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1 Úvod 

 

 Sjednocení Německa 3. října 1990 přineslo velká očekávání v podobě jakési 

renesance, která by přinesla silný hospodářský růst a povznesla by Německo na ještě 

silnější ekonomickou úroveň v Evropě. Spojení východního socialistického Německa       

se západním kapitalistickým Německem s sebou neslo určité náklady, s kterými se předem 

počítalo. Připojení ekonomicky zaostalejších východoněmeckých spolkových zemí 

vyţadovalo celkovou restrukturalizaci ekonomiky. Východní Německo nemělo prakticky 

ţádnou zkušenost s principy západní trţní ekonomiky, mělo zastaralou výrobní základnu a 

východoněmecké mzdy byly na velice nízké úrovni ve srovnání se západním Německem. 

Tehdejší spolková vláda proto očekávala, ţe se díky silné průmyslové činnosti západního 

Německa brzy podaří překonat transformační problémy a nastartovat ekonomický růst.    

Po počáteční euforii a opravdu silném hospodářském výkonu Německa po roce 1990 ale 

nastala období pomalého růstu, dokonce recese. Německo začalo mít v 90. letech 20. 

století problémy s veřejným zadluţováním, špatnými hospodářskými výsledky a v první 

polovině 90. let 20. století trpělo problémy nesouladu fiskální a monetární politiky. 

  

Cílem práce je zhodnocení dopadů sjednocení Německa na jeho pozici v rámci 

Evropy v 90. letech 20. století. Analyzovány jsou základní oblasti ekonomiky, které 

politika sjednocení ovlivnila.  

  

Metoda zpracování je objektivně – deduktivní s pouţitím historické metody.  První 

část diplomové práce rozebírá historické prameny, pomocí kterých je zachycen 

ekonomický, politický a historický vývoj Německa před sjednocením. Další části zkoumají 

vývoj ekonomiky Německa na hlavních ekonomických indikátorech, jako je zadluţenost, 

míra nezaměstnanosti, mzdová či úroková politika německé centrální banky. Nakonec je 

rozebrán stav německé ekonomiky po deseti letech od sjednocení. Diplomová práce je 

kromě úvodu a závěru rozdělena do tří kapitol. 

 

První kapitola se věnuje vývoji v Německu předcházející sjednocení. Jsou zde 

řešeny teoretické a historické aspekty vývoje Německa před sjednocení v 90. letech 20. 

století. Popsán je i rozvoj ekonomických myšlenkových proudů a názorů, kde hlavní roli 

hraje systém sociálně trţního hospodářství. Důleţitou částí této kapitoly je také analýza 
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struktury německého hospodářství před sjednocením, včetně aplikace teorie sociálně 

trţního hospodářství do aktivní hospodářské politiky. Zajímavou částí je také vývoj 

politických událostí před sjednocením, včetně rozebrání aspektů a jednání ostatních 

světových velmocí ohledně sjednocovacího aktu Německa. 

 

 Další kapitola je věnována popisné analýze vývoje německé ekonomiky v 90. 

letech 20. století. Tato kapitola se zaměřuje nejprve na východní Německo, kde jsou 

popsány účinky transformačních šoků v oblasti konkurence, mezd a regulací. Zmíněn je i 

mentální šok, který nutně musel přijít s ohledem na přechod k západní trţní ekonomice. 

Dále je uveden makroekonomický vývoj těsně po sjednocení v západním Německu, které 

také muselo prodělat určité změny. Zbytek kapitoly je věnován analýze ekonomiky 

Německa jako celku. Zejména je řešeno konfliktní jednání fiskální a monetární politiky, 

které způsobovalo prohlubování ekonomické recese. Zachycen je vývoj veřejného dluhu, 

státního rozpočtu a růstu HDP. Důleţitou součástí je také vliv německého trhu práce 

v průběhu sledovaného období a velikost poskytovaných transferů ze západního Německa 

do východního Německa. 

 

Poslední kapitola se zabývá vlivem sjednocení na výkonnost německé ekonomiky. 

Zejména je řešen vliv Deutsche Bundesbank a její tehdejší kurzová a inflační politika. 

Výkonnost německé ekonomiky je také analyzována na základě vývoje vybraných 

ukazatelů konkurenceschopnosti, jako jsou Taylorovy sazby nebo reálný efektivní směnný 

kurz. Zmíněny jsou také změny v platební bilanci a vývoj přímých zahraničních investic. 

Na závěr je uvedeno zhodnocení stavu německého ekonomiky deset let od sjednocení a 

shrnutí výkonnosti Německa na prahu nového tisíciletí.  
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2 Vývoj v Německu předcházející sjednocení 

 

První část diplomové práce je zaměřena na teoretické aspekty ekonomického a 

historického vývoje Německa před jeho sjednocením v 90. letech 20. století. K pochopení 

vývoje německého hospodářství po sjednocení je důleţité znát ekonomickou 

charakteristiku Německa před sjednocením, vývoj ekonomických směrů, které měly vliv 

na utváření německého hospodářství a některé důleţité historické události, které jsou 

popsány později. Spolková republika Německo (SRN) se dnes řadí mezi nejvýznamnější 

ekonomiky na světě. Rozloha země je zhruba 357 000 km
2
 a počet obyvatel je asi 80 

milionů. Tato část se konkrétně zaměřuje na kroky, které postupně vedly ke sjednocení 

Německa v říjnu 1990. Zejména jsou zde řešeny politické a ekonomické kroky, které vedly 

k událostem v roce 1989 a 1990. Je zde popsán vliv tehdejšího úřadujícího kancléře 

Helmuta Kohla, který zůstal na této pozici i po událostech z let 1989 a 1990. Jeho názory a 

postoje jsou totiţ důleţité pro pochopení tehdejší doby a také jsou důleţité pro porozumění 

významu sjednocení Německa pro samotné německé občany. Dále je řešen ekonomický 

vývoj SRN před sjednocením, vnější hospodářské vztahy, hospodářské změny a 

předpoklady, které umoţnily sjednocování Německa. Část je také věnována konceptu 

sociálně trţního hospodářství. 

  

2.1 Vymezení podstatných znaků německého státu před sjednocením 

 

SRN se vţdy nacházela v pozici státu, který se podílel na rozvoji celého 

Evropského společenství a později i Evropské unie. Začalo to vznikem integračních 

institucí v padesátých letech, přes vývoj okolo sjednocení Německa a přípravu tzv. 

Maastrichtských dohod, které definovaly Evropskou hospodářskou, politickou a měnovou 

unii. I v dnešní době se SRN ještě potýká s důsledky sjednocovacího procesu s bývalou 

Německou demokratickou republikou (NDR). Tyto procesy byly finančně náročné, protoţe 

vedly k dlouhodobým rozpočtovým transferům prostředků ze západní části do východní 

části Německa. Tyto kroky velkým způsobem ovlivňovaly vnitřní ekonomiku Německa a 

ještě dnes jsou patrné rozdíly v ekonomické výkonnosti a struktuře průmyslových center 

mezi těmito oblastmi. 
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Na poválečný rozvoj Německa mělo pozitivní vliv myšlení a názory významných 

ekonomů, jako byli Ludwig Erhard, Wilhelm Röpke, Walter Eucken nebo Alexander 

Rüstow. Tito ekonomové věřili v liberální ekonomiku, ale i v roli silného státu, respektive 

vlády. Podle nich musí stát, jako hlavní autorita, vytvořit právní a institucionální prostředí 

pro hospodářství, které se primárně bude starat o pořádek a nebude zasahovat                   

do ekonomiky. Stát má udrţovat zdravou úroveň konkurence pomocí takových opatření, 

která jsou v souladu s trţními principy. Stát by měl být jen tzv. rozhodčím a ne plným 

hráčem na trhu. Jednotliví hráči trhu pak mají plnou svobodu, pokud dodrţují daná 

pravidla. Role státu by měla být také povznesena nad ekonomickou sféru a nad trh. Trh by 

ani neměl být podřízen nejrůznějším zájmovým skupinám (Kohout, 2012). 

