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Analýzy sladěnosti ČR s eurozónou 

ČNB již od roku 2005 vypracovává pravidelné roční 
Analýzy stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou; 
tyto analýzy systematicky a detailně vyhodnocují:  

• Strukturální, cyklickou, finanční, vlastnickou a institucionální 
podobnost naší ekonomiky s ekonomikou eurozóny           

→ tyto ukazatele naznačují, do jaké míry bude nastavení 

společných měnových podmínek v eurozóně vhodné pro 
budoucí situaci v české ekonomice  

• Disponibilnost (a účinnost) přizpůsobovacích mechanismů, 
které budeme moci využít poté, co se vzdáme vlastní 

měnové politiky → tento okruh ukazuje, do jaké míry se 

bude česká ekonomika vlastními silami schopna vypořádat  
s vnějšími asymetrickými šoky  

Analýzy sladěnosti jsou důležitou součástí celkové bilance 
přínosů a nákladů přijetí eura; neříkají, o kolik země 
„zbohatne“, ale kvalitativně naznačují, jak by mohla země 
utrpět, pokud nebude s eurozónou dostatečně sladěná  
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Ukazatele naznačující relativně nízkou 
míru rizik spojených s přijetím eura 

• Vysoká míra otevřenosti české ekonomiky  

• Velká obchodní a vlastnická provázanost s eurozónou  

• Vysoká sladěnost hospodářského cyklu ČR s eurozónou 

(v posledních letech se však poněkud snížila)  

• Pozvolna roste míra používání eura v české ekonomice 

(téměř výhradně v obchodních vztazích firem)  

• Vývoj koruny s eurem vůči americkému dolaru  

• Dlouhodobě podobný vývoj inflace a nominálních 

úrokových sazeb  

  Přizpůsobovací mechanismy:  

• Rostoucí pružnost trhu práce (vysoká a rostoucí míra 

ek. aktivity; nízká a klesající dl. nezaměstnanost) 

• Stabilita a odolnost bankovního sektoru vůči šokům  
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Neutrálně vyznívající ukazatele 

• Malé rozdíly v úrovni úrokových sazeb  

• Celková podobnost transmise měnové politiky  

• Zlepšování flexibility trhu práce (snižuje ji nastavení 
systému daní a dávek, který pro nízkopříjmové 
skupiny snižuje motivaci k návratu do zaměstnání)  

• Konkurenceschopnost české ekonomiky  

• Aktuální situace veřejných financí: 

• Příznivý výchozí stav  

• Přebytkové hospodaření v celkovém i strukturálním 
vyjádření (v uplynulých letech však fiskální politika 
působila pro-cyklicky a nikoliv proti-cyklicky) 
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Ukazatele naznačující ekonomická rizika 

• Nedokončený proces reálné konvergence  

• Přetrvává nižší strukturální podobnost  

• Nesladěnost finančních cyklů  

• Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí  

• Růst podílu mandatorních výdajů vede ke snižování 
prostoru pro makroekonomickou stabilizační roli  

Riziko: cenová konvergence (po zafixování kurzu)  
kladný inflační diferenciál  pokles reálných úrokových 
sazeb (případně až do záporných hodnot)  možnost 
přehřívání ekonomiky a vzniku makrofinančních 
nerovnováh (viz jižní křídlo eurozóny před finanční krizí)  

Připravenost ČR na přijetí eura se oproti předchozím letům 
zlepšila, stále ji však nelze hodnotit jako dostatečnou; pro 
členství v eurozóně je ČR pravděpodobně „vhodnějším“ 
kandidátem, než byly (či doposud jsou) některé dlouholeté 
členské země (Řecko, Itálie)  
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Přínosy přijetí eura  

• Přínosy spočívají především v:  

• odstranění kurzového rizika vůči hlavní obchodní oblasti  

• snížení transakčních nákladů  

• snížení nákladů zahraničního obchodu a tudíž zrychlení 
jeho dlouhodobém růstu (trade gains)  

• dlouhodobě rychlejším růstu HDP  

• Zahraniční studie ukazují, že členství v eurozóně by 
mohlo urychlovat dlouhodobý hospodářský růst v řádu 
několika desetin procentního bodu HDP ročně 

• Brůha, Tonner (2019) provedli simulaci pomocí 
dynamického makro-modelu všeobecné rovnováhy:  

• Mírně pozitivní dopady do reálného výstupu a spotřeby 

• Vyšší úroveň inflace a její vyšší volatilita  

 Přínosy případného přijetí eura je třeba posuzovat v širokém 
hospodářsko-politickém kontextu  
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Je eurozóna optimální měnovou oblastí?  

