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Abstract /

Four major EU crises of the last decade – the chaos eff ect or the arrival of the 
black swan? Th e impact of crises on integration dynamics

Since the beginning of the 21st century, the European Union has been undergoing a wave of 
broad-based crises. Th e Eurozone crisis, the eff ects of which are still being felt by the EU economy 
and the integration process as a whole, the subsequent so-called migration crisis with its impact 
on the integration dynamic, the British referendum on Brexit, and the pandemic crisis, which 
may change the integration slowdown. Does this development correspond to the concept of 
chaos or is it the arrival of a black swan? What security challenges have these crises brought? 
Macroeconomic vulnerability, geo-economic vulnerability, polarisation of the EU Member 
States, a decline in the Union unity and a return to national interests. But also, a rethinking of 
self-suffi  ciency in strategic zones, questions of strategic autonomy in critical infrastructure. Th e 
pursuit of strategic autonomy is likely to require a shift  towards majority voting within the EU. 
Th e crises of recent years have led to an increase in the EU’s geopolitical emphasis, but also to 
a reduction in democracy and transparency in democratic systems.
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Úvod

Nadějná devadesátá léta v evropském prostoru spojená s pádem železné opony a postup-
ným přidružováním některých tehdy postkomunistických zemí k  Evropské unii, s  dalším 
rozšiřováním členské základny EU a  s  prohlubováním evropské integrace byla vystřídána 
na  samotném počátku nového milénia ekonomickými a  geopolitickými, bezpečnostními 
otřesy. Na jedné straně byla v prosinci 2000 připravena další reformulace zakládajících smluv, 
Smlouva z Nice, kterou ale Irové v červnovém referendu 2001 napoprvé odmítli akceptovat, 
což byl první výrazný projev již predikované a mírně zažité tzv. fatigue de l´integration či tzv. 
spill-back eff ect (Lindberg-Scheingold 1970: 137). Důvodem pro odmítnutí dalšího prohlu-
bování integrace bývá její příliš silná intenzita vedoucí k obavám z narušení státní suverenity 
(Kučerová 2015: 203). Přesně toto byl hlavní důvod pro 54 % irských voličů, kteří Smlouvu 
z Nice odmítli s odkazem na narušení irské neutrality (Müller 2002). Rok 2001 ale přináší 
více problémů. V prvním čtvrtletí se zadrhává do té doby mimořádné tempo ekonomického 
růstu ekonomiky USA a začíná zde recese. Vzhledem k faktu, že americká ekonomika je v té 
době již 130 let tzv. motorem světové ekonomiky, přenáší se ekonomický pokles do dalších 
zemí a regionů. Nástup první globální recese v průběhu roku 2001 byl umocněn teroristic-
kým útokem na USA 11. září 2001, v jehož důsledku silně poklesla poptávka mj. po letecké 
dopravě vedoucí k  bankrotu mnoha evropských aerolinek. Bezpečnostní výzvy a  změna 
geostrategických aspektů sice posílila spojenectví některých evropských států s USA, nicmé-
ně se to nepromítlo do zpomalení integračního procesu v rámci EU, ba právě naopak. Ale 
hospodářská recese ovládla evropské ekonomiky v  letech 2001 až 2003. Nelze opominout 
tzv. velký třesk spojený s  bezprecedentním rozšířením EU o  deset nových zemí v  květnu 
2004, pokračující v roce 2007 o další dva nové členské státy, čímž se počet členských zemí 
dostal na  27. Poslední rozšíření o  Chorvatsko jako 28. státu přišlo v  polovině roku 2013. 
Každopádně rozšíření členské, a  tak i  voličské základny vedlo ke  zpomalení integračních 
operací především při realizaci vnitřního trhu. Rok 2004 je spojen s událostí prvního toho 
druhu v integrační historii, a to s provalením řeckého podvodu při plnění podmínek vstupu 
do Eurozóny (Economic and Monetary Union, EMU). Řecko totiž od roku 1996 systematicky 
falšovalo údaje o vývoji státního rozpočtu a o skutečné výši jeho defi citu. Instituce ES nevlád-
ly žádnými sankčními regulemi, Řecko tedy nemohlo být jinak potrestáno než pokáráním 
a zůstalo členem EMU i nadále (Kučerová 2010: 220), což se v pozdější krizi celé eurozóny 
ukázalo jako zásadní problém. Konec první dekády 21. století přináší velmi silné turbulence 
ve světě jak z ekonomického, tak i geopolitického hlediska, vše s přesahy do druhé dekády 
století. V USA v roce 2007 vypuká hypotéční krize, tzn. krize realitního trhu instrumentálně 
propojená s bankovní krizí. Vzhledem k pokročilé fázi globalizace a informačních techno-
logií se počátkem roku 2008 tato původně americká krize transformuje do globální fi nanční 
krize, o jejíchž dopadech na vývoj v EU budeme hovořit níže.

Tolik stručný nástin vývoje v  Evropě před sledovaným obdobím druhé dekády nové-
ho milénia. Uvedené nejvýraznější aspekty unijní situace v globálním kontextu jsou totiž 
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zároveň i faktory další geneze problémů kumulující v posledním desetiletí, kterému se bu-
deme explicitně věnovat. Ovšem bez pochopení kořenů těchto krizí by analýza nemohla být 
komplexní. 

Krize Eurozóny z  let 2009 až 2013 jako specifi cký projev globální fi nanční krize z  let 
2008 až 2010, která byla jejím spouštěcím mechanismem, je nejhlubší komplikací jinak vel-
mi úspěšného integračního procesu. Není první, evidentně ne poslední, ale je mezníkem. 
Poukázala na slabost podmínek integrace a především křehkost, resp. absenci reálného do-
hledu nad dodržováním přijatých zásad. 

Evropská migrační krize kulminující v roce 2015 nebyla prvním přetlakem imigrantů 
na evropských hranicích – s tím se Evropa potýká dlouhodobě a EU od samého počátku 
90. let v souvislosti s válkou v bývalé Jugoslávii, válkou v Zálivu 1991 i zvýšenou migrací 
z oblasti Sahelu. Nicméně tato krize byla unikátní svou koncentrací do zhruba dvou let v dů-
sledku zhoršené situace na Středním východě a severní Africe v průběhu tzv. arabského jara. 
Faktem ale je, že snad poprvé došlo ke zřetelné diferenciaci názorů na pomoc imigrantům 
či uprchlíkům mezi členskými státy. Zatímco německá kancléřka Angela Merkel jim vlastně 
otevřela hranice se známým mottem Wir schaff en das (česky Zvládneme to), Francie, Itálie, 
Rakousko či země Visegrádu se okamžitě stavěly proti. Migrační krize je tak i krizí důvěry 
v integrační progres, protože mezi státy se objevují stále širší názorové propasti a další pro-
hlubování integrace spíše odmítají. Vyjma Francie a Německa, které se za vlády Macrona 
a Merkel snaží dlouhodobě oživit tzv. francouzsko-německý tandem integrace. 

Téma tohoto článku je zaměřeno na nejvýraznější krize, nelze proto opomenout ani krizi 
další, jež se původně tvářila jako národní problém či jeho řešení, která ale ovlivňuje in-
tegrační proces naprosto zásadně již mnoho let. Jedná se o  Brexit. Rozhodnutí britských 
voličů v poněkud nezodpovědně vyhlášeném referendu Davidem Cameronem o tom, zda 
pokračovat dále v EU či samostatně, poznamenalo vývoj v Evropě od června 2016 zatím 
zcela neočekávaným způsobem. Jednak přineslo šok z výsledu referenda, jakkoli poměrně 
těsného (52 % pro odchod, 48 % pro setrvání v  EU). Dopady na  oba hlavní protagonisty 
Brexitu, Británii a EU, byly enormní, proto se také několikráte prodlužovala doba odchodu. 
Poznamenalo to obě ekonomiky na obou stranách kanálu La Manche. Nutné jsou změny 
právní, ekonomické, sociální, politické. Brexit zcela určitě oživil euroskepticismus v  ev-
ropské společnosti na jedné straně, na straně druhé ale vedl při praktickém projednávání 
podmínek odchodu Británie k vytvoření společného postupu vůči Británii.

Pandemie SARS-COVID-19 je dalším přelomem nejen ve vývoji EU, ale mezinárodních 
vztahů obecně. V  průběhu 20. století svět zasáhlo několik pandemií – počínaje opravdu 
globálním výskytem španělské chřipky v letech 1919 a 1920 přes řadu dalších čínských či 
hongkongských chřipek atd., ale COVID je zcela unikátní v mnoha ohledech. Předně svou 
virulentností, smrtností a zdravotními dopady, ale zásadními, jedinečnými konsekvencemi 
ekonomickými, politickými a bezpečnostními. Poprvé v historii přistoupilo mnoho zemí 
světa k  lockdownům ekonomik s  nevyčíslitelnými ekonomickými a  sociálními náklady. 
Jednotlivé státy a jejich politické elity řeší pandemii různě, včetně zemí EU. Přesto ale EU, 
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konkrétně Evropská komise, zaujala poměrně aktivní postoj k řešení se zavedením mnoha 
podpůrných nástrojů pro ekonomiky členských zemí a EU jako takové. Do jisté míry tomu 
nahrávala i  skutečnost, že právě končilo období Víceletého fi nančního rámce a  do  kon-
strukce dalšího se mohly promítnout požadavky doby na pomoc vyvést ekonomiky z krize 
způsobené pandemií. Lze říci, že právě tato krize vedla k určitému semknutí členských států 
prointegračním směrem.

