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Anotace 

Tato bakaláUská práce vymezuje potenciální signifikantní hrozby politického vývoje 

Evropské unie s ohledem na dopad ekonomiku Evropské unie a zahraniční obchod. Jsou 

zde uvedeny nejvýznamnEjší hrozby, rizika a události, které by mohly mít vliv na další 

vývoj Evropské unie. Dále jsou tUi vybrané, migrační, dluhová a integrační krize, 

vymezeny a jejich vliv podrobnEji rozepsán. 
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business. There are stated the most important threats, risks and event, which could have an 

influence on the next development of the European Union. In the next part of the thesis are 

selected three threats, migration, debt and integration crisis. They are delimited and their 

influence expanded.   

 

Keywords 

crisis, debt, european, integration, migration, union 



7 

Obsah 

Úvod .................................................................................................................................... 10 
1. Vymezení potenciálních hrozeb vývoje Evropské unie ................................................ 11 

1.1 Migrační krize ....................................................................................................... 11 
1.2 Brexit .................................................................................................................... 11 
1.3 Bezpečnost ............................................................................................................ 12 
1.4 Dluhová krize ........................................................................................................ 13 
1.5 Nové členské státy ................................................................................................ 13 
1.6 Čtvrtá pr]myslová revoluce .................................................................................. 14 
1.7 Životní prostUedí ................................................................................................... 15 
1.8 Preferenční obchodní vztahy................................................................................. 16 
1.9 Kohezní politika .................................................................................................... 16 
1.10 Globalizace ........................................................................................................... 17 
1.11 Nerovnováha na trhu práce ................................................................................... 17 
1.12 Evropská politika sousedství................................................................................. 18 

2. Migrační krize ............................................................................................................... 19 
2.1 Deskripce a vymezení migrační krize ................................................................... 19 

2.1.1 Válečné konflikty na Blízkém východE ............................................................... 19 
2.1.2 Migrační krize Evropské unie a schengenského prostoru ................................... 20 

2.2 Možné dopady migrační krize na ekonomiku Evropské unie .................................... 21 
2.2.1 Migrace a její vliv na ekonomiku ........................................................................ 21 
2.2.2 Migrace do Evropské unie ................................................................................... 23 

3. Dluhová krize ................................................................................................................ 27 
3.1 Deskripce a vymezení dluhové krize .................................................................... 27 

3.1.1 Období pUed krizí .............................................................................................. 27 
3.1.2 Tecká krize ........................................................................................................ 29 

3.2 Možné dopady na ekonomiku Evropské unie ....................................................... 31 
3.2.1 Budoucnost společné mEny a mEnové oblasti ................................................... 33 

4. Integrační krize ............................................................................................................. 34 
4.1 Deskripce a vymezení integrační krize ................................................................. 34 
4.2 Možné dopady na ekonomiku Evropské unie ....................................................... 35 

4.2.1 Možné ekonomické efekty na Velkou Británii .................................................. 36 
4.2.2 Možné ekonomické efekty na Evropskou unii .................................................. 37 

ZávEr .................................................................................................................................... 40 

  



8 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 Celkový počet žadatel] o azyl v Evropské unii (v tisících) ............................... 23 

Tabulka 2 Migrace do vybraných stát] Evropské unie ....................................................... 23 

Tabulka 3 NezamEstnanost ve vybraných zemích Evropské unie ....................................... 26 

Tabulka 4 VeUejný dluh pEti vybraných zemí eurozóny postižených dluhovou krizí ......... 31 

Tabulka 5 Deficit/pUebytek veUejných financí pEti vybraných zemí Evropské unie ........... 32 

Tabulka 6 Deficit Evropské unie s Velkou Británií (2Ř) a bez Velké Británie (27) ............ 37 

Tabulka 7 VeUejný dluh Evropské unie s Velkou Británií (2Ř) a bez Velké Británie (27) ... 38 

 

  



9 

Seznam zkratek 

CETA – Komplexní hospodáUská a obchodní dohoda mezi Evropskou unií a Kanadou 

TTIP – Transatlantické obchodní a investiční partnerství 

HDP – hrubý domácí produkt 

 

 

  



10 

Úvod 

V současné dobE je Evropská unie vystavena hned pUed nEkolik výzvám, které určí její 

další smEUování. Nejde pUesnE Uíci, jaký dopad na Evropskou unii budou mít, zda bude 

pokračovat ve své existenci a nadále se rozšiUovat nebo jestli je z dlouhodobého hlediska 

odsouzena k zániku. 

Tato práce pojednává o potenciálních hrozbách vývoje Evropské unie s d]razem na vliv na 

ekonomiku a zahraniční obchod. V první části práce bylo vymezeno nEkolik 

signifikantních událostí, jednání či vliv], které mají dopad na Evropskou unii. V druhé 

části se práce podrobnEji zabývá tUemi vybranými hrozbami. V pUípadE této práce se jedná 

o migrační, dluhovou a integrační, respektive desintegrační, krizi. V podkapitolách, které 

se vEnují jednotlivým problematikám, jsou popsány a vymezeny jednotlivé krize a jejich 

vliv na ekonomiku Evropské unie, popUípadE její zahraniční obchod. 

Pro tuto práci si autorka stanovila dvE výzkumné otázky: 

Které hrozby budoucího vývoje Evropské unie je nutno považovat za významné? 

Jaké dopady signifikantních hrozeb, vymezených pro účely bakaláUské práce, lze očekávat 

na ekonomiku Evropské unie, popUípadE její zahraniční obchod? 
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1. Vymezení potenciálních hrozeb vývoje Evropské 

unie 

Názor] na vývoj Evropské unie a co by mohlo její další cestu ovlivnit je velká Uada. A[ už 

ekonomové či politologové se stavEjí na dvE základní strany, bu@ dle jejich názoru 

Evropská unie nemá šanci dlouhodobE fungovat anebo v tomto uspoUádání vidí budoucnost 

a možnost toho, aby jednotlivé státy Evropy mohly mít vEtší vliv skrze unii. Tomuto 

tématu se napUíklad vEnují Eva Cihelková (2011a),(2011b), Richard Baldwin (2013), JiUí 

Kraft (200Ř),(2012), JiUí Fárek (200Ř),(2012), Petr Fiala (200ř), Markéta Pitrová (200ř), 

Christopher Hill (2011), Michael Smith (2011), Thilo Sarrazin (2013) a další, i o jejich 

myšlenky a práce se tato práce opírá. V následující kapitole je shrnuto nEkolik událostí, 

jednání či vliv], které by mohly mít signifikantní dopad na další vývoj Evropské unie. 

1.1 Migrační krize 

Jednou z nejaktuálnEjších otázek, které se v současné dobE probírají mezi odborníky 

i laiky, je migrační krize, která ochromila Evropskou unii a schengenský prostor. 

Masovou migraci zp]sobily konflikty na Blízkém východE, ale jistou motivací mohlo být 

i pUípadné zlepšení ekonomické situace imigrant]. Problém však nastává v tom, že 

v pUípadE masové migrace nemá Evropská unie kapacity na to, aby se s ní vypoUádala. 

ZároveO nejsou dodržovány pravidla vstupu migrant] do schengenského prostoru a pUesto, 

že by mEli migranti setrvávat na území první zemE schengenského prostoru, do které se 

dostali a zde zažádat o azyl, tak tímto zp]sobem nejednají a pokračují dále v cestE do 

svých pomyslných cíl], což jsou zpravidla ekonomicky pUitažlivEjší zemE, napUíklad 

NEmecko nebo Velká Británie. 

1.2 Brexit 

Hrozbou pro další vývoj Evropské unie m]že být i vystoupení Velké Británie z Evropské 

unie, neboli brexit. O vystoupení bylo rozhodnuto v referendu v červnu roku 2016. britská 

vláda se rozhodla, že bude referendum respektovat a v bUeznu roku 2017 podala oficiální 

oznámení o vystoupení z Evropské unie. 
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Jedním z d]vod] byla i právE výše zmínEná migrace. Množství zahraničních obyvatel, 

kteUí se stEhovali za účelem zlepšení své ekonomické a sociální úrovnE, se v pr]bEhu 

posledních let zvyšovalo a to nejen díky konflikt]m na Blízkém východE, ale také díky 

novým členským stát]m Evropské unie. 

Dle nEkterých názor] m]že vystoupení Velké Británie z Evropské unie znamenat zmEnu 

vztah] mezi členskými zemEmi Evropské unie a také zmEnu v mocenském uspoUádání 

členských zemí. 

Na základnE úspEšnosti či neúspEšnosti desintegračního procesu, respektive jaký efekt 

bude mít desintegrační proces na Velkou Británii, je pravdEpodobnost, že i ostatní zemE 

projeví zájem o výstup z Evropské unie. To se projevilo již ve volbách nEkolika členských 

stát], kdy sklidily úspEch strany, které vystupují protiunijnE a navrhují referendum ohlednE 

výstupu jejich zemE z Evropské unie. 

Evropská unie se díky vystoupení Velké Británie dostane do nové a neznámé situace, 

protože se doposud pouze rozšiUovala a teprve až nyní dochází k procesu opačnému. 

1.3 Bezpečnost 

S migrační krizí a zároveO na základnE současného dEní na území Iráku a Sýrie pUišla 

i otázka ohlednE bezpečnosti v EvropE. 

Za poslední tUi roky probEhlo hned nEkolik útok] na veUejnost, ke kterým se pUihlásila 

teroristická organizace Islámský stát. Bombové útoky, nájezdy dopravními prostUedky do 

skupin lidí nebo stUelba do lidí vydEsili obyvatele celého kontinentu. Bylo tUeba zvýšit 

ochranu a dohled na nEkterých místech, kde se vyskytuje vEtší množství osob a jsou tedy 

snadným a efektivním terčem pro útočníky. 