 

Německo je známé vlastními ekonomickými názory a proudy, z nichţ nelze 

nezmínit roli koncepce „sociálně trţního hospodářství“. Tento pojem je charakterizován 

podrobněji v další kapitole. Tato koncepce znamenala propojení politické, ekonomické a 

sociální situace na tehdejším území okupačních zón v Německu. Pomohla tak nalézt 

takový společenský konsensus mezi různými sociálními skupinami a politickými 

uskupeními, který umoţnil přijetí všech příznivých podmínek vytvořených v poválečné 

Evropě pro demokratickou část tehdy rozděleného Německa. Ludwig Erhard ve své době 

popisoval, ţe kdyţ je trh svobodný, tak je také i sociální. Podle tohoto ekonoma byla 

politická svoboda propojena s kapitalismem a jedno nemohlo existovat bez druhého. Tyto 

principy lze shrnout ve třech pojmech, které jsou uvedeny také v další kapitole: 

neoliberalismus, ordoliberalismus, sociálně trţní hospodářství (Kohout, 2012). 

 

SRN byla na začátku svého vzniku a ještě v dalších letech velmi zranitelná 

v mezinárodněpolitické sféře. Tento fakt se projevil v chování vnitřních hospodářských 

subjektů a působil na postup Německa při mezinárodně obchodních jednáních. Nebyla 

proto taková moţnost ukázat svou ekonomickou a finanční sílu ekonomiky v globálních 

nebo evropských jednáních. Obdobnou paralelu můţeme spatřit v chování Japonska         

po válce. Protoţe existovaly dva německé státy, byla také omezena moţnost nějakého 

jednacího prostoru v mezinárodně ekonomických vztazích pro samotné německé politiky. 

Východní část byla pod správou Sovětského svazu, kdeţto západní část země směřovala 

své aktivity vůči západním spojencům, jako byly například Spojené státy americké 

(Cihelková et al., 2003). 
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2.2 Charakteristika systému sociálně tržního hospodářství 

 

Situace v Německu po druhé světové válce byla velmi specifická na rozdíl            

od ostatních evropských zemí, které se vyrovnávaly s hospodářskými důsledky 2. světové 

války. Ostatní západní země mohly navázat na předválečný hospodářskopolitický a 

institucionální systém, ale SRN byla naprosto v odlišné situaci. Hospodářskopolitická 

koncepce uplatňovaná během války v Německu byla uţitečná pro válečné hospodářství, ale           

pro demokratické a mírové poměry byla nevhodná. Proto byla navrţena jiná koncepce, 

která by lépe vyhovovala své době. 

 

Velký úspěch mezi tehdejšími voliči slavil uţ zmíněný pojem sociálně trţního 

hospodářství. Tento pojem byl vybrán, vzhledem k psychologii německých voličů a velmi 

dobře se ujal. Dnes tento název zná i ekonomický subjekt mimo Německo, i kdyţ obsah 

pojmu se poněkud změnil. Původní myšlenka byla, ţe trh je sociální sám o sobě, pokud 

dobře funguje a zabezpečuje funkci zdravé konkurence. Původní koncepce zahrnovala 

odbourávání kartelových dohod, svobodu konkurence, stabilní měnu (Kohout, 2012). 

 

Idea sociálně trţního hospodářství (STH) je zvláště charakteristická pro SRN. Jiné 

demokratické státy uplatňovaly také sociální dimenzi, ale pro Německo je typický silný 

programový trend vzájemně propojit hospodářskopolitické snahy různých subjektů určitou 

koncepcí, která bude ladit se sociální a trţní dimenzí. Koncepce STH má v Německu 

hluboké kořeny. Podobná východiska lze najít uţ v anglosaské literatuře. Další propojení 

lze hledat v neoliberalistických přístupech, které kritizují nevázaný liberalismus 

kapitalismu 19. století. Podle A. Rüstowa (2001) je neoliberální princip a role silného státu 

s hospodářskopolitickým řádem jediná cesta, jak předejít negativnímu vlivu zájmových 

skupin a dojít k vytyčeným hospodářským a sociálním cílům, a zároveň chránit občany 

před nadměrnou monopolizací ekonomické síly. Volný trh podle něj nemá takovou sílu, 

aby se obešel bez role dohlíţejícího státu. Poslední zdroj koncepce STH můţeme nalézt 

v závěrech tzv. Freiburské školy, která se ve 30. letech zabývala systémem hospodářského 

uspořádání v podmínkách trţní ekonomiky a kladla důraz na chování a podporování 

konkurence na trhu (Cihelková et al., 2003). 
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Müller Armack (1974) zdůrazňuje hodnotová východiska. Prvkem kaţdého 

uspořádání lidského společenství nejsou moc, právo, svoboda, demokracie nebo diktatura, 

ale je to právě humanita. Neoliberálové, jako právě Müller Armack, se snaţí ukazovat 

obraz člověka, který klade důraz na základní práva, která souvisejí se svobodným 

projevem osobnosti a lidskou důstojností. Kaţdý člen společnosti tak musí mít moţnost 

určit si svobodný rozvoj. Podmínkou je ovšem právní a mravní rámec, který je vymezen 

celou společností. Podle této koncepce je trţně ekonomické uspořádání vhodné pro vysoký 

stupeň svobody a sebeurčení, zároveň se však odvozují další prvky, jako sociální pojištění 

nebo sociální spravedlnost.  

 

Dnes je pojem ordoliberalismus někdy překrucován a podléhá negativním kritikám. 

V Německu však po roce 1949 tato koncepce slavila úspěchy. Tento termín pochází 

z latinského „ordo“ nebo německého „ordnung“. Oba pojmy znamenají řád. Tento řád ale 

nemá charakterizovat nějaké násilné řízení, ale značí charakter dobře organizovaného 

konkurenčního trhu (Kohout, 2012). 

 

Koncepce STH také poukazuje na to, ţe trh nemusí představovat nějakou integrující 

sílu a také, ţe konkurence můţe působit společensky desintegračně. Proto je nutné vedle 

subjektů a struktur velkoprůmyslu, vedle politických a zájmových svazů, federalismu a 

dělby moci zavést také etickou základnu trţního hospodářství a tzv. „duchovní klima“. 

Priority STH lze shrnout do několika bodů, jako je svoboda, rovnost, pokrok, jistota a 

spravedlnost. Tyto cíle jsou poté realizovány v daných konstitutivních prvcích 

hospodářského řádu: 

 

 svobodné, trţní uspořádání ekonomiky, které bude dosahovat 

hospodářských cílů koordinací aktivit všech samostatně rozhodujících se 

hospodářských subjektů na trzích, které jsou organizovány na principu 

soutěţe a konkurence, aniţ by byly narušeny jiné mimoekonomické cíle, 

 opatření celého systému sociálního zabezpečení na základě trţního 

uspořádání v souladu s pravidly STH (není stejné, jako u sociálního 

zabezpečení ve formách centrálně řízených společenských systémů), 

 organizace trhu, který definuje meze chování hospodářských subjektů        

na trhu i mezi sebou navzájem tak, aby byla zabezpečena funkčnost těchto 

organizací a záruky svobodného rozvoje jednotlivce, avšak takovým 
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způsobem, aby nebyly narušeny vyšší cíle, jako je svoboda a sociální 

spravedlnost, 

 vznik institucionálního systému vztahů mezi zákonodárnou a výkonnou 

mocí a nezávislou centrální bankou, coţ zajistí vyváţené rozdělení ve všech 

úrovních správy (stát – spolkové země – okresy – obce), 

 vymezení základního rámce uspořádání ekonomiky v programově silném 

centrálním státě, tzv. hospodářský řád, který zabezpečuje pravidla 

hospodářské soutěţe, dodrţování soutěţe i sankce za případné porušování 

Jakš, 2003). 