Při sledování tohoto vývoje se naskýtá mnoho otázek. Jak vnímat tyto krize zasahující 
evropskou integraci? Lze zhodnotit sledované čtyři krize EU prizmatem zvolených dvou 
konceptů, anebo jde o systémové krize evropské integrace? Nakolik poznamenaly tyto hlu-
boké krize integrační proces? Jaké bezpečnostní kroky si tyto krize vyžádaly?

Každá krize je hlubokým zásahem do vývoje jakéhokoliv organismu, může zpomalit vý-
voj nebo dokonce navést k inverznímu vývoji. Na straně druhé ale krize může být odrazovým 
můstkem pro inovace, pro zlepšení koordinace nastolení takových politik a politického řádu 
jako takového, který posílí onen organismus (Guasti 2020: 57). Je to tak i u Evropské unie?

1 / Konceptuální rámec: teorie chaosu, teorie černé labutě

Vzhledem k rozmanitosti proběhlých či stále přetrvávajících krizí je těžké najít společné 
teoretické ukotvení, nejen v ekonomické oblasti, ale i v rovině politologické či optikou teo-
rií mezinárodních vztahů. Pojďme proto zkoumat představené krize prostřednictvím dvou 
konceptů, efektu chaosu či černé labutě. Označení obou diskutovaných přístupů je přitom 
nejednoznačné, neboť oba lze najít i pod termínem teorie. Oba zvolené koncepty postrádají 
některá základní kritéria, která v případě teorií musí být dodržena; např. nemají obecnou 
platnost, nemají současně funkci explanační i predikační, což by teorie měla mít (Drbohlav 
– Uherek 2007). Proto v tomto případě koncepty, modely.

Koncept chaosu se nabízí v případě porušení systému kauzality, kdy dokonce může do-
jít k prohození příčiny a následku (paradox chaosu). Koncept chaosu vysvětluje, jak malá 
změna na počátku může dramaticky ovlivnit chování celého systému ve smyslu narušení 
původně uvažovaného determinismu (Poincaré 1890), proto deterministický chaos (byť se 
zpočátku tváří náhodně či přímo chaoticky, přesto vykazuje kauzální vývoj) oproti původně 
uznávané teorii rovnováhy. Determinismus podobně jako teorie rovnováhy je spjat s predi-
kovatelnosti, čemuž právě odporuje koncept chaosu.

Existence chaosu je vlastně typem komplexního systému – teorie chaosu a teorie komple-
xity spolu souvisí v rámci nelineárních dynamických systémů (Steward 2009). Komplexní 
systém, který se zdá být stabilní a  robustní, může nakonec být zásadně atakován margi-
nální změnou, kterou ani zpočátku nevnímáme jako zásadní. Zásadním je vědomí, že jde 
o nelineární systémy (tedy že vstup není přímo úměrný výstupu), ale s vnitřní dynamikou 
vyvíjející se v rámci určité vnitřní struktury, kdy vzájemné interakce prvků systému tu vnitř-
ní strukturu mění. Pak i malý neočekávaný impuls může vést k chaotickému průběhu, ale ne 
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nahodilému, byť ne zcela nepředvídatelnému. Poincaré mluví dokonce o velmi drobné, té-
měř nepozorovatelné příčině, která nakonec vede k velkým rozdílům ve výsledku (Poincaré 
1890). V přirozeném řádu vykazuje většina systémů nelineární trendy, spíše chaotické, tudíž 
jsou těžko predikovatelné, přesto ale na základě akceptace individuality jednotlivých složek 
může vést k nastolení či obnovení společenského řádu (Winkler 2014: 65–67).

Důležitá je jedna vlastnost, a  to zvýšená citlivost na počáteční impulsy (Lorenz 1963). 
Zásadní charakteristikou je efekt motýlích křídel, kdy zdánlivě malý stimul, „máchnutí kří-
del motýlem“, může vést k bouři na druhém konci světa a šířit se dominovým efektem, resp. 
nepatrná odchylka v počátečních podmínkách může vyvolat velké, někdy i zásadní změny 
v budoucnosti (Lorenz 1963, 1972). Chaos tak paradoxně vysvětluje, jak a proč se nakonec 
vytváří řád (Al-Khalili 2014).

Teorie chaosu a makroekonomie, která je pro tuto analýzu námi sledovaných krizí jedním 
z referenčních rámců, byly dlouho v protikladu, neboť odedávna převládala praxe modelování 
rovnovážného stavu ekonomiky, což je s konceptem chaosu v přímém rozporu; v současnosti 
už jde o modely nelineární dynamické rovnováhy. Ovšem díky počítačovým technologiím 
v 80. letech byla odhalena přítomnost chaotické dynamiky v běžných makroekonomických 
modelech (Benhadib et Day 1981; srov. Kaldor 1940). Jde o možnost vysvětlení makroeko-
nomických projevů nestability, jako jsou fl uktuace hospodářského cyklu, recese či deprese. Je 
jasné, že bylo třeba vypracovat metody pro detekci chaosu v dynamických systémech (Gilmore 
1993). Tím se ovšem dostáváme ke klasickým slabostem makroekonomických modelů, kte-
ré musí abstrahovat od mnoha proměnných (např. ignorování faktu chybějících některých 
dat, jejich nahrazení buď ústřední charakteristikou či rovnou celým trendem). Ale pro využití 
metodiky chaosu v analýze vývoje je vhodné nezasahovat do sady proměnných. Přesto je te-
orie chaosu aplikovatelná ve více sociálních vědách, protože je využívána např. v souvislosti 
s výzkumem vývoje mezinárodních vztahů, ale i veřejného mínění (Kiel – Elliot 1997). Přesto 
makroekonomickou dynamiku chaosu lze aplikovat na vývoj uvnitř EU jako společenství sui 
generis a pokusím se testovat, zda sledované krize vykazují dynamiku chaosu.

Druhým zvoleným konceptem je efekt černé labutě, kdy černá labuť je symbolem 
původně nemožného, vysoce nepravděpodobného jevu, případně tzv. dokonalé bouře (Paté-
Cornell 2012: 1823). Po tisíciletí lidé na severní polokouli znali jen labutě bílé, přesto před 
dvěma tisíci lety římský básník Juvenalis použil toto označení jako metaforu nemyslitel-
ného. Teprve na konci 17. století byli Evropané konfrontováni s výskytem černých labutí 
v Austrálii. Původní přesvědčení o nemožnosti bylo nahrazeno následnou vyvratitelností 
a pak se ustálil zvyk zpětně se pokusit racionalizovat nečekaný vývoj.

Přílet černé labutě je vnímán jako metafora neočekávané změny s velmi zásadními do-
pady na fungování společnosti či systému (Taleb 2011: 8), jako překvapivá, extrémní událost 
v situacích s velkou mírou nejistoty (Aven 2013: 45). Rozdíl mezi obvyklou událostí a neo-
čekávanou, tedy černou labutí, je určitá míra predikovatelnosti u běžných změn, zatímco 
ty extrémní, nenadálé, díky čemuž mají zásadní dopady na společnost – ty nejsme schopni 
předvídat na základě minulých zkušeností prakticky nikdy (Taleb 2011: 358). Neschopnost 
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připustit si možné riziko, či dokonce jej ignorovat, je častou příčinou návštěv černé labutě 
(Adamec – Schüllerová 2015: 94). 

Dramatičnost příletu černé labutě je spojena s přehlížením rizik, která jsou vyhodnoce-
na jako okrajová (Aven 2013: 47). Evidentně nejen vojáci, ale i ekonomové jsou generály až 
po každé bitvě a na další se připravují dle těch minulých. Nicméně vědci jsou stále přesvěd-
čeni o obecné platnosti teorií, které jim pomohou nejen predikovat vývoj a tím se připravit 
na očekávané změny. Ovšem je třeba říci, že při každé mimořádné atypické události, tedy 
příletu černé labutě, máme k dispozici méně empirických dat a pak se o to více spoléháme 
na teorii, kterou se snažíme formulovat co nejvíce obecně (Taleb 2011: 366, 368). 

Černá labuť symbolizuje naprosto neznámou událost nejen pro veřejnost, ale i pro vě-
deckou komunitu, případně byly náznaky problémů vyhodnoceny jako nepravděpodobné, 
bohužel reálně ale s extrémními dopady (Aven 2015). Přesto si představitelé mnoha oborů 
uvědomují, že přílet černé labutě může narušit rovnováhu systémů, u nichž se doposud ne-
stabilita neprojevovala, ba ani neočekávala (Adamec – Schüllerová 2015). Nebo také příměr 
černé labutě bývá zneužíván k výmluvám politiků či ekonomů, než budou přijata adekvátní 
opatření k řízení krizového vývoje (Paté-Cornell 2012). Autorka nemohla být blíž pravdě 
v souvislosti s pandemickou krizí let 2020 a 2021. Koncept černé labutě je běžně dnes použí-
ván ve vztahu k riziku a bezpečnosti (Aven 2013: 48–49).

