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1. Úvod – integrační proces
5. politická unie

4. ekonomická a měnová unie

3. společný trh

2. celní unie

1. pásmo volného obchodu

politická
unie

ekonomická a
měnová unie

společný trh

celní unie

pásmo volného obchodu
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1. Úvod – postup integrace v Evropě
politická unie (?) ⇒

ekonomická a měnová unie ⇒
společný trh ⇒

celní unie (1968) ⇒

?

EMU

EU

EHS
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2. Měnová integrace

Měnová integrace – aspekty a důsledky
Přístup k měnové integraci (viz Ingram, 1973):
•
ekonomické pojetí (korunovační teorie) – reálná a
nominální konvergence představuje základ pro
následnou měnovou integraci,
•
monetaristické pojetí – měnová integrace je prostředkem
pro nominální a reálnou konvergenci,
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Postup měnové integrace v Evropě
Hlavní mezníky:
• Poválečná finanční spolupráce (vypořádávání transakcí apod.);
• Wernerův plán (prosinec 1969: tři kroky pro vytvoření měnové unie do roku 1980;
první fáze 1971–1974) – usnesením Rady ministrů projekt odvolán (1974);
• Evropský měnový systém (EMS), součásti: 1) mechanismus směnných kurzů
(ERM, červenec 1978), 2) síť kurzových parit a 3) společná měna ECU (1978);
• Jednotný evropský akt (1986) – budování vnitřního trhu (cíl: do konce roku 1992);
• Delorsova zpráva (červen 1989: projekt EMU ve třech fázích);
• Maastrichtská smlouva (únor 1992);
• Vznik eurozóny (1999) a EMS II;
• Zavedení hotovostního eura (2002);
• Přijetí Slovinska (2007, 1. stát ze zemí EU-10);
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Postup měnové integrace – fáze vzniku EMU
•

•

•

1. fáze (červenec 1990 – prosinec 1993): odstranění překážek pro
pohyb kapitálu mezi členy ES (EU), počátky koordinace
hospodářských politik;
2. fáze (1994 – 1998): uvolnění pohybu kapitálu i mimo země EU,
prohloubení koordinace hospodářských politik (důraz na
konvergenční kritéria), fixace složení ECU, závazek členských vlád
přijmout společnou měnu (opt-out klauzule pro Dánsko a Velkou
Británii), vznik EMI (Evropský měnový institut), legislativní
úpravy (statuty CB), vznik ECB (červen 1998);
3. fáze (od ledna 1999 –): duální oběh eura a národních měn, od
března 2002– v oběhu pouze eura;
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3. Způsoby přijetí společné měny
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Měnová integrace –
1. šokový přístup
2. gradualistický přístup:
a) funkcionální sjednocování (tržní proces),
b) institucionální sjednocování (netržní intervencionistický
proces)
národní měny a autonomní
centrální měnová autorita

gradualistický přístup

šokový přístup

existence paralerních měn

institucionální přístup
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Pramen: Pelkmans (2001), vlastní úprava.

Přijetí společné měny – scénáře
1. madridský scénář (původní koncept)
2. přístup Big Bang
3. gradualistický přístup (Big Bang with phasing-out)
Přijetí eura

Zavedení oběživa

Přechodné období
(phase-out)

Konec přechodného
období

Země A

1. 1. 20XX

1. 1. 20XX+1

–

–

Země B

1. 1. 20YY

1. 1. 20YY

ne

–

Země C

1. 1. 20ZZ

1. 1. 20ZZ

ano

31. 12. 20ZZ

Pramen: EC, vlastní úprava.
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Přijetí společné měny – časový průběh
žádost ČR o
vstup do ERM II

T

rozhodnutí EU o
"stažení výjimky"

T0 – 2

zavedení
společné měny

T0 – 1/2

T0

T0 + n
EUR

CZK

účast v ERM II ("fixní kurz")

Pramen: Čech, Komárek (2002), vlastní úprava.

přípravná fáze

duální oběh EUR a
CZK
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Přijetí společné měny – scénář madridský
rozhodnutí Rady EU o
"stažení výjimky"

zavedení
bezhotovostní měny

zavedení hotovostní
měny
EUR

národní měna

T0 – 1/2

přípravná fáze

Pramen: EC, vlastní úprava.

T0

T0 + n
duální oběh EUR a
národní měny

konec národní
měny
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Přijetí společné měny – scénář Big Bang
a gradualistický scénář
žádost ČR o
vstup do ERM II

rozhodnutí Rady EU o
"stažení výjimky"

zavedení měny

EUR
CZK

T

účast v ERM II ("fixní kurz")

Big Bang
("velký třesk")

CZK

T – 1/2

T0

T0 – 1/2

T0 – 2

přípravná fáze

T0 + n
duální oběh EUR a
CZK

duální oběh EUR a CZK

T

T+n

T+n+m
EUR

CZK
Gradualistický
přístup

Pozn.: období (n +m) = max. 1 rok.
Pramen: EC, vlastní úprava.
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duální oběh EUR a CZK

Výhody a nevýhody: ad 1) scénář madridský
☺
+
+
+
+

Klady:
rozložení nákladů v čase,
nižší koordinační a logistické
nároky,
možno zkrátit podle
aktuálního vývoje,
praktická zkušenost,

–
–
–
–

Zápory:
délka období zavádění,
náklady na zavedení,
odůvodnění před veřejností,
vyšší administrativní náročnost,
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Výhody a nevýhody: ad 2) scénář Big Bang („Velký třesk“)
☺
+
+
+
+

Klady:
rychlost provedení,
nižší náklady obchodníků a
finančních institucí,
jednoduchost a
jednoznačnost pro veřejnost,
šokové dopady?