Dalšími bezpečnostními hrozbami jsou regionální konflikty a organizovaný zločin. O tom 

svEdčí nedávná vražda slovenského novináUe nebo i historie organizovaného zločinu jak na 

území České republiky, tak i v jiných státech Evropy. V tomto pUípadE by se dalo zohlednit 

i spekulace o novelizaci zákon] o držení zbraní v České republice, který by mohl občan]m 

povolit zbraO v pUípadE potUeby použít. Je však pUinejmenším spekulativní, kdy pUípad 

potUeby nastává a zda by se v tomto pUípadE nemElo zvážit zpUísnEní postup] pro získání 

zbrojního pr]kazu a tudíž i povolení legálnE držet zbraO. 
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Z ekonomického pohledu m]že s ohledem na bezpečnost vzniknout náklady na její 

zajiš[ování. Tyto náklady by vlády mohly kompenzovat zvýšením daOové zátEže na 

produkty prodávané v jejich zemích. Zvýšení daní by také mohlo zp]sobit zdražení 

produkce, tudíž by byl nižší odbyt domácí produkce, která by tak byla ohrožena a zvýšila 

by se poptávka po produkci zahraniční. 

1.4 Dluhová krize 

Proces dluhové krize trvá již od roku 200ř, tedy od doby co naplno propukla globální 

ekonomická krize. Bohužel tato krize znamenala jednu z nejvEtších zkoušek eurozóny 

a Evropské unie, kdy Tecko svou krizi nezvládlo a tak mu bylo poskytnuto nEkolik 

záchranných balík]. Mezitím zkolabovaly ekonomiky i nEkolika dalších slabších člen] 

eurozóny. Mezi státy, jež potUebovaly pomoc, patUilo i Irsko, ŠpanElsko, Portugalsko 

a Kypr. S ohledem na vývoj veUejného dluhu tEchto zemí je efektivnost záchranných balík] 

velmi nízká a jediný stát, kterému se povedlo snížit sv]j veUejný dluh je Irsko. I pUes to, že 

problém trvá již delší dobu, tak k jeho vyUešení zatím nedochází. 

1.5 Nové členské státy 

Posledním, členem, který pUistoupil do Evropské unie, bylo v roce 2013 Chorvatsko, od té 

doby se jedná o dalších nových členech, kteUí by se mohli integrovat do Evropské unie. 

NEkteUí teoretici zvažují i dočasné omezení rozšiUování Evropské unie s odkazem na 

vystupující Velkou Británii. Mezi kandidáty na členské státy Evropské unie patUí Albánie, 

Černá Hora, Srbsko, Makedonie a Turecko. OhlednE všech tEchto zemí však panují 

dohady, zda by bylo pro Evropskou unii výhodné zaUadit je mezi své členy. 

V současné dobE je v pUístupovém procesu, ze zemí západního Balkánu, nejblíže Černá 

Hora, která podala pUihlášku ke členství v Evropské unii v roce 200Ř a status kandidátské 

zemE získala v roce 2010 a Srbsko, které podalo pUihlášku ke členství v Evropské unii 

v roce 200ř a v roce 2012 získalo kandidátský status.  Srbsko by spolu s Černou Horou 

mohlo být pUijato do Evropské unie do roku 2025, tento termín uvedla vedoucí unijní 

diplomacie Federica Mogherini, která upozornila, že se zároveO jedná i o pomErnE 

realistický termín, kdy by oba státy mohly dokončit svá už zahájená pUístupová jednání. 
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V pUípadE Makedonie, která podala pUihlášku ke členství již v roce 2004 a kandidátský 

status získala v roce 2005, jednání brzdí nepUívEtivé vztahy Makedonie a Tecka. Albánie 

požádala o členství v roce 200ř a kandidátský status získala v roce 2014, od té doby se 

však jednání nepokračovalo, protože se vyčkávalo na reformy v Albánii, které by 

napomohly k její transparentnosti. Albánské soudnictví se totiž potýkalo s vysokou mírou 

korupce. 

K dalším ze stát], kteUí jsou zvažováni jako možní noví členové unie, patUí Turecko. 

Ekonomická vyspElost Turecka se moc neliší od vyspElosti Bulharska nebo Rumunska, 

které už do Evropské unie patUí. Turecká regionální politika ale v podstatE nefunguje nebo 

funguje velmi špatnE a díky své velikosti a rozloze nastává riziko, že nároky na pomoc od 

unie porostou. Na druhou stranu je turecká ekonomika velmi dynamická a díky 

demografické struktuUe má značný rozvojový potenciál. 

Mezi potenciální kandidátské zemE Evropské unie patUí Bosna a Hercegovina a Kosovo.  V 

pUípadE všech balkánských stát], tedy Černé Hory, Srbska, Makedonie, Albánie, ale 

i Bosny a Hercegoviny a Kosova se na nedávném summitu západobalkánských stát] 

vyjádUil pUedseda Evropské komise Jean-Claude Juncker tak, že Evropská unie je 

pUipravena všechny tyto zemE pUijmout, na druhou stranu ani jedna z nich zatím 

pUedpoklady pro členství nesplOuje. 

Nové členské státy by znamenaly nová odbytištE a zároveO zdroje produkce. Výhodou je 

pUedevším, že se vstupem do Evropské unie odpadnou nEkteré bariéry v rámci 

zahraničního obchodu. 

1.6 Čtvrtá pr]myslová revoluce 

SvEt se nyní nachází na prahu rozsáhlé technologické zmEny, tzv. čtvrté pr]myslové 

revoluce. Ta dle pUedpoklad] pUinese výrazné posuny v charakteru výroby, ve struktuUe 

výrobních náklad] i na trhu práce. 

Inovace se stávají zdrojem budoucnosti a pro pUežití moderní společnosti je výzkum 

nezbytný. Evropská unie má ve své podstatE ideální pozici, pro udržení tempa s vlnou 

inovacím, a[ už se jedná o všeobecnou úroveO vzdElání, která je velmi vysoká, sociální 

systém mnoha stát] Evropské unie, který je značnE rozvinutý, nebo o relativnE vysokou 

míru hospodáUské integrace v rámci Evropy i celého svEta. 
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Na druhou stranu je i pUes výborné zázemí pro další vývoj a inovace riziko, že ne všechny 

státy dosáhnou stejné nebo relativnE podobné úrovnE a budou schopni udržení tempa 

s ostatními členy a[ už v oblasti inovací či finančnE. Evropská komise proto vydala balíček 

pro modernizaci technologií a veUejných služeb, který má za cíl posílit 

konkurenceschopnost Evropské unie v digitálních technologiích a zajistit tak, aby 

jakýkoliv pr]myslový podnik na  území Unie mohl v plné míUe tEžit z digitálních inovací. 

Čtvrtá pr]myslová revoluce m]že zapUíčinit snížení náklad], pUedevším na výrobní 

faktory. Což by mohlo zp]sobit snížení cen pro zákazníky a spotUebitele. 

1.7 Životní prostUedí 

ZnečistEní životního prostUedí je už dlouhou dobu rizikem, které vnímá i široká veUejnost. 

Díky vysoké produkci a požadavk]m na inovace vzniká dennE velké množství odpadu. 

Trend tUídEní odpadu a tím i pokus o snížení jeho dopadu na životní prostUedí je ale jen ve 

vyspElých zemích. NejvEtší problém skýtají zemE tUetího svEta a novE industrializované 

zemE. 

S odpady souvisí i zásoby pitné vody, které nejsou nekonečné a díky odpad]m, které 

mnohokrát skončí ve volné pUírodE, se ještE více omezují. Nejen díky odpad]m, ale i díky 

užití nadmErného množství hnojiv a pesticid], které se dostává do spodní vody a tak 

ohrožuje zásoby pitné vody. 

Další vEcí, která souvisí s životním prostUedím, jsou emise, u nichž je dlouhodobá snaha 

o jejich snižování a[ už hybridními vozidly anebo emisními omezeními. 

Poslední z vEtších otázek ohlednE ekologie a životního prostUedí je určitE globální 

oteplování. Mnohými je globální oteplování popíráno. Evropská unie si však stanovila 

omezení ohlednE globálního nár]stu teplot a na základE i snižování emisí tak chce docílit 

zpomalení procesu. 

Pokud by se Evropská unie rozhodla radikálnE zasáhnout do jednání o životním prostUedí 

a napUíklad více daOovE zatížit pohonné hmoty, zvýšilo by to náklady na dopravu. Zvýšení 

náklad] na dopravu by zvýšilo i celkové náklady na poUízení daného zboží, tudíž by bylo 

na trhu ménE konkurenceschopné. ZároveO by to mohlo mít negativní dopad na turismus, 

který by se stal nákladnEjší. 
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1.8 Preferenční obchodní vztahy 

Evropská unie má s Uadou tUetích zemí uzavUenou preferenční dohodu, která usnadOuje 

vzájemný obchod. Podstatou uzavírání tEchto dohod je dosažení vyššího stupnE 

liberalizace ve vzájemném obchodu. NejčastEjší formy preferenčních dohod je celní unie, 

kdy dochází k vytvoUení jednotného celního území nebo jednotné oblasti volného obchodu, 

v nichž jsou cla a další úpravy omezující obchod odstranEny. 

NejznámEjší v poslední projednávané dohody byly Transatlantická obchodní a investiční 

partnerství (TTIP) a obchodní dohoda mezi Evropskou unií a Kanadou (CETA). TTIP mElo 

být uzavUeno s USA, hlavním cílem bylo tyto dva velké trhy propojit, zliberalizovat 

vzájemný obchod a investice a snížit byrokratickou zátEž pro firmy. Po zvolení Donalda 

Trumpa prezidentem USA bylo jednání pozastaveno a v současné dobE se v nEm nadále 

nepokračuje. Na rozdíl od dohody CETA, která je uzavírána s Kanadou. Tato dohoda si 

klade za cíl celkovE propojit a podpoUit spolupráci mezi Evropskou unií a Kanadou. 

Preferenční dohoda s Kanadou vešla v prozatímní platnost pod podmínkou, že pUijme 

všechna nezbytná provádEcí pravidla. Dohoda CETA bude plnE provedena teprve, až ji 

schválí všechny členské státy v souladu se svými vlastními ústavními požadavky. 

Preferenční obchodní dohody mohou otevUít nové trhy pro členy Evropské unie a zvýšit tak 

export i import tím, že se sníží náklady na zahraniční obchod. 