Obecně lze černou labuť charakterizovat třemi základními atributy, těmi jsou nepředví-
datelnost, výrazný dopad na vývoj a zpětná vysvětlitelnost (Taleb 2011: 181). Do jisté míry 
tyto vlastnosti černé labutě ji propojují s efektem motýlích křídel (Lorenz 1963: 141; Taleb 
2011: 195–196). Měli bychom se zajímat o neopakovatelná řešení bez ohledu na jejich minu-
lost, kterou známe (Lorenz 1963: 130). Obecně bychom měli konceptualizovat přístup vlád, 
resp. jejich hospodářské politiky tak, aby zahrnovaly i rizika včetně fenoménu černé labutě, 
tzn. zaměřit se více na hodnocení rizik (Aven 2015).

2 / Rozbor čtyř podstatných krizí zasahující Evropskou unii

Předmětem analýzy je krize Eurozóny jako důsledek globální fi nanční krize, která ode-
zněla zhruba o polovinu času dříve než její osobitý projev v EU. Specifi ka hospodářských 
politik národních a zároveň komunitárních a ekonomická a institucionální asymetrie člen-
ských zemí ztěžovaly řešení krize a naopak přispěly k  jejímu prohloubení a prodloužení. 
Další závažnou krizí společenskou, ekonomickou a bezpečnostní je evropská migrační kri-
ze, která jasně poukázala na  limity migračních politik a  také ochotu Evropanů přijmout 
mezi sebe cizince z jiného kulturního prostředí. Brexit představuje krizi evropské integrace 
a  první svého druhu, která narušila dosavadní model integračního chování odmítnutím 
dosažených forem spolupráce. Ačkoliv původně Brexit neměl být součástí této úvahy, ne-
vyhneme se mu. Ukazuje se totiž, že jde o hlubokou krizi zasahující nejen vzájemné vztahy 
Spojeného království a  EU, resp. jejích členských států, ale podstatu integrace vůbec. 
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Pandemie COVIDu expandovala do kombinované globální krize propojující sanitární, so-
ciální, bezpečnostní a ekonomická rizika v kontextu lockdownu. 

Globální fi nanční krize a krize EMU

Celosvětová fi nanční krize se vyvinula z problémů amerického realitního trhu přetíže-
ného hypotékami, jejichž návratnost se neustále snižovala. Problém byl spojen s politikou 
vysoce dostupných hypoték od druhé poloviny 90. let a výrazným snížením dozoru FEDu 
jako centrální banky USA nad všemi fi nančními institucemi. Vše souviselo s  nástupem 
neoliberalismu v hospodářských politikách a ekonomické globalizace postupně propojující 
světovou ekonomiku. Připočteme-li k tomu technologický posun, v důsledku čehož hovoří-
me o informační revoluci vedoucí ke vzniku nových forem mezinárodní spolupráce, máme 
mix výbušných ingrediencí hotov. Gentlemanská dohoda mezi tehdejším prezidentem USA 
Ronaldem Reaganem a guvernérem FEDu Alanem Greenspanem o omezení dohledu nad 
celým sekundárním fi nančním sektorem byla do jisté míry startem budoucích problémů. 
Důvodem dohody byla snaha stimulovat ekonomiku odstraněním zbytečné byrokratické 
zátěže podnikání. Jenže každá věc má i svůj rub – v tomto případě vyšší riziko černého pa-
sažéra (Dabrowski 2010), tedy bank chovajících se rizikově a nedodržující základní pravidla 
rozumného hospodáře.

Bill Clinton usilující v roce 1996 o druhé funkční období v Bílém domě prohlásil, že ka-
ždý Američan má právo mít vlastní dům, čímž do jisté míry rozpoutal hypotéční horečku, 
která spirálovitě stoupala i v souladu s nižším dohledem FEDu. Ovšem o deset let později 
byl již velmi silný problém se splácením hypoték, tudíž se fi nančním institucím nevrace-
ly zpět peníze a musely problém řešit jinak. A tomu napomohly nové formy obchodování 
na internetu.

Od druhé poloviny 90. let se rozmáhá tzv. obchod B2B, resp. internet-trading, internet-
-banking a internet-investing. Tedy obchodování díky informační revoluci, kdy se podnikání 
i běžné spotřebitelské chování začalo přesouvat na internet. Nevratné hypotéky začaly být 
„baleny“ do  tzv. kolaterálních cenných papírů a  ty nabízeny na  trhu jako velmi výnosné 
a prakticky nerizikové. Jejich prodej ale začal jednoznačně připomínat Ponziho schéma či 
princip letadla (Taleb 2011: 390). 

Globalizace světové ekonomiky umožněná jak liberalizací politik, tak internetem vedla 
mj. ke snazšímu pronikání zahraničního kapitálu do jednotlivých fi rem, včetně bank. Akcie 
amerických fi nančních institucí vlastnily evropské, asijské a  jiné banky, a naopak, čímž se 
přenos rizikových momentů usnadnil a šíření krize již nebylo zastavitelné. Na přelomu roku 
2007 a 2008 se projevy krize dostaly do Evropy. Zpočátku nejvíce postiženými byly ekonomi-
ky Spojeného království a Španělska, jejichž realitní trhy a fi nanční instituce jako takové jsou 
s USA silně propojeny. Je pravda, že dopady krize na London City, fi nanční centrum nejen 
Spojeného království, ale prakticky celé Evropy v té době, byly mimořádně tvrdé. London 
City totiž byl největším off shore centrem pro Evropu i pro EMU. Pozdější zdlouhavá krize 
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eurozóny a přijatá expanzívní opatření přispěla tak k růstu euroskepticismu na britské půdě 
(Giff ord 2016: 779) a promítla se i do rozhodování v britském referendu (Kučerová 2018: 
870). Už během roku 2008 OSN označila tuto krizi za srovnatelnou s Velkou Depresí 30. let 
s tím, že hlavní problém tkví v selhání mezinárodního fi nančního systému (BBC 2008).

Krize Eurozóny měla přijít s plnou silou na počátku roku 2009. Ačkoliv EMU byla budo-
vána na základě povinných podmínek závazných pro všechny adepty Eurozóny, realita byla 
jiná. Konvergenční kritéria pro vstup do EMU byla dohodnuta v Maastrichtu v roce 1993, 
v roce 1997 z iniciativy (a hlavně obav) Německa byl přijat Pakt stability a růstu, který měl 
nejen motivovat státy k dosažení kritérií, ale i sankční režim v případě jejich nedodržení. 
Přesto, když se v květnu 1998 rozhodovalo o státech, které budou zahajovat novou éru inte-
grace, a to EMU, dostaly zelenou mnohé státy, které neplnily až dvě kritéria, včetně Francie, 
Itálie, Španělska. Řecko bylo jedinou zemí, která vehementně deklarovala, že chce být zaklá-
dající zemí EMU, ale která neplnila v rozhodnou dobu ani jedno z pěti kritérií, takže zůstala 
za branami. Nikoli však nadlouho, protože v roce 2001 po přezkumu makroekonomických 
výsledků (!) byl uznán pokrok Řecka v plnění kritérií. Ne splnění, ale pokrok. A pak přišel 
horký podzim 2004 a přiznání falšování výsledků (Kučerová 2010: 220, 226). Náchylnost 
ke krizi EMU byla imanentní již v samotném počátku její realizace (ČNB 2014) – v prin-
cipu solidarity, ve víře v zodpovědnost, absenci dohledu nad plněním kritérií a neexistenci 
reálného sankčního režimu. Připočteme-li k tomu rozdílnou hospodářskou úroveň, různou 
dynamiku vývoje a výkonnost ekonomik, je křehkost měnové unie nabíledni.

Nejen typicky Řecko, které opětovně přiznalo vyšší defi city (Copelovitch – Frieden – 
Walter 2016), ale i  Maďarsko a  Lotyšsko, které před bankrotem zachraňovaly evropské 
instituce a  IMF. Tzv. Troika – ECB, Evropská komise a  IMF poskytly těmto nečlenským 
zemím EMU překlenovací úvěry. Reakcí EU, resp. jejích zemí byly různé záchranné balíč-
ky. Vše pod zorným úhlem solidarity a soudržnosti, tedy principiálního přístupu evropské 
integrace. A také v konturách strukturálních a institucionálních disparit mezi jednotlivý-
mi ekonomikami (Talani 2016; Kučerová 2010: 126–127) provázející evropskou integraci 
od samého počátku a trvající dodnes i ve srovnání s původními členskými státy. EU je stále 
heterogenní i přes šedesát let probíhající integrace a miliardám investovaným do vyrovná-
vání regionálních a strukturálních rozdílů.

