zahraniãní investice
a podporovat rÛst. Nové ãlenské státy musejí nalézt rovnováhu mezi investováním a rozváÏností, aby si
udrÏely dÛvûru investorÛ.
• Kritérium veﬁejného dluhu pﬁedstavuje dlouhodobûj‰í ukazatel trvalé udrÏitelnosti veﬁejn˘ch financí.
Úroky z veﬁejného dluhu se musí splatit, takÏe velké nebo rostoucí veﬁejné dluhy jsou nákladné
a mohou omezit budoucí v˘daje v jin˘ch oblastech, jako napﬁíklad ve zdravotních a penzijních závazcích.
• Vlády, které si chtûjí pÛjãit peníze, vydávají dlouhodobé dluhopisy, ze kter˘ch platí úroky. JestliÏe mají
investoﬁi malou dÛvûru v dlouhodobou hospodáﬁskou perspektivu urãité zemû, nebo jestliÏe je v této zemi
vysoká inflace, budou pak poÏadovat vy‰‰í úrokovou míru – rizikovou prémii. TakÏe úroková míra je
jedním z ukazatelÛ hospodáﬁské dÛvûryhodnosti zemû a pro nové ãlenské státy téÏ ukazatelem v˘voje
„reálné konvergence“.
• Jak se ekonomiky nov˘ch ãlensk˘ch státÛ vyrovnávají s ostatními zemûmi, jejich mûny mají vÛãi euru
tendenci posilovat. Pﬁi vstupu do mechanismu smûnn˘ch kurzÛ ERM-II kaÏdá ze zemí stanoví devizov˘
kurz vÛãi euru a bude jej dva roky udrÏovat v pásmu +/–15 %. To znamená, Ïe ãlensk˘ stát nebude moci
nadále vyuÏívat devizov˘ kurz jako prostﬁedek k ﬁízení hospodáﬁství. Bude muset pouÏívat jiné
mechanismy, zejména rozpoãtovou politiku, aby si udrÏel stabilitu a dÛvûru a pﬁedvedl odolnou
ekonomiku se skuteãnou konvergencí, která je pﬁipravena na vstup do eurozóny.