1.9 Kohezní politika 

Jedním z d]ležitých pilíU] Evropské unie je i politika hospodáUské a sociální soudržnosti 

neboli kohezní politika. Kohezní politika Unie se zamEUuje na vyrovnávání hospodáUských 

a sociálních rozdíl] mezi členskými zemEmi a jejich jednotlivými regiony. Fondy 

vytvoUené na podporu kohezní politiky financují projekty zamEUené na soudržnost, politiku 

rozvoje venkova a na námoUní a rybáUskou politiku. Investice jsou smEUovány tak, aby se 

podpoUilo dosažení cíl]. 

Ač je tento program stále v pr]bEhu a mEl by trvat až do roku 2020, najdou se v nEm jisté 

mezery, jako je napUíklad zneužívání dotací. 
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1.10 Globalizace 

Globalizace jakožto dlouhodobý proces, který zahrnuje hned nEkolik oblastí, jako je 

napUíklad ekonomika, politika a další, vytváUí rostoucí vzájemnou závislost národních 

ekonomik a společnosti. Projevy globalizace m]že být napUíklad schengenský prostor, 

který vytváUí prostor s volnE se pohybujícími osobami i kapitálem anebo Eurozóna, kde 

nEkolik r]zných stát] Evropské unie sdílí jednu mEnu a tudíž i jednu mEnovou politiku. 

I pUes to, že globalizace pomáhá k efektivnosti ekonomik, nár]stu blahobytu a vše se díky 

ní zdá být dostupnEjší, tak na druhou stranu zvyšuje znečištEní životního prostUedí, vytváUí 

vzájemnou závislost ekonomik a m]že zp]sobit ztrátu schopnosti stát] Uídit dEní ve své 

zemi a díky tomu nar]stá i sociální nerovnost mezi jednotlivými zemEmi. Díky 

propojenosti jsou ekonomiky mnohem citlivEjší na jakékoliv zmEny. NicménE je 

globalizace smEr, kterým se v současné dobE vEtšina svEta vydává. 

Jedním z d]sledk] globalizace je i potravinová krize, která ohrožuje chudé lidi po celém 

svEtE. Nastává problém nízkých a nestabilních cen komodit. Proto je tUeba vytvoUit lepší 

regulace, které pomohou stabilizovat potravinového pr]myslu. Problém není však jen 

nedostatek potravin, ale také jednání nEkterých zemEdElc] a zemEdElských společností, 

které agresivnE zachází se svými polnostmi. PUíroda a pole nejsou nevyčerpatelné zdroje, 

ale naopak mají sv]j ekosystém, který je dlouhodobE narušován. Špatné zacházení m]že 

zp]sobit neúrodnost p]dy a tak markantnE snížit její plodnost, což zp]sobí nedostatek 

určité komodity, která je na tEchto polnostech pEstována. 

Globalizace a její možné nezvládnutí by mohly zapUíčinit opačný efekt, než jaký je její cíl. 

Mohla by zp]sobit rozpory mezi státy a tak ohrozit existenci Evropské unie, nEkterých 

preferenčních dohod a mezinárodní obchod mezi tEmito státy. 

1.11 Nerovnováha na trhu práce 

Dalším problémem je nar]stající nerovnováha na trhu práce. S ohledem na rychlý vývoj 

elektrotechniky mohou osoby zejména staršího vEku zaostávat za technologiemi, což 

z nich vytváUí rizikovou skupinu na trhu práce. ZároveO se u pracovník] 

v pUedd]chodovém vEku anebo v pUípadE čerstvých absolvent] je často možné setkat 

s diskriminací na trhu práce. Pro tento pUípad vytvoUila Evropská unie program flexicurity. 

Jedná se o hledání rovnováhy mezi flexibilitou a ochranou trhu práce.  V souvislosti 
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s globalizací a integrací není možné pUehlédnout, že oboje nepUináší pouze výhody, ale také 

hrozby. Pro projekt flexicurity je d]ležité vytvoUit smluvní uspoUádání vztah] mezi 

zamEstnancem a zamEstnavatelem, které bude dostatečnE pružné, podporovat celoživotního 

vzdElávání zamEstnanc], podporovat zamEstnance v pUedd]chodovém vEku ze strany státu 

a vybudovat moderní sociální systém, který bude zárukou jak sociálních jistot tak motivuje 

získání a udržení práce a tak zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. 

1.12 Evropská politika sousedství 

Evropská politika sousedství je jednou ze součástí politiky vnEjších vztahu Evropské unie. 

Zahrnuje vztahy se státy, které sdílejí hranice, a[ pozemní či pUímoUské, s Evropskou unií. 

Evropská politika sousedství vznikla za účelem vyhnout se novému rozdElení euro-

stUedomoUského regionu po prvním východním rozšíUení Evropské unie v roce 2004 a také 

za účelem utužení vztah] se zemEmi, které sídlí v blízkosti Unie. 

Vzhledem k dalšímu rozšiUování Unie se stala bezpečnost a stabilita zemí v blízkém 

sousedství klíčovou i pro bezpečnost a stabilitu Evropské unie.  

Tato kapitola zmapovala události, jednání a činy, které mohou mít signifikantní vliv na 

další vývoj Evropské unie. Pro další účely práce byly vybrány tUi hrozby, které mohou mít 

nejvEtší vliv na Evropskou unii a to migrační krizi, dluhovou krizi a v neposlední UadE 

integrační krizi neboli brexit. 
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2. Migrační krize 

V současné dobE je migrace velkým hybatelem společnosti a ve velké míUe jí ovlivOuje. 

Často je vnímání negativnE. V této kapitole je zmapován pr]bEhu migrační krize 

v Evropské unii a ekonomické efekty migrace. 

2.1 Deskripce a vymezení migrační krize 

Migrační krize otUásá Evropskou unií již od roku 2015. Do Evropské unie pUichází vysoké 

množství migrant] zejména z Afriky a Blízkého východu, kde v současné dobE probíhají 

válečné konflikty. Jsou mezi nimi jak váleční uprchlíci, tak ekonomičtí migranti. 

2.1.1 Válečné konflikty na Blízkém východE 

Pro nalezení pUíčin vzniku migrační krize je tUeba se vrátit pUibližnE do dob války v Iráku, 

která se odvíjela od roku 2003 do konce roku 2011. Již v té dobE se totiž začalo formovat 

teroristické uskupení, které se posléze vyvinulo do současného Islámského státu. BEhem 

války v Iráku se zformovala teroristická skupina Al-Káida v Iráku, která se odkazovala na 

teroristické uskupení Al-Káida, které p]sobí na území Afgánistánu. Hlavním 

pUedstavitelem iráckého skupiny byl Abú Musab az-Zarkávího. Po jeho úmrtí byla skupina 

natolik oslabena, že se stáhla do ústraní. 

Posléze ale pUišlo tzv. Arabské jaro, což znamenalo i obrození této teroristické skupiny již 

pod novým názvem Islámský stát. Skupina využila konflikt] v nEkterých arabských 

zemích a začala rozšiUovat své p]sobení na území Sýrie a Iráku, kde vytvoUila chalífát. 

Boje o tato území jsou vedeny doposud. 

I pUes název Islámský stát je d]ležité si uvEdomit, že je to pouze název teroristické 

organizace, která sice má vlastní území, ale toto území neprávem okupuje. Snaží se mít 

i nEjakou strukturu a pravidla a patUí mezi jedny z nejlépe propracovaných teroristický 

organizaci, i tak se nejedná o stát a jeho existence není uznaná. 
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2.1.2 Migrační krize Evropské unie a schengenského prostoru 

NejvEtším problémem Evropské unie, se stalo to, že rezignovala na plnEní a vymáhání 

pravidel pro fungování schengenského prostoru. Schengenský prostor je oblast pro volný 

pohyb osob mezi státy Evropské unie a nEkterými dalšími evropskými státy. Mezi pravidla 

správy schengenského prostoru patUí volný pohyb osob mezi členskými státy tohoto 

prostoru, kontrola vnEjších hranic prostoru a společná pravidla pro jednání v rámci azylové 

politiky, která určují postupy a zpracování žádostí o azyl v oblasti schengenského prostoru. 

Každý žadatel by se mEl zaregistrovat, podat žádost o azyl a čekat na posouzení žádosti 

v první zemi schengenského prostoru, do které pUišel. 

Avšak naUízení na správu schengenského prostoru selhala. A[ už šlo o vnEjší kontrolu 

hranic oblasti Schengenu nebo o setrvání žadatel] v první zemi oblasti. V reakci na tuto 

situaci Evropská unie schválila, i pUes odpor nEkterých členských zemí, kvóty na 

pUerozdElování imigrant] mezi členské státy Evropské unie (v současné dobE již kvóty 

nejsou účinné). I to se však ukázalo jako naUízení naprosto nefunkční, protože proti 

pUerozdElování byli jak státy Evropské unie, tak samotní imigranti. 

NEkteré členské zemE Evropské unie pUijaly opatUení, která podstatnE snížila imigraci do 

tEchto zemí. NEkteré zemE se rozhodly obnovit kontroly na hranicích i uvnitU oblasti 

schengenského prostoru. NapUíklad Ma@arsko na svém úseku vnEjší hranice uvnitU 

schengenského prostoru vystavElo hraniční bariéry a Rakousko ve spolupráci s nEkterými 

státy na Balkánu pUijalo opatUení, které omezilo imigraci na balkánské trase. Toto jednání 

však není v souladu s pUedpisy stanovenými Evropskou unií. Státy se tak vystavují riziku 

toho, že proti nim Evropská komise bude moci zahájit právní Uízení za neplnEní svých 

povinností. Evropská komise zatím této možnosti nevyužila, i pUes to, že se spekuluje, že 

právE tomuto právnímu Uízení bude čelit i Česká republika v rámci neochoty pUijímat 

uprchlíky z Afriky a Blízkého východu. 
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Jean-Claude Juncker (2017) vydal pod záštitou Evropské komise takzvanou Bílou knihu 

o budoucnosti Evropy, která obsahuje úvahy a možné scénáUe pro 27 členských zemí 

Evropské unie (již je zváženo vystoupení Velké Británie z Evropské unie) v roce 2025. 

