Vícerychlostní Evropa
premiérky prezidentem Sarkozym
na summitu Evropské rady lákavé
kontury takové perspektivy nenabízí.
V zájmu České republiky je naopak
udržení stavu, v němž nadnárodní
složky (zejména pak Evropská komise a také Evropský parlament) vyvažují vliv mezivládního vyjednávání.
Jinými slovy, změna mocenského
statutu quo v politickém systému
EU ve prospěch dlouhodobé dominance mezivládního přístupu rozhodně není českým národním zájmem v Evropské unii, protože v čistě mezivládním vyjednávání nemá
Česká republika šanci prosadit téměř nic.

Co je vlastně hrozba?
Škodolibou poznámkou reagující na
poslední větu by mohlo být, že by se
vlastně tolik nestalo. Problematika
českých národních zájmů nebyla
v předcházejícím odstavci zmíněna
náhodou. Je-li současný stav evropské integrace a evropské politiky
tristní, kvalita české pozice a českého
chování v EU je snad ještě horší. Pro
Českou republiku neexistuje hrozba
v podobě odsunutí na druhou kolej
proto, že by první jednoznačně odjela jakousi nadsvětelnou rychlostí
vstříc lepším a jasnějším zítřkům. Ty
vzhledem k absenci jakékoli nosné
vize v dnešní Evropské unii prostě
neexistují. Naopak, trajektorie dnešního jádra EU, které tvoří duo Angela Merkelová–Nicolas Sarkozy, zjevně vede spíše do pověstných pekel
Mirka Topolánka, a to již jen proto,
že zcela postrádá jakoukoli sebereflexi či aspoň snahu o ni. O to ale vlastně ani nejde – v EU bylo jen za posledních 10 let podepsáno tolik přelomových a symbolických dokumentů (z nichž většinu záhy porušili nejhlasitější signatáři), že by vydaly na
slušně obsáhlé sebrané spisy. Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení
v hospodářské a měnové unii, jak zní
plný titul tzv. Smlouvy o rozpočtové
stabilitě, je dalším z nich a je jen
otázkou času, kdy bude následovat
osudu Paktu růstu a stability, který
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vznikl v mnohem stabilnější a klidnější atmosféře. Problém české politiky je v tom, že po boku Velké Británie se neocitla po zralém uvážení,
jež by nabízelo alternativní názor na
to, jak má Evropa řešit své ekonomické problémy. Česká republika se
do společnosti Spojeného království
dostala zcela náhodně, a to jako důsledek chaotičnosti, nepředvídatelnosti a absencí koncepčního přístupu v evropské politice. Jinými slovy,
Česká republika by dnes snad ani neležela Bruselu v žaludku pro svou kritičnost – za předpokladu, že by obsahovala také snahu předložit vlastní
návrhy, a ne dětsky posměvačnou
škodolibou jízlivost ve stylu „My
jsme to říkali“. Největší problém
České republiky a její budoucnosti
v Evropské unii je v tom, že Česká republika má pověst nedůvěryhodného
partnera, jehož názory nelze předvídat a nelze se na ně spolehnout. Neschopnost zaujmout a konzistentně
prosazovat jasné postoje přitom nevadí jen partnerům České republiky
či představitelům důležitých evropských institucí. Právě v této neschopnosti či nevůli zformulovat elementární shodu politické elity například
stran fungování institucionální struktury či podoby společných politik
EU (a pak ji konzistentně prosazovat
na evropské úrovni) spočívá hlavní
zásadní ohrožení budoucnosti České
republiky v Evropské unii. Nepřítomnost jasně definovaných zájmů a jejich prosazování totiž vede k tomu,
že si Česká republika nevšímá podstatných a pro ni nevýhodných změn
– jasným příkladem bylo zmíněné
oslabování pravomocí a postavení
Evropské komise. Nepodepsání proklamativní smlouvy je v tomto kontextu banální a česká diskuse o tomto faktu pouze odvádí pozornost mylným směrem.
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Flexibilní, respektive vícerychlostní integrace není v Evropské unii žádnou novinkou. Historicky můžeme identifikovat
tři různé formy flexibilní / vícerychlostní
integrace. Za prvé, ne všechny členské
státy se podílejí na všech politikách EU.
Příkladem mohou být Velká Británie,
Dánsko a Švédsko, které se dobrovolně
neúčastní třetí fáze Evropské měnové
unie a ani v budoucnosti pravděpodobně nedojde v jejich politice k obratu. Podobně bychom i u dalších unijních politik našli řadu individuálních dobrovolných opt-outů či příkladů posílené spolupráce, které se účastní pouze někteří
členové Evropské unie. Za druhé, vedle
výše zmíněných dobrovolných výjimek
se v současné EU setkáme i s řadou
„nedobrovolných opt-outů“ z unijních
politik. Ty vznikají hlavně v souvislosti
s procesem jejího rozšiřování. Noví členové vstupují do Evropské unie obtěžkáni řadou diskriminujících výjimek, které
v tom lepším případě automaticky vyprší
s postupujícím časem, v tom horším je
jejich odbourání vázáno na splnění dodatečných kritérií.
říkladem budiž neustále oddalované přijetí Rumunska a Bulharska
do Schengenského prostoru. Za
třetí, vícerychlostnost evropské integrace
souvisí mimo jiné i se skutečností, že státy mimo Společenství mají možnost podílet se na některých politikách Unie. Viz
nejrůznější asociační dohody (v zásadě
zóny volného obchodu), celní unie (Turecko) a v neposlední řadě i Evropský
hospodářský prostor, který umožňuje nečlenům přístup na jednotný trh EU. Ně-
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Vícerychlostní Evropa
cerychlostní Evropské unie. Od okamžiku
propuknutí krize eurozóny jsme zavaleni
nejrůznějšími prognózami dalšího vývoje
eura a ekonomiky eurozóny. Naším cílem
je nabídnout poněkud odlišný a snad i neotřelý pohled na možnou budoucnost eurozóny. Předesíláme, že nás nezajímá budoucnost eura a ani budoucnost ekonomiky
eurozóny a Evropské unie. Tento článek je
úvahou na doposud opomíjené téma budoucnosti institucionálního uspořádání eurozóny a EU. Přesněji řečeno, pokusíme se
načrtnout možné scénáře dalšího vývoje
institucionální a mocensko-politické struktury eurozóny / Evropské unie v důsledku
sjednání fiskálního paktu, který byl sjednán ve snaze vyřešit dluhovou krizi eurozóny.