–

–
–
–

Zápory:
koordinační nároky (pro
finanční instituce a podniky), tj.
vyšší náklady na zavedení
měny,
možné logistické problémy,
problém odmítání národních
měn obchodníky (Rakousko,
Španělsko)
dosud nerealizován v praxi,
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Výhody a nevýhody: ad 3) scénář gradualistický
☺
+
+

Klady:
nižší koordinační nároky,
přirozená adaptace na novou
měnu,

–
–
–
–
–
–

Zápory:
vyšší náklady na zavedení,
délka přechodného období,
náklady finančních institucí na
duální oběh,
nemožnost plného používání
společné měny,
vyšší náklady obchodníků
(menu cost),
dosud nerealizován v praxi,
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Přijetí společné měny – příklady
•
•
•

Madridský scénář – EU-11 (EU-12): hotovostní oběživo od
1/1/2002, duální oběh národní měny a eura (do 28/2/2002),
duální oceňování (do 28/2/2002);
Big Bang – Slovinsko: zavedení eura od 1/1/2007, duální oběh
do 14/1/2007, duální oceňování od 11/7/2006 do 30/6/2007;
Big Bang – Slovensko (schválený proces): zavedení eura od
1/1/2009, duální oběh obou měn 16/1/2009; povinné duální
oceňování od července 2008 do 31/12/2009, doporučené duální
oceňování (do června 2010);
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4. Závěry
•
•
•
•

zásadní rozhodnutí na základě ukazatelů o reálné a nominální
konvergenci ekonomiky a analýzy výhod a nevýhod přijetí společné
měny,
metody přijetí společné měny – převážně „technická záležitost“ (dané
parametry a varianty),
není možné jednoznačně rozhodnout, který ze tří scénářů přijetí
společné měny je nejlepší;
konkrétní způsob přijetí společné měny bude záviset na místních
podmínkách a zkušenostech předchozích zemí (v případě ČR vliv
zkušeností s měnovou odlukou v roce 1993 apod.)

19

Literatura:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Baldwin, R., Wyplosz, Ch.: Economic of European Integration (2nd ed.). McGraw-Hill Education, Berkshire
2006.
Čech, Z., Komárek, L.: Kurzová konvergence a vstup do eurozóny (I) – Existuje možnost volby pro
kandidátské země? Finance a úvěr, 2002, č. 6, s. 322–335.
Čech, Z., Komárek, L.: Kurzová konvergence a vstup do eurozóny (II) – komparace zkušeností členských zemí
EU. Finance a úvěr, 2002, č. 10, s. 522–538.
Čech, Z., Horváth, R., Komárek, L.: Kurzová konvergence a vstup do eurozóny III – Vybrané problémy
nových členských zemí EU. Finance a úvěr, 2005, č. 9-10, s. 483–505.
EC: One market, one money. An evaluation of the potential benefits and costs of forming an economic and
monetary union. [European Economy – Study of the Directorate-General for Economic and Financial Affairs].
Commission of the European Communities, No. 44, October 1990.
EC: Opinion of the European Central Bank of 1 December 2005 on a proposal for a Council Regulation
amending Regulation (EC) No 974/98 on the introduction of the euro, C316/25, 13/12/2005.
Ingram, J., C.: The Case for European Monetary Integration. [Department of economics of the Princeton
University, Internal Finance Section – Essays in International Finance]. Princeton University, April 1973,
Study No. 98.
Kobert, H., Rudloff, F. (eds.): Der Fischer Weltalmanach 2005, Frankfurt am Main, 2004.
MF ČR: Volba scénáře zavedení eura v České republice. Praha, červen 2006, URL:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Scenar_zavedeni_eura_CR.pdf.
De Grauwe, P.: Economics of monetary union (5th. ed.). Oxford, Oxford University Press 2003.
Pelkmans, L.: Economic Integration: methods and economic analysis (2nd ed.). Pearson Education Ltd., UK
2001.
Schadler, S. et al.: Adopting the Euro in Central Europe: Challenges of the next step in European Integration.
IMF, Occasional Paper No. 234, April 2005.
Schadler, S. (ed.): Euro Adoption in Central and Eastern Europe. Opportunities and Challenges. Washington,
IMF 2005.
Srejber, E.: Experiences from the cash changeover in the euro area. Sveriges Riksbank, Meeting of the
Swedisch Federation of Trade, April 2002.

20

Děkuji za pozornost
vaclav.zdarek@vsem.cz

21

