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Maastrichtská kritéria nominální konvergenceMaastrichtská kritéria nominální konvergence

Smlouva o založení ES (Článek 121 odst. 1 první odrážka)

„ … dosažení vysokého stupně cenové stability patrného z míry inflace, která
se blíží míře inflace nejvýše tří členských států, jež dosáhly v oblasti cenové
stability nejlepších výsledků.“

Protokol o kritériích konvergence (Článek 1)

„…členský stát vykazuje dlouhodobě udržitelnou cenovou stabilitu a
průměrnou míru inflace měřenou v průběhu jednoho roku před provedeným
šetřením, jež nepřekračuje o více než 1,5 procentního bodu míru inflace
nejvýše tří členských států, které v oblasti cenové stability dosáhly nejlepších
výsledků.“

Kritérium cenové stability



Maastrichtská kritéria nominální konvergenceMaastrichtská kritéria nominální konvergence

Smlouva o založení ES (Článek 121 odst. 1 třetí odrážka)

„ … dodržování normálního fluktuačního rozpětí stanoveného mechanismem
směnných kurzů Evropského měnového systému po dobu alespoň dvou let,
aniž by došlo k devalvaci vůči měně jiného členského státu.“

Protokol o kritériích konvergence (Článek 3)

„ … členský stát alespoň po dobu posledních dvou let před šetřením
dodržoval fluktuační rozpětí stanovené mechanismem směnných kurzů
Evropského měnového systému, aniž by byl směnný kurz vystaven silným
tlakům. Zejména pak nesměl členský stát v tomto období z vlastního podnětu
devalvovat dvoustranný střední kurz své měny vůči měně kteréhokoli jiného
členského státu.“

Kritérium kursové stability



ERM II, cenová stabilita a ekonomická výkonnostERM II, cenová stabilita a ekonomická výkonnost

Srovnání ekonomické výkonnosti a cenové úrovně
(EU-25,rok 2004)

Pramen: Vlastní výpočty na základě údajů Eurostatu
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Je simultánní plnění kursového kritériaJe simultánní plnění kursového kritéria
a kritéria cenové stability faktorema kritéria cenové stability faktorem

poklesu dynamiky reálné konvergence?poklesu dynamiky reálné konvergence?



ŘeckoŘecko

Kursový vývoj v ERM II
(kurz GRD/EUR k poslednímu dni v měsíci)

Pramen: IMF IFS, vlastní výpočty



ŘeckoŘecko

Vývoj inflace
(HICP, 12-ti měsíční průměr, změna v %)

Pramen: Eurostat, vlastní výpočty
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ŘeckoŘecko

Vývoj HDP

Pramen: Eurostat, vlastní výpočty



SlovinskoSlovinsko

Kursový vývoj před vstupem do ERM II
(kurz SIT/EUR k poslednímu dni v měsíci)

Pramen: IMF IFS, vlastní výpočty



SlovinskoSlovinsko

Vývoj inflace
(HICP, 12-ti měsíční průměr, změna v %)

Pramen: Eurostat, vlastní výpočty



SlovinskoSlovinsko

Vývoj HDP

Pramen: Eurostat, vlastní výpočty



ZávěryZávěry

Období před vstupem do ERM II
(Slovinsko)

• Politika ve prospěch depreciace kurzu tolaru

• Vyšší tempo růstu cenové hladiny

• Politika vysokých úrokových sazeb

⇒ Bez negativního dopadu na dynamiku reálné konvergence

Období po vstupu do ERM II
(Řecko)

• Stanovení centrální parity na slabší úrovni než tržní kurz

• Zohlednění minulých i očekávaných inflačních diferenciálů

• Tržní očekávání ⇒ plynulá depreciace kurzu k centrální paritě

⇒ Bez negativního dopadu na dynamiku reálné konvergence
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