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HISTÓRIA HOSPODÁRSKEJ A MENOVEJ ÚNIE

Hospodárska a menová únia (HMÚ) je výsledkom postupnej hospodárskej
integrácie Európskej únie. Je rozšírením jednotného trhu Európskej únie, na ktorom
platia spoločné nariadenia o výrobkoch a o voľnom pohybe tovaru, kapitálu,
práce a služieb. V eurozóne, ktorú v súčasnosti tvorí 19 členských štátov EÚ,
bola zavedená spoločná mena euro. Všetky členské štáty EÚ – s výnimkou
Dánska – musia prijať euro, keď splnia konvergenčné kritériá. Jednotnú menovú
politiku stanovuje Eurosystém (pozostávajúci z Výkonnej rady Európskej centrálnej
banky a guvernérov centrálnych bánk eurozóny) a dopĺňajú ho fiškálne pravidlá
a koordinácia hospodárskej politiky v rôznych rozsahoch. V rámci HMÚ neexistuje
žiadna ústredná hospodárska vláda. Zodpovednosť si delia členské štáty a rôzne
inštitúcie EÚ.

PRÁVNY ZÁKLAD

— Článok 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ); Články 3, 5, 119 – 144, 219 a 282 – 284
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

— Protokoly pripojené k zmluvám: Protokol č. 4 o štatúte Európskeho systému
centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky; Protokol č. 12 o postupe pri
nadmernom deficite; Protokol č. 13 o konvergenčných kritériách; Protokol č. 14
o Euroskupine; Protokol č. 16, ktorý obsahuje doložku o neuplatňovaní pre
Dánsko.

— Medzivládne zmluvy zahŕňajú Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe (TSCG),
Pakt Euro Plus a Zmluvu o Európskom mechanizme pre stabilitu (EMS).

CIELE

HMÚ je výsledkom postupnej hospodárskej integrácie, a preto nie je sama osebe
cieľom. HMÚ je určená na podporovanie udržateľného hospodárskeho rastu a vysokej
zamestnanosti tvorbou primeranej hospodárskej a menovej politiky. Toto zahŕňa tri
hlavné oblasti: i) vykonávanie menovej politiky s cieľom cenovej stability; ii) zabránenie
možným negatívnym účinkom presahovania v dôsledku neudržateľných verejných
financií, predchádzanie vzniku makroekonomických nerovnováh v členských štátoch
a koordinácia hospodárskych politík členských štátov do určitej miery; iii) zabezpečenie
bezproblémového fungovania vnútorného trhu.
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DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

Euro je dnes súčasťou každodenného života v 19 členských štátoch Európskej
únie. Očakáva sa, že ostatné členské štáty ho prijmú v budúcnosti. Jednotná mena
má viacero výhod, medzi ktoré patrí zníženie nákladov na finančné transakcie,
zjednodušenie cestovania a posilnenie úlohy Európy na medzinárodnej úrovni.
Pomáha dobudovať jednotný trh.