 

Teorie německého STH byla v poválečném období v Evropě velmi jedinečná a 

originální. Důvodem bylo uplatňování pravidel, která podporovala konkurenci a 

nenarušovala jiné důleţité společenské hodnoty. Respektování sociálně ekonomického 

systému, který umoţňoval rozvoj skupin i jednotlivců, ale neignoroval respektování 

sociální dimenze rozvoje trhu, byl důvodem, proč Německo dosahovalo v poválečné době 

pozitivních výsledků. Tento pozitivní trend se zachoval i v dalších desetiletích a znamenal 

tak dobrou hospodářskopolitickou koncepci ekonomického rozvoje (Jakš, 2003). 

 

V průběhu dalších let (od 60 let aţ po 80. léta) se myšlenka sociálního trţního 

hospodářství změnila a kladla důraz spíše jen na sociální výdaje. Trh zde neměl skoro 

ţádný význam. To znamená rozchod s původní myšlenkou. V 60. letech činily státní 

výdaje skoro 30 % HDP a dluh narostl na 16,5 % HDP. V roce 1982 uţ byly státní výdaje 

na úrovni 45,3 % HDP a dluh se pohyboval okolo 40 % HDP. Ani nedávné roky nejsou 

výjimkou a veřejný dluh Německa výrazně stoupl. Stát tak svým způsobem přestává být 

garantem stability, ale stává se zdrojem moţných rizik. Moţné východisko lze hledat 

v návratu k původní koncepci neoliberalismu/sociálně trţního hospodářství (Kohout, 

2012).  

 

2.3 Charakteristika ekonomického vývoje Německa před sjednocením 

 

 Ekonomický vývoj Německa lze rozdělit do několika částí. Nelze jej však přesně 

časově stanovit, protoţe tyto etapy představují jakési subjektivní členění. Obecně lze tento 

vývoj rozdělit do těchto období: 
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 1948 – 1958: hospodářská obnova a vytvoření základů pro STH, 

 1959 – 1973: plná zaměstnanost a dynamika, 

 1974 – 1989: strukturální adaptace a hospodářská krize, 

 1990 –    ?   : hospodářské sjednocení země. 

 

Poslední část ekonomického rozvoje této země nelze přesně zakončit, protoţe se 

sjednocení Německa v devadesátých letech ukázalo jako velice ekonomicky náročné. 

Ukázalo se, ţe připojení NDR a z toho plynoucí finanční náklady budou velmi vysoké a 

tento proces se protáhne na velmi dlouhou dobu. Ani v dnešní době nelze říci, ţe je 

východní část německých spolkových zemí na podobné ekonomické úrovni, jako je tomu 

v západní části. Myšleno v podobné ekonomické úrovni obyvatel, coţ byl jeden z cílů 

německého sjednocení (Jakš, 2003). 

 

 První období je charakteristické hospodářskou obnovou. V červnu 1948 byla 

zavedena měnová reforma a byl zrušen přídělový systém. Poté, co byl překonán inflační 

náraz, který doprovázel liberalizaci cen a rostoucí nezaměstnanost, nastalo období 

vysokého ekonomického růstu. Ve stejné době přitom ostatní evropské ekonomiky měly 

ještě stále problémy s hospodářskou obnovou svých zemí. Meziroční přírůstky HDP činily 

v Německu 7,9 %. Počet hospodářsky aktivního obyvatelstva se zvýšil z 13,9 mil. na 18,5 

mil. obyvatel. Tento nárůst byl způsoben přílivem občanů německé národnosti zpátky      

do vlasti na základě mezinárodních ujednání. Reálné mzdy v tomto období také rostly, a to 

tempem 5,3 % ročně. Byly také poloţeny základy STH. Změny se týkaly trhu práce, 

mechanismu dohadování mezd, zákonů o důchodovém zabezpečení. Byly přijaty i zákony, 

které se týkaly hospodářské soutěţe a zákona o zneuţívání trţní moci (Jakš, 2003). 

 

 Další období ekonomického rozvoje Německa bylo poněkud slabší kvůli recesi, ale 

i tak můţeme toto období povaţovat za růstové. HDP poklesl průměrně v tomto období o 

0,1 % oproti předchozímu období, coţ nepředstavovalo nějaký závaţný pokles. Průměrný 

meziroční přírůstek HDP činil 5,2 %. Tento výsledek byl velice pozitivní, protoţe se 

zvýšila i zaměstnanost z 18,8 mil. na 22,9 mil. obyvatel. Roční přírůstek reálné mzdy na 

jednoho zaměstnaného se zvyšoval průměrně o 4,6 %. Zvyšovaly se ale také sociální 

výdaje na jednoho obyvatele. Došlo ke zrychlení inflační dynamiky v letech 1970 – 1972, 

protoţe SRN bylo tehdy součástí Bretton-woodského systému. V roce 1969 se přistoupilo 
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k devalvaci německé marky o 9,3 %. Následný přechod na plovoucí kurz v roce 1973 vůči 

americkému dolaru znamenal pro centrální banku nový nezávislý ekonomický kurs. 

Důleţitou částí tohoto období je také změna hospodářské politiky. Velkou roli do té doby 

hrála monetární politika a politika stabilizace měny. Nově se ale začaly uplatňovat principy 

keynesiánství, jako byl státní intervencionismus a aktivní role výdajové části státního 

rozpočtu (Jakš, 2003). 

 

 Třetí etapa vývoje německého hospodářství od poloviny sedmdesátých let do konce 

osmdesátých let byla podle Jakše (2003) značně odlišná od předchozích období. Všechny 

vnitřní pozitivní faktory ekonomického růstu byly vyčerpané a německé hospodářství bylo 

utvářeno spíše vnějšími faktory. V této fázi vývoje byla v Německu vysoká 

nezaměstnanost. V roce 1975 překročila nezaměstnanost hranici 2 milionů. Míra 

nezaměstnanosti činila mezi lety 1974 – 1981 asi 4,2 %. V letech 1982 – 1985 byla tato 

míra uţ na úrovni 8,7 %. Později ovšem míra nezaměstnanosti klesla. Míra 

nezaměstnanosti na úrovni 8 % není sice příliš vysoká, ale představovala v tehdejší době 

dvojnásobný nárůst oproti předchozímu stavu. Nezaměstnanost souvisela s růstem HDP, 

který činil v tomto období asi 1,9 % ročně. Důleţité faktory, které vedly ke strukturálním 

problémům, byly především: 

 

 důsledky ropné krize z let 1973 a 1978 – 1979, které vedly ke zvýšení cen energií a 

surovin a tím se promítly do cen německých exportů, 

 uvolnění směnného kurzu německé marky a předchozí revalvace, která zdraţila 

německou produkci, 

 světová konjunktura, která se negativně projevila v globálním zvolnění světové 

ekonomiky, 

 růst podílu státu v uţití HDP a naopak pokles podílu investic, 

 promítnutí populačního faktoru na trhu práce, kde se začaly objevovat silné 

poválečné ročníky a vznikl tak vysoký podíl nezaměstnané mládeţe. 