jako
satelit
eurozóny?

Fiskální pakt vstoupí
v platnost
kteří nečlenové Evropské unie vnímají tuto svou účast na unijních politikách jako
předstupeň budoucího členství, mnozí
z nich však nemají zájem o vstup (Švýcarsko, Norsko). Nečlenové Evropské
unie se sice podílejí na unijních politikách, jejich možnost ovlivňovat podobu
těchto politik je ale velice omezená.
Jak do stávajících příkladů vícerychlostní integrace zapadá fiskální pakt? Fiskální pakt (FP) můžeme nejlépe přirovnat k Schengenské dohodě (SD) z roku
1985. Podobně jako SD, ani FP není součástí primárního práva EU. Jedná se o samostatnou mezivládní dohodu, nikoliv
o revizi primárního práva a z tohoto důvodu není ke vstupu v platnost vyžadována ratifikace všemi signatáři stávajících
smluv Evropské unie (fiskální pakt vstoupí v platnost poté, co jej ratifikuje nejméně 12 signatářů). Eurozóna disponuje svébytným primárním právem, kam bychom
mohli zařadit fiskální pakt, smlouvu o Evropském stabilizačním mechanismu, ke
kterým v budoucnosti mohou přibýt podobné smlouvy týkající se daně z finančních transakcí či eurobondů.
Fiskální pakt (respektive eurozóna jako taková) se ale od Schengenské dohody
liší v jednom důležitém aspektu: instituce.
Eurozóna dostává skrze pakt o rozpočtové odpovědnosti do vínku vrcholnou politickou instituci (eurosummity, dokonce