HISTÓRIA HMÚ

Na samite v Haagu v roku 1969 hlavy štátov a predsedovia vlád vymedzili nový cieľ
európskej integrácie: hospodársku a menovú úniu (HMÚ). Skupina, ktorej predsedal
vtedajší luxemburský premiér Pierre Werner, vypracovala správu, v ktorej predstavila
budovanie úplnej hospodárskej a menovej únie podľa viacfázového plánu v priebehu
desiatich rokov. Konečným cieľom bolo dosiahnuť úplnú liberalizáciu pohybov kapitálu,
úplnú konvertibilitu mien členských štátov a stanovenie nemeniteľných výmenných
kurzov. Kolaps Bretton-Woodskeho menového systému a rozhodnutie vlády USA
z roku 1971 neviazať dolár na pevný kurz vyvolalo vlnu výkyvov na devízovom trhu, čo
viedlo k závažnému spochybneniu parity európskych mien. Projekt HMÚ sa tým náhle
zastavil.
V roku 1972 sa Spoločenstvo na samite v Paríži pokúsilo do menovej integrácie vniesť
novú dynamiku vytvorením tzv. menového hada (v doslovnom preklade „had v tuneli“):
išlo o kontrolovaný mechanizmus fluktuácie národných mien („had“) v rámci úzkeho
fluktuačného pásma dolára („tunel“). Tento mechanizmus hada však destabilizovali
ropné krízy, slabý dolár a rozdiely v hospodárskych politikách, takže ani nie za dva
roky prišiel o takmer všetkých svojich členov, až z neho napokon ostalo len tzv. územie
nemeckej marky, ktoré tvorilo Nemecko, krajiny Beneluxu a Dánsko.
Snahy vytvoriť priestor menovej stability boli obnovené v roku 1978 na samite v Bruseli
zavedením Európskeho menového systému (EMS), ktorý bol založený na myšlienke
pevne stanovených ale upraviteľných výmenných kurzov. Do mechanizmu výmenných
kurzov, známeho ako ERM I, boli zapojené meny všetkých členských štátov okrem
Spojeného kráľovstva (keď ešte bolo súčasťou EÚ). Výmenné kurzy vychádzali
z centrálnych sadzieb stanovených vo vzťahu k ECU (European Currency Unit –
európska menová jednotka, najskôr známa ako európska účtovná jednotka), ktorá
predstavovala vážený priemer zúčastnených mien. Systém bilaterálnych kurzov bol
vypočítaný na základe týchto centrálnych kurzov vyjadrených v ECU a fluktuácie
mien nesmeli prekročiť hodnotu 2,25 % na každej strane bilaterálnych referenčných
kurzov (okrem talianskej líry, pre ktorú sa povolilo rozpätie 6 %). V priebehu desiatich
rokov EMS umožnil obmedziť variabilitu výmenných kurzov: flexibilita systému
v spojení s politickým odhodlaním dosiahnuť hospodársku konvergenciu viedla
k dosiahnutiu menovej stability. V dôsledku špekulatívnych útokov proti niekoľkým
menám v roku 1993 sa však fluktuačné rozpätie rozšírilo na 15 %.
S prijatím programu jednotného trhu v roku 1985 bolo čím ďalej tým jasnejšie, že pokiaľ
budú pretrvávať pomerne vysoké náklady na transakcie spojené s prevodom mien
a neistoty v súvislosti s výkyvmi výmenných kurzov, hoci aj malými, nebude možné
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naplno využiť potenciál vnútorného trhu. Mnohí ekonómovia okrem toho odsudzovali
tzv. nemožný trojuholník: voľný pohyb kapitálu, stabilitu výmenného kurzu a nezávislé
menové politiky, ktoré sa z dlhodobého hľadiska považovali za nezlučiteľné.
V roku 1988 Európska rada v Hanoveri vytvorila Výbor pre výskum HMÚ, ktorý
viedol Jacques Delors, vtedajší predseda Európskej komisie. V správe výboru (tzv.
Delorsova správa) predloženej v roku 1989 sa navrhovali konkrétne opatrenia na
zavedenie HMÚ v troch etapách. Zdôrazňovala sa v nej predovšetkým potreba lepšej
koordinácie hospodárskych politík, stanovenia fiškálnych pravidiel určujúcich limity
deficitov národných rozpočtov, ako aj vytvorenie novej, úplne nezávislej inštitúcie, ktorá
by bola zodpovedná za menovú politiku Únie: Európskej centrálnej banky (ECB). Na
základe Delorsovej správy Európska rada v Madride v roku 1989 rozhodla o začatí
prvej etapy HMÚ, t. j. úplnej liberalizácie pohybu kapitálu do 1. júla 1990.
Európska rada na svojom decembrovom zasadnutí v roku 1989 v Štrasburgu vyzvala
na zorganizovanie medzivládnej konferencie, na ktorej sa malo určiť, aké zmeny
zmluvy sú potrebné na dokončenie HMÚ. Výsledkom práce tejto medzivládnej
konferencie bola Zmluva o Európskej únii, ktorú hlavy štátov a predsedovia vlád
prijali na zasadnutí Európskej rady v Maastrichte v decembri 1991, a ktorá nadobudla
platnosť 1. novembra 1993.
V zmluve sa stanovilo, že HMÚ sa má zaviesť v troch etapách (niektoré kľúčové dátumy
zostali otvorené a boli postupne stanovené na neskorších európskych samitoch):
— etapa 1 (od 1. júla 1990 do 31. decembra 1993): vytvorenie voľného pohybu

kapitálu medzi členskými štátmi,

— etapa 2 (od 1. januára 1994 do 31. decembra 1998): konvergencia
hospodárskych politík členských štátov a posilňovanie spolupráce medzi
národnými centrálnymi bankami členských štátov. Koordinácia menových politík
získala inštitucionalizovanú podobu založením Európskeho menového inštitútu
(EMI), ktorého úlohou bolo posilniť spoluprácu medzi národnými centrálnymi
bankami a uskutočniť potrebné prípravy na zavedenie jednotnej meny. Členské
štáty mali v tejto etape dohliadnuť na to, aby sa národné centrálne banky stali
nezávislými,

