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Abstrakt: Text se věnuje možným závislostem mezi průběhem hospodářského cyklu 
v Evropě a rozvojem ekonomické integrace v rámci Evropské unie v letech 1999 – 2010. 
Tzv. EU-index je kvantitativní vyjádření kvalitativního aspektu stupně ekonomické in-
tegrace členských států EU. Na základě tohoto EU-indexu 14 států je ilustrována nezá-
vislost a závislost mezi ekonomickou integrací a ekonomickým růstem v Evropské unii. 
Text se soustřeďuje na otázku, zda je možné považovat ekonomický růst za stimul pro 
ekonomickou integraci, nebo zda naopak zvýšený ekonomický růst vede k potlačení 
integračních tendencí.

Klíčová slova: ekonomická integrace, Evropská unie, stupeň ekonomické integrace, 
hospodářské cykly v Evropě, EU-index

Abstract: This paper deals with a possible interdependency between the European 
business cycle and the economic integration within the EU in period of 1999 - 2010. 
The so called EU-index is an index that shows us the degree of economic integration 
of the EU member states. On the base of these EU-indexes for 14 EU member states it 
is illustrated the dependence or independence between continuing economic integra-
tion in Europe and the economic growth in the EU. The paper focuses on the questi-
on whether the economic growth is a stimulating impulse for economic integration or 
whether the economic growth slows down the economic process.
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Úvod

Existuje řada ekonomických teorií, které vysvětlují cyklické kolísání v ekonomice. Tyto 
teorie se liší v identifikovaných příčinách, které způsobují fluktuace hrubého domá-
cího produktu, dále pak v chování jednotlivých veličin a v navrženém mechanismu 
fungování ekonomiky. Nejdůležitější jsou rozdíly v chápání příčin cyklů, které lze 
rozdělit do dvou základních skupin: vnější a vnitřní příčiny. Mezi vnitřní příčiny patří 
nestabilní povaha ekonomiky, která způsobuje kolísání produktu, zatímco mezi vněj-
ší můžeme zařadit např. mezinárodní konflikty, přírodní katastrofy nebo nesprávnou 
makroekonomickou politiku státu.

Ekonomická integrace je rys světové ekonomiky, který nabývá na signifikantnosti od 
konce druhé světové války, nejen vznikem EHS a později EU, ale také dalších integrač-
ních uskupeních na celém světě, jako jsou NAFTA, ASEAN nebo MERCOSUR. Tato 
uskupení předznamenávají stále větší propojování v rámci regionálních celků, které 
jde dokonce dále než probíhající globalizace. Existuje řada teorií, které vysvětlují eko-
nomickou a politickou integraci mezi samostatnými státy. Hlavním závěrem těchto te-
orií je kladný vliv integrace na ekonomický růst. Čím více jsou dané státy integrované, 
tím větší ekonomický růst je možné na jejich území očekávat.

Cílem této práce je nejdříve popsat základní charakteristiky teorie reálných ekonomic-
kých cyklů a také integrační teorie, vysvětlit kolísání ekonomických proměnných ve 
světle RBC teorie a popsat chování spotřebitele i funkci tzv. výrobních šoků, stejně tak 
jako popsat jednotlivé fáze ekonomické integrace a základní teorie vysvětlující integra-
ci mezi samostatnými státy. Poté na základě reálných dat z let 1999 – 2010 a na případě 
ekonomické integrace v rámci Evropské unie se pokusit najít závislost mezi ekonomic-
kým růstem a růstem ekonomické integrace mezi státy. 

