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PRAGMATICKÉ
(vnútorné –
„ne/pripravenosť Slovenska“)

SYSTÉMOVÉ
(vonkajšie – „ne/pripravenosť Európy“
na fungujúcu menovú úniu)

KRITÉRIÁ

ÁNO,
splnené 2

NIE,
nesplnené 2

1. Priaznivejšie podmienky pre osobnú slobodu a konkurenciu
(vrátane podmienok v daňových a sociálnych systémoch)

Nútené používanie eura ako jediného zákonného platidla, tým
posilnená politická centralizácia a intenzívnejšie tlaky na
harmonizáciu ostatných ekonomických podmienok v Únii a na
vyššie, komplikovanejšie dane a finančne náročnejšie sociálne
systémy v SR

2. Predpoklady pre vyšší ekonomický rast a životnú úroveň
obyvateľov

Zviazanosť fixným kurzom, nižšia účinnosť centralizovanejšej
menovej politiky, regulované trhy (napr. práce) a nepružné a stále
viac harmonizované podmienky v eurozóne kompenzujú faktory,
ktoré pozitívne vplývajú na ekonomický rast

3. Záruka finančnej stability, s predpokladmi do budúcnosti

Spoločná mena nie je v kombinácii nadnárodnej menovej politiky
a národných rozpočtových politík garantom fiskálnej
zodpovednosti vlád, ktoré majú „motiváciu“ prenášať fiskálne
záťaže na ECB

4. Podmienky pre fungujúcu menovú úniu bez významnejších
rizík cyklických výkyvov a/alebo finančného kolapsu

Regulované trhy (práce, s bytmi a pod.), nepružná a málo mobilná
pracovná sila, veľké a prirodzené rozdiely v ekonomickej
výkonnosti, hospodárskych politikách a záujmoch krajín Únie
v kombinácii s nereformovanými sociálnymi (najmä dôchodkvými)
systémami

5. Schopnosť využívať výhody nižších transakčných nákladov

Väčšina zahranično-obchodných výmen slovenských
subjektov so zahraničnými z krajín dnešnej EMU
a ostatných v EÚ (napr. v r. 2004 tvoril vývoz
slovenských subjektov do týchto štátov cca 85%
celkového vývozu)

6. Nevyvolávanie tlakov na vyššiu infláciu a nenáchylnosť na
cyklické výkyvy

Značné zaostávania cenovej hladiny na Slovensku za cenovou
hladinou v EMU a závislosť produkcie a zamestnanosti v SR od
firiem v cyklicky zraniteľných odvetviach, najmä v automobilovom
odvetví

7. Schopnosť pružne reagovať na prípadné externé šoky

Predovšetkým nízka pružnosť a mobilita (osobitne medzinárodná)
slovenskej pracovnej sily

Poznámky: (1) kritériá vypracované pre týždenník .týždeň a publikované v skrátenej podobe v čísle 5/2007 dňa 29. januára 2007. Autor pri ich vypracovaní vychádzal
z výsledkov vlastnej práce v rokoch 2003 až 2006 a do určitej miery sa inšpiroval aj tzv. „českolipskými“ kritériami, vydefinovanými prezidentom ČR Václavom
Klausom v roku 2006 a piatimi ekonomickými testami Veľkej Británie, ktoré sformuloval britský minister financií Gordon Brown
(2) rámcové hodnotenie plnenia kritérií, uvádzané z pohľadu súčasnej situácie iba ako ilustračný príklad
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