Vyplývají z toho dvE základní možnosti. Bu@ bude Evropská unie Uešit migraci a azylovou 

politiku společnE, tedy pokračovat ve stávající politice, anebo každý jednotlivý stát sám za 

sebe. ObE varianty mají svá rizika, která by mohla zp]sobit neshody mezi jednotlivými 

členskými státy a zároveO vyvolat nesouhlas u obyvatel Evropské unie. 

Cílem Evropské komise je další pUerozdElování migrant] mezi členské zemE, provedení 

dalších krok] k harmonizaci azylové politiky, zvýšení kontroly na vnEjších hranicích 

prostoru, rozšíUení legálních cest migrace a spolupráce s domovskými zemEmi uprchlík], 

aby byl návrat do jejich vlasti urychlen. 

2.2 Možné dopady migrační krize na ekonomiku Evropské unie 

Na začátek je také d]ležité si vymezit dva pojmy a to uprchlík a ekonomický migrant. 

V pUípadE uprchlíka se pUedpokládá, že opustil svou zemi ze závažného d]vodu, a že má 

v plánu se do zemE p]vodu vrátit, jen co tento d]vod pomine. Ekonomický migrant 

vycestoval za účelem zvýšení své životní úrovnE a v jeho plánu je setrvat v cílové zemi. 

2.2.1 Migrace a její vliv na ekonomiku 

Migrace je obecnE pUemis[ování osob, často se tak dEje mezi r]znými zemEmi, kde je 

jedna domovská zemE, odkud migrant pochází, a dále je tu i cílová zemE, tedy zemE, do 

které migrant smEUuje. Migrace m]že mít r]zné d]vody. NejčastEjší d]vody jsou politické, 

ekonomické anebo v rámci rodiny. 

Na ekonomickou migraci je zejména v poslední dobE nahlíženo negativnE. ObecnE je 

mínEno, že migranti se stEhují do cílové zemE hlavnE kv]li sociálnímu systému 

a výhodám, které z nEho plynou. Hlavním motivem tEchto migrant] je ale to, aby si zlepšili 

svou ekonomickou situaci, což zákonitE neznamená využívání a pUiživování se na 

sociálním systému cílové zemE. 

Migrace m]že mít nEkolik efekt]. Na základE publikace JiUího Krafta a JiUího Fárka (2012) 

m]že pUijímající zemE, tedy zemE cílová pro migranta, profitovat z kvalifikované 

(i nekvalifikované) pracovní síly ze zahraničí. PUitom jí odpadají náklady spojené se 
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školstvím, odborným vzdElávání a výchovou dané osoby. M]že v cílové zemi zvyšovat 

nabídku práce. Teoreticky m]že brzdit i inflační tendenci u mezd a m]že docházet 

i k poklesu mezd, protože imigranti jsou častEji ochotni pUijímat nižší mzdu. Nižší mzda 

snižuje náklady na výrobní faktory, což vede k snížení celkových náklad]. Teoreticky by to 

mohlo vést i k snížení maloobchodních cen zboží a služeb pro konečného spotUebitele. 

NejvEtší výhodou migrace je však pohyb osob, což m]že pomoci vyvážit nerovnováhu na 

pracovním trhu, která m]že být zp]sobena tím, že osoba nabízející práci se nachází 

v geograficky jiné oblasti, než kde je poptávka po této pracovní síle. Imigrant také odvádí 

danE v cílové zemi a tak se i nadále zapojuje do fungování místní ekonomiky. 

Migrace má pozitivní dopady i z hlediska demografického, protože zvyšuje celkovou 

populaci, což by se mohlo pUíznivE projevit pUedevším proto, že v současné dobE se je 

klesající trend počtu obyvatel ve vEtšinE zemí Evropské unie. Imigrace také zvyšuje 

agregátní poptávku, což je úhrn výdaj] všech ekonomických subjekt]. Také m]že pUispEt 

k hospodáUskému r]stu v krátkém období, vyšší hospodáUský r]st pak zvyšuje daOové 

pUíjmy státu. 

Na druhou stranu ekonomika zemE, odkud migrant pochází, m]že posléze trpEt 

nedostatkem kvalifikovaných pracovník] neboli „odliv mozk]”. ZároveO tak pUijde o svou 

investici do vzdElání a výchovy dané osoby. 

Negativní efekt m]že mít migrace i na cílovou zemi. Jak je již výše zmínEno, imigrace 

zvyšuje nabídku práce na pracovním trhu a tím m]že snížit rovnovážnou mzdu pracovník] 

s nízkou kvalifikací. Imigrace taky m]že zvýšit nezamEstnanost v dané zemi. 

U nízkokvalifikovaných pracovník] je také vEtší riziko nezamEstnanosti a tudíž 

i ekonomické neaktivity, což pro stát znamená vyšší vládní výdaje na sociální dávky, 

vzdElávání v pUípadE rekvalifikace nezamEstnaných imigrant], nebo zdravotní péči. 

Vysoká míra migrace nepUináší jen rizika již výše zmínEná, ale zároveO m]že ohrozit 

i národní identitu a zhoršit politickou rovnováhu cílové zemE. V nedávných volbách bylo 

možné se pUesvEdčit, že tomu tak je v mnoha státech, kde začínají r]st volební preference 

stran s nacionálními prvky, které pUímo i nepUímo vystupují proti migraci, pUijímaní 

uprchlík] a často i proti setrvání v Evropské unii. NejčastEjšími námitkami proti migraci 

jsou ochrana společnosti pUed chudobou, ochrana pUed zneužitím sociálního systému, dále 

pak kulturní a politické pUíčiny. 
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2.2.2 Migrace do Evropské unie 

Jak již bylo uvedeno v pUedchozích částech kapitoly, tak se Evropská unie potýká 

s masovou migrací již od roku 2015. 

Tabulka 1 Celkový počet žadatel] o azyl v Evropské unii (v tisících) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Evropská 
unie 

225,2 263,8 259,4 309,0 335,3 431,1 627,0 1322,8 1258,9 

Zdroj: Eurostat 

 

Tabulka výše ukazuje celkový počet žadatel] o azyl v Evropské unii za posledních osm let. 

Zatímco v roce 200Ř bylo pUijato 225 200 žádostí o azyl, v roce 2011 to už bylo 30ř 000. 

Stoupající tendence pokračovala a v roce 2013 už Evropská unie obdržela 431 100 žádostí 

o azyl. O rok pozdEji už dokonce 627 000 žádostí. V roce 2015 bylo obdrženo více než 

dvojnásobek žádostí oproti pUedchozímu roku a to 1 322 Ř00. V roce 2016 pak došlo 

k malému poklesu na 1 25Ř ř00 žádostí o azyl v rámci Evropské unie. 

Tabulka 2 Migrace do vybraných stát] Evropské unie 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Velká 
Británie 

590 242 566 514 590 950 566 044 498 040 526 046 631 991 631 452 

NEmecko 682 146 346 216 404 055 489 422 592 175 692 713 884 893 1 543 848 

Švédsko 101 171 102 280 98 801 96 467 103 059 115 845 126 966 134 240 

Francie 296 608 296 970 307 111 319 816 327 431 332 640 339 902 363 869 

ŠpanElsko 599 075 392 962 360 705 371 331 304 053 280 772 305 454 342 114 

Itálie 534 712 442 940 458 856 385 793 350 772 307 454 277 631 280 078 

Zdroj: Eurostat 
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V tabulce jsou uvedeny počty osob, které dlouhodobE migrují do vybraných zemí. 

Jednotlivé zemE jsou vybrány na základE toho, že mají jedny z nejvyšších počt] osob, které 

do nich dlouhodobE migrují. Je tUeba také zd]raznit, že statistika zohledOuje pouze legální 

migraci. 

Jak je možné vidEt v tabulce, tak u vEtšiny zemí došlo mezi rokem 200Ř a 200ř k propadu, 

který má za následek globální ekonomická krize (viz kapitola o  dluhové krizi), která 

zasáhla i Evropskou unii. Nejvíce imigrant] zaznamenalo NEmecko, které se stalo hlavním 

cílem uprchlík], ale zároveO je lukrativní i pro ekonomické migranty. Na druhou stranu 

u Velké Británie dochází k zanedbatelnému poklesu. I pUes to je migraci do Velké Británie 

taky markantní a byla jedním z d]vod] rozhodnutí o vystoupení Velké Británie z Evropské 

unie (viz kapitola integrační krize). 

To zp]sobuje protiunijní náladu ve spoustE zemí Evropské unie. Ta se ukazuje i ve 

výsledcích referend, ve kterých se voliči vyslovují k otázkám spojeným s evropským 

integračním procesem. Na základE výsledk] referenda ve Velké Británii se občané 

rozhodli, že již nadále nechtEjí být součástí Evropské unie a vláda Velké Británie se 

rozhodla žádosti svých občan] vyhovEt. V Nizozemsku pak občané v referendu o dohodE 

o pUidružení mezi Evropskou unií a Ukrajinou odmítli tuto asociační dohodu. V Ma@arsku 

probEhlo referendum o kvótách na pUerozdElování imigrant], kdy byla drtivá vEtšina 

hlasujících proti. 

Migrační krize tudíž ohrožuje politickou stabilitu Evropské unie. Vzniklo výhodné 

prostUedí pro extrémistické strany, které jsou zásadnE proti Evropské unii a pUijímání 

uprchlík] a to hlavnE muslim]. To staví Unii do nevýhodné situace a její pUípadný rozpad, 

což je pouze krajní Uešení, by mEl katastrofální dopad na mezinárodní obchod v EvropE. 

V EvropE by opEt vznikly bariéry, ale nejen vzájemnE mezi jednotlivými bývalými členy 

Unie, ale také mezi státy, s kterými má Evropská unie preferenční dohody. 