1. Teorie ekonomických cyklů a teorie ekonomické integrace

Existuje řada teorií, které vysvětlují kolísání HDP a dalších ekonomických veličin. J. 
M. Keynes viděl hlavní příčinu v nedostatečné poptávce po zboží, zatímco monetari-
stické teorie vnímají jako nejdůležitější zásobu peněz v ekonomice, protože ta ovliv-
ňuje výši HDP. Moderní neokeynesiánské teorie vychází z dynamického stochastické-
ho modelu, na který navazuje i moderní neoklasická teorie, která vysvětluje cyklické 
výkyvy makroekonomických veličin na základě tzv. reálných šoků v ekonomice (Real 
Business Cycle Theory – RBC Theory). Tento model je založen na mikroekonomických 
základech jednoduchého principu maximalizace užitku jednotlivce, který si volí svůj 
vlastní spotřební plán. Překvapivě je RBC teorie velmi dobře potvrzována i fakty a sta-
tistickými čísly.

Stejně jako existuje množství ekonomických teorií vysvětlujících kolísání ekonomic-
kých veličin a hospodářské cykly, existuje mnoho teorií vysvětlujících důvody pro eko-
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nomickou spolupráci mezi státy. Od klasických teorií mezinárodního obchodu, kte-
ré stanovují podmínky pro rozvoj obchodu mezi státy, přes institucionalismus, který 
naopak vidí jako nejdůležitější roli mezinárodních institucí, až např. po funkciona-
lismus, který poukazuje na postupné prohlubování započaté ekonomické integrace.

Ekonomickou integraci je možné definovat jako spojení několika národních ekonomik 
do nadnárodního celku většího teritoriálního rozsahu. (Balessa, 1961) Ekonomická in-
tegrace předpokládá postupnou eliminaci hranic a bariér mezi národními ekonomi-
kami. Tento proces zahrnuje dva aspekty. Tzv. negativní integraci, která eliminuje pře-
kážky mezi jednotlivými zeměmi, a pozitivní integraci, která stanovuje harmonizační 
pravidla pro fungující nadnárodní ekonomický celek. Zásadní je především úloha ka-
pitálu, jehož volný pohyb je jedním ze základních prvků ekonomické integrace a jed-
ním ze základních činitelů ovlivňujících ekonomický cyklus. Důležitost je připisována 
samozřejmě i volnému pohybu zboží, zatímco volný pohyb osob a služeb je z hlediska 
přenositelnosti méně signifikantní.

2. Ekonomická integrace EU a evropské hospodářské cykly

Je vůbec možné mluvit o jednotném hospodářském cyklu Evropské unie nebo eu-
rozóny? Empirické průzkumy ukazují několik skutečností. Existuje vzájemná závis-
lost hospodářských cyklů jednotlivých evropských zemí, i když určitý stupeň korelace 
je možné vysledovat i mezi evropskými zeměmi a dalšími silnými světovými ekono-
mikami (USA, Japonsko). Tato závislost mezi členy EU se s postupující ekonomickou 
integrací posiluje, zavedení eura a společné měnové politiky zvýšilo propojení a syn-
chronizaci zúčastněných zemí. (De Pace, 2011, str. 20) Závislost hospodářských cyklů 
je také nerovnoměrná a mezi některými zeměmi je mnohem výraznější než u jiných. 
(Gogas, 2011) Analýza dat ukazuje vzrůstající závislost a homogenitu ekonomických 
cyklů zemí s vysokým HPD na obyv. proti skupině zemí, která dosahuje nižších hodnot 
HDP na obyv. (Darvas, 2010)

Empirické průzkumy také ukazují na ekonomickou provázanost jednotlivých veličin, 
ať už jde o úrokovou míru, která je v rámci eurozóny stabilně velmi nízká (Papel, Lo-
pez, 2011), zaměstnanost nebo ekonomický růst. Analýza dat ukazuje, že stupeň syn-
chronizace ekonomických cyklů evropských zemí je srovnatelný s úrovní synchroni-
zace amerických států v rámci USA. Na rozdíl od USA ovšem v Evropě hrají velkou 
úlohu institucionální změny na úrovni EU, které postupně se prohlubujícím stupněm 
integrace stimulují stále větší homogenitu a synchronizaci ekonomických cyklů jed-
notlivých členů EU.