Je to ostatně další z důvodů tak tvrdých projevů fi nanční krize, protože v roce 2008 nešlo 
jen o přelití „americké“ krize, ale souběh více strukturálních problémů (Menéndez 2013). 
Jde o opakované a vlastně stále přehlížené chyby fi skální politiky jak na úrovni členských 
států, tak v rámci EMU. Ačkoliv byla jasně formulována přístupová kritéria pro EMU, má-
lokterý stát je plnil beze zbytku. Existoval sice Pakt stability a růstu, nicméně sankční režim 
skončil na nejnižším stupni (projednávání v Komisi případu vyššího defi citu Portugalska 
v roce 2000). Prošlo i záměrné porušení Paktu Chiracovou Francií roku 2003, v roce 2005 
byl dokonce pakt zmírněn (Kučerová 2010). Strukturálním problémem je tedy méně trans-
parentní politické rozhodování a řízení založené na konsensu, do jisté míry i na klientelismu 
mezi zástupci jednotlivých zemí.
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Krize prohloubila stávající asymetrii výkonnostní, strukturální a  institucionální mezi 
jednotlivými ekonomikami, kdy konkurenceschopné a exportně založené ekonomiky cent-
ra byly schopné dlouhodobě konsolidovat své rozpočty, dosahovat aktivní bilance obchodu, 
díky čemuž byly makroekonomicky stabilizované. Oproti tomu země Středomoří, z  eko-
nomického hlediska patřící k periferii výkonnosti EU, nebyly schopné dostát požadavkům 
zdravých fi nancí (Talani 2016; Hall 2016; Kučerová 2014). Důvodem byly strukturální ne-
dostatky sektorového zaměření, volnější hospodářské politiky a do jisté míry již zmiňovaný 
postoj free riders (Dabrowski 2010), tedy spoléhání se na systém, v němž se mé chyby ztratí 
a náklady mého selhání ponesou i ostatní.

V  průběhu krize Eurozóny se vyprofi lovala skupina zemí PIGS (dle počátečních pís-
men názvu státu, tedy Portugalsko, Irsko, Řecko a Španělsko), což byly ekonomiky nejvíce 
zasažené krizí. Jejich struktura ekonomik zaměřená především na cestovní ruch a na něj 
navazující další odvětví byla krizí nejvíce postižená. Připočteme-li k tomu nezodpovědné 
fi skální hospodaření, problémy jejich bankovního sektoru, bylo ložisko krize eurozóny jas-
né. Ale díky liberalizovanému pohybu kapitálu v  rámci vnitřního trhu své tučné podíly 
v řeckých a španělských bankách měly banky německé, francouzské atd., takže se tyto pro-
blémy začaly rychle přelévat v rámci celé EMU, resp. i EU. A protože se jednalo o hlubokou 
strukturální krizi, problémová skupina zemí se začala rozšiřovat na PIIGSS o další státy Jihu 
jako Itálie či Slovinsko (Kučerová 2014: 26). Při analýzách vývoje EU v době krize Eurozóny 
došlo ke značnému žurnalistickému zjednodušení, kdy EU byla pracovně rozdělena na „pro-
blematický Jih a fungující a disciplinované tahouny Severu“.

Výsledkem byla nejhlubší ekonomická krize od  70. let a  byla doprovázena i  vzestu-
pem národního konzervatismu v  západní Evropě mj. jako reakce na  bolestivé dopady 
globalizace. Příkladem je rozevírání ekonomických nůžek mezi vzdělanostními, inovač-
ními, a tudíž i výkonnostními centry a periferií s tradiční výrobou či dokonce zastaralým 
průmyslem; „ohrožení národních hodnot“ zvýšenou migrací, včetně legální migrace – 
pracovní, studijní, samozřejmě uprchlickou krizí, kdy nedostatky materiální stability 
jsou vytlačovány tzv. kulturní válkou o  „tradiční hodnoty“; nakonec taktéž identitární 
otázky, rostoucí nacionalismus nejen v populaci, ale bohužel i mezi politiky. Přestal pla-
tit Putnamův model two-level-games, analogicky i Moravcsikova koncepce vícestupňovité 
integrace, kdy evropská a národní úroveň politiky se prolínají a mohou vlastně pomoci 
prosadit nové věci buď na  jedné či na druhé úrovni (Kučerová 2010: 77–78). Naopak se 
prosadil styl politics against policy, v němž politici, často i celé národní vlády se vymlouva-
jí na EU a mobilizují voliče proti ní (Schmidt 2019). Nacionalismus vůči Evropské unii se 
zatím plně prosadil v Británii, ale pokusy o prosazení národních zájmů na úkor evropské 
integraci se objevují již delší dobu, ovšem fi nanční krize a z ní propuknuvší hluboká mak-
roekonomická krize se stala proto živnou půdou nacionalismu, podobně jako následující 
migrační krize.
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Migrační krize

Evropa, Evropská unie jako celek čelí již dlouhou dobu silné imigraci, někdy i maso-
vé. Podobně jako jiné vyspělé ekonomiky, v případě Evropy podobně jako u Kanady hraje 
migrantům v rozhodování skutečnost nejen stability politické, ekonomické, ale i vysoké so-
ciální ochrany. Byť, jak se ukázalo právě v této poslední vlně, jde často o velmi zkreslené 
až vyfabulované informace o výši a  typech sociálních garancí (Kučerová 2020: 509). Tzv. 
evropská migrační krize začala se výrazněji projevovat v roce 2014 ovšem s těžištěm v letech 
2015 a 2016. I tento vývoj přispěl k rozdílným názorům a přístupům jednotlivých zemí EU. 
Polarizace postojů byla v souvislosti s problémem imigrace výraznější než u fi nanční krize, 
kde přece jen míra solidarity byla vyšší. V tomto případě totiž byly akcentovány národní 
hodnoty, jejich obrana před „nájezdníky z  jiných kultur a  náboženství ohrožující evrop-
ské hodnoty“. Růst xenofobie, populismu a  nacionalismu je hlavním dopadem této krize 
(Modebadze 2019). Největšími odpůrci imigrace a pozdějších kvót byly nejen nárazníko-
vé státy ve Středomoří, Černém moři, ale i ve své podstatě tranzitní středoevropské země 
Visegrádu a Rakouska.

V roce 2015, kdy do Evropy přišlo na 1,5 až 1,8 milionu uprchlíků (FRONTEX 2019), 
vyvrcholily spory mezi členskými státy EU o formě řešení, protože celkově země EU při-
jaly v roce 2015 přes 1,25 mil. žádostí o azyl, ovšem jen některé státy byly žádány o přijetí. 
Je zajímavé, že pro 60 % všech uprchlíků na světě poskytuje útočiště jen deset států, z toho 
naprostá většina z Evropy (Eurostat 2016).

Základním impulsem masové imigrace do EU bylo tzv. arabské jaro zažehnuté v prosin-
ci 2010 nešťastným sebeupálením šikanovaného prodavače zeleniny v Tunisu, který neměl 
oprávnění ke svému obchodu – tedy vítězství byrokracie nad pracovním zájmem. Revoluční 
hnutí zachvátilo více zemí Severní Afriky a Blízkého východu a bylo tak prudké a rozsáh-
lé, že Evropa patrně čelila poprvé ve své historii tak silnému proudu imigrace/uprchlictví. 
Velmi významnou zdrojovou zemí migrace je Sýrie sužována občanskou válkou již od roku 
2011, kde se usadili i  příchozí islamisté z  Asie a  Evropy, aby vytvořili tzv. Islámský stát. 
Výsledkem je neustávající exodus Syřanů. Nicméně tzv. stabilní Pákistán vedle nestabilního 
Iráku jsou dalšími zdrojovými regiony emigrace často směřující do Evropy. K tomu je třeba 
připočítat ekonomické migranty z dalších zemí Afriky či Asie, často se maskující za válečné 
uprchlíky hlavně ze Subsaharského prostoru (Kovářová 2018: 822). Neblahou úlohu v tom 
sehrály i převaděčské gangy specializující se na přepravu zájemců o Evropu a její sociální 
vymoženosti. Současná praxe je institucionalizována v  tzv. migračním průmyslu (Castle-
Miller 1998: 284) hledící si pouze maximalizace zisků bez ohledu na  rizika transportu 
migrantů přes moře. Bohužel během této krize zahynuly tisíce lidí. Pašeráctví vynáší, ostat-
ně jako vždy. V tomto případě odhady zisků pašeráckých gangů jsou běžně odhadovány na 3 
až 4 mld. USD, ale jen v roce 2015 minimálně 6 mld. dolarů (Kučerová 2020: 511).

Uprchlická krize více či méně po roce 2017 pominula: jestliže v roce 2015 mluvíme mini-
málně o 1,5 mil. uprchlíků, v roce 2017 již „jen“ o 205 tis., o rok později o 150 tis. (Eurostat 
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2019). Migrace z dosud problematických regionů pro Evropu sice zeslábla ještě před pande-
mií COVID, nicméně tyto regiony budou zdrojovými oblastmi migrace i nadále. Migrační 
krize v  Evropské unii nicméně odhalila neochotu mnoha členských zemí být solidární 
s ostatními, populismus, vzkvétající nacionalismus. Je to přesně další příklad politics against 
policy (Schmidt 2019).