 

2.3.1 Struktura jednotlivých sektorů německého hospodářství před sjednocením 

 

SRN má typickou vlastnost exportního chování, zapojení do zahraničního obchodu 

a světového hospodářství. Celkové strukturální změny a inovační procesy, které proběhly 
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v Německu v reakci na ropné šoky v 70. letech 20. století a na přípravu Jednotného 

vnitřního trhu Evropského společenství v roce 1993, vedly právě k orientaci Německa     

na aktivně podílejícího se člena světového obchodu. Nejen stát, ale i německé firmy mají 

mnohdy transnacionální charakter, kdy jejich působení není omezeno jen na území SRN, 

ale operují po celém světě. S tím souvisí také charakter rozmístění produkce německých 

podnikatelských subjektů, rychlost inovačních procesů nebo i výše cen. Exportní chování 

je zde patrno napříč celým hospodářským spektrem, ať uţ jde o vládu, podnikatele nebo 

představitele odborů. 

 

Charakter struktury exportního chování Německa je daný také přímými 

investicemi. V osmdesátých letech byla hodnota německých investic v zahraničí okolo 150 

mld. marek. Největší část těchto investic plynula do USA. Největší podíl na těchto 

investicích měly banky, pojišťovny a obchodní společnosti. Dále následovaly průmyslové 

obory, které pouţívaly moderní technologie. Mezi těmito obory to byl chemický průmysl, 

strojírenský, elektrotechnické obory, automobilový a letecký průmysl. Terciární sektor se 

začal také vyvíjet a docházelo k rozvíjení aktivit, které souvisely s výrobním procesem. 

 

Podíl primárního sektoru se postupně sniţoval, stejně jako v ostatních rozvíjejících 

se zemích po válce. Podíl produkce v těţebním průmyslu a zemědělství na celkovém 

hospodářství klesl od roku 1960 z 3,8 % na 2,3 % v roce 1989. Rychlým tempem se začal 

rozvíjet sektor zajišťující výrobu elektrické energie, plynu a vodního hospodářství. Podíl 

tohoto sektoru se zvýšil z 1,5 % v roce 1960 na asi 3 % v roce 1989 (Jakš, 2003). 

  

 Sekundární sektor patřil zpočátku mezi dynamicky se rozvíjející sektory. Mezi 

nejvýznamnější se řadil zpracovatelský, který měl podíl asi 37,9 % na celkovém 

hospodářství mezi lety 1960 – 1973. Další roky byl ve znamení poklesu a sniţování podílu 

na hospodářství Německa. V roce 1989 byl tento podíl na úrovni asi 33,5 % celkového 

hospodářství Německa. V samotném zpracovatelském průmyslu se však rozvíjely obory 

vyrábějící investiční statky, které byly dále exportovány do jiných zemí (Jakš, 2003). 

 

 Terciární sektor se teprve rozvíjel, a proto patřil mezi velmi rychle rozvíjející se 

sektor ekonomiky. Podíl na tvorbě HDP se zvýšil z 50 % v roce 1973 na 58 % v roce 1989. 

Velmi vysoké přírůstky na tomto podílu terciárního sektoru patřily pojišťovnictví, dopravě 

a spolkové poště. Tyto změny byly očekávané, protoţe se začaly objevovat změny 
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zvyklostí ve spotřebním chování a poptávaných sluţbách. Na tyto změny proto reagovaly 

příslušné části sektoru sluţeb (Jakš, 2003). 

 

Změny probíhaly také v oblasti zaměstnanosti, respektive v její struktuře. Počet 

ekonomicky aktivního obyvatelstva byl v průběhu let docela stabilní (asi kolem 27 mil.), 

ale různé sektory (primární, sekundární a terciární) měly značně odlišný počet 

zaměstnaných. Role primárního sektoru se začala sniţovat a v letech 1960 – 1989 se proto 

sníţil počet ekonomicky aktivních obyvatel v tomto sektoru z 3,6 mil. na 1,5 mil. osob. 

Tento ukazatel představoval jen asi 6 % ze všech hospodářsky činných osob. Sekundární 

sektor zaznamenal také sníţení, nejvíce pak obor stavebnictví. Terciární sektor si 

připisoval naopak zvýšení zaměstnanosti, a to zejména v oboru zdravotnictví. 

 

 Jak uţ bylo řečeno, koncepce STH ve Spolkové republice Německo bývá 

označována jako impulz utváření hospodářskopolitického řádu této země. Na začátku 80. 

let se začaly objevovat ohlasy, jak postupovat v nových situacích, které nastaly 

v mezinárodní ekonomice a jaké případné vzory je moţno následovat a inspirovat se        

od nich. Pro samotné Německo nebyl dobrý příklad hospodářského systému Japonska, 

které dohánělo v ekonomické výkonnosti ostatní vyspělé země. Německu by totiţ 

nevyhovovalo kopírovat ţivotní styl tohoto státu a také doposud zavedený společenský a 

sociální systém Německa byl naprosto odlišný od japonského systému. Z hlediska exportu 

byly tyto země podobné, vykazovaly vysoké exportní úspěchy. Japonsko se ale 

soustřeďovalo spíše na jedinečné skupiny výrobků, zatímco Německo dávalo přednost 

široké škále exportu s moţností další specializace. Ve srovnání s USA byl hospodářský 

systém SRN také trochu odlišný. USA měly vţdy konkurenční výhody, které plynuly 

z jejich mocenské role. Odlišný byl také pohled na podnikatelskou sféru nebo kurzovou 

politiku (Jakš, 2003). 

 

2.3.2 Aplikace STH pro aktivní hospodářskou politiku 

 

V předchozím odstavci byly zmíněny odlišnosti ekonomik Japonska a USA. 

Hospodářská politika SRN je poněkud odlišná, protoţe vychází z charakteru samotných 

Němců, jejich chování a stylu hospodaření. Proto byl uplatňován pozitivní charakter 

politiky STH. Dále jsou uvedeny zásady, které byly uplatňovány pro 80. léta 

v mezinárodním prostředí podle této koncepce. 
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 V Německu byly nastaveny trvalé rámcové podmínky, které zajišťovaly co nejvyšší 

flexibilitu a mobilitu hospodářských subjektů. S tím souviselo i utváření svobodného 

prostoru pro jejich rozhodování, aniţ by docházelo k nějakému ovlivňování z různých 

zájmových stran. Důsledkem mezinárodní propojenosti hospodářství SRN, které bylo 

zmíněno výše, nestačilo mít vnitřní mechanismy ochraňující domácí ekonomické subjekty. 

Bylo potřeba vytvořit mezinárodně ekonomický systém a mezinárodní měnový systém, 

který bude udrţovat svobodu světových trhů. Pro tento sektor platil ze strany koncepce 

STH silný antiprotekcionistický postoj (Cihelková et al., 2003). 

 

 Důleţitým bodem bylo vytváření takových podmínek, které přinesou jednotlivým 

regionům nové ekonomické subjekty a udrţí ty stávající. Tyto kroky se týkaly podpory 

vysoce kvalifikované pracovní síly, realizace rozvinuté infrastruktury napříč celým 

Německem, důleţitý byl i rozvoj kvalitního vzdělávajícího systému. S tím souvisely 

stabilní politické a sociálně ekonomické poměry, fungující trh práce, který byl podloţen 

institucionálním zázemím, efektivní kapitálové trhy a vysoká míra právní jistoty. Struktura 

podniků v SRN byla vyváţená. Pro srovnání, kdyţ Česká republika započala kupónovou 

privatizaci ekonomických struktur, rozdělovala velké podniky a komplexy na menší části 

k postupnému prodeji. V Německu fungovalo vedle velkých komplexů mnoţství malých a 

středních podniků a firem, které vykazovaly vysokou pruţnost ve svém ekonomickém 

chování, inovační kreativitě a také, pro Německo důleţité, mezinárodní aktivitě (Cihelková 

et al., 2003). 

