Měla by Česká republika přijmout euro?
Česká republika je členem Evropské unie a k přijetí eura se zavázala. To samo o sobě ale jistě není
dostatečným argumentem k uskutečnění něčeho tak důležitého jako je přechod z jedné měny na
druhou. Pravdou nicméně také je, že přijetí eura by s sebou opravdu přineslo mnoho benefitů,
které by pravděpodobně převýšily nevýhody tohoto rozhodnutí.
Proč by se přijetí eura nemuselo vyplatit? Za prvé Česká národní banka ztratí důležitý nástroj
k ovlivňování monetární politiky, a totiž možnost upravovat měnový kurz. Mnoho lidí se také
obává, že budeme doplácet na problémy ekonomicky slabších členů eurozóny, jako je například
Řecko. A do třetice jsou tu pochopitelně všechny ty nemalé náklady na samotné přijetí eura.
Žádný z výše jmenovaných problémů však není fatální. Jistě, ČNB ztratí některé své pravomoci, na
druhou stranu ale Centrální evropská banka je respektovanou institucí, které se nemusíme bát
svěřit moc nad některými našimi finančními záležitostmi. Navíc díky přijetí eura budeme mít
možnost podílet se na některých rozhodnutích ovlivňujících celou eurozónu. Co se týče Řecka to je
samozřejmě určité riziko a právě proto není nutné na přijetí eura nijak spěchat. Nedávno však bylo
rozhodnuto o odpuštění Řecku části jeho dluhu, což snad povede k lepší ekonomické budoucnosti
této země.
Euro skýtá také mnoho výhod pro obyčejné spotřebitele. Cestování by se díky němu stalo
pohodlnější. Navíc by ceny doma a zahraničí byly mnohem lépe porovnatelné, což by vytvářelo
konkurenční tlak na české výrobce. To by vedlo ke kvalitnějšímu zboží dostupnému českým
občanům.
I čeští výrobci by na euru vydělali, což by vzhledem k vysoké otevřenosti české exportní
ekonomiky vedlo ke zvýšení HDP. Českým výrobcům by totiž odpadly náklady na neustálé
přeměňování korun na eura a naopak.
Navíc by euro přilákalo i zahraniční investory, kteří se v současné době bojí investovat svůj kapitál
v České republice právě proto, že kurz koruny přece jenom není tak dobře předvídatelný. S eurem
by pro ně bylo vše jednodušší a opět by z toho plynuly výhody pro obyvatele Česka – měli by
k dispozici mimo jiné i více zapůjčitelných fondů. Čeští investoři by byli také spokojení, protože i
jim by se otevřelo mnoho nových možností. Mohli by bez obav investovat v jakékoli zemi eurozóny.
Kdyby Česko přijalo euro, vedlo by to k posílení otevřenosti evropského trhu. A otevřenost trhů
vede často k větší ekonomické prosperitě, jak můžeme vidět na příkladu velkého amerického trhu.
Stejně jako všechno má přijetí eura své výhody i nevýhody. Důležité ale je, že ony výhody ty
nepříjemné nevýhody vynahrazují. Neznamená to, že by Česká republika měla přijmout euro hned
teď, ostatně v současné době nesplňuje všechna Maastrichtská kritéria, jejichž splnění je k tomu
nutné, do budoucna je to však bezpochyby dobrý cíl.