Brexit

Postupem doby se Brexit začíná jevit jako samostatná krize Evropské unie, protože vy-
jednávání o  podmínkách Brexitu je náročnou zkouškou pro obě zainteresované strany, 
Británii i EU. Brexit je výsledkem referenda, které vyhlásil tehdejší britský premiér David 
Cameron, aby uklidnil tradiční voliče torryů, které Konzervativní straně stále více odebí-
rala Strana nezávislosti Spojeného království (United Kindom Independence Party, UKIP), 
jejímž hlavním programem bylo vystoupení Británie z  EU. Cameron před volbami 2014 
slíbil vypsat referendum o britské budoucnosti v EU nejpozději do dvou let, aby uklidnil 
své voliče. Sice mu tento tah vyšel, Konzervativní strana byla potvrzena ve vládě a on jako 
premiér pokračoval, ale cena byla příliš vysoká. UKIP s Nigelem Faragem v čele napnula své 
síly k mohutné kampani pro odchod z Unie (Leave the EU), zatímco Cameron svou kampaň 
pro setrvání (Remain in the EU) zanedbal. Připočteme-li k  tomu řadu negativních faktů 
vyplývajících ze zapojení do integrace postihující britskou ekonomiku a společnost, koktejl 
argumentů pro odchod z EU byl docela silný.

Důvody nespokojenosti britských voličů byly mnohé, ale čtyři z nich nepřehlédnutelné. 
Identitární problém Britů v kontextu evropské integrace, kteří dodnes vyznávají politiku 
tzv. skvělé izolace (splendid isolation) Benjamina Disraeliho z poloviny 19. století. Ostatně 
Britové se v 50. letech odmítli zúčastnit evropské integrace a když vstoupili do Evropských 
společenství v roce 1973, hned v roce 1975 uspořádali první referendum o zvážení svého 
členství (Kučerová 2018: 869-80). Britové se nikdy neztotožnili s ideami evropské integrace 
(Phinnemore 2016; Geoghegan 2016: 3).

Dalším umocňujícím faktorem se staly dopady globální fi nanční krize na London City, 
a tak i vlastně celou ekonomiku Británie (Th ompson 2017: 434). London City se totiž do té 
doby podílel na  celobritském produktu 25 %, takže celkový ekonomický pokles byl mar-
kantní. O to více Britové nevraživě sledovali sérii opatření monetárních i fi skálních v EU, 
které měly neutralizovat krizi Eurozóny (Kučerová 2018: 870). Jediným výsledkem byl další 
nárůst euroskepticismu (Giff ord, 2016: 779).

Třetím pociťovaným problémem pro část britské společnosti byla rostoucí imigrace, byť 
převážně pracovní, ale i sociální. Za prvé je třeba uvést, že premiér Tony Blair v roce vý-
chodního rozšíření otevřel britský trh práce pro nové členské státy (pouze tři země EU tak 
učinily, a sice Spojené království, Irsko a Švédsko), totéž i pro Rumuny a Bulhary o tři roky 
později. Další vlna imigrace přišla ze strany zemí PIGS v průběhu krize a  tamní exploze 
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nezaměstnanosti (Kučerová 2018: 871). Zvláštním faktem je, že Britové se začali vymezovat 
proti evropským imigrantům, zatímco lidé z bývalých částí Britského impéria jsou přijímá-
ni snadněji. Roli v tom sehrála nedostatečná znalost angličtiny, Brexit je tedy i jazykovým 
důvodem. Ačkoliv je Británie kriticky závislá na  dovozu mnoha profesí, včetně těch vy-
soce kvalifi kovaných jako jsou lékaři, zdravotníci obecně, IT experti, ustálilo se v britské 
společnosti přesvědčení, že migranti vykonávají jen nekvalifi kované práce. A UKIP přišla 
s geniálním sloganem: „migranti nám berou práci“. Na to mnoho voličů slyšelo, aniž by se 
snažili zjistit si realitu, kdy tyto podřadné práce žádný Brit nechce vykonávat, takže je jen 
na migrantech. Ostatně situace v britských obchodech v posledních dvou letech tomu na-
svědčuje – chybí nejen zboží, ale i řidiči, kteří by ho přivezli.

Posledním nebo spíše prvním, hlavním argumentem pro odchod byly odvody Británie 
do  společného rozpočtu EU. Je nepopiratelné, že Británie díky své výkonnosti odváděla 
do Bruselu mnoho, byla druhým největším čistým plátcem po Německu. Je ale také pravda, 
že Margaret Th atcher domluvila v  roce 1984 možnost slev na  povinných odvodech, kte-
rou všichni britští premiéři pak poctivě využívali. Nicméně populistické výroky, že místo 
do Bruselu půjdou tyto peníze do zdravotnictví, zabraly. Zvláště pak, když Boris Johnson 
otevřeně a opakovaně lhal o výši příspěvků (Kučerová 2018: 871–872).

Svou roli v rozhodnutí sehrály i další faktory vývoje společnosti. Změna demografi cké 
struktury ve prospěch rostoucího množství seniorů vedoucí k neudržitelnosti stávajícího 
sociálního systému. Roste-li počet seniorů, roste logicky i jejich elektorát, a tedy jejich re-
álná politická síla. Senioři se hůře orientují v překotném vývoji nejen technologií, ale třeba 
i mezinárodních vztahů v souvislosti s globalizací. Dochází tak k polarizaci společnosti, kdy 
kosmopolitní liberálové měst si nerozumí s venkovským, nebo méně vzdělaným či starším 
obyvatelstvem více ovlivněným rostoucím nacionalismem. Na výsledku referenda přitom 
můžeme sledovat, že čím starší voliči byli, tím spíše hlasovali pro odchod Británie. Oproti 
tomu mladá a městská společnost hlasovala zhruba ze tří čtvrtin pro setrvání, zatímco ve vě-
kové skupině nad 65 let to byla pouhá třetina (Rákosník 2021). Není to samozřejmě pouze 
britské specifi kum – tyto změny voličských preferencí se projevily v  prezidentské volbě 
Donalda Trumpa, Jarosława Kaczyński v Polsku a Viktora Orbána v Maďarsku. V podsta-
tě jde o strukturální konfl ikt, kdy krize s sebou přináší mj. mezigenerační napětí, protože 
zájmy starších jsou v rozporu s mladší generací. Ovšem názorové vyhranění britské spo-
lečnosti v  referendu bylo poměrně vyšší v  rámci jednotlivých zemí Spojeného království, 
především ve Skotsku, Gibraltaru a Severním Irsku, kde naopak zvítězili příznivci členství 
v EU (Kučerová 2018: 868–869).

Původní předpoklady počítaly s velkými ztrátami pro Evropskou unii, s menšími pro 
samotnou Británii. Negociační proces ale poukázal na  naprostou nevědomost až naivitu 
Britů, kteří nepředpokládali tvrdé vyjednávání ze strany EU vedené Michel Barnierem (poz-
ději napsal o vyjednávání knihu s příznačným názvem My Secret Brexit Diary: a glorious 
illusion) a hlavně počet položek, na kterých se musely obě strany domluvit. Nutno dodat, 
že pět let po referendu je britská společnost stále polarizována: 45 % respondentů potvrdilo 
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správnost rozhodnutí oproti 44 %, které vnímají výsledek referenda stále za špatný. Kromě 
toho 13 % z původních voličů pro variantu zůstat dnes hodnotí rozhodnutí odejít za správné 
(Redfi eld – Wilton Strategies 2021). Celkově se poměr odpůrců a příznivců členství Británie 
nezměnil – i v červnu 2021 je to 52 % ku 48 %, což do značné míry Brexit legitimizuje.

Pandemie a kombinace dalších krizí

Na  začátku roku 2020 zasáhla svět pandemie viru SARS-COVID-19 (dle vyhlášení 
WHO), kdy jako pacient 0 byl označen nakaženým již na  konci roku 2019. Jako mnoho 
předcházejících epidemií/pandemií chřipky se tento virus začal šířit z Číny, tentokráte ale 
s významnými riziky. V první řadě se projevila jako alarmující jeho virulentnost, pak i zdra-
votní průběh, míra smrtnosti, případně zdravotní komplikace a následky, a  to nejen pro 
chronicky nemocné, ale i pro zdravé a mladé pacienty.

Rozvoj pandemie je pro Evropu sice vnějším atakem, velmi nečekaným, proto proti němu 
neexistovala adekvátní ochrana ex ante, ale nastavením svých politik byl prostor Evropy 
a Unie pro šíření viru ideální. Liberalizace pohybu osob nejen v rámci Schengenu, ale celé 
EU či dalších přidružených zemí doplněná masovou dostupností letecké dopravy zvyšuje 
intenzitu šíření jakýchkoliv nakažlivých nemocí. Oproti předcházejícím analyzovaným kri-
zím se v tomto případě nejedná o strukturální problémy EU, neboť zdravotnická politika 
patří mezi pouze koordinované, tzn. v plné kompetenci členských států. Faktem ale je, že ře-
šení na komunitární úrovni ukázalo slabiny a nedostatky kompetenčního typu evropských 
institucí (Webber 2019), což je třeba do budoucnosti změnit a posílit. Ostatně Evropské stře-
disko pro prevenci a kontrolu nemocí dlouhodobě varovalo před na akutní hrozbou šíření 
viru na území EU již v lednu 2020 (ECDPC 2020), ovšem marně. Přesto je nástup pandemie 
a z ní vyplývající další krize ekonomické a sociální je evidentním příkladem příletu černé la-
butě, tedy něčím nenadálým, nepředpokládaným ve svém rozsahu a dopadu. Ale vynucené 
změny ve fungování státu, mezinárodních vztahů, ekonomiky, společnosti o metafoře černé 
labutě vypovídají dost výrazně.