Ekonomiky států EU a eurozóny nejsou zcela homogenní. Jejich heterogenita je často 
způsobena rozdílnými malými šoky. Společné změny ve výstupech, velikosti produk-
ce a ekonomickém růstu jsou způsobovány vnějšími šoky působícími na evropskou 
ekonomiku (Giannone, 2006), jak bylo možné pozorovat v letech 2007 – 2008, kdy svě-
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tovou ekonomiku zasáhla celosvětová krize. Tato krize samozřejmě zasáhla Evropu 
jako celek, vedla k poklesu hospodářského růstu, ale kvůli heterogenitě jednotlivých 
členských států na ně měla různý dopad. Není to samozřejmě jen otázka Evropy. Díky 
postupující globalizaci se jedná o všeobecný problém světové ekonomiky: neustále se 
oslabuje role národních vlád v procesu ovlivňování ekonomického růstu a reálných 
ekonomických veličin. Globalizace přispívá k vzájemné ekonomické závislosti zemí 
EU, stejně tak k jejich vzrůstající homogenitě, která je umocněna ještě stále se prohlu-
bující ekonomickou integrací v Evropě.

Evropský ekonomický cyklus se tedy dá považovat za jednotný. Synchronizace člen-
ských států EU je vysoká a postupně se stále zvyšuje. Evropský ekonomický cyklus je 
také dále velmi závislý na americkém ekonomickém cyklu (ZEW, 2011)

Graf 1 Absolutní hodnota HDP v EU27 v letech 1999 – 2014 (mil. €)

Zdroj: Eurostat (2013a)

Jak je vidět z grafu 1, evropská ekonomika se na začátku tisíciletí těšila výraznému hos-
podářskému růstu, který dosahoval v evropském celku až 3 % a v některých členských 
státech přesahoval 5% růst. (Eurostat, 2013b) Zároveň došlo k velkým změnám v Evrop-
ské unii. Už od poloviny devadesátých let se EU připravovala na tzv. východní rozšíře-
ní, které bylo završeno vstupem osmi východo- a jihoevropských států, Malty a Kypru 
do EU v roce 2004. Toto rozšíření, výrazně zvýšilo heterogenitu členských států, snížilo 
průměrný HDP na obyv. v EU, ale také zvýšilo průměrný ekonomický růst.

V roce 2008 pak evropská ekonomika vstoupila do ekonomické krize, která se projevila 
nejen poklesem HDP, ale odhalila také slabiny samotné ekonomické integrace: vyústila 
postupně v dluhovou krizi členských států EU a eurozóny a zahájila několikaleté ob-
dobí ekonomické stagnace, která stále přetrvává.
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2.1. Stupeň integrace EU

Základní stupnice ekonomické integrace je následující: neformální spolupráce – zóna 
preferenčního obchodu – zóna volného obchodu – celní unie – jednotný trh – hos-
podářská a měnová unie – politická unie. První dva stupně se považují za neformální 
formu ekonomické integrace, základní teoretická stupnice samotné ekonomické inte-
grace je tak pětimístná. Současná Evropská unie se nachází někde v polovině čtvrtého 
stupně ekonomické integrace. Měnová unie a společná měnová politika byla ustavena 
v 17 zemích EU, zatímco hospodářská politika je zatím plně v rukou členských států, 
i když s určitými omezeními vycházejícími z Paktu stability a růstu a dalších přijatých 
opatření pro koordinace hospodářských politik a udržitelnost veřejných financí v rám-
ci eurozóny a Evropské unie.