Ač z všeobecného hlediska vyplývá, že migrace má spoustu pozitivních dopad], bohužel 

v rámci migrační krize, která postihla Evropskou unii a další státy schengenského prostoru, 

kde probíhá masová migrace, je její dopad spíše negativní. 
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Migrace byla i jedním z d]vod], proč se Velká Británie rozhodla vystoupit z Evropské 

unie. I když v tomto pUípadE se jednalo spíše o ekonomickou migraci z nových členských 

stát] Evropské unie, ale i migrační krize a pUerozdElování uprchlík] v jejich rozhodovacím 

procesu hrálo velkou roli. 

Díky teroristickým útok]m, nepUímo spojeným s migrační krizí, na nEkterá evropská mEsta 

pokleslo v rámci tEchto mEst i zemí odvEtví turismu a zároveO to zvýšilo nároky na 

zajištEní bezpečnosti pro občany.  Úbytek turist]  tak mohl mít negativní dopady na 

terciární sektor, který tEží v tEchto místech pUedevším z turismu, jako bylo napUíklad letištE 

v Bruselu. Pro obnovu cestovního ruchu do oblastí, které byly zasaženy útokem terorist], 

je d]ležitá i všeobecná bezpečnost daného místa. HlavnE tedy, zda byly útoky provedeny 

v této oblasti nárazovE nebo opakovanE a samozUejmE závisí na cílové skupinE zákazník], 

respektive turist], kteUí se do této oblasti vydávají. 

Velký problém je i setrvávání uprchlík] v táborech. Pokud se zváží možnost, že mezi nimi 

se nachází také ekonomičtí migranti, co se rozhodli migrovat nejen kv]li situaci v jejich 

domovské zemi, ale také za cílem vyšší úrovnE života, se mohou začít cítit frustrovanE, 

protože zlepšení jejich života nepUichází. To by mohlo zapUíčinit vzpouru a další konflikty. 

Nabízí se tedy relativnE jednoduché Uešení, a to využít jejich pracovní síly a začít je 

intenzivnE integrovat do společnosti Evropské unie. Toto je d]ležité Uešit i z d]vodu 

ekonomické náročnosti provozu uprchlických tábor].  

Na druhou stranu jsou tímto ohroženi domácí zamEstnanci. Díky vEtší nabídce práce by 

mohl vzniknout tlak na zamEstnance, aby pUijímali práci za nižší odmEnu, než jsou ochotni. 

Díky zvýšení nabídky práce by se také mohla zvýšit nezamEstnanost, což by vedlo 

k zatížení zemE, kv]li poskytování sociálních dávek a pomoci nezamEstnaným. ZároveO se 

dá pUedpokládat, že vEtšina migrant] jsou ménE nebo málo kvalifikovaní, což je jedna 

z rizikovEjších skupin. 
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Tabulka 3 NezamEstnanost ve vybraných zemích Evropské unie 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Evropská unie 7,0 9,0 9,6 9,7 10,5 10,9 10,2 9,4 8,5 

Eurozóna 7,6 9,6 10,2 10,2 11,4 12,0 11,6 10,9 10,0 

NEmecko 7,4 7,6 7,0 5,8 5,4 5,2 5,0 4,6 4,4 

Velká Británie 5,6 7,6 7,8 8,1 7,9 7,6 6,1 5,3 4,8 

Zdroj: Eurostat 

 

Jak je možné v tabulce vidEt, tak v současné dobE má nezamEstnanost klesající tendenci 

jak v celé Evropské unii, tak ve vybraných zemích s nejvEtším podílem imigrace. Jediné 

znatelné zvýšení probEhlo v dobE globální ekonomické krize mezi lety 200Ř a 200ř, což 

nejvíce zasáhlo státy eurozóny.   

S ohledem na současnou situaci ve válečných zónách na Blízkém východE se dá 

pUedpokládat, že by se mohla část uprchlík postupnE začít vracet zpátky do svých 

domovských zemí. Otázkou ale z]stává, zde je z jejich strany ještE ochota se vracet zpátky 

do míst, které jsou vEtšinou témEU srovnána se zemí. Další otázkou je, odkud se budou 

čerpat finance pro zprostUedkování návratu tEchto uprchlík]. 
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3. Dluhová krize 

To co začalo v roce 200ř jako ekonomická krize Tecka, se stalo výzvou pro všechny 

členské zemE Evropské unie a rozšíUila se na další státy eurozóny - Irsko, Portugalsko, 

ŠpanElsko a Kypr (v nEkterých zdrojích je uvádEna i Itálie). 

Krize v Tecku se stala problémem jak pro eurozónu, tak pro samotnou Evropskou unii; 

nikdy pUedtím se žádný člen eurozóny nedostaldo takových problém] a zakládající 

smlouva eurozóny ani nezohledOuje možnost vystoupení z mEnové unie. 

Tecká krize také provEUuje aspekty integrace. Za jeden z d]sledk] krize lze a je 

považováno i vystoupení Velké Británie z Evropské unie, tzv. brexit. Evropskou unií roste 

ned]vEra a napEtí v]či společné mEnE a stejnE tak volební preference euroskeptických 

politických stran i samotných politik]. 

V této kapitole bude nastínEn vývoj dluhové krize eurozóny a jeho dopady na ekonomiku 

Evropské unie. 

3.1 Deskripce a vymezení dluhové krize 

Krize eurozóny s r]znou intenzitou a s r]znými očekáváními ohlednE jejího vyústEní trvá 

již devEt let. Jejím spouštEčem bylo oznámení Tecka v posledním čtvrtletí roku 200ř, že 

Uecký skutečný rozpočtový deficit v roce 200ř i očekávané rozpočtové schodky v dalších 

letech budou výraznE vyšší, než Tecko dosud uvádElo.   

3.1.1 Období pUed krizí 

V roce 1řřř byl navržen Pakt stability a r]stu pUed zavedením jednotné evropské mEny 

a jeho hlavní náplní mElo být zajištEní funkčnosti HospodáUské a mEnové unie i po jejím 

ustanovení a mEl sloužit také jako nástroj k udržení veUejných financí. Hlavní d]vod paktu 

byly obavy, že po pUijetí společné mEny by nEkteré státy eurozóny mohly pUestat dodržovat 

fiskální disciplínu, což by mohlo vést k destabilizaci eura. Pakt se odkazoval na již pUijatá 

maastrichtská konvergenční kritéria. 
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Mezi státy Evropské unie byl uzavUen Pakt stability a r]stu, který mimo jiné nastavil 

požadavky na členské zemE eurozóny. První pravidlo bylo zachovat rozpočtový deficit 

státního rozpočtu do výše 3 % HDP. Druhý požadavek byl udržet souhrnný veUejný dluh na 

hranici maximálnE 60 % HDP. 

Počítalo se spíše se snižováním tEchto hodnot v zájmu stability eura, ale reálnE bylo bráno 

v úvahu i možné výjimečné krátkodobé porušení s ohledem na možný pUíchod hospodáUské 

krize. V pUípadE dlouhodobého porušování tEchto pravidel, bylo ustanoveno, že na danou 

členskou zemi eurozóny by byly uvaleny sankce do výše až 0,2 % HDP, které by byly 

vratné, pokud by se situace zmEnila zpátky k normE. Pokud by však stav setrvával nebo se 

zhoršoval, následovala by pomErnE složitá procedura rozhodování o uvalení nevratných 

penále. 

V roce 2003 jako první porušily Pakt stability a r]stu v oblasti ročního deficitu státního 

rozpočtu NEmecko a Francie vzhledem k nEkterým hospodáUským problém]m. Komise 

Evropské unie navrhla vydat druhé doporučení, které by pUinutilo obE zemE navrátit se do 

stanovených mezí paktu, čímž by uplatnila sankční proceduru. Doporučení nedostalo 

v RadE Evropské unie nutnou dvoutUetinovou vEtšinu, i vzhledem k politickému vlivu 

NEmecka a Francie, což vedlo k nedodržení Paktu a pro ostatní zemE to vytvoUilo prostor 

pro porušování pravidel fiskální disciplíny.  Došlo tak k porušení práva společenství 

i s ohledem na autoritu a fungování Evropského ústavního soudu. 

V roce 2004 bylo Komisí schváleno usnesení, které poukazovalo na možnou reformu 

Paktu stability a r]stu. NáslednE v roce 2005 se Rada Evropské unie i Evropská komise 

dohodly na pUepracování Paktu se zámErem ukončit právní nejistotu vzniklou 

nepotrestáním za porušení úmluvy. S novými pravidly však nepUišlo mnoho zmEn a v roce 

2005 se nacházelo již 13 členských zemí eurozóny v procesu, který mEl zamezit zvyšování 

nadmErného deficitu. 

V této dobE vzniklo i podezUení, že Tecko zfalšovalo plnEní Maastrichtských kritérii a i po 

vstupu do eurozóny dále falšovalo své ekonomické výsledky. 
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3.1.2 Tecká krize 

Tecká krize se odvíjela na základE globální ekonomické krize. Ta mEla své koUeny 

v hypoteční krizi, která v bUeznu roku 200Ř zachvátila USA. Dále bylo také Tecko 

podezíráno z poskytování falešných údaj] o své ekonomické situaci a nEkteré statistické 

údaje byly dokonce odmítnuty institucí Eurostat, což je statistický úUad Evropské unie. 

Hlavní náplní Eurostatu je pUedkládat harmonizovaná statistická data na úrovni celé 

Evropské unie a zároveO poskytovat statistické srovnání region NUTS a členských stát] 

Evropské unie. 

Tecko i díky své dlouhodobé ekonomické situaci krizi podlehlo a ztratilo možnost si 

p]jčovat na finančních trzích. Požádalo o mezinárodní finanční pomoc, která mu byla 

v kvEtnu 2010 poskytnuta členskými státy eurozóny a Mezinárodním mEnovým fondem. 

Tecko obdrželo první záchranný balíček finanční pomoci na období tUí let, za tu dobu mElo 

mít dostatek času na vyUešení svých ekonomických a fiskálních problém] a odvrácení 

bankrotu, aby nedošlo k  rozšíUení krize mezi další slabší členy eurozóny. 