Razantní nástup epidemie vedoucí ke  globálnímu rozšíření, a  tudíž k  pandemii, stále 
vysoce rizikový průběh pro mnohé nakažené si vynutil řadu neobvyklých právních a ekono-
mických opatření vedoucích až k lockdownu ekonomik. K něčemu historicky neznámému, 
k nastavení ekonomik či státu jako takovému, které nikdo nezažil. Ekonomické i sociální 
dopady jsou naprosto ojedinělé. Svět i Evropa jsou od začátku roku 2020 v kombinované 
globální krizi propojující pandemii s lockdownem a informační krizí, kdy bují konspirační 
teorie, šíří se fake news a narůstá vliv sociálních sítí.

Lockdown neboli uzamčení ekonomiky byl spojen s  uzavřením především sektoru 
služeb, který se ve vyspělých ekonomikách podílí kolem 70 % na zaměstnanosti i na tvor-
bě produktu. Znamená to, že uzavření služeb včetně školství se dotklo naprosté většiny 
obyvatelstva. A také výnosů do státního rozpočtu či zaměstnanosti. Hlavním postiženým 



20 | STAŤ / ARTICLE

segmentem lockdownu v EU jsou malé a střední podniky tvořící až 99 % všech fi rem v EU, 
protože je trápí nízká likvidita, rostoucí míra insolventnosti a masové propouštění pracov-
ních sil, zbytečná byrokratická zátěž (Mastantuono – Cebre 2020), nicméně hlavní obětí 
lockdownu jsou školáci a studenti. Ekonomické náklady jsou řešitelné, byť s rizikem me-
zigeneračního přenosu nákladů, obávám se ale, že sociální dopady budou řešeny ještě léta 
po pandemii v rámci dotčených generací. Mluvíme zde nejen o sociálních problémech, ale 
psychologických, vzdělanostních, vztahových.

Také je třeba zmínit dopady na  integrační dynamiku. Byly obojího typu, jak růst ná-
rodního egoismu, pardon unilateralismu, tak i  vytváření mnohých nástrojů na  zmírnění 
především ekonomických dopadů krize. Samozřejmě, že Komise jako hlavní orgán politik 
iniciovala a koordinovala spolupráci členských zemí, snažila se zajistit nedostupné zdravot-
ní pomůcky (Plevák 2020). Ovšem role a kompetence Komise jsou limitované. Pandemická 
krize přispěla k další diferenciaci členské základny – každý stát přistupoval k řešení pande-
mie různě, proto i makroekonomické či sociální dopady budou různé. Jedná se stále o živý 
problém, uvidíme, jak dopadne.

3 / Empirická část: verifi kace či falsifi kace předpokladů obou konceptů

Evropská unie je komplexním systémem vnitřně uspořádaným soustavou politik a kom-
petencí. Může být fatálně narušen marginálií jakéhokoliv typu, tedy černou labutí, ale 
u sledovaných krizí, kterými si EU prošla, případně stále prochází, nesedí některé atribu-
ty. Co se týče globální fi nanční krize a pozdější krize Eurozóny, ty nebyly marginálními 
problémy, ale zásadním přelomem ve  fungování fi nančního sektoru díky souběhu více 
fundamentálních změn, a  to nástupem informační revoluce a  vznikem nástrojů jako in-
ternet-banking a internet-investing. A zároveň liberalizací fi nančního sektoru, tzn. snížení 
dohledu centrálních bank nad komerčními subjekty. To vše vedlo k nezodpovědnému ob-
chodování s fi nančními produkty a parazitování na celku (princip free rider).

Připočteme-li k  tomu i nezodpovědnost některých členů EMU v souvislosti s nedodr-
žováním podmínek Paktu stability a  růstu, případně s  dlouhodobým falšováním svých 
makroekonomických indikátorů, pak krize Eurozóny nemohla být důsledkem nahodilých 
událostí, ale šlo o zásadní systémovou chybu. Ani koncept chaosu (žádný zdánlivě nepatr-
ný stimul), ani černá labuť (nic nepravděpodobného, naopak očekávatelného). Znamená to 
tedy, že se v tomto případě nepotvrdil ani jeden z uvažovaných konceptů. Krize Eurozóny 
byla strukturální krizí. Hlavně ale předvídatelnou. Migrační krize v Evropě je kombinací 
vnějšího efektu (arabské jaro jako spouštěcí mechanismus, válka v Sýrii atp.) a vnitřního na-
stavení politik EU, protože její institucionální prostředí staví především na solidaritě. Nešlo 
tedy o nahodilé změny jako imanentní charakteristiky chaosu. Arabské jaro vypuklo z ne-
nadálého impulsu s dominovým průběhem jako reakce na zoufalý čin tuniského prodavače 
– pak bychom osobní tragédii jedince jako efekt motýlích křídel mohli označit. V každém 
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případě ale šíření protestů na  Blízkém východě či v  severní Africe odpovídalo konceptu 
chaosu – ne pro chaotický průběh, ale protože byla splněna podmínka komplexity institu-
cionálního i politického systému (islám jako hlavní spojující charakteristika, autoritářské 
režimy, rostoucí chudoba a beznaděj obyvatel, jejich sociální exkluze) s vnitřní dynamikou 
vývoje. O  principu černé labutě napak uvažovat nelze, a  to ani zorným úhlem Evropské 
unie, protože o nepravděpodobný nárůst migrace nešlo.

Brexit je jednoznačně příletem černé labutě i  přes všeobecné povědomí o  britském 
euroskepticismu. Přece jen odchod z  integračního celku byl vnímán jako vysoce neprav-
děpodobný, a to i prakticky polovinou britské voličské základny. Brexit přináší podstatné 
změny ve fungování systému evropské integrace, mezinárodního obchodu, mezinárodního 
práva apod. Dopady na společnost a mezinárodní vztahy jsou razantní.

Pandemie byla jednoznačně vnějším atakem, velmi nečekaným, proti němuž neexistovala 
jakákoliv obrana ex ante, tedy příletem černé labutě. Šíření infekce napomohl i liberalizo-
vaný pohyb osob v rámci nejen Schengenu, ale vysoká dostupnost letecké dopravy zvyšuje 
intenzitu šíření jakýchkoliv nakažlivých nemocí. Právě prakticky volné cestování stálo za tak 
dramatickým rozšířením původní čínské epidemie v pandemii. Zcela určitě můžeme nástup 
pandemie označit za  přílet černé labutě – jednalo se o  nenadálý atak nepravděpodobné-
ho rozsahu (dřívější pandemie byly více lokalizovány, lépe zvládnutelné a méně devastující 
populaci a ekonomiky) a tento úder vedl k zásadním dopadům na fungování společnosti, 
ekonomiky, mezinárodních vztahů.

Bohužel nelze hovořit jen o pandemii, přesnější jako o pandemické krizi, která je no-
sitelem dalších krizových momentů. Jedná se tedy o kombinovanou krizi se synergickým 
efektem. Lockdowny nařízené vládami mnoha států vedly k vypnutí ekonomik, omezení 
cestování včetně přepravy zboží, což přivedlo mnoho fi rem k bankrotu. Fiskální stimuly 
vlád postiženým subjektům se naopak staly začátkem dluhové spirály, ale také paradox-
ně i  rostoucí infl ace, neboť odložená poptávka v  době prvního lockdownu na  jaře 2020 
a následujícího dalšího uzamčení ekonomik na přelomu let 2020 a 2021 si vybírá svou daň 
ve zvýšené poptávce prakticky po čemkoliv, což je jasný proinfl ační tlak. Rostoucí ceny vstu-
pů jako surovin, polotovarů v globálním měřítku, včetně rostoucích mzdových nákladů jsou 
doplněny politikou kvantitativního uvolňování státními institucemi (různé typy státních 
kompenzací za lockdown). Tak hluboká deprese nepostihla světovou ekonomiku od 30. let 
20. století. 

Ke  kumulaci problémů na  úrovni celospolečenské krize je třeba připočíst informační 
krizi, která nezačala až s pandemií, jen se prohloubila. Konspirační teorie, fake news – to vše 
je spojeno s nárůstem sociálních sítí umocněných lockdowny a home offi  ce. 