 

 Hospodářská politika byla nastavena tak, aby podporovala flexibilitu výrobní 

struktury. Důleţitost byla dávána investiční aktivitě. Receptem na podporu ekonomiky 

byla konkurence mezi podniky. Nástroje hospodářské politiky se proto snaţily posilovat 

motivaci podnikatelů podstupovat rizika a inovovat své podniky. Prakticky se jednalo        

o přiměřený daňový systém, zjednodušování administrativní stránky a posilování 

deregulace. Tyto kroky hrály velkou roli při utváření koncepce Jednotného vnitřního trhu 

Evropského společenství, protoţe usnadňovaly průnik zboţí, osob, sluţeb a kapitálu      

přes hranice. 

 

 Koncepce sociálního trţního hospodářství v SRN kladla v osmdesátých letech také 

důraz na vědeckotechnický rozvoj. Hlavní priorita byla v rozvoji inovací. Priorita STH je 

kontrola a řízení shora, proto se zde nespoléhá na automatismus trhů a konkurenci firem, 
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ale je zde uplatněn systém nepřímé podpory vědeckotechnického rozvoje. Státní podpora 

výzkumu a vývoje byla soustřeďována do oblastí, které měly buď státní význam, nebo 

dlouhodobější rámec. Podporovány byly i projekty, které byly příliš rizikové a nákladné 

pro soukromý sektor (jaderná energie, letecký a kosmický průmysl). Dále byly 

financovány i projekty nových průmyslových oborů, jako byla informatika (Cihelková et 

al., 2003). 

 

2.4 Vnější hospodářské vztahy 

 

 Vnější hospodářské vztahy SRN byly ovlivněny situací, která nastala v Evropě     

po 2. světové válce. SRN mělo v počátku velmi silnou exportní průraznost, která byla ale 

ovlivněna ropnými šoky v 70. letech a poté následnou krizí ekonomiky. Pro srovnání 

slouţí exportní kvóta, vyjádřená jako podíl celkového vývozu a vývozu zboţí a sluţeb     

na HDP v jednotlivých letech. 

 

Tab. 2.1 Exportní kvóta (podíl vývozu na HDP) v mezinárodním srovnání v procentech 

Země 
Vývoz zboţí Vývoz zboţí a sluţeb 

1913 1928 1938 1950 1950 1960 1970 1980 1987 

Německo 19,3 14,4 5,4 8,5 15,1 19,0 21,2 26,5 28,7 

Velká Británie 23,4 17,2 9,2 16,9 23,0 20,0 22,5 27,2 26,3 

Itálie 9,7 8,8 6,3 7,9 11,6 14,6 15,4 21,8 19,7 

USA 6,6 6,0 3,7 3,8 4,4 4,9 5,6 10,2 7,6 

Japonsko 14,3 14,5 14,9 8,4 11,8 11,1 11,3 14,9 13,3 

Zdroj: Cihelková et al., 2003 – vlastní úprava 

 

Otevřenost ekonomiky Německa (hodnoceno jako podíl celkového vývozu na HDP 

Německa), jak je patrno z Tab. 2.1, byla mezi oběma světovými válkami na velice nízké 

úrovni oproti zmíněným zemím, kromě USA. Velkou roli zde hrála světová krize a celkové 

omezení zboţové výměny s ostatními státy světa. Období od roku 1950 po 80. léta je však 

naopak charakteristické rapidním růstem vývozu k HDP. Koncem 80. let tento podíl 

významně převyšoval ekonomiky USA, Japonska nebo Velké Británie. Znamenalo to také, 

ţe se SRN stávala čím dál více závislá na světovém hospodářství. Z hlediska struktury 

vývozů dominovaly převáţně investiční statky. 
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Otázka charakteru exportů měla následně na konci 80. let vliv při jednáních            

o sjednocení Německa. V tomto období, ještě před sjednocením, exportní výkonnost 

německé ekonomiky klesala a po sjednocení země byla tato otázka jedním z hlavních 

politických problémů, protoţe konkurenceschopnost Německa se začala zhoršovat. 

Zahraniční obchod SRN, hlavně její vývoz, byl mezi lety 1980 – 1992 uskutečňován 

hlavně v Evropě. Největšími obchodními partnery byla Francie, Itálie, Nizozemí. 

Významnými partnery byly také státy Evropského sdruţení volného obchodu (ESVO), kde 

nejvýznamnějšími partnery bylo Švýcarsko a Rakousko. Integrační proces, který probíhal 

v rámci Evropského společenství (ES) a Evropské unie (EU), měl tedy velmi silný vliv    

na německý zahraniční obchod s proevropským charakterem. I kdyţ bylo Německo silnou 

proexportní zemí, obchod s mimoevropskými zeměmi hrál malý význam. Důvodem bylo 

postupné odstraňování tarifních a netarifních bariér obchodu uvnitř ES a vytvoření zóny 

volného obchodu se státy ESVO. Jistý podíl obchodu hrál roli i v zahraničním obchodě 

s bývalými socialistickými zeměmi. Orientace Německa v zahraničním obchodu              

na nejbliţší sousedy a na ostatní evropské státy měla výhodu v dopravních nákladech a 

výhodě kulturní podobnosti (Jakš, 2003). 

 

 Mezinárodní hospodářské vztahy SRN můţeme dobře posoudit na základě běţného 

účtu platební bilance a obchodní bilance. Zajímavé je také srovnání období před rokem 

1990 a období po sjednocení Německa. Unifikace se totiţ významně projevila právě        

na běţném účtu platební bilance. Do roku 1991 byla vţdy salda běţného účtu v kladných 

číslech. V roce 1991 začala etapa pasivních sald běţného účtu (okolo 32 243 mil. 

německých marek). Tato změna souvisí s vývojem zahraničního obchodu, kdy v roce 1990 

skončila éra vysokých aktivních sald obchodní bilance. Tyto prostředky byly totiţ 

pouţívány k financování pasivních sald jiných vnějších bilancí. V roce 1992 se navíc 

bilance sluţeb také propadla do záporného salda (asi 18 759 mil. německých marek). 

Zahraniční obchod také po sjednocení Německa v roce 1993 oslabil. Aktivní saldo zůstalo, 

ale sníţilo se na niţší úroveň, neţ bylo před rokem 1990. Mnohdy je Německu vytýkáno, 

ţe proces sjednocení této země započal právě zmíněný pokles zahraničního obchodu a 

oslabení konkurenceschopnosti. Tyto procesy ale začaly uţ v 80. letech ekonomickým 

oslabením SRN (Jakš, 2003). 

 

 Vývoj vnějších bilancí souvisí s vývojem německé marky. I kdyţ přelom 80. a 90. 

let neukazoval příliš dobré makroekonomické signály, německá marka zůstala celkem 
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stabilní měnou a nemuselo se přistupovat k devalvaci. Tyto zhoršené makroekonomické 

signály (zhoršená platební bilance, vyšší tempo inflace a vysoký růst vnitřního zadluţení) 

byly bezpochyby spojeny s náklady vyplívající ze sjednocení země. Stabilní vývoj marky 

byl ovšem ovlivněn předjímáním měnových trhů ohledně střednědobého politického a 

ekonomického plánu při sjednocovacích mechanismech. Kurz marky byl však 

nadhodnocen a byl nepříznivý pro exportní zájmy SRN. Jenţe příprava a účast                   

v evropském měnovém systému nedávala příliš mnoho moţností, jak vyuţívat politiku 

měnového kurzu.  

 

2.5 Politické události předcházející sjednocení Německa 

 

Sjednocení Německa proběhlo 3. října 1990. Důleţité jsou ale politické kroky, které 

vedly k této události. Uţ po druhé světové válce v roce 1949 vstoupil v platnost tzv. 

„Základní zákon“, který v podstatě definoval tehdejší německou republiku. Podstatné bylo, 

ţe i kdyţ byl liberální řád Základního zákona odepřen části Německa v sovětské okupační 

zóně, v preambuli bylo doslova stanoveno, ţe „Veškerý německý lid je vyzýván, aby 

svobodným sebeurčením dovršil sjednocení a svobodu Německa“ (Dieckmann, Reuth, 

1997, s. 17). 