— etapa 3 (prebieha od 1. januára 1999): vykonávanie spoločnej menovej politiky pod
záštitou Eurosystému už od prvého dňa a postupné zavádzanie eurobankoviek
a euromincí vo všetkých členských štátoch eurozóny. Prechod na tretiu etapu
bol podmienený dosiahnutím vysokej miery udržateľnej konvergencie, ktorá sa
meria na základe niekoľkých kritérií stanovených v zmluvách. Rozpočtové pravidlá
sa mali stať záväzné a ktorýkoľvek členský štát, ktorý ich nespĺňal, mohol čeliť
sankciám. Menová politika eurozóny bola zverená Eurosystému, ktorý tvoria šiesti
členovia Výkonnej rady ECB a guvernéri národných centrálnych bánk eurozóny.

Súhlasom so zmluvami všetky členské štáty EÚ v zásade súhlasili s prijatím eura
(článok 3 ZEÚ a článok 119 ZFEÚ). Nebol však stanovený žiaden termín prijatia
a niektoré členské štáty stále nespĺňajú konvergenčné kritériá. Tieto členské štáty
využívajú dočasnú výnimku. Okrem toho Spojené kráľovstvo a Dánsko oznámili, že
sa neplánujú zúčastniť na tretej fáze HMÚ, a teda ani prijať euro. Keďže Spojené
kráľovstvo vystúpilo z EÚ v roku 2020, iba Dánsko v súčasnosti využíva výnimku
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z účasti na tretej etape HMÚ, ale zachováva si aj možnosť ukončiť výnimku.
Podrobnosti o výnimke sú podrobne opísané v protokole pripojenom k zmluvám EÚ.
V čase písania tohto dokumentu prijalo euro 19 z 27 členských štátov.
Po európskej dlhovej kríze v rokoch 2009 – 2010 sa vedúci predstavitelia EÚ zaviazali
posilniť HMÚ, a to aj zlepšením jej rámca pre správu. Zmena zmluvy v článku 136
ZFEÚ umožnila vytvorenie trvalého mechanizmu podpory pre členské štáty v núdzi
za predpokladu, že mechanizmus je založený na medzivládnej zmluve, je ohrozená
stabilita eurozóny ako celku a finančná podpora je spojená s prísnou podmienenosťou.
To viedlo k vytvoreniu Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) v októbri 2012,
ktorý nahradil niekoľko ad hoc mechanizmov. Prezident ECB Mario Draghi navyše
v roku 2012 oznámil, že „v rámci nášho mandátu je ECB pripravená urobiť všetko, čo
bude potrebné na zachovanie eura“. Na tento účel vytvorila nástroj priamych menových
transakcií. Ten umožňuje ECB nakupovať štátne dlhopisy členského štátu v ťažkostiach
za predpokladu, že krajina podpíše memorandum o porozumení s EMS, v dôsledku
čoho bude podpora ECB nepriamo podliehať prísnej podmienenosti. Aby sa predišlo
opakovaniu krízy štátneho dlhu, boli modernizované sekundárne právne predpisy
HMÚ. Bol zriadený európsky semester, ktorým sa posilnil Pakt stability a rastu (PSR),
zaviedol postup pri makroekonomickej nerovnováhe (PMN) a cieľom bolo ďalej posilniť
koordináciu hospodárskej politiky. Zlepšený rámec správy hospodárskych záležitostí
bol doplnený medzivládnymi zmluvami, ako je Zmluva o stabilite, koordinácii a správe
(TSCG alebo rozpočtová dohoda) a Pakt Euro Plus.
Prvý pokus o ďalšie pozdvihnutie HMÚ navrhla Komisia vo svojej Koncepcii
rozsiahlej a skutočnej HMÚ v roku 2012. Konečným cieľom by bolo vytvorenie
politickej únie. Ďalšia iniciatíva z roku 2012, menej ambiciózna správa štyroch
predsedov, nepriniesla podstatné zmeny rámca správy hospodárskych záležitostí
HMÚ. Inšpirovaní koncepciou z roku 2012 uverejnili v roku 2015 predsedovia Komisie,
Európskej rady a Euroskupiny, prezident ECB a predseda Európskeho parlamentu
správu s názvom Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe (známu
ako správa piatich predsedov). Stanovuje sa v nej reformný plán zameraný na
vytvorenie skutočnej hospodárskej, finančnej, fiškálnej a politickej únie v troch etapách
(najneskôr do roku 2025). Na plnú realizáciu veľkých plánov koncepcie alebo správy
piatich predsedov by však bolo potrebné podstatným spôsobom zmeniť zmluvy
EÚ. Keďže odvtedy nedošlo k žiadnym zmenám zmluvy, nebolo možné zrealizovať
najambicióznejšie projekty.
Hospodárska kríza vyvolaná pandémiou COVID-19 vytvorila značný tlak na verejné
financie. V marci 2020 Rada aktivovala všeobecnú únikovú doložku PSR s cieľom
poskytnúť členským štátom obmedzené časové obdobie, v ktorom môžu zvýšiť svoj
verejný dlh nad rámec obmedzení fiškálnych pravidiel. V tom istom mesiaci ECB
iniciovala núdzový pandemický program nákupu aktív, ktorý zahŕňa nadobúdanie
veľkých objemov štátnych dlhopisov na sekundárnych trhoch. Program poskytuje trhom
likviditu a je navrhnutý tak, aby sa zabránilo vzniku veľkých rozpätí medzi nemeckými
štátnymi dlhopismi a štátnymi dlhopismi viacerých vysoko zadlžených členských štátov
EÚ. Poskytnuté sumy sú veľmi vysoké, ale program je časovo obmedzený.
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ECB vypracovala v lete 2021 revíziu stratégie, prvú od roku 2003, so zámerom
dosiahnuť strednodobý inflačný cieľ vo výške 2 %, pričom tento cieľ možno dočasne
prekročiť a zohľadniť zmenu klímy v rozhodnutiach Eurosystému.
Hospodárska situácia po pandémii, ako aj dôsledky vojny na Ukrajine, najmä vo forme
prudkého zvýšenia cien energie, viedli v roku 2022 k historickému nárastu inflácie
v eurozóne. Eurosystém urobil obrat vo svojej menovej politike znížením nákupov
aktív a zvýšením úrokových sadzieb. V reakcii na obavy z nadmerných spreadov
štátnych dlhopisov vysoko zadlžených krajín ECB v júli 2022 oznámila „nástroj proti
fragmentácii“ – nástroj na ochranu transmisie(TPI).
Diskusia v Eurosystéme a medzi členskými štátmi eurozóny o možných zmenách
Paktu stability a rastu nabrala v lete 2022 na intenzite. Stanoviská členských štátov
sa však líšili do takej miery, že panovali pochybnosti o uskutočniteľnosti akýchkoľvek
podstatných zmien. Napriek tomu sa dosiahol konsenzus, že vysoko zadlžené krajiny
by mali dostať viac času na zníženie ich pomeru dlhu k HDP.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy sa Európsky parlament zúčastňuje ako
spoluzákonodarca na stanovovaní väčšiny podrobných pravidiel, ktoré formujú rámec
správy hospodárskych záležitostí (okrem iného na základe článku 121 ods. 126 a 136
ZFEÚ). Pri niektorých spisoch sa však v zmluve stanovuje len konzultačná úloha
Parlamentu, ktorá okrem iného zahŕňa preventívnu časť Paktu stability a rastu, ako
aj makroekonomický dohľad. S Európskym parlamentom sa okrem toho konzultuje
o týchto otázkach:
— dohody týkajúce sa výmenných kurzov medzi menou euro a národnými menami

