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Teorie optimálních mûnov˘ch zón (OCA – Optimum Currency Area Theory) je ty-
pick˘m pfiíkladem teorie, jejíÏ rozvoj má tûsnou souvislost se zámûry vytvofiení vy‰‰í
formy integrace (‰ir‰í spolupráce neÏ v intencích pásma volného obchodu ãi celní unie)
mezi dvûma nebo více ekonomikami. Teorie OCA je teorií dlouhého období; nemá po-
tfiebnou operaãní pfiesnost pro rozhodování, která je dána pokusem této teorie dát
odpovûì na prohibitivnû tûÏkou otázku: „Jak˘ je optimální poãet mûn v jedné ob-
lasti?“

V˘voj teorie OCA postupnû odstranil ze svého jádra teoretické kontroverze a vzal
v úvahu rozvoj makroekonomické teorie posledních desetiletí jako napfi. „Lucasovu
kritiku“. PfiibliÏnû v 90. letech 20. století zaãíná mít teorie OCA mikroekonomické
základy a v˘raznû vzrostla rovnûÏ její vysvûtlovací schopnost po argumentaci o en-
dogenitû OCA-promûnn˘ch. Pfii zkoumání volby kurzov˘ch reÏimÛ v tranzitivních
ekonomikách je nutné vzít v úvahu nejenom závûry teorie OCA, ale i specifické sta-
bilizaãní problémy, které nejsou v teorii OCA zahrnuty. Teorií OCA lze empiricky
ukázat, zda ekonomiky k sobû strukturálnû konvergují, nebo zda divergují; proto ar-
gumentujeme, Ïe teorie OCA tvofií rámec pro diskuze o monetární integraci (rámec
proto, Ïe není operaãnû pfiesná) a není „teorií s mrtv˘m koncem“ z dÛvodu prohibi-
tivnû sloÏit˘ch otázek, které si klade.

Práce nejprve pfiipomíná vznik a historii regionálních mûnov˘ch zón, vãetnû pfii-
pomenutí existujících mûnov˘ch unií (mimo Evropou) a souãasn˘ch smûrÛ ve vytvá-
fiení mûnov˘ch unií ve svûtû. Tento v˘voj je konfrontován s historií a v˘vojem teorie
optimálních mûnov˘ch zón, pfiiãemÏ vycházíme zejména z prací Friedmana (1953),
Mundella (1961, 1973a, 1973b), McKinnona (1963) a Kenena (1969). Teoretická ãást
práce dále obsahuje sumarizaci nákladÛ a pfiínosÛ vytvofiení mûnové unie (zejména
z hlediska monetární a fiskální politiky), problematiku endogenity optimálních mû-
nov˘ch zón a jejich vztahu k moderní teorii OCA. Aplikaãní rovina pfiíspûvku obsa-
huje jednak diskuzi globálního pohledu na fiízení mûnov˘ch kurzÛ (reÏimÛ) a kurzo-
vou integraci, vztah teorie OCA a v˘voje EMU (Evropské mûnové unie) a jednak
moÏnosti, které z teorie OCA mÛÏeme vyvodit pro souãasnou a oãekávanou situaci
âeské republiky.

Hlavním empirick˘m v˘stupem práce je v˘poãet tzv. OCA-indexÛ, které odhadují,
nakolik si je dvojice ekonomik strukturálnû blízká, tj. nakolik velké mají b˘t obavy
z asymetrick˘ch ‰okÛ pfii vytvofiení mûnové unie. Pfiíspûvek dospívá k závûru, Ïe
ãeská ekonomika má v tomto ohledu blíÏe k Nûmecku, neÏ k nûmu má souãasná ãlen-
ská zemû eurozóny Portugalsko. Situace se v‰ak obrací, pokud odhadujeme struktu-
rální podobnost ekonomik k EU. Zde si jiÏ ãeská ekonomika vede hÛfie neÏ zmiÀo-
vaná ekonomika portugalská.

* Pfiíspûvek vznikl v rámci fie‰ení v˘zkumného projektu âeské národní banky: Komárek, L. – âech, Z. – Hor-
váth, R. (2001–2002): The Nominal and Real Macroeconomic Convergence Process of the Czech Economy to
EU/EMU Countries – the Management of the Exchange Rate Regime. Plná verze pfiíspûvku byla publikována
v (Horváth – Komárek, 2002).
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In the article we argue that the theory of optimum currency area (OCA) provides a framework
for discussions about monetary integration. OCA theory basically attempts to answer the almost
prohibitively difficult question: „What is the optimal number of the currencies to be used in one
area?“ Early in the paper we summarise the historical and discuss the possible future monetary
integration of various regions in the world. We then turn to theory, such as the classical contri-
butions to OCA theory in the 1960s and the modern „endogenous view“. Next, empirical studies
of OCA theory in connection with the EMU and the Czech Republic are presented, followed by
a calculation of the so-called OCA index. We conclude that OCA theory is a long-term theory that
lacks operational precision.