Pro důkladnější posouzení vývoje ekonomické integrace můžeme použít některý z in-
dexů měřících hloubku integrace. Evropská centrální banka měří index ekonomické 
integrace na stupnici od 0 do 100, přičemž v současné době EU dosahuje hodnoty té-
měř 90 (Mongelli – Dorrucci – Agur, 2005). Preciznější index integrace, který zkoumá 
především zapojení jednotlivých členských zemí do ekonomické integrace, byl vyvi-
nut Jörgem Königem a Renatou Ohrovou (2012), tento index na stupnici 0 – 100 udává 
index integrace. Tento index integrace představuje kvalitativní vyjádření kvantitativ-
ních stupňů integrace, které definoval už Balessa (1961).

Index se skládá z 25 sledovaných kritérií, kdy každé má přiřazenou váhu dle důležitos-
ti. Jednotlivá kritéria lze také dále dělit do čtyř hlavních skupin. Nejdůležitější skupi-
nou je integrace jednotného trhu, která je v podstatě nejdůležitějším projevem a sou-
částí ekonomické integrace. Do této skupiny patří kritéria typu ekonomického, která 
sledují pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu na vnitřním trhu EU a také důležitost int-
ra-obchodu v rámci EU vzhledem k celosvětovému obchodu. Další skupina představu-
je kritéria hodnotící homogenitu ekonomických veličin v rámci EU, tedy vývoj nákladů 
na práci, vývoj cen, vývoj PPP, vývoj daní a další. Třetí skupina hodnotí synchronizace 
ekonomických cyklů v rámci EU. A poslední skupina hodnotí institucionální zapojení, 
tedy participaci např. na Schengenském prostoru, na společné měně a na politikách 
EU. (König – Ohr, 2012) Pokud v následujícím textu mluvíme o indexu integrace, je jím 
myšlen tento EU-index.

Vývoj celkového indexu integrace je ilustrován na následujících grafech. Graf 2 ukazu-
je vývoj indexu v jednotlivých členských zemích, graf 3 pak vývoj celkového indexu, 
který je spočítán váženým průměrem jednotlivých zemí. Graf 4 ukazuje součet indexů 
členských zemí. Tento index byl zatím spočítán pro 14 zemí EU, přičemž není k dis-
pozici u Lucemburska jakožto malé země s nevýznamným podílem na ekonomice EU 
a také u nových členských zemí, které přistoupily k EU v roce 2004 a 2007.

Analýza v tomto textu se opírá o data indexu ze 14 členských zemí EU, jde o tzv. tra-
diční neboli staré členské země EU (oproti novým členským zemím, které přistoupily 
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po roce 2004 v rámci zatím tří vln východního rozšíření). Tyto staré členské země (Ně-
mecko, Francie, Itálie, Belgie, Nizozemí, Velká Británie, Dánsko, Irsko, Španělsko, Por-
tugalsko, Řecko, Rakousko, Finsko, Švédsko) jsou členy Evropské unie delší dobu, ne-
hledě na to, že jejich propojení v rámci evropské ekonomické integrace lze datovat až 
k roku 1960, kdy vzniklo ESVO (Evropské společenství volného obchodu). Díky tomu 
lze vysledovat dlouhodobé přínosy ekonomické integrace, zatímco nové členské země 
(ze střední a východní Evropy) byly odděleny politickou separací v rámci východního 
bloku.

Graf 2 Index integrace u jednotlivých zemí

Zdroj: König – Ohr (2012), vlastní zpracování

Jak je vidět mezi nejvíce integrované země patří Belgie, dále pak Rakousko, Nizozemí, 
Německo, Irsko, Francie a Rakousko. Tento index u sledovaných zemí postupně stou-
pá, za posledních deset let došlo k nárůstu průměrně o osm bodů. Jedinou zemí, která 
svůj integrační index snížila (konkrétně o 0,08) bylo Španělsko.