Ekonomická krize se však šíUila dál a o p]l roku pozdEji propukla v Irsku a na jaUe 2011 

v Portugalsku, i obE tyto zemE musely pUijmout mezinárodní finanční pomoc. Navíc 

nedocházelo ani ke stabilizaci situace v Tecku, naopak Uecké rozpočtové deficity z]stávaly 

na velmi vysoké úrovni a Uecký veUejný dluh proto stále nar]stal. 

Na jaUe roku 2012 byl spuštEn další záchranný plán pro Tecko. Byla odepsána více než 

polovina nominální hodnoty Ueckého veUejného dluhu, které byly drženy soukromými 

investory, a byl pUijat druhý balík mezinárodní finanční pomoci pro Tecko. 

I pUes tato opatUení Tecko nebylo schopné dluhovou a ekonomickou krizi zvládnout 

v dohodnutém termínu, což oznámilo na podzim roku 2012. Tedy ani po poskytnutí 

druhého balíku a po částečném odpisu veUejného dluhu. 

Situace se zhoršovala i v jiných státech eurozóny. V prosinci 2012 pUijalo mezinárodní 

finanční pomoc ŠpanElsko a na jaUe 2013 i Kypr. ObE zemE potUebovaly podpoUit finanční 

sektor a pomoci tak odvrátit vidinu státního bankrotu. 
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Krize eurozóny ovlivOovala i chod Evropské unie. Orgány i členské zemE Evropské unie 

pUicházely s opatUeními a iniciativami, jak nastalou situaci Uešit. Ty mEly být nápomocny 

k udržení eurozóny v dosavadním složení. Jako první byly vytvoUeny dočasné záchranné 

mechanismy pro krizí postižené zemE eurozóny, Evropský mechanismu finanční 

stabilizace a Evropský nástroj finanční stability. Od Uíjna roku 2012 začal fungovat stálý 

záchranný mechanismus eurozóny pro členské zemE v obtížích, tzv. Evropský 

mechanismus stability. Byl zaveden makroekonomický dohled a zpUísnil se rozpočtový 

dohled pro členské státy mEnové unie. V roce 2013 vstoupila v platnost Smlouva 

o stabilitE, koordinaci a správE v hospodáUské a mEnové unii, která mEla ještE více utužit 

fiskální disciplínu v členských státech eurozóny stanovením jejich povinnosti udržovat 

strukturální rozpočtové deficity, tj. deficity veUejných rozpočt] očištEné o vliv 

ekonomického cyklu a jednorázových a dočasných opatUení. 

I Evropská centrální banka pUijala opatUení k Uešení dluhové krize. Její Uešení jsou založené 

na využití extrémnE uvolnEné mEnové politiky, konkrétnE v nastavení základních 

úrokových sazeb do blízkosti nuly nebo do záporných hodnot a v množstevním uvolOování 

mEnové politiky v podobE nákupu cenných papír], pUedevším vládních dluhopis] 

členských zemí eurozóny. Evropská centrální banka také jako odpovE@ na Ueckou krizi 

odkoupila dluhopisy a pUerozdElila je mezi více než Ř00 bank skrze celou eurozónu 

v hodnotE více než 1 trilion eur.  Nyní se objevují náznaky toho, že politika Evropské 

centrální banky v rámci až témEU nulových úrokových sazeb dosáhla svých limit]. 

Pravomoci, které Evropská centrální banka bEhem krize dosáhla, ukazují, že by mohlo 

dojít v rámci demokratické kontroly ke stUetu zájm]. Thilo Sarrazin (2013) upozorOuje, že 

nEkteUí členové Uídících orgán] Evropské centrální banky i nadále jednají pUedevším 

v zájmu zemí svého p]vodu a zpochybOuje nutnost nákupu nEkterých dluhopis]. 

V červenci roku 2015 Uecká vláda, ostatní zemE eurozóny a Mezinárodní mEnový fond 

jednaly o další cestE. Možnosti byly celkem tUi. První možností bylo nechat Tecko opustit 

eurozónu nebo dočasnE pozastavit členství Tecka v eurozónE, v praxi by to znamenalo 

obnovit p]vodní Ueckou mEnu nebo vytvoUit naprosto novou mEnu, díky tomuto zákroku se 

mEla zemE lépe vypoUádat se svými problémy, aniž by zasahovaly jiné členské státy 

eurozóny. Na jednu stranu by osvojení vlastní mEny mohlo poskytnout Uecké vládE vEtší 

autonomii a flexibilitu pro vypoUádání se s krizí, ale odchod Tecka z eurozóny k národní 

mEnE by mEl za následek zmatený pUechod a mohl by ztížit ekonomickou situaci Tecka 
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a to hlavnE díky vzniklým náklad]m na vytvoUení nové mEny fyzicky i z byrokratického 

hlediska. Navíc by se jednalo o desintegrační proces, který ani není zanesen do smlouvy. 

Druhou možností bylo nechat Tecko v eurozónE a nechat vEtší pružnost Uecké vládE, ale 

jak už se ukázalo, tak Uecká vláda krizi dlouhodobE nezvládala. I proto nakonec byla 

zvolena tUetí možnost. To znamená rozšíUení tUetího balíčku finanční pomoci a požadavek 

na reformy v Tecku, kdy Tecko z]stává členem eurozóny. 

3.2 Možné dopady na ekonomiku Evropské unie 

Jako reakci na krizi v nEkterých státech eurozóny pUijala Evropská unie a Evropská 

centrální banka nEkolik opatUení. OpatUení Evropské unie zakotvila fungování stálého 

záchranného mechanismu pro poskytování finanční pomoci členským zemím eurozóny 

v nouzi, dále byla pUijata nová naUízení a smErnice k posílení makroekonomického dohledu 

nad zemEmi eurozóny. Evropská centrální banka pak pUijala opatUení, která spočívala 

v realizaci velmi uvolnEné mEnové politiky. 

Výše zmiOovaná opatUení prohlubující evropskou integraci ve fiskálních a dalších 

oblastech a opatUení, která byla pUijata Evropskou centrální bankou, nebyla shledána 

s témEU žádným efektem, který by se projevil na míUe veUejného státního dluhu daných 

zemí. V roce 2016 byl veUejný dluh pEtice zemí, které zasáhla krize nejvíce, vyšší než 

v dobE, kdy dluhová krize propukla. 

Tabulka 4 VeUejný dluh pEti vybraných zemí eurozóny postižených dluhovou krizí (v % HDP) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tecko 103,1 109,4 126,7 146,2 172,1 159,6 177,4 179,0 176,8 180,8 

Irsko   23,9  42,4  61,5  86,3 110,3 119,6 119,4 104,5   76,9   72,8 

ŠpanElsko   35,6   39,5   52,8   60,1   69,5   85,7   95,5 100,4   99,4   99,0 

Portugalsko   68,4   71,7   83,6  96,2 111,4 126,2 129,0 130,6 128,8 130,1 

Kypr   53,5   45,1  53,8  56,3   65,7   79,7 102,6 107,5 107,5 107,1 

Zdroj: Eurostat 
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Jak je možné vidEt v tabulce, jediný stát z pEtice zemí eurozóny postižených dluhovou 

krizí, který je na dobré cestE k pUekonání dluhové krize je Irsko. VeUejný dluh Irska se od 

roku 2007, kdy byl veUejný dluh pouze 23,ř  HDP, vyšplhal až na 11ř,6 % HDP v roce 

2012. Od té doby však klesá a v roce 2016 se veUejný dluh dostal na 72,Ř % HDP. PoUád je 

to ale více jak trojnásobek oproti výchozí pozici v roce 2007. 

V Tecku, ŠpanElsku, Portugalsku a na Kypru k výraznému snižování veUejného dluhu 

nedochází a v nEkterých pUípadech dokonce dále roste, pUedevším díky ménE restriktivní 

fiskální politice. Tecko má stále nejvyšší veUejný dluh ze všech zemí eurozóny. Na základE 

požadavku Paktu stability a r]stu, držet veUejný dluh pod 60 % HDP, nedošlo ani u jedné 

z vybraných zemí k poklesu pod tuto hranici. 

Tabulka 5 Deficit/pUebytek veUejných financí pEti vybraných zemí Evropské unie (v % HDP) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tecko -6,7 -10,2 -15,1 -11,2 -10,3 -8,9 -13,2 -3,6 -5,7 0,5 

Irsko 0,3 -7,0 -13,8 -32,1 -12,7 -8,0 -6,1 -3,6 -1,9 -0,7 

ŠpanElsko 1,9 -4,4 -11,0 -9,4 -9,6 -10,5 -7,0 -6,0 -5,3 -3,4 

Portugalsko -3,0 -3,8 -9,8 -11,2 -7,4 -5,7 -4,8 -7,2 -4,4 -2,0 

Kypr 3,2 0,9 -5,4  -4,7 -5,7 -5,6 -5,1 -8,8 -1,2 0,5 

Zdroj: Eurostat 

 

V tabulce výše m]žete vidEt pUebytek nebo deficit veUejných financí pEtice zemí eurozóny, 

které se potýkají s dluhovou krizí. Kladné hodnoty znamenají pUebytek a záporné na 

druhou stranu deficit veUejných financí. Na základE Paktu stability a r]stu by deficit 

veUejných financí nemEl být vyšší než 3 % HDP, což za rok 2016 nesplOuje pouze 

ŠpanElsko, které má deficit 3,4 % HDP. Ostatní zemE si prozatímnE vedou s úrovní deficitu 

o poznání lépe než v pUípadE veUejného dluhu. 

Podle Thila Sarrazina (2013) spočívají dluhové problémy jižních zemí mimo jiné v tom, že 

sklon k d]kladnému hospodaUení, nutný pro členy mEnových unií, a celkovE obecný sklon 

k podUizování se všeobecnE daným princip]m je v pUípadE tEchto společností ménE 

vyhranEný než u společností severských zemí. ZároveO pozornE analyzoval dlužnické 

a vEUitelské zemE eurozóny. Z toho vyplynulo, že severské zemE jsou v eurozónE vesmEs 

státy s pUebytkem bEžného účtu platební bilance, jižní zemE jsou pak státy spíše deficitní. 
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NejvEtším problém spočívá v tom, že i pUes poskytnutí záchranných balík] a pomoci, se 

situace až na výjimku nezmEnila. Tato situace neubližuje jenom zadluženým zemím 

eurozóny, ale ohrožuje myšlenku společné mEny na území Evropské unie a zároveO snižuje 

reputaci a význam eura i Evropské unie v celosvEtovém mEUítku. 