Pandemická krize vedoucí k lockdownům ekonomik se stala bezprecedentním zásahem 
do demokratického vývoje v globálním měřítku, protože činnost a kompetence parlamentů 
byla minimálně transformována ve  smyslu posílení výkonné moci vlád; došlo k omezení 
základních demokratických práv občanů – např. zákaz shromažďování, vycházení, vol-
ného pohybu osob, omezený přístup ke vzdělání apod. Na druhou stranu se ale zrychlila 



22 | STAŤ / ARTICLE

digitalizace ekonomik a státní správy (Afsahi a kol. 2020: v). Pandemie způsobila v rámci 
celé EU korozivní efekty na některé již ohrožené demokratické instituce, ale jen čtyři člen-
ské státy porušily během vyhlášeného stavu nouze některé demokratické normy (Lürhmann 
et al. 2020).

Pandemická krize současnosti je výrazem bezkonkurenčního stress testu liberálních 
demokracií procházejících krizemi posledních let (Guasti 2020: 48), což se týká i  více 
evropských států. Pandemie se totiž stala příležitostí pro posílení moci politiků, ale na dru-
hou stranu nabízí i možnost odmítnout populismus a ukázat odolnost demokracie (Guasti 
2020: 49). 

4 / Vývoj v EU v reakci na krize

Říká se, že každá krize může sice být konečnou, ale také, že krize může znamenat počá-
tek nového (Guasti 2020: 57). Buď obrátí pozornost zcela novým směrem, anebo jen umocní 
dřímající změny, ke  kterým se společnost chystá. Pro současnou situaci v  Unii platí obé. 
Nejen členské země, ale i samotná EU připravila či již implementovala řadu změn, které jsou 
jednoznačně reakcí na krize, ale zároveň využívá „revolučního kvasu“ k prosazení strate-
gických cílů, někdy i zdánlivě nesouvisející se současnými problémy – viz např. Green Deal 
o uhlíkové neutralitě do roku 2050.

Finanční krize a  krize Eurozóny si vyžádala mimořádné kroky ze strany evropských 
institucí, protože vývoj byl natolik překotný, že několika zemím EU hrozil reálně bankrot. 
Krize Eurozóny byla jednoznačně dluhovou krizí, tedy subjektivně způsobenou (Copelovitch 
– Frieden – Walter 2016: 815). Reakcí Unie a  jejích členských států byly záchranné balíč-
ky, které odvrátily bezprostřední bankroty. To je spojeno s  působením Troiky ve  složení 
ad hoc této situace: Evropská komise, Evropská centrální banka a  Mezinárodní měnový 
fond. V květnu 2010 byl pro země EU založen jako dočasný nástroj řešení krize European 
Financial Stability Facility (EFSF) s cílem jejich ochrany před destabilizací a zadlužováním. 
O dva roky později byl EFSF nahrazen Evropským stabilizačním mechanismem (ESM), tzv. 
Eurovalem. Jedná se opět o záchranný fond pro země EMU.

Byla přijata i  další opatření ECB, především v  souvislosti s  dohledem nad národními 
bankami, které musely projít tzv. stress testy, aby se zjistila jejich odolnost proti otřesům 
fi nančního trhu. Určitým mezníkem bylo přijetí Fiskálního paktu v únoru 2012 pro všechny 
státy EU, tedy nejen EMU. Signovalo jej z tehdejších 27 států 25. Stranou zůstala Británie 
a Česká republika, ačkoliv rozhodnutí českého parlamentu bylo podepsat. Trvalo nicméně 
dalších 6 let, než se Česká republika skutečně připojila. Fiskální pakt byl připraven jako 
komplexní nástroj na zajištění makroekonomické stability včetně sankčního režimu při ne-
dodržování pravidel členskými státy. Dalším pilířem funkční EMU je bankovní unie, která 
byla zřízena v  prosinci 2013 a  jejímž cílem je stabilizace bankovního trhu, jeho činnosti 
a zabránění možných insolvencí bank. 
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Není nutné zde uvádět všechny nástroje, kterými instituce EU reagovaly na  fi nanční 
a bankovní krizi. Ale tento výčet ilustruje aktivitu Unie v dané oblasti a je pravda, že to vše 
přispělo ke zvýšení odolnosti evropského fi nančního sektoru.

Celkově lze říci, že dopady krize Eurozóny byly mimořádné a vedly k posílení integračních 
aktivit, k posílení supranacionalismu, neboť mezivládní řešení nemohlo fungovat – každý 
členský stát hasil vlastní požáry se silnou recesí. Efektem krize bylo posílení pozice některých 
integračních institucí – především Komise čili nadnárodního orgánu, ale i ECB jako plně 
suverénní instituce. Přesto ale hlas jednotlivých zemí zcela nezapadl – Německo, Francie 
či Itálie byly těmi, s nimiž ECB částečně konzultovala své kroky, ačkoliv má plnou fi nanční 
a rozhodovací nezávislost! Princip spolupráce a solidarity se stal opětovně hlavním mottem. 

Navíc účast na jednotlivých aktivitách nebyla nadnárodně rozhodována, ale procházela 
schvalovacím procesem v rámci národních parlamentů, což se promítlo často do obstrukcí. 
I přes evidentní slabost EMU, která byla především politickým projektem, a tudíž se nehle-
dělo přísně na plnění kritérií vstupu, a proto krize Eurozóny byla tak hluboká a vleklá, lze 
říci, že idea společné měny slavila úspěch, neboť i během krize se EMU rozšířila o další čtyři 
členy.

Migrační krize je zdlouhavým problémem Evropské unie, neboť od 90. let setrvale selhá-
vají pokusy o sjednocení postupu vůči migrantům, o vytvoření společné azylové politiky. 
Vše ztroskotává na individuálním národním řešení – státy se nechtějí vzdát své autority při 
rozhodování o přijetí/nepřijetí cizinců na své území a do svého právního a sociálního řádu. 
Na začátku občanské války v Sýrii a  také v počátku migrační vlny byly některé evropské 
země v klidu a neměly problémy imigračním řízením. Ovšem od roku 2014 začalo na mig-
račních cestách přituhovat. Přesto se mezi občany Unie zvedla vlna solidarity, nikoli však 
tak mezi členskými státy. Jednou z prvních reakcí bylo posílení hraniční kontroly na krajích 
území EU, snaha odlehčit nárazníkovým státům ve Středomoří. V roce 2016 se transfor-
movala Evropská agentura pro vnější hranice na  tzv. FRONTEX, agenturu pro ochranu 
vnějších hranic, včetně pohraniční a pobřežní stráže. Posilovalo její personální i fi nanční 
zabezpečení (viz European Agenda on Migration: Securing Europe‘s External Borders 2015). 
Komise přišla v  dubnu 2015 s  ideou povinné relokace žadatelů o  azyl (návrh tzv. uprch-
lické a migrační kvóty), aby nárazníkové státy měly odlehčeno (Refugee Crisis – Q&A on 
Emergency Relocation 2015). To ale řada států v čele se středoevropskými zeměmi odmítla, 
v důseldku čehož na ně Komise podala žalobu.

Zatímco fi nanční krize členské státy spíše semkla, migrační je naopak rozdělila. Za prvé 
odbojné země odmítající přijmout jediného migranta/uprchlíka, za  druhé soudní žaloby 
na členské státy. Argumenty proti migrantům jsou vlastně vedeny v nacionalistickém, popu-
listickém duchu. Dopad na integrační vývoj je zde spíše negativní, ale posílení FRONTEXu 
je vlastně pozitivní integrací (pozitivní ve smyslu nárůstu; vytváří se nové instituce či stupně 
integrace) a také posílení solidarity mezi členskými státy.

Brexit jako specifi cká krize samotného procesu evropské integrace začal být řešen praktic-
ky okamžitě po zveřejnění výsledků referenda. Na straně Británie výměnou na premiérském 
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postu, neboť David Cameron okamžitě odstoupil kvůli nesouhlasu s Brexitem. Nahradila jej 
Th eresa May, která sice také litovala odchodu Británie z evropských struktur, ale vyjádřila 
se, že musí naplnit vůli britských voličů. A také tak učinila, když v březnu 2017 aktivovala 
čl. 50 Smlouvy o EU, čímž začal ofi ciálně proces britského odcházení z Unie. Teprve v lis-
topadu 2018 byla potvrzena Evropskou radou dohoda o vystoupení. Původně měl odchod 
Británie nastat přesně dva roky po aktivaci článku, ovšem negociační proces se zadrhával, 
takže Británie musela dvakrát požádat o prodloužení lhůty. Problém byl na  jedné straně 
v nepřipravenosti britské politické scény a šokující zjištění, co vše je třeba rozdělit a vyjednat 
tak, aby ke zdárnému rozchodu mohlo dojít. Na straně druhé, evropští politici prokázali mi-
mořádnou věcnost, a i tvrdost při vyjednávání, s čímž Britové nepočítali. První fáze Brexitu 
byla ukončena reálným vystoupením Británie z EU k 31. lednu 2020, čímž nastala druhá 
fáze, v níž se jednalo o budoucím vzájemném partnerství, tedy ještě šlo přechodné období, 
které bylo ukončeno tzv. Silvestrovskou dohodou. Sporných bodů bylo více, namátkově ty 
nejzávažnější – otázka vztahu Severního Irska a Irska jako člena EU, jejich vzájemný pohra-
niční a obchodní styk; otázky pohybu kapitálu; pohybu a zaměstnávání osob včetně studia.