Průměrně se index integrace mezi lety 1999 a 2010 pohyboval mezi 50 až 60 body 
a mírně rostl, tedy kromě Španělska, které nejdříve ve sledovaném období svůj index 
integrace mírně snižovalo, a index výrazně narostl až v roce 2008, kdy se vrátil k vý-
chozí hodnotě. Své integrační zapojení do EU a hodnotu integračního indexu nejvíce 
zvýšilo Německo, Dánsko a Finsko, dále pak Řecko a Itálie, kde nárůst byl zhruba 10 
bodů. Průměrný index vzrostl ve sledovaném období o 8 bodů, což je nárůst zhruba 
o 15 %. Souhrnný index integrace můžeme vidět na grafech 3 a 4.
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Graf 3 Index integrace (vážený průměr)

Zdroj: König – Ohr (2012), vlastní zpracování

Graf 4 Index integrace jednotlivých zemí (součet)

Zdroj: König – Ohr (2012), vlastní zpracování

Z grafů je vidět nárůst integrace na začátku tisíciletí, který byl dán především rych-
lým rozvojem společné měny, společné měnové politiky a zavedením eura v roce 1999. 
Růst integrace byl poté zpomalen v letech 2003 – 2007, což se dá vysvětlit vstupem 
nových členských států, který měl samozřejmě vliv na zapojení starých členských států 
do vnitrounijního obchodu. Stejně tak tyto nové členské státy neparticipovaly zcela na 
všech aspektech evropské ekonomické integrace jako jsou Schengenský prostor nebo 
společná měna.
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2.2. Ekonomický růst vs. růst indexu integrace

Stupeň ekonomické integrace v Evropě dlouhodobě stoupá už od počátku; od celní 
unie k jednotnému trhu až po částečnou hospodářskou unii v současné době. Otáz-
kou je, co vlastně představuje hnací motor ekonomické a politické integrace v Evropě? 
Je všeobecně známo, že spojení trhů vede k ekonomickým výhodám členských států, 
které mohou znamenat ekonomický růst. Odstranění cel mezi jednotlivými státy vede 
ke zvýšení obchodu mezi těmito státy a oživení jejich ekonomik. 

V této kapitole sjednotíme data ekonomického růstu a růstu integrace v Evropě od 
roku 1999 a budeme se snažit zjistit, zda existuje nějaká závislost mezi veličinami eko-
nomický růst a růst integrace. 

Graf 5 Míra růstu HDP vs. míra růstu indexu integrace 1999 – 2009 

Zdroj: Eurostat (2013b), König – Ohr (2012), vlastní zpracování

Na vývoji obou veličin v letech 1999 – 2009 nelze příliš vysledovat závislost. Růst v Ev-
ropě byl až do roku 2008 v řádu několika procent. V okamžiku začátku celosvětové 
ekonomické krize klesl až téměř k -5 %. Jediná země, která si dokázala v té době udržet 
alespoň minimální růst, bylo Polsko (Eurostat, 2013b).

Vývoj integrace byl trošku složitější. K výraznému poklesu došlo v letech 2002 – 2004, 
což byly roky před dokončením východního rozšíření EU. Příprava unijních struktur 
na nové členy tak nejspíše znamenala snížení tempa růstu i samotného stupně integra-
ce. Od roku 2004 pak už intenzita ekonomické integrace stoupá, i když nepravidelně. 
Na první pohled je částečně synchronizovaný růst ekonomický i integrační. Čím sil-
nější ekonomický růst, tím silnější růst ekonomické integrace. Pokud vezmeme celko-
vá data za EU, tak korelační koeficient mezi ekonomickým růstem a růstem integrač-
ního indexu dosahuje hodnoty 0,2, což značí velmi slabou pozitivní závislost obou 
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proměnných. Pokud ovšem vyloučíme rok 2009 jako rok nejsilnější ekonomické krize, 
jejíž důsledky se ještě nestihly promítnout do ekonomické integrace, tak korelační ko-
eficient dosáhne hodnoty 0,56, což už značí mnohem silnější pozitivní závislost.