 

Podle Kohla nebyla tehdy realistická naděje, ţe okupované pásmo bude připojeno 

ke stávajícímu Německu. Tato politika budoucího sblíţení Němců však byla prováděna 

nadále aţ do konce 60. let 20. století, i přes politické a nátlakové akce ze strany 

Sovětského svazu. Dokonce poté, co východní Berlín formálně vyhlásil suverenitu 

Německé demokratické republiky (NDR), prohlásil tehdejší úřadující kancléř Konrád 

Adenauer: „Patříte k nám a my patříme k vám! Radost z naší znovunabyté svobody bude 

zkalena tak dlouho, dokud vám bude svoboda upírána“ (Dieckmann, Reuth, 1997, s. 18). 

 

Tehdejší poměry v západním Německu (SRN) po roce 1949 směřovaly k tomu, aby 

Němci skoncovali s minulostí a nastartovali nový západní stát, který si bude hledat své 

místo v integrující se demokratické Evropě. Tento nový směr se tak záměrně vzdaloval    

od tradičních zájmů zahraniční politiky ve střední a východní Evropě. Východní část země 

(NDR) byla totiţ pod správou Moskvy a spadala tak do východního bloku socialistických 

republik. Sovětské snahy o cílenou neutralizaci celého Německa nebyly účinné kvůli 

tehdejší Adenauerově vládě. Vznikly tak uţ zmíněné tzv. dva německé státy, které byly 
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rozděleny neprostupnou vnitřní hranicí. Tato linie rozdělila v roce 1961 Berlín na východní 

a západní část. Vznikla tak Berlínská zeď, která rozdělovala východ a západ do roku 1989. 

V následujících měsících byla postupně vytvořena hranice v ostatní částech země 

(Dieckmann, Reuth, 1997). 

 

SRN v polovině padesátých let vstoupila do Severoatlantické aliance (NATO) a 

také podepsala klíčové Římské smlouvy, které byly počátkem vzniku dnešní Evropské 

unie. Východní část Německa reagovala na tyto kroky vstupem do Varšavské smlouvy a 

snahou o oţivení Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), coţ byla reakce 

Sovětského svazu na Marshallův plán poválečné obnovy Evropy. Rozdělení Německa a 

tím také celé Evropy bylo tak potvrzeno i institucionálně. 

 

Koncem šedesátých let se SRN rozhodla pro politiku všeobecného uvolňování 

napětí mezi Východem a Západem tehdy rozdělené Evropy. Mezi první jednání                  

o zahraničním obchodu a všeobecném uvolňování politického napětí lze zařadit tehdejší 

rozhovory s Maďarskem v roce 1962 a Polskem v roce 1963. V této době byl Helmut Kohl 

v pozici předsedy vlády v Porýní-Falci. V roce 1973 byl dále zvolen spolkovým předsedou 

Křesťanskodemokratické unie (CDU). Následovala dohoda o diplomatických vztazích 

s Rumunskem. Na začátku 70. let byla přijata smlouva s NDR a poté také smlouva 

s Československem. Tato doba byla typická častými diskuzemi o německém sjednocení. 

Koncem 70. let bylo ale jasné, ţe dosavadní očekávání byla přehnaná, protoţe nedošlo 

k ţádnému pokroku v rozšiřování kooperace s východní částí Německa. Důvodů tohoto 

vývoje bylo podle Kohla několik. Mnoho jeho vrstevníků uţ přestávalo věřit ve sjednocení 

a nastupovala nová generace, která znala za svého ţivota pouze stav rozdělení a 

nepovaţovala snahy o budoucím splynutí obou států za důleţité. Došlo pouze k rozšíření 

moţností vzájemných návštěv a cestování (Dieckmann, Reuth, 1997). 

 

Začátek 80. let odstartoval mnoho důleţitých událostí, které měly bezprostřední 

vliv na vývoj událostí, které znamenaly pro Němce konečný vznik celistvé spolkové 

republiky. Důleţitá událost bylo přijetí tzv. dvojího rozhodnutí NATO. Toto rozhodnutí 

znamenalo reakci na rozmístění raket SS-20 Sovětským svazem u hranic se západní 

Evropou. Rada NATO proto podpořila rozmístění raket středního doletu Pershing             

ve Spolkové republice Německo. Spory o dozbrojení a sílící hospodářská krize vedly v té 

době k pádu sociálně-liberální vlády. Podle Kohla bylo rozhodnutí SRN o rozmístění raket 
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důleţitým politickým krokem, který předznamenal události v roce 1989. Důleţitý byl totiţ 

v této době vztah ke Spojeným státům, který by byl jinak velmi otřesen. NATO by se 

nesouhlasem o rozmisťování raket v SRN dostalo do těţké krize, která by mohla zapříčinit 

jeho rozpad. Další důleţitý politický krok byl v této době také oţivit a překonat krizi 

v evropském sjednocovacím mechanismu, který se dostával do stagnace. Pro Helmuta 

Kohla byly tyto události velmi důleţité pro sjednocení Německa, protoţe upevnily důvěru 

ve spolehlivost Německa vůči zahraničním partnerům (Dieckmann, Reuth, 1997). 

 

Konec 80. let představoval uvolnění přeshraničních návštěv SRN ve větší míře, neţ 

tomu bylo doposud. Byly povoleny návštěvy rodinných příslušníků v tehdejší SRN 

obyvateli, kteří pocházeli z NDR. Přesto se napětí u Berlínské zdi mírně eskalovalo, 

protoţe stále více lidí chtělo vycestovat z NDR. V roce 1987 dokonce při oficiální 

návštěvě Berlína vyzval americký prezident Ronald Reagan vůdce SSSR Michaila 

Gorbačova ke zboření Berlínské zdi. Po této události a stále většímu tlaku na otevření 

hranic se západem následovalo první otevření hranic v Maďarsku 2. 5. 1989 a příliv 

uchazečů o politický azyl. Důsledkem bylo uzavření hranic NDR 4. 10. 1989 kvůli 

narůstajícímu tlaku emigrantů. Následovaly pravidelné manifestace v Lipsku a další 

demonstrace. Po opětovném otevření hranic mezi NDR a ČSSR 1. 11. 1989 následovalo 

otevření hranic na západ v ČSSR. Významná demonstrace za demokracii se konala 

v Berlíně 4. 11. 1989, které se účastnilo na půl milionů lidí. Nutno podotknout, ţe SSSR se 

uţ těmto jednáním nebránil a nezasahoval do demonstrací. Michail Gorbačov dokonce 

prohlásil, ţe SSSR nebude zasahovat do těchto procesů. Následoval tzv. pád Berlínské zdi 

9. 11. 1989 a následné sjednocení německého státu. 

 

2.6 Mezinárodně politické předpoklady pro sjednocení Německa 

 

Velkou roli pro sjednocení Německa také sehrály mezinárodně politické vztahy a 

úplně nové postavení mocenských sil ve světové politice. Tyto změny probíhaly postupně 

uţ od 60. let 20. století, ale největší vliv měly události na počátku 80. let 20. století. V této 

části jsou popsány základní změny světové politiky, které měly vliv na umoţnění takových 

podmínek, které posléze dovolily uskutečnit sjednocení Německa. Tyto podmínky nebyly 

jediné. Na sjednocovací mechanismus měly velký vliv také další vnější aspekty, které jsou 

popsány dále. 
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2.6.1 Mezinárodně politické změny ve světě 

 

 Stagnace Sovětského bloku v 70. letech 20. století způsobená zaostáváním a 

opoţďováním za západními mocnostmi měla za následek rozpad vnějšího sovětského 

impéria. Ještě v 60. letech 20. století se zdálo, ţe SSSR udrţí krok s vývojem západních 

zemí, protoţe se dařilo rozšiřovat svůj vliv v řadě zemí, jako byla Kuba, Vietnam, 

Kambodţa. Velké mnoţství závazků ovšem způsobilo spíše neudrţitelnost tohoto bloku a 

jeho postupný rozpad. Příkladem mohou být problémy s Polskem a Maďarskem v rámci 

ekonomické transformace na přelomu 80. a 90. let. 20. století nebo tehdejší neúspěšná 

intervence do Afghánistánu (Šauer, 2005). 