• Vývoj v posledním desetiletí naznačuje, že i v samotné 
eurozóně přetrvává nesladěnost a divergence 
některých ekonomik jižního křídla od jádrových zemí  

• Empiricky se zatím nepotvrzuje platnost hypotézy tzv. 
endogenity optimální měnové zóny, tj. že změny 
vedoucí k vytváření optimální měnové zóny budou 
automatickým důsledkem samotného zavedení 
společné měny v daných zemích  

• I když v poslední době dochází v některých periferních 
zemích k určitému zlepšení, stále nelze eurozónu 
považovat za optimální měnovou oblast  

Společná měnová politika ECB se stále nejeví pro 
všechny země eurozóny jako optimální, neboť je:                         
● příliš uvolněná pro jádrové ekonomiky                        

● příliš přísná pro periferní ekonomiky                         

Takže: „One size (bohužel …) does not fit all“!  
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Je přijetí eura zárukou prosperity?  

• Chybná (a nebezpečná) úvaha spojená s úvahami           
o přijetí eura: „Členství v eurozóně (tj. v jakémsi 
„elitním klubu“) vyřeší za nás všechny problémy“  

• Bohužel (či spíše bohudík) ještě nikdy a nikde žádné 
samospásné kurzové uspořádání nebylo objeveno:  

• Vždy, když se kurzový rámec (a eurozóna je při určitém 
zjednodušení specifickým kurzovým rámcem) dostal do 
rozporu s ostatními domácími politikami, byly z toho jen a 
jen problémy  

• Hospodářské dějiny jsou plné případů, kdy nekonzistentní 
politiky byly spojeny s vysokými makroekonomickými 
náklady (např. ČR v roce 1997)  

• Lze žít dobře bez eura (Švédsko, Švýcarsko, Norsko) i s 
eurem (Německo, Rakousko, Nizozemí) a lze žít špatně 
bez eura i s ním (Řecko, Itálie)  
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Eurozóna coby letící terč 

• Eurozóna se v čase vyvíjí a dosti zásadně mění; kvůli 
nově vzniklým institucím dnes není stejná, jako byla v 
době, kdy ČR vstupovala do EU  

• Některé změny (a to i pro nečlenské země):  

• úpravy Paktu stability a růstu  

• zavedení Evropského semestru  

• procedura nadměrné ekonomické nerovnováhy  

• vytváření bankovní unie  

• precedens Bulharska a Chorvatska: vstup do ERM II je 
podmíněn vstupem do bankovní unie (ČNB s tím nesouhlasí)  

• Změny eurozóny vedou k novým typům nákladů:  

• vklad kapitálu do Evropského mechanismu stability  

• převod příspěvků bank se sídlem v ČR do Jednotného fondu 
pro řešení krizí  

Změny eurozóny pozměnily bilanci přínosů a nákladů 
členství; budoucí vývoj eurozóny je zatížen politickými, 
hospodářskými a institucionálními nejistotami 
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Eurozóna a prohlubování integrace 

• Většina doporučení z tzv. Zprávy pěti předsedů z roku 2015 
ani z dokumentu Evropské komise o prohloubení HMU z roku 
2017 nebyla dosud přijata  

• Nadále otevřené otázky nebo jen dílčí pokrok: 

• EDIS  

• Reforma ESM  

• Jednotný fond pro řešení krizí  

• Iniciativa k posílení mezinárodní role eura  

• Rizika vyplývající ze svrchovaných expozic  

• Vysoké veřejné zadlužení některých členských států  

• Systém koordinace hospodářských politik  

• Dodržování pravidel Paktu stability a růstu  

• Většina z navržených opatření zůstává nerealizována kvůli 
přetrvávajícím zásadním názorovým rozdílům mezi státy 

Snaha EU a zejména EMU o prohlubování integrace, zvláště v 
oblasti hospodářských a fiskálních politik nezbytných pro zajištění 
její dlouhodobé udržitelnosti, v roce 2019 zásadně nepokročila 
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Přijetí eura: závěry 

• Prosperita země nezávisí primárně na tom, má-li euro či ne 

• Euro je nepochybně přínosem pro země, které jsou:  

 dostatečně homogenní (podobné, synchronizované, odolné …)  

 dostatečně disciplinované, aby dodržovaly přijatá pravidla  

• Politický charakter eurozóny může vést (a v minulosti často 
vedl) k suboptimálním řešením ekonomických problémů  

• Příliš intenzivní diskuse o přijetí eura (a jeho fetišizace):  

 odvádí pozornost od důležitějších otázek, kterými jsou především 
kvalitní domácí hospodářské politiky  

 vytváří (nebezpečnou) iluzi, že někdo jiný (obvykle zvenčí) za nás 
vyřeší problémy, které si musíme vyřešit sami  

• Euro není a nesmí být náhradou za špatné domácí politiky; 
důsledky by se obrátily proti nám  

Vzhledem k nejistotám ohledně budoucího směřování 
eurozóny a tím pádem i budoucího rozložení přínosů    
a nákladů není s přijetím eura (zatím) kam spěchat 
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Děkuji za pozornost 

www.cnb.cz 
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