štátov, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ,

— krajiny oprávnené vstúpiť do jednotnej meny,

— menovanie prezidenta, viceprezidenta a štyroch ďalších členov Výkonnej rady
ECB,

— časť právnych predpisov, ktorými sa vykonáva postup pri nadmernom deficite.

Každý rok predkladá ECB svoju výročnú správu, ktorú potom prezident ECB prezentuje
v pléne. Parlament zvyčajne reaguje na správu prijatím iniciatívnej správy. Parlament
nemá žiadne rozhodovacie právomoci pre rôzne fázy európskeho semestra, ale
Komisia a Rada, ktoré majú výkonné právomoci, ho pravidelne informujú o aktuálnom
vývoji. Úlohu Parlamentu v správe hospodárskych záležitostí EÚ do istej miery posilnil
európsky semester, a to najmä vytvorením tzv. hospodárskeho dialógu zahŕňajúceho
Parlament, príslušné zloženia Rady a Komisiu. Parlament môže dopĺňať semester
prijímaním iniciatívnych správ.
Parlament svojou podstatou nie je formálne zapojený do vypracúvania medzivládnych
zmlúv (napr. TSCG) ani do zriaďovania a spravovania medzivládnych mechanizmov
(napr. EMS), hoci nadväzuje rôzne kontakty a zapája sa do výmen názorov.

Christian Scheinert
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