 

Významnou roli v evropské politice sehrálo zvolení Michaila Gorbačova do vedení 

Sovětského svazu. Nová umírněná zahraniční politika Sovětského svazu od druhé poloviny 

80. let 20. století měla značný vliv na sjednocení Německa. Toto nové myšlení 

upřednostňování spolupráce mezi Východem a Západem znamenalo postupné vytvoření 

samostatných politik satelitních zemí střední a východní Evropy, coţ mělo vliv i               

na Německo. 

 

Samotný rozpad komunistických reţimů koncem 80. let 20. století ve státech 

střední a východní Evropy měl velký vliv na sjednocovací mechanismus Německa, protoţe 

na rozdíl od východoevropských států, NDR neměla nějakou svoji hlubší identitu a 

historický základ. Tento stát byl uměle vytvořený po 2. světové válce. Po rozpadu 

komunistického reţimu v NDR tak byla nasnadě cesta k připojení k SRN. 

 

2.6.2 Vnější aspekty sjednocení Německa 

 

 Sjednocovací mechanismus Německa nebyl jednoduchý v rámci 

mezinárodněpolitické sféry. Všechny světové mocnosti nebránily Němcům v právu          

na sebeurčení. Ovšem při samotném sjednocení byly některé světové státy zaskočeny a 

zpočátku bránily tomuto sjednocení. Převáţně Sovětský svaz nejdříve nesouhlasil, aţ 

později akceptoval formu sjednocení Německa. 

 

Spojené státy americké uţ od počátku sjednocovacích jednání podporovaly 

sjednocení Německa. Pro jejich zájmy to byl správný krok, protoţe tak mohly získat 
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hlavního spojence ve střední Evropě a jejich vliv na kontinentě by se mohl znásobit. 

Desetibodovému plánu ke sjednocení od kancléře H. Kohla (viz příloha 1) 28. 11. 1989 

vyjádřily Spojené státy souhlas, jen kladly podmínku mírového průběhu celého plánu 

(Šauer, 2005). 

 

Francie také neměla výrazných námitek ke sjednocovacímu mechanismu. 

Podmínkou byl jen mírový průběh a potvrzení polských hranic Odra-Nisa. Jistou pojistkou 

bylo před sílícím Německem prohloubení integračních procesů (kroky vedoucí 

k Maastrichtské smlouvě). Velká Británie měla naopak negativní postoj ke sjednocení 

Německa. Za vlády M. Thatcherové se Británie ztotoţňovala s názorem, ţe sjednocení 

Německa bylo předčasné a pro rovnováhu sil v Evropě nebezpečné. 

 

Nejvýznamnější vliv měl v těchto otázkách Sovětský svaz. Na území NDR měl 

totiţ důleţité vojenské základny. Ještě na počátku roku 1990 zastával Sovětský svaz názor, 

ţe sjednocení nepřipadá v úvahu a existence dvou německých států je ještě záleţitost       

na dlouhou dobu. V druhé polovině roku 1990 se začaly tyto názory měnit s tím, ţe 

sjednocení Německa můţe být provedeno v prozápadní formě (Šauer, 2005). 

 

Mezi další státy lze zmínit Polsko, které akceptovalo sjednocení Německa aţ        

po potvrzení svých hranic Odra-Nisa. Československo také po listopadové revoluci 

podpořilo sjednocení Německa. Naopak Izrael zásadně odmítal samotný akt sjednocení. 

 

2.6.3 Jednání 2 + 4 o sjednocení Německa v roce 1990 

 

 Sjednocení Německa nebylo pouze německou otázkou. K tomuto aktu se hlásily 4 

světové velmoci, vítězové 2. světové války. U příleţitosti summitu NATO a Varšavské 

smlouvy v únoru 1990 americká diplomacie přišla s návrhem vyuţít k jednání formuli 4 + 

2, ale v obrácené formě 2 + 4. Toto označení spočívalo v jednání se dvěma německými 

státy a čtyřmi mocnostmi. Jednání se týkala hranic sjednocení Německa, Berlína, 

přítomností cizích jednotek na německém území a dalších bezpečnostních otázek. 

 

První schůzka delegací ministrů zahraničních věcí se konala v dubnu 1990 

v Bonnu. Cílem bylo vymezení budoucích okruhů jednání. Druhá schůzka se konala 

v červnu 1990 ve východním Berlíně. Zde delegace Sovětského svazu navrhovala dvojí 
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členství Německa v NATO a ve Varšavské smlouvě, nízký limit armády nebo velmi 

dlouhou dobu odchodu sovětských vojsk. Další schůzka se konala v červenci 1990 

v Paříţi. Za účasti Polska byly dohodnuty hranice Německa a Polska, byla uzavřena také 

německo-polská smlouva. Sovětský svaz uţ neměl ţádné námitky ke sjednocení (Šauer, 

2005). 

 

Závěrečná schůzka se konala 12. září 1990 v Moskvě. Tady byl přijat dokument 

„Smlouva o konečném uspořádání ve vztahu k Německu“ (viz příloha 2). Tento dokument 

vstoupil v platnost po ratifikaci v moskevské Dumě v březnu roku 1991. Dokument 

obsahoval otázky týkající se mírumilovné politiky Německa, disponování zbraněmi 

hromadného ničení, limitu počtu armády a termínu odchodu sovětských vojsk (Šauer, 

2005). 

 

2.7 Hospodářské problémy spojené se sjednocovacím mechanismem 

 

 Příčin a důsledků sjednocení bylo několik. Mnohé z těchto příčin byly uţ řečeny. 

Ať uţ se jednalo o politické a sociální důvody nebo bezpečnostní a mezinárodní důvody, 

které souvisely také s rozpadem SSSR. Snaha o sjednocení však byla jediným řešením a 

přáním mnoha Němců a významných politických aktérů tehdejší doby uţ v dobách 

poválečného růstu evropských zemí. Samotný akt ovšem na začátku nebyl jednoduchý. 

V podstatě zde existovaly dvě země s rozdílným politickým a ekonomickým uspořádáním. 

Na jedné straně SRN se svým demokratickým zřízením a koncepcí sociálně trţního 

hospodářství. Na druhé straně socialistická NDR, která se mohla eventuálně po pádu 

Berlínské zdi spojit ústavně se SRN anebo zůstat jako další samostatný německý 

demokratický stát s trţním hospodářstvím. Výsledné řešení spojení těchto struktur           

do jednoho státu bylo dáno celkovými společenskými změnami v NDR, přáním jejich 

obyvatel, postojem veřejnosti SRN a politickými kroky. Důsledky tohoto procesu asi nikdo 

v tehdejší době úplně nechápal. Zejména hospodářské důsledky pro západní část 

spolkových zemí, které musely tzv. doplácet na své východní sousedy. Aţ další vývoj 

ukázal finanční, ekonomické a adaptační náklady sjednocení, které musely nést původní 

části SRN. Všechny tyto kroky vedly posléze k nastavení ekonomiky Německa 

v mezinárodním hospodářství (Handl, 1998). 
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SRN se musela potýkat s hospodářskými a politickými problémy, které provázely 

proces sjednocování. Původní spolkové země byly svým způsobem také vtaţeny              

do transformačního procesu, protoţe zde byla nutnost změny chování starých spolkových 

zemí vůči novým. Tento proces musela SRN absolvovat jako jediná ze států OECD. Ţádný 

ze států OECD nemusel procházet tak sloţitou transformací, která formovala celkovou 

pozici Německa v devadesátých letech a na začátku 21. století. Je chvályhodné, jak si 