Když se ale podíváme na korelační koeficienty za jednotlivé země, tak výraznější zá-
vislost není možné vysledovat. I když některé země dosahují vysokých hodnot kore-
lačních koeficientů, rozložení hodnot je zcela náhodné a jejich rozptyl veliký. Jednot-
livé korelační koeficienty závislosti ekonomického růstu a růstu ekonomické integrace 
můžete najít v tabulce 1.

Tabulka 1 Korelační koeficienty – závislost míry růstu stupně integrace na míře 
růstu HDP v jednotlivých členských státech v letech 1999 – 2010 

Zdroj: Eurostat (2013b), König – Ohr (2012), vlastní zpracování

Jak vidíme, jednoznačnou závislost, podle které by se řídil vývoj v členských státech 
EU, není možné vysledovat. Stále ovšem můžeme předpokládat, že vývoj integrace 
v členských státech závisí na ekonomickém růstu, což ostatně korelační koeficient pro 
EU jako celek naznačuje. Ovšem vývoj integrace a ekonomické spolupráce daného 
členského státu nebude záviset na růstu v daném členském státu. Přeci jenom je EU 
provázaný ekonomický celek s několika silnými jádry, jak ostatně naznačila klastrová 
analýza ekonomik. Závisí tedy například růst integračního zapojení Belgie na němec-
kém ekonomickém růstu? Jednotlivé korelační koeficienty pro tuto situaci můžeme 
sledovat v tabulce 2, kde na vodorovné ose najdeme proměnnou ekonomického růstu 
a na ose svislé integrační koeficient. První řádek tabulky tady vypovídá o tom, jak moc 
růst integračního indexu Belgie závisí na ekonomickém růstu ostatních členských 
zemí.
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Tabulka 2 Korelační koeficient: existuje závislost mezi mírou růstu integrace a mí-
rou růstu HDP v jednotlivých členských státech v letech 1999 – 2010

Zdroj: Eurostat (2013b), König – Ohr (2012), vlastní zpracování

Ani v tomto případě se neukázala žádná výrazná závislost. Provedená korelační analý-
za zatím ukazuje víceméně nezávislost stupně integrace na vývoji HDP a míře ekono-
mického růstu v jakékoliv členské zemi Evropské unie.

Pokud ekonomické cykly v Evropě rozfázujeme do jednotlivých částí růstu a recese 
s cílem zjistit závislost růstu ekonomické integrace mezi členskými státy, dojdeme opět 
k nepřesvědčivým výsledkům. Ekonomický růst se v Evropě pohyboval zhruba kolem 
2 – 3 % až do roku 2007, pouze v letech 2001 – 2003 některé země zaznamenaly určité 
zpomalení ekonomického růstu na hodnotu kolem 1 %; Německo nebo Portugalsko 
v těchto letech dokonce zaznamenaly mírný hospodářský pokles. V roce 2008 pak Ev-
ropa vstoupila do recese, hospodářský růst se zastavil a HDP začalo klesat. 

Vývoj indexu integrace nebyl tak jednoznačný. Zatímco všechny státy během sledova-
ného období své zapojení zvýšily a jejich integrační index narostl, není možné pozoro-
vat výraznou synchronizaci mezi členskými zeměmi. U některých států lze pozorovat, 
že čím nižší ekonomický růst mají, tím méně se zapojují do integračních struktur Ev-
ropské unie. Například Irsko během let 1999 a 2007 neustále pozvolně snižovalo hod-
notu svého integračního indexu, zatímco jeho průměrný ekonomický růst se pohybo-
val kolem 5 % (korelační koeficient v tomto období dosáhl hodnoty 0,45). V okamžiku 
propuknutí ekonomické krize naopak irský integrační index vzrostl o osm bodů na 
hodnotu 62 (a korelační koeficient 0,69). Oproti tomu naopak Finsko nebo Švédsko (je-
jich ekonomický růst se před krizí pohyboval kolem 3 – 4 %) své integrační indexy zvy-
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šovaly jak během ekonomického růstu, tak i v okamžiku propuknutí recese (korelační 
koeficienty dosahovaly hodnot -0,27 a 0,85 v případě Finska a -0,56 a 0,48 ve Švédsku). 
V jiných státech vývoj integračního indexu naprosto nezávisel na ekonomickém růstu 
nebo krizi a rostl nebo klesal zcela nezávisle. Korelační koeficient dosahoval zcela ná-
hodných záporných nebo kladných hodnot nepatrné velikosti.