Brexit podle mnohých euroskeptiků měl být ouverturou dalších exitů – Polexit, Czechexit 
apod., ale pravděpodobně složitost vyjednávání a  poměrně vysoké náklady Británie po-
ukázaly na  limity nacionalistických představ o  tzv. svobodě a  take back control, což bylo 
hlavní a velmi úspěšné heslo v Brexitové kampani. Velmi intenzivní jednání vedla k uzavře-
ní „Štědrovečerní dohody“ o shodě na znění fi nální dohody (stalo se tak 24. prosince 2020), 
která ukončila čtyři a půl roku trvající tvrdá vyjednávání. Ukončení vzájemných vztahů de 
iure umožnila „Silvestrovská dohoda“, když byla dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU 
a Spojeným královstvím zveřejněna 31. prosince 2020 v Úředním věstníku Evropské unie, 
čímž nabyla právní platnosti.

Brexit znamená těžkou ránu pro integrační proces, nicméně v rámci evropských institucí 
a členských států vedl ke zvýšené koordinaci a kooperaci, neboť jednotný postoj „Bruselu“ 
vůči „Londýnu“ se evidentně vyplatil. Přesto ale je Brexit vnímán jako ztráta pro obě strany, 
byť nyní po ekonomické stránce jsou náklady Brexitu výrazně vyšší na straně Británie.

Pandemická krize byla opravdu velkým zásahem do jinak cekem standardního vývoje 
Evropské unie, nutno dodat, že prakticky od  samého počátku se Komise snažila zajis-
tit zdravotnický materiál, jehož výskyt byl kritický. A  vyšly vlastně najevo nedostatky 
v  zajištění strategických nástrojů, pomůcek. Jednalo se o  důsledek vývoje ekonomické 
globalizace, v jejímž duchu se nelukrativní výroby outsourcují jinam. Přišel čas na přehod-
nocení extra liberálního přístupu, kdy ekonomicky a technologicky nezajímavá výroba je 
přenášena do méně vyspělých zemí. A pak chybí základní primární potřeby typu dezinfek-
ce, roušek. Jeden z prvních kroků Komise tedy byla cesta k posílení strategické autonomie 
(Novotná 2021). Jedná se o takový stav ekonomiky, společnosti, v tomto případě EU, kdy 
klesá její kritická závislost na dovozu strategických komodit. Nejde o soběstačnost v plné 
míře, nejde o plnou nezávislost, ale jde o takový stav, který umožňuje Unii se v dané ob-
lasti chovat autonomně, tzn. bez ohledu na  limitující faktory. Jde o  správné propojení 
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mezi liberálním pohledem na obchod, protekcionismem, národními zájmy, soběstačností 
(Helwig ed. 2021).

Strategická autonomie koresponduje s pojmem bezpečnost, např. energetická či potra-
vinová bezpečnost – je jasné, že nejde o nezávislost, ale o takové nastavení vnějších vztahů, 
které eliminují závislost na jednom dodavateli. A to právě u zdravotnických pomůcek bylo 
porušeno. Problémem strategické autonomie je i distribuce, protože každý stát Unie má jiný 
distribuční klíč. EK i státy podcenily vlastní protekcionismus, protože v případě zdravot-
ních pomůcek nefungoval volný trh.

Další iniciativou Komise z října 2010 bylo založení Zdravotní unie EU kvůli koordinaci 
medicínské práce, dokonce možnost vyhlásit pandemii bez ohledu na WHO, což by vedlo 
k posílení EU v mezinárodních vztazích. V rámci Zdravotní unie byla založena nová in-
stituce EU, a to agentura HERA (Health Emergency preparedness and Response Authority) 
jako jakýsi „inkubátor“ řešení epidemií apod. Z původní Popelky integrace se zdravotnictví 
dostává na úroveň koordinace, přesto je ale velmi citlivou oblastí, která je výrazně spojená 
s  národními zájmy, proto převažuje národní řešení. Ovšem přeshraniční styk, kdy kvůli 
prostupnosti vnitřního trhu je třeba spolupracovat nejen bilaterálně, ale i komunitárně – viz 
nákup vakcín, kdy Komise jednala v zájmu všech členských zemí. Díky tomuto přístupu 
a požadavkům na vakcinaci zhruba poloviny miliardy lidí dosáhla Komise velmi příznivé 
ceny.

Součástí řešení pandemické kombinované krize je i  zásadní změna konstrukce 
Víceletého fi nančního rámce (MFF) na období let 2021 až 2027. Zdravotnická a ekonomická 
krize se plně promítla do nastavení rozpočtu. MFF obsahuje zcela nový fi nanční nástroj, 
tzv. Next Generation, vlastně Plán obnovy Evropy. Jedná se o dočasný nástroj, který posky-
tuje členským zemím bezúročné půjčky. Přesto pandemie bohužel neposunula spolupráci 
k užší či intenzívnější formě. Uzavíraly a uzavírají se hranice, čímž se porušuje plynulost 
Schengenského prostoru. Koordinační mechanismy jsou slabé. Pandemie spíše neposiluje 
integraci (i přes řadu úspěšně dohodnutých opatření), ale v rámci obrany národních zájmů 
naopak posiluje nacionalismus.

Závěr

Vývoj Evropské unie v 21. století procházel a stále prochází opravdu turbulentním ob-
dobím. Unie byla atakována mnoha nepříznivými vnějšími vlivy, ale i řadou vlastních chyb 
vnitřního vývoje. Přesto se zdá, že nepříznivý vývoj přestála především další instituciona-
lizací původně konkrétních opatření. Pro pořádek je ale také nutné nezapomenout na další 
prohlubování integrace a na postupující rozšiřování členské základny. Všechny námi sle-
dované krize byly pro Evropskou unii i její členské státy zásadní a vlastně dosud neznámé 
minimálně v  jejich rozsahu. Chronologicky první dvě z nich – krize Eurozóny a migrač-
ní krize – jsou strukturálními, systémovými krizemi, tzn. že těžiště problémů spočívá 
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v nastavení vnitřního systému EU. Jde o ekonomická, ale především institucionální specifi -
ka umožňující rozvinutí krizí a jejich široké dopady na fungování Unie.

U krize Eurozóny se nepotvrdil koncept chaosu ani černé labutě, neboť příčinou hlu-
bokých dopadů vedle vnějšího ataku byly systémové chyby EMU. Migrační krize splňuje 
kritéria efektu chaosu na základě komplexity institucionálního a politického systému; ne-
nadálého, zpočátku chápaného jako marginálního, impulzu s robustními dopady na vývoj 
v postižených zemích Středního východu. Ale pro Evropu, EU to určitě jako efekt příletu 
černé labutě nemůžeme považovat – vnitřní uspořádání Evropské unie podporuje zvýšenou 
snahu o imigraci. Brexit se jeví jednoznačně jako přílet černé labutě, i přes dlouho vyznáva-
ný izolacionismus britské společnosti, sílící euroskepticismus, přesto polovina Britů chtěla 
zůstat v EU a ani evropské společnosti nepředpokládaly tento vývoj. Brexit je zářným příkla-
dem příletu černé labutě – nenadálý vývoj s dalekosáhlými důsledky pro celou společnost. 
Pandemie a z ní vzešlá kombinovaná krize je také černou labutí – nikdo si i přes dosavadní 
zkušenosti s některými pandemiemi nedokázal představit dopady v sociální a ekonomické 
sféře takového rozsahu, že v mírových podmínkách byla tak zásadně omezena demokratic-
ká práva občanů a pracovních sil.

Černé labutě jako symbol kruciálních otřesů bychom měli obecně inkorporovat do svých 
plánů tak, abychom posílili odolnost proti nenadálým šokům (Taleb 2011: 383–391). 
Konkrétně v  námi analyzovaných případů by to pak mělo vypadat následovně: zvýšení 
transparentnosti fi nančního sektoru, zvýšení dohledu, zvýšení osobní zodpovědnosti ban-
kéřů; společný postoj k migraci a solidarita při řešení v rámci EU jako posílení odolnosti 
Unie; snížení importní závislosti ve strategických oblastech, neboť globalizace snižuje odol-
nost – může přijít velká epidemie, na níž zdravotnictví i celý sociální systém není připraven; 
zamyslet se nad dynamikou integrace – zda některé kroky nejsou spíš kontraproduktivní 
a příliš urychlené, aby nedošlo ke spill-back-eff ect.

Tyto krize vedly většinou k semknutí se uvnitř EU, princip solidarity se opakovaně pro-
jevil jako fundamentální princip integrace v Evropě. Ovšem s výjimkou migrační krize, kdy 
ochrana národních zájmů se u některých členských zemí stala mantrou pro voliče. Řešení 
krizí ale nakonec posiluje nadnárodní charakter integrace, protože zesiluje moc evrop-
ských institucí – hlavně Evropské komise a Evropského parlamentu. Stále více kompetencí 
si ale členské státy vybojují v některých oblastech, např. v případě řešení imigrace do EU. 
Znamená to tedy, že odvěký boj mezi supranacionalismem komunitárních institucí a inter-
governmentalismem členských států není rozhodnut. 
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