Německo dokázalo poradit s tak velkým úkolem připojit své původní oblasti                     

do německého státu a vyrovnat velké hospodářské a ekonomické rozdíly, které tyto oblasti 

odlišovaly. Staré spolkové země hlavně musely přehodnotit svou politiku a společně, 

někdy i nechtěně, finančně přispívat na své východní sousedy. Konečný cíl však stál        

za toto obětování, protoţe víra ve společný německý stát byla v myslích Němců uţ            

od poválečného rozdělení. Moţná lze hledat v dnešní době paralelu v tomto finančním 

dotováním u systémů evropských záchranných fondů, kde Německo, jako nejsilnější 

ekonomika Evropské unie, přispívá nejvíce do těchto fondů na záchranu jiných evropských 

ekonomik. Nelze se proto nedivit, ţe Německo v poslední době uţ nemá takovou ochotu 

podporovat další země, kdyţ ještě donedávna byly prováděny silné finanční transfery        

u samotných jejich spolkových zemí.  

 

2.8 Vliv NDR na sjednocení Německa 

 

 Samotný proces sjednocení byl pro Německo ekonomicky i politicky náročný. 

Hospodářskopolitické problémy prohloubila probíhající ekonomická recese, která trápila 

evropské státy uţ koncem 80. let. Navíc bylo potřeba začlenit hospodářsky chudší 

spolkové země NDR. 

 

 Zajímavostí je ovšem to, ţe strategii transformace a modernizace Německa 

pomohla právě východní NDR. Strukturální problémy, které byly zmíněny, trápily SRN uţ 

od začátku 80. let. Následující sjednocení se pak ukázalo jako velmi nákladné a 

prohloubilo stávající problémy. Samotnému sjednocení, a s tím spojené adaptaci NDR     

na západ, pomohlo tedy to, ţe NDR se tímto krokem připojovala do Evropského 

společenství a dále do Evropské unie. Sjednocením získala SRN vlastně nejchudší region 

celé Evropské unie a tím také získala všechny plynoucí finanční výhody a nároky             

od příslušných fondů Evropského společenství. 
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2.8.1 Stav východoněmeckého hospodářství na konci 80. let 20. století 

 

Pro vypovídací hodnotu analýzy ekonomiky Německa před jeho sjednocení je 

potřeba popsat stav hospodářství východní části Německa v 80. letech 20. století. NDR 

byla zaostalejší neţ SRN. To bylo dáno historickým vývojem a členstvím ve východním 

bloku. Oficiální statistiky uvádějí, ţe celková produktivita NDR byla asi o jednu třetinu 

niţší neţ v SRN. Například produktivita práce východoněmeckého průmyslu byla podle 

Beintemy a van Arka (1993) asi pouze 30, 5 % produktivity průmyslu SRN. 

 

Východní část německé ekonomiky trpěla také nedostatečným mnoţstvím 

výrobních zařízení a jejich zastaralostí. Zhruba pouze 50 % základního kapitálu mělo stáří 

asi 10 let nebo méně. Přitom asi 20 % průmyslového zařízení mělo stáří více jak 20 let. 

Tyto příčiny byly důsledkem nízkého vyuţití výrobních kapacit, nízké produktivity a 

relativně vysoké skryté nezaměstnanosti, kterou ovšem nelze přesně kvantifikovat a proto 

se pouze odhaduje kvůli zmíněným faktorům. Horší ekonomická výkonnost se projevovala 

u NDR také kvůli systému centrálního plánování, systému slučování některých 

průmyslových kapacit nebo absenci skutečné hospodářské soutěţe (Priewe, Hickel, 1991). 

 

Problém východního hospodářství byl také v tom, ţe podniky měly formu 

monopolního postavení na trhu. Měkká rozpočtová omezení totiţ nezohledňovala 

ziskovost firem. Proto se nepodařilo vytvářet tlak na nějakou efektivitu podniku. 

Nezvyšoval se ani motivační či inovační potenciál těchto podniků. Soukromý sektor byl 

velice malý a zanedbatelný, navíc v naprostém vlastnictví státu. Navíc Priewe a Hickel 

(1991) uvádějí, ţe skrytá nezaměstnanost v podnicích byla okolo 15 % (asi 1,4 milionu 

osob). 

 

Mezinárodní konkurenceschopnost a zahraniční obchod byl na velice špatné úrovni. 

Důvodem byla přítomnost státního monopolu v zahraničně ekonomických vztazích, 

oddělenost od západního trhu a nekonvertibilita měny v izolovaném národním 

hospodářství od celosvětového trhu. Členství NDR v RVHP (Rada vzájemné hospodářské 

pomoci) také negativně ovlivňovalo geografickou a komoditní strukturu zahraničního 

obchodu. Zahraniční obchod byl preferován pouze na území RVHP. Obchodní spolupráce 

se Západem zůstala nerozvinutá. Na konci 80. let 20. století byl obrat zahraničního 

obchodu na jednoho obyvatele asi jen 40 % úrovně v západním Německu. Vzhledem 
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k rostoucímu spotřebitelským dotacím činila soukromá zadluţenost v NDR celkem asi 130 

miliard tehdejších východoněmeckých marek (Brezinski, 1995).   

 

2.9 Hospodářské záměry při sjednocení Německa 

 

 Hlavní ekonomické problémy SRN spočívaly ve zvyšující se nezaměstnanosti, 

přetrvávající recesi ekonomiky a nízkém ekonomickém růstu uţ před samotným 

sjednocením. Následkem sjednocení se tyto problémy ještě prohloubily. Proto byly 

stanoveny klíčové priority, které měly zlepšit tyto problémy: 

 

 v celé společnosti je třeba rozvíjet debatu o důsledcích sjednocení, hospodářských 

změnách a sociální sféře tak, aby mohly být nové změny zapracovány do sociálních 

systémů, které také ovlivňují hospodářský rozvoj Německa, 

 občané a podnikatelé stojí před novou strukturou hospodářství a společností, která 

nebyla vyvolána jen sjednocením, ale i novým směrem ekonomického vývoje 

Německa v rozvíjejících se trzích Evropy, 

 mezinárodní rozvoj trhů v Evropě má pro Německo velký význam z hlediska 

mezinárodní dělby práce a vývozů, ale při rozvíjejícím se vnitřním trhu Evropské 

unie bude vstup států střední a východní Evropy znamenat zostření konkurence, 

kvůli jejich nízkým nákladům výroby, 

 rozvíjející se trh v Evropském společenství se netýká pouze Evropy, ale i Asie a 

Latinské Ameriky, odkud začínají plynout výrobky na evropský trh, kde se 

dostávají do konkurence s tamější produkcí i SRN, 

 obnovením celistvosti německého státu je zde vnitřní i vnější tlak na obnovení 

pozice Německa, jako jedné z hospodářsky nejvyspělejších zemí, 

 největším problémem zůstává otázka vysoké nezaměstnanosti, která byla posílena 

tlakem na sblíţení mzdových hladin starých a nových spolkových zemí. Řešení 

bylo navrţeno v dynamizaci nabídkové strany odpovídající hospodářskou a 

finanční politikou (Cihelková et al., 2003). 

 

SRN měla výhodu, ţe od poválečného období měla moţnost vysokého a stabilního 

ekonomického růstu. I přes ekonomickou recesi v 80. letech měla moţnost rozvíjet 

hospodářské vztahy a stát se členem Evropského společenství a potaţmo Evropské unie. 
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Připojením chudší východní NDR se stalo to