Ekonomické cykly jsou v rámci Evropské unie víceméně synchronní, potvrzují to 
dlouhodobé studie (De Pace, 2011) a také velmi jednoduchá korelační analýza, kterou 
můžeme najít v tabulce 3. I když některé země vykazují nižší stupeň závislosti svého 
ekonomického cyklu na ostatních zemích EU (např. Řecko), je pravdou, že evropské 
hospodářské cykly jsou provázané a vysoce synchronní. Studie také prokazují stále 
vzrůstající synchronizaci hospodářských cyklů členských zemích v rámci jejich ros-
toucího institucionálního propojení.

Tabulka 3 Korelační koeficienty: vzájemná závislost míry ekonomického růstu 
v členských státech EU v letech 1999 – 2010.

Zdroj: Eurostat (2013b), vlastní zpracování

Pokud ovšem provedeme tu samou korelační analýzu (viz tabulka 4) s hodnotou in-
tegračního indexu, dostaneme mnohem roztříštěnější výsledek, který nevypovídá 
o jednoznačné závislosti. Jednotlivé země se víceméně ekonomicky integrují ve svém 
vlastním tempu a nezávisle na probíhající integraci v okolních státech. Tento výsledek 
je o to překvapivější, o co jsou synchronizovanější ekonomické cykly v EU.

Některé země jsou velmi propojené s ostatními členskými zeměmi EU; jejich stupeň 
propojení a index integrace významnou měrou závisí na velikosti indexu ostatních 
zemí. Mezi tyto země patří Belgie, Itálie, Nizozemí, Finsko, Švédsko. Naopak mezi 
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země, kde je vývoj integračního indexu a jejich zapojení do ekonomicky integračních 
struktur nezávislý na vývoji v okolních zemích, patří Irsko, Řecko, Španělsko, Velká 
Británie. Vývoj ekonomické integrace v těchto zemích je mnohem více závislý na vni-
trostátní situaci a nezávisí příliš na vývoji v okolních zemích a v dalších členských ze-
mích EU.

Vzájemnou závislost integračních indexů vybraných členských zemí EU a korelační 
koeficienty mezi jednotlivými zeměmi můžeme najít v tabulce 4.

Tabulka 4 Korelační koeficienty: existuje závislost mezi mírou růstu integrace 
v jednotlivých členských státech v letech 1999 – 2010

Zdroj: König – Ohr (2012), vlastní zpracování

Závěr

Jak ukázala korelační analýza evropských hospodářských cyklů, rozvoje ekonomické 
integrace a vývoje integračního indexu v členských státech EU, jsou hospodářské cykly 
vysoce synchronní v rámci Evropské unie. I když některé země vykazují menší míru 
provázanosti domácí ekonomiky a hospodářského růstu s ostatními členskými státy 
než jiné, závislost je stále celkem výrazná; korelační koeficient jednotlivých zemí se 
pohybuje kolem 0,8 – 0,9. A tato provázanost ekonomických cyklů jednotlivých evrop-
ských zemí se postupně zvyšuje se vzrůstající ekonomickou integrací v rámci EU.

Tato závislost se ovšem neprojevila ve vývoji samotné ekonomické integrace jako tako-
vé. Každá země se integruje svým vlastním tempem, které nezávisí ani na ekonomic-
kém růstu země, ani na průměrném ekonomickém růstu v Evropské unii. Integrace 
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jednotlivých členských zemí dokonce často nezávisí ani na stupni integrace ostatních 
členských zemí. Toto může být vysvětleno několika způsoby.