3.2.1 Budoucnost společné mEny a mEnové oblasti 

V současné dobE existuje mnoho názor] na budoucnost eura a celé eurozóny. StUetávají se 

zde názory pozitivní, které vEUí v budoucnost eura, i negativní, které nedávají euru budoucí 

perspektivu. Mezi tEmito názoru je tu pak nEkolik dalších, které se snaží navrhnout Uešení 

nastalé situace. 

Jednou z možností je odchod nEkterých zemí z eurozóny a to hlavnE tEch, co nesplOují 

požadavky Paktu stability a r]stu. Nikdo však netuší, co by mohl návrat k p]vodním 

mEnám zp]sobit. D]sledkem by nejspíš bylo hlavnE kurzové riziko. Rizikové zemE 

zároveO obdržely finanční pomoc ze strany ostatních členských stát] eurozóny i finančních 

institucí, a tak se nezdá velmi etické pUijmout takovou podporu ze strany členských stát] 

a posléze eurozónu opustit. 

Také je riziko toho, že by po jednom státu mohly začít odcházet další a další, což by 

zapUíčinilo rozpad eurozóny. Návrat k vlastním mEnám je velmi riskantní a také velice 

nákladný. MElo by to negativní dopad na finanční trh a vysoké náklady na návrat k vlastní 

mEnE by nEkteré státy nemusely finančnE unést. 

Dalším možným východiskem je nové uskupení, respektive reorganizace eurozóny 

a vytvoUení kontrolních a Uídících orgán]. 

Negativní vývoj současné situace v eurozónE by mohl mít vliv na mEnu na devizovém trhu. 

VšeobecnE by mohla propuknout panika ohlednE další p]sobnosti této mEny a instituce by 

se jí začaly zbavovat. To by zp]sobilo znehodnocení mEnového kurzu eura v]či 

zahraničním mEnám na devizovém trhu. 

Jedno je však jisté, současná situace není pro eurozónu v]bec pUíznivá. Slabší státy 

potUebují pomoc a ti silnEjší nemají jinou možnost, než jim pomoci, protože jejich bankrot 

by ovlivnil dEní v celé eurozónE.  
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4. Integrační krize 

Občané Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen Velké Británie) 

v referendu 23. června 2016 rozhodli, že již nadále nechtEjí být součástí Evropské unie, 

což zapUíčinilo počátek vyjednávání o desintegračním procesu, respektive vyjednávání 

o vystoupení Velké Británie z Evropské unie. 

4.1 Deskripce a vymezení integrační krize 

PUed volbami do parlamentu Velké Británie slíbil David Cameron, tehdejší premiér, že 

pokud bude jeho strana opEtovnE zvolena, tak vyhlásí referendum o členství Velké Británie 

v Evropské unii. V kvEtnu roku 2015 se tak stalo a premiér Cameron musel dostát svým 

slib]m. 

PUed referendem probEhly kampanE jak zastánc], tak odp]rc] setrvání v Evropské unii. 

Zatímco kampanE zastánc] argumentovaly zejména ekonomickými výhodami zapojení 

Velké Británie do jednotného vnitUního trhu Evropské unie a varovali pUed ekonomickými 

riziky, respektive negativními ekonomickými šoky, které by mohlo pUinést vítEzství strany 

brexitu. Odp]rci setrvání poukazovali na negativní d]sledky, nákladnost a nepotUebnost 

nEkterých pUedpis Evropské unie. RovnEž ve své kampani zd]razOovali potUebu obnovit 

suverenitu Velké Británie a návrat rozhodovacích pravomocí zpEt britským občan]m, 

britské vládE a parlamentu a také potUebu pUevzít kontrolu nad imigrací do Velké Británie. 

Dne 23. června 2016 probEhlo referendum o setrvání Velké Británie v Evropské unii 

a vEtšina hlasujících se rozhodla negativnE, tedy že již nadále nechtEjí být součástí 

Evropské unie. Jelikož ale byla politika Camerona postavená na prounijním smýšlení, tak 

rezignoval na post premiéra. Tohoto postu se zhostila Theresa May. I pUes to, že také 

zastávala názor, že setrvání Velké Británie v Evropské unii je pro zemi výhodnEjší, se 

rozhodla respektovat výsledky referenda obyvatel Velké Británie. Britská vláda i občané 

vEUí, že tak velká zmEna jako je brexit bude mít pro Velkou Británie užitek. Existuje hodnE 

d]vod], proč se silná zemE, jako je Velká Británie, rozhodla opustit Evropskou unii.  
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Za hlavní pUíčiny výstupu Velké Británie z Evropské unie je považováno to, že Velká 

Británie získá zpEt svou suverenitu, nebude muset podléhat naUízením a regulacím 

Evropské unie, nebude se muset podílet na rozpočtu Evropské unie, vyhne se dalšímu 

nátlaku na pUijetí společné mEny euro a vyhne se imigraci jak v rámci migrační krize, tak 

v rámci ostatních stát] Evropské unie. I pUes odpor nEkterých občan] a žádosti 

o opakování referenda, dne 2ř. bUezna 2017 Velká Británie oficiálnE oznámila sv]j zámEr 

z Evropské unie vystoupit. 

Odchodem Velké Británie z Evropské unie se dostane Unie do zcela nové situace, nebo[ je 

to poprvé, co ji jeden z člen] opouští. Výstup Velké Británie z Evropské unie neboli brexit, 

neovlivní jen vzájemné vztahy, ale bude mít vliv i na členské státy uvnitU Evropské unie. 

ZmEní se mocenské pomEry mezi velkými a menšími zemEmi a stejnE tak mezi členskými 

státy s r]znými názory na další smEUování Evropské unie a na podobu a hloubku evropské 

integrace. Podle toho, jak se bude vyvíjet jednání a jaký bude mít vliv výstupu Velké 

Británie z Evropské unie na vystupující zemi, mohou pUicházet další žádosti o zahájení 

desintegračního procesu anebo se naopak zvýší zájem o hlubší integraci mezi členskými 

státy. 

Brexit je velkým ohrožením pro Evropskou unii. Do této chvíle nebyla zvažována možnost 

vystoupit z Evropské unie, ale po uveUejnEní výsledk] referenda se ozvalo hned nEkolik 

členských zemí se zájmem o referendum. Jednou z tEchto zemí je i Česká republika, kde 

nEkteUí čeští politici proklamují a slibují referendum o setrvání České republiky v Evropské 

unii. 

4.2 Možné dopady na ekonomiku Evropské unie 

V současné dobE se nejvíce Ueší to, jaké vztahy mezi Velkou Británií a Evropskou unií 

nastanou, poté co Velká Británie unii opustí. Thomas Sampson (2017) shrnul budoucnost 

vzájemného obchodu po vystoupení Velké Británie z Evropské unie do tUí možností. 

První možností, tzv. mEkký brexit je následovat i jiné evropské zemE, jako je tUeba Norsko, 

a vstoupit do Evropského hospodáUského prostoru, tedy jednotného trhu, který zahrnuje 

čtyUi základní svobody a to svobodu pohybu zboží osob, služeb a kapitálu. Členské státy 

tohoto prostoru také podléhají nEkterým stanoveným opatUením Evropské unie, napUíklad 

ochrana spotUebitele, produktové standardy nebo konkurenční politika. Tato možnost se 
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zdá být pro Brity nejvýhodnEjší, hlavnE s ohledem na to, že jedním z nejvEtších exportních 

trh] pro Velkou Británii je právE Evropská unie. Na druhou stranu členství v Evropském 

hospodáUském prostoru má zajiš[ovat mezi svými členy i volný pohyb osob, což byl jeden 

z hlavních d]vod] volby brexitu. Tedy to, že se Británii nezamlouvá, kolik ekonomický 

migrant], nejen v rámci migrační krize, si vybírá jejich zemi jako svou cílovou. ZároveO 

již probEhlo i vyjádUení ze strany zástupc] Velké Británie, že o tzv. mEkký brexit nemají 

zájem, by[ je jejich cílem úzká spolupráce. 

Druhou možností je, že po brexitu se vytvoUí dohoda o volném trhu, která by zahrnovala 

ustanovení o jejich vzájemném obchodu a ekonomických vztazích mezi Velkou Británií 

a Evropskou unií. Jak ale již ukázala tUeba jednání ohlednE Dohody o volném obchodu 

mezi Evropskou unií a Kanadou (CETA), tak tato jednání jsou velmi časovE náročná. Na 

jednu stranu sice již Velká Británie jako člen Evropské unie s Unií spolupracovala, ale je 

více než jasné, že si bude chtít vyjednat mnohem lepší podmínky, než jaké mEla jako člen 

Evropské unie, což by mohlo ještE více prodloužit jednání o pUípadné dohodE. Hlavním 

d]vodem této proluky by mohlo být jednání Velké Británie, kdy se bude chtít integrovat 

pouze v oblastech, z kterých jí plynou výhody, což na druhou stranu nevyhovuje Evropské 

unii. 

TUetí možností je, že Velká Británie bude obchodovat s Evropskou unií na základE pravidel 

člen] SvEtové obchodní organizace. Druhá i tUetí možnost se také nazývají tvrdý brexit. 

4.2.1 Možné ekonomické efekty na Velkou Británii 

Rozhodnutí vystoupení Velké Británie z Evropské unie m]že mít hned nEkolik následk]. 

Jedním z nich je možná depreciace finančních pUíjm] Velké Británie. Dále je možnost 

snížení objemu investic ze zahraničí. Po vystoupení z Evropské unie by se mohlo HDP 

Velké Británie pomalu zvýšit, ale pouze za podmínky, že bude Británie úspEšná pUi 

vyjednávání o volném trhu s ostatními zemEmi. Británie získá vEtší autonomii a tak bude 

moci rozhodovat o svém ekonomickém a sociálním prostUedí. 