i s vlastním stálým předsedou), Lisabonská smlouva institucionalizovala uzavřená
setkání ministrů financí eurozóny (euroskupiny). Disponuje-li eurozóna vlastním
primárním právem i vlastními institucemi, můžeme tvrdit, že z eurozóny se stává
samostatná mezinárodní organizace fungující vedle Evropské unie (nebo dokonce
nezávisle na ní). V tomto ohledu proto fiskální pakt skutečně představuje novou,
bezprecedentní formu vícerychlostní integrace.
Eurozóna jakožto svébytná organizace
má převážně mezivládní (nikoliv nadnárodní) charakter. Bude disponovat pouze
mezivládními institucemi (eurosummity
a euroskupina), nevniká žádný „euro parlament“, ani „euro komise“ (nerealizovaly
se ani plány na ustavení „euro komisaře“).
Stávající nadnárodní unijní instituce se na
rozhodovacích procesech eurozóny podílejí pouze v omezené míře. Evropský parlament je zcela marginalizován, role Komise je omezena na předkládání návrhů
a na monitoring dodržování závazků. Žalobu na nedodržování závazků fiskálního
paktu však mohou podat pouze členské
státy – jeho signatáři. Arbitrem sporů
mezi signatářskými státy týkajících se dodržování závazků paktu bude Evropský
soudní dvůr.
V následujícím textu se zaměříme na
možné scénáře vývoje dvourychlostní / ví-
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Lze se docela dobře domnívat, že fiskální
pakt bude ratifikován dostatečným počtem zemí (12), mezi kterými budou i ty,
bez jejichž ratifikace by ztrácel smysl (za
ty považujeme čtyřku Francie, Německo,
Itálie a Španělsko). Ovšem vstoupí-li
v platnost, všechno teprve začíná. Podíváme-li se dále do budoucnosti, můžeme
identifikovat tři možné scénáře dalšího
vývoje.
Scénář č. 1: Jedno slunce na evropském nebi
Podle tohoto scénáře povede vzájemná
ekonomická a politická závislost k postupné ratifikaci fiskálního paktu všemi
členy Evropské unie. Současná dvojkolejnost primárního práva EU a eurozóny bude překonána a v konečném důsledku dojde i ke znovusloučení separátních institucí unie a eurozóny.
Velká Británie (a ostatní země stojící
mimo fiskální pakt) přehodnotí svou politiku k eurozóně, podobně jako v 60. letech Velká Británie přehodnotila svou
zpočátku zamítavou politiku vůči nově
vznikajícímu EHS. Velká Británie a další
státy stojící mimo fiskální pakt se nejdříve pokusí symbolicky překonat svou izolaci (například vstřícnými politickými deklaracemi), na které eurozóna (Francie)
zareaguje pozitivně a nabídne Velké Británii trvalou výjimkou z možné budoucí
daně z finančních transakcí.
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Podle scénáře jedno slunce projde fiskální pakt podobným vývojem jako
Schengenská dohoda, která byla po 14 letech od podpisu začleněna do unijního
práva. Velká Británie dostane výjimku
a fiskální pakt bude ratifikován a implementován zbývajícími státy Evropské
unie. Na jednání Eurosumitů budou zvány všechny členské státy EU a v tuto chvíli bude možné přikročit dokonce i ke sloučení institucí unie a eurozóny (Evropská
rada + Eurosumity, Rada EU/ECOFIN +
Euroskupina). Vrátíme se tak do situace,
kdy členové i nečlenové eurozóny sdíleli
společné primární právo a jednu sadu
institucí. Některé ze států si sjednají výjimky z některých politik (ze společné
měny, z daně z finančních transakcí,
atd.), tyto výjimky však budou formalizovány ve společném primárním právu.
Scénář č. 2: Dvojhvězda
Podle tohoto scénáře povede nekompatibilita zájmů a ideové spory k prohlubování propasti mezi severním a jižním křídlem Evropské unie. Zatímco státy na jihu
žádají spíše větší zasahování státu do ekonomiky jako předpoklad ekonomického
růstu, státy na severu preferují deregulaci,
střídmost.
Jakmile vstoupí fiskální pakt v platnost, nedojde ke shodě na dalším postupu, a zatímco jižní křídlo, ke kterému se
nakonec přidá i Německo, bude pokračovat směrem k dani z finančních transakcí
a eurobondům, rebelující severní křídlo
odmítne další fiskální integraci a vytvoří
alternativní koalici, či dokonce konkurenční integrační projekt za účelem kolektivního prosazování společných zájmů
(např. v oblasti fungování vnitřního trhu
EU). Aby mohla taková alternativní koalice fungovat (vyvažovat vliv stále více integrovaného jádra), je nezbytné, aby měla
trvalejší charakter – neformální setkání
pravděpodobně nestačí. K naplnění scénáře dvojhvězda dojde v okamžiku, kdy se
k alternativní koalici přidá nejenom větší
množství zemí bez eura (včetně Švédska,
Dánska), ale i několik rebelujících menších členů eurozóny (Finsko či Nizozemsko).
Za první pokus o takovou koalici můžeme považovat každoroční setkání pre-
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miérů Velké Británie, severských států
a pobaltských států (Northern Future Forum – Severní fórum o budoucnosti), které se poprvé konalo v roce 2011 v Londýně. O realizaci tohoto scénáře, zdá se, usiluje Velká Británie. Naopak pro Německo
je jakékoli dlouhodobější rozdělení Evropy do soupeřících bloků noční můrou.
Scénář č. 3: Planetární systém
Poté, co vstoupí v platnost fiskální pakt,
budou zároveň působit konvergentní i divergentní tlaky zmíněné v předchozích
dvou scénářích. Ekonomická závislost,
geopolitické zájmy či snaha podílet se na
rozhodovacích procesech budou motivovat některé státy periferie (Polsko, Pobaltí) k ratifikaci fiskálního paktu a ke vstupu do eurozóny. Zároveň ale budou působit odstředivé tendence. Některé státy na
periferii (Velká Británie a případně další
země) nebudou mít ani v delší časové perspektivě zájem ratifikovat fiskální pakt.
Státy jádra nebudou ochotné vyjít vstříc
státům na okraji. Nepodaří se zacelit rozdělení Evropy.
Eurozóna se konsoliduje jako plnohodnotná mezinárodní organizace s vlastními
institucemi, primárním a sekundárním
právem. Prohlubování integrace v rámci
eurozóny bude rychle pokračovat směrem
ke skutečné fiskální unii. Poroste i význam jejích institucí jako místa, kde se
přijímají nejzávažnější kolektivní rozhodnutí. To logicky povede k oslabování významu Evropské unie (jejích institucí)
a k „eurozonizaci“ unijních politik (například kohezní politiky).
Na rozdíl od scénáře dvojhvězda se periferním státům nepodaří vytvořit dlouhodobou koalici, která by jim umožnila kolektivně hájit jejich zájmy. Nečlenové eurozóny proto budou individuálně „rotovat“ kolem dominujícího gravitačního
centra (eurozóna).
Nelze vyloučit, že v této situaci zmírní
členové eurozóny (Francie) svůj odpor
k rozšiřování Evropské unie. Teritoriální
expanze EU přivede na oběžnou dráhu
kolem eurozóny nové satelity, zároveň bude představovat další překážku ke znovuobnovení institucionální a smluvní jednoty Evropské unie (scénář 1). Exkluzivní
pojetí eurozóny a fiskálního paktu dlou-

2012

hodobě podporuje především Francie.
První krok k realizaci tohoto scénáře by
ale nebyl možný bez přičinění Velké Británie.

Fiskální pakt nevstoupí
v platnost
Scénář č. 4: Imploze
Tento scénář předpokládá, že fiskální
pakt nebude ratifikován (a implementován) dostatečným počtem zemí nebo některou ze čtyř klíčových zemí (Francie,
Německo, Itálie a Španělsko), bez jejichž
aktivní spolupráce nebude naplněn jeho
účel.
Impulzem k takovému vývoji by mohlo
být vítězství levicového kandidáta ve francouzských prezidentských volbách (květen 2012), Francie bude spolu s ostatními
jižními státy požadovat sjednání ambiciózního paktu pro růst (včetně eurobondů)
jako podmínky ratifikace / implementace
FP. Německo spolu s několika dalšími státy nebude ochotné tyto požadavky podpořit, jádro se rozpadá a plány na fiskální
integraci se nerealizují. Pokud v tomto
okamžiku bude stále trvat hrozba ekonomické a dluhové krize (což předpokládáme), dojde v střednědobém horizontu
k restartu vyjednávacího procesu (a k realizaci některého jiného scénáře). Podobný vývoj Evropská unie zažila po krachu
ratifikačního procesu Smlouvy o Ústavě
pro Evropu.
Scénář č. 5: Velký třesk
Ekonomická a dluhová krize a následná
drastická opatření přijatá ve snaze ji zmírnit vyústí v definitivní ztrátu legitimity Evropské unie i eurozóny v očích veřejnosti,
což vyústí v celoevropskou euroskeptickou revoluci, kolaps fiskálního paktu
a všeobecný útěk k národním měnám. Takovou revoluci by mohlo zažehnout vítězství euroskeptických populistů v některém
ze států jádra (Nizozemsku – Wilders,
Finsku – Praví Finové či Francii – Le Penová). Podle tohoto scénáře se vlna euroskepticismu rozšíří do krizí postižených
zemí, frustrovaných drastickými úspornými opatřeními, i do bohatých států, jejichž voliči nebudou ochotní financovat
předlužené státy jižního křídla Evropské
unie. K rozpadu eurozóny dojde v oka-
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mžiku, kdy se euroskeptický, etno-nacionálně podbarvený diskurs rozšíří v Německu (srovnej scénáře německé zahraniční politiky). Euroskeptická revoluce
bude s největší pravděpodobností zároveň
i revolucí antiglobalistickou, přiživovaná
protekcionistickými a izolacionistickými
náladami v jednotlivých zemích.
Taková revoluce pohřbí nejenom
fiskální pakt a euro v jeho současné podobě, ale i projekt vnitřního
trhu. V extrémním případě dojde
k nevratnému kolapsu všech forem
evropské spolupráce a regresu
k politickému a ekonomickému nacionalismu.

trh, na jehož fungování je Česká republika závislá.
Jak hodnotit scénář planetární systém,
který mimochodem považujeme za poměrně pravděpodobný? Dlouhodobý pobyt na oběžné dráze kolem eurozóny je
pro Českou republiku nevýhodný. Česko

oproti původním návrhům mnohem inkluzivnější a vstřícnější vůči zemím bez
eura (Polsko), což ztěžuje zformování
funkční alternativní koalice a zvyšuje
pravděpodobnost scénářů planetární systém, nebo jedno slunce. Pro Česko by
mohl být výhodný i scénář imploze, tedy
opuštění projektu fiskálního paktu
jeho hlavními architekty a obnovení jednoty primárního práva
a institucí pro členy i nečleny eurozóny, ovšem jen za (poměrně
nereálného) předpokladu, že mezitím odezní ekonomická a dluhová
krize v eurozóně, která byla impulzem pro sjednání fiskálního paktu.
Pro Česko by byl nejvýhodnější scénář jedno slunce, který by vyústil ve znovusjednocení eurozónového a unijního práva a institucí, což by znamenalo stejná práva
(přístup k rozhodovacímu procesu), ale i stejné povinnosti (závazky vyplývající z primárního a sekundárního práva) pro všechny.
Naplnění tohoto scénáře sice nahrává inkluzivní charakter fiskálního paktu, na druhou stranu
s ohledem na přetrvávající euroskeptismus (nejenom ve Velké Británii, České republice, ale i v dalších zemích) nepovažujeme za pravděpodobné,
že by byl fiskální pakt ratifikován všemi
členy Evropské unie.

Fiskální pakt (respektive
eurozóna jako taková) se ale od
Schengenské dohody liší
v jednom důležitém aspektu:
instituce. Eurozóna dostává
skrze pakt o rozpočtové
odpovědnosti do vínku
vrcholnou politickou instituci
(eurosummity, dokonce
i s vlastním stálým předsedou),
Lisabonská smlouva
institucionalizovala uzavřená
setkání ministrů financí
eurozóny (euroskupiny).

Scénář č. 6: Hnědý nebo červený
trpaslík
V případě, že dojde k euroskeptické revoluci, nelze vyloučit ani jakýsi „restart“ evropské integrace,
ovšem postavené na odlišném
ideovém základu. Takové integrace
by se účastnilo pouze několik vybraných (západo)evropských zemí, které by spojoval vyhraněný eurocentrismus a nostalgie po exkluzivně pojaté Evropské unii jako
klubu nejvyspělejších zemí. Obsah
integrace by se omezoval na několik společných protekcionistických politik, které
by reagovaly na populistické (antiimigrační, antikapitalistické, antiglobalizační
apod.) argumenty, které zaznívají z úst
mnohých pravicových (hnědá), či levicových (červená) euroskeptických politiků.
V případě vítězství euroskeptického populismu lze očekávat posilování nejenom xenofobních a antiislámských nálad, ale v neposlední řadě i odporu vůči Středo- a Východoevropanům (viz Wilders).

Implikace pro Českou
republiku
Zájmy Česka by byly nejvíce ohroženy
v případě rozsáhlé euroskeptické revoluce
v Evropské unii, jakkoli takový vývoj považujeme za nepravděpodobný. Populismus a ekonomický nacionalismus, který
by doprovázel scénáře velký třesk a hnědý
/ červený trpaslík, by pravděpodobně smetl
nejenom eurozónu (přinejmenším v její
současné podobě), ale ohrozil by i vnitřní

by si sice udrželo přístup na vnitřní trh,
ale ekonomické výhody by byly vykoupeny jednoznačným zhoršením jeho mocensko-politického postavení. Zjednodušeně
řečeno, vztah České republiky k eurozóně
(Euro 17+) by se podobal situaci v druhé
polovině 90. let, pro kterou byla typická
výrazná mocenská asymetrie mezi Českem a tehdejší EU-15. Planetární systém
by mohl být pro ČR akceptovatelný pouze
jako dočasný mezistupeň na cestě k plnohodnotné účasti na eurozónových politikách a rozhodovacích mechanismech.
Jako určitá alternativa by pro Českou
republiku mohl sloužit scénář dvojhvězda.
Nicméně tento scénář nepovažujeme za
příliš pravděpodobný vzhledem k odlišným zájmům a geopolitickému postavení
okrajových zemí (srovnej Českou republiku s Velkou Británií). Scénář dvojhvězda
by pravděpodobně odřízl Česko od jeho
regionálních spojenců (Polsko a Slovensko, které nesdílejí českou pozici k eurozóně). Finální verze fiskálního paktu je

2012

Text vznikl jako součást projektu TAČR
TD010198 "Ekonomické vládnutí v eurozóně:
scénáře dalšího vývoje a implikace pro ČR.
Vliv ČR na proces institucionalizace eurozóny a na její rodící se hospodářskou a fiskální
politiku" a interního projektu ÚMV "Scénáře
vývoje mezinárodního prostředí". Zkrácená
verze článku vyšla v Ditrych, Ondřej (ed.):
Scénáře světové politiky 2012–2013. Praha:
Ústav mezinárodních vztahů.
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