Stupeň integrace není jen a pouze ekonomickou veličinou. Velmi závisí i na politic-
kých rozhodnutích konaných jak v rozhodovacích centrech EU, tak i v jednotlivých 
členských státech. Politická rozhodnutí zpravidla vyžadují čas, ať už na samotné roz-
hodnutí, tak i pro konečnou implementaci přijatého rozhodnutí. Stejně tak je rozhod-
nutí přijaté na úrovni EU například v podobě směrnice implementováno v jednotli-
vých členských státech v jiných podobách a v jiných časových okamžicích. Tohle vše 
bude mít nejspíše vliv i na prohlubování integrace v členských státech. 

Analýza dat neprokázala ani závislost ekonomického růstu na tempu integrace dané 
země. Ekonomický růst v jakékoliv členské zemi závisí mnohem více na hospodář-
ském cyklu v Evropě a ve světové ekonomice než na stupni zapojení dané členské země 
do institucí evropské integrace a tempu, v jakém k integraci dochází.

Korelační analýza ukázala, že zatímco ekonomická provázanost mezi členskými státy 
EU stoupá a signifikantně ovlivňuje ekonomický rozvoj v Evropě, politická prováza-
nost je velmi individuální záležitostí. Jsou státy, jejichž zapojení do integrace je mno-
hem výraznější než u jiných států. Indexy pro 14 členských států můžeme najít v ta-
bulce 5.

Tabulka 5 Index integrace v roce 2009

Zdroj: König – Ohr (2012)

Do integrace nejvíce zapojená Belgie dosahuje téměř dvojnásobné hodnoty indexu 
oproti Řecku. Tabulka 5 tak ilustruje naprosto rozdílný vývoj v jednotlivých členských 
státech, které se integrují svým vlastním tempem nezávisle na ostatních členech EU. 
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Největší rozsah a nárůst integračního indexu většinou zaznamenaly hospodářsky za-
ostalejší země jako například Řecko, které dokázalo během deseti let svůj integrační 
index zvýšit o 10 bodů. Neplatí to ale vždy. Zaostalejší Španělsko nebo rozsáhlou krizí 
procházející Irsko své indexy navýšily o pouhých několik bodů, Španělsko ho dokon-
ce snížilo. Nejméně integrovaným státem je vedle Řecka i Velká Británie. Analýza in-
tegračního indexu a jeho rozvoje během posledních deseti let tak víceméně ukazuje 
na velkou rozmanitost a heterogenitu členské základny Evropské unie, stejně tak i na 
rozdílný vývoj v těchto členských státech, který v podstatě nezávisí na ekonomickém 
rozvoji a evropských hospodářských cyklech.

Tabulka 5 také velmi názorně ilustruje rozdíly mezi zeměmi, které úspěšně bez pro-
blémů přijaly euro, zeměmi, které euro nepřijaly, a také zeměmi, které sice euro přijaly, 
ale samotná integrace v rámci měnové unie odhalila dlouhodobé problémy státních fi-
nancí (především země PIIGS). I když rozdíly v absolutní hodnotě indexu jsou zřejmé 
(a jsou dané zapojením účasti v EMU v rámci samotného indexu), data týkající se změn 
hodnot už tak přesvědčivá nejsou (viz tabulka 4). Je sice možné vysledovat určitou syn-
chronizaci mezi rozvojem integrace zemí, které nepřijaly euro (Velká Británie, Dánsko, 
Švédsko), ale tato synchronizace není o moc větší oproti ostatním členským zemím 
(např. Německu nebo Francii). Signifikantní rozdíly v míře integrace nelze tudíž po-
tvrdit, ani pokud vezmeme v úvahu rozdíly v monetární integraci členských zemí.
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