Velká Británie má v plánu zvyšovat minimální mzdu, což by mohlo pUilákat jiné obyvatele 

Evropské unie k práci právE v Británii. Vystoupením ale chrání pracovní pozice pro své 

obyvatele, čímž se m]že zvýšit úroveO žití ve Velké Británii. 
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S ohledem na to, že Británie nejvíce exportuje právE do Evropské unie, tak nastává 

možnost, že nEkteré britské firmy pUesídlí do Irska, které členem Evropské unie z]stává. To 

by mohlo ekonomicky pomoci Irsku, které se stále ještE dostává z dluhové krize. Pro 

Velkou Británii to znamená pUedevším to, že bude co nejvíce usilovat o společnou dohodu 

o volném trhu s Evropskou unií. Ta bude pro zemi i pro podnikatele nejvýhodnEjší 

a pom]že čelit možným ztrátám. V pUípadE exportu je dost pravdEpodobnE, že se jeho míra 

sníží, protože se zvýší cena výrobk] a zvýší se i cena importovaných výrobk]. V obou 

pUípadech je vysoce d]ležité to, jak si Velká Británie povede v dohadování ohlednE 

volného obchodu s Evropskou unií i s jiným zemEmi, o které pUijde svým vystoupením. 

4.2.2 Možné ekonomické efekty na Evropskou unii 

Z Evropské unie odchází jeden z nejvEtších členských stát. Vystoupením Velké Británie 

odejde z Evropské unie zemE, která má dlouhodobE na základE údaj] od Eurostatu ve 

srovnání s pr]mErem Evropské unie vyšší ekonomickou úroveO, vyšší ekonomický r]st 

a nižší míru nezamEstnanosti. Naopak má Velká Británie vyšší rozpočtový deficit a vyšší 

veUejný dluh. 

Na základE tEchto informací by se mEl po brexitu v pr]mEru snížit hrubý domácí produkt 

na jednoho obyvatele v paritE kupní síly i r]st reálného HDP, snížit by se mEl ale 

i rozpočtový schodek a veUejný dluh. Zvýšit by se naopak mEla nezamEstnanost. 

Tabulka 6 Deficit Evropské unie s Velkou Británií (28) a bez Velké Británie (27) (v mld. EUR) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Evropská 
unie (28) 

324,5 814,6 820,2 601,4 571,1 449,2 415,6 351,9 249,4 

Evropská 
unie (27) 

323,2 811,9 817,3 598,0 568,8 446,9 413,3 350,4 249,0 

Zdroj: Eurostat 
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Tabulka 7 VeUejný dluh Evropské unie s Velkou Británií (28) a bez Velké Británie (27) (v mld. EUR) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Evropská 
unie (28) 

7,93 8,96 10,05 10,70 11,27 11,61 12,14 12,50 12,40 

Evropská 
unie (27) 

7,91 8,93 10,01 10,67 11,24 11,58 12,11 12,46 12,36 

Zdroj: Eurostat 

 

V tabulkách výše jsou zaneseny informace o veUejném dluhu a deficitu Evropské unie 

s Velkou Británií, tedy 2Ř členských stát], a Evropské unie bez Velké Británie, tedy 27 

členských stát], mezi roky 200Ř až 2016. Na základE údaj] je možné vidEt, že veUejný dluh 

i deficit Evropské unie bez Velké Británie se v pr]bEhu let udržuje na nižší úrovni, než 

veUejný dluh a deficit Evropské unie se všemi současnými členy. V pUípadE obou veličin se 

ale rozdíl zmenšuje. 

Riziko brexitu spočívá v možnosti, že se sníží význam Evropské unie ve svEtové 

ekonomice. Již dlouhodobE k efektu snižování podílu na svEtovém hrubém domácím 

produktu dochází v rámci vyspElých ekonomik, jako jsou USA a Evropská unie, naopak 

roste podíl novE industrializovaných a rozvojových zemí včetnE Číny a Indie. 

NejvEtší hrozbou pro Evropskou unii je však to, že se brexit stane pUíkladem pro ostatní 

nespokojené členské zemE. Tuto hrozbu ještE umocOuje skutečnost, že výsledek referenda, 

až na pokles libry na penEžním trhu, nevyvolal žádnou významnou ekonomickou 

katastrofu pro Velkou Británii. D]kazem nespokojenosti s nastalou situací je i nár]st 

volebních preferencí politických stran, které mají kritický pohled na současné fungování 

Evropské unie a další prohlubování integrace. Jedná se pUedevším o reakci na neschopnost 

Evropské unie účinnE Uešit nEkteré nastalé krize. Místo odstraOování pUíčin jsou jen 

zmírOované jejich následky. 

Vystoupení Velké Británie z Evropské unie dlouhodobE zmEní i vnitUní politiku unie. 

S ohledem na odstoupení britských politik] ze svých pozic ve správE Evropské unie se dá 

očekávat zvýšení regulační zátEže pro podniky v Evropské unii, slabší ochranu autorských 

práv v Evropské unii, menší unijní rozpočet a zvýšení pUíspEvk] jednotlivých členských 

stát], vEtší tlak na harmonizaci daní a vyšší zdanEní finančních transakcí a menší podporu 

jaderných a dalších alternativních zdroj] energie. 
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Jen tEžko se dá dedukovat, co se stane v situaci, která je pro evropskou společnost nová. 

OhlednE všeho se teprve jedná a až časem se ukáže, zda byl desintegrační krok ze strany 

Velké Británie správný či nikoliv. 
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ZávEr 

Tato práce se zamEUuje na detekci potenciálních hrozeb vývoje Evropské unie s dopadem 

na její ekonomiku a zahraniční obchod. V první kapitole byly vymezeny aktuální události, 

jednání či vlivy, které se projektují do dalšího vývoje Evropské unie. V rámci druhé 

kapitoly a jejích podkapitol se práce zabývá analýzou již konkrétních vybraných hrozeb, 

v pUípadE této práce se jednalo o migrační, dluhovou a integrační, respektive desintegrační 

krize. V jednotlivých podkapitolách byl vEnován prostor k deskripci a vymezení 

jednotlivých vybraných hrozeb a analyzovány jejich možné dopady na ekonomiku 

a zahraniční obchod Evropské unie. 

V rámci této práci byly stanoveny dvE výzkumné otázky. 

První otázka byla „Které hrozby budoucího vývoje Evropské unie je nutno považovat za 

významné?“. OdpovE@ na první otázku se skrývá v první kapitole, kde jsou vymezeny 

aktuální jednání, vlivy či události, které mohou ovlivnit další vývoj Evropské unie. Je zde 

zmínEna problematika současné bezpečnosti, dalšího rozšiUování Evropské unie o nové 

kandidátské zemE, desintegračního procesu v Evropské unii, čtvrté pr]myslové revoluce, 

znečiš[ování životního prostUedí, preferenční obchodní vztahy, dluhové krize, migrační 

krize, kohezní politiky, globalizace, nerovnováhy na trhu práce a evropská politika 

sousedství. 

Druhá otázka znEla „Jaké dopady signifikantních hrozeb, vymezených pro účely 

bakaláUské práce, lze očekávat na ekonomiku Evropské unie, popUípadE její zahraniční 

obchod?“ Na druhou otázku odpovídá druhá část této práce, která je vEnovaná vybraným 

hrozbám a jejich dopadu na ekonomiku a zahraniční obchod Evropské unie. Pro účely 

bakaláUské práce byly vybrány migrační, dluhová a integrační krize. 

Migrační krize je problémem nejen Evropské unie, ale i schengenského prostoru. Krize, 

kterou zp]sobila masová migrace pUedevším z válečních oblastní na Blízkém východu 

ochromila Evropskou unii a vytvoUila rozpor mezi nEkterými členy Unie. Migrační krize 

má mnoho společného s problematikou bezpečnosti. Kdy díky nEkterým bezpečnostním 

rizik]m musela být uzavUena významná místa užívaná veUejností, jako jsou napUíklad 

letištE a zvýšily se celkové náklady na bezpečnost i na Uešení uprchlické krize. 
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Dluhová krize trvá již od roku 200ř, kdy Evropskou unii zasáhla globální ekonomická 

krize. Nejprve o finanční pomoc zažádalo Tecko a posléze i další státy. I pUes nEkolik 

záchranných balík] se vEtšina zemí zasažených dluhovou krizí stále potýká s velmi 

vysokým veUejným dluhem. Dluhová krize ohrožuje hlavnE existenci společné mEny euro, 

které figuruje jako jeden ze společných znak] zemí, které se potýkají s touto krizí. 

Vyvstává tím otázka, zda má euro možnost existovat v té formE v jaké te@ je i nadále. 

Poslední hrozbou, kterou autorka zvolila, je krize integrace. Tato část se vEnuje výstupu 

Velké Británie z Evropské unie. V referendu v roce 2016 občané Velké Británie rozhodli, 

že již nadále nechtEjí být součástí Evropské unie a britská vláda se rozhodla, že jejich pUání 

splní. V současné dobE probíhá jednání o procesu desintegrace a také o vztahu mezi Velkou 

Británií a Evropskou unií a to i to, jak bude dále fungovat vzájemný obchod mezi nimi. 

VEtšina výše zmínEných rizik jsou stále v pr]bEhu a tak se dá jen stEží pUesnE určit, jaký 

bude jejich dopad na ekonomiku Evropské unie. Obvykle jejich vývoj závisí na vnEjších 

vlivech. V pUípadE migrační krize záleží na dobE, jakou bude nadále trvat válka v Sýrii a na 

Blízkém východE. Vývoj dluhové krize závisí na vývoji celosvEtové ekonomiky, zda pUijde 

ekonomická recese a v jaké míUe ovlivní ekonomiku Evropské unie a eurozóny. Jednání 

o Brexitu jsou teprve v počátcích, ale vývoj jednání, respektive výsledek desintegračního 

procesu, bude mít vliv na další integrační popUípadE desintegrační kroky Evropské unie 

a m]že ohrozit samotnou existenci Evropské unie jako hospodáUské popUípadE mEnové 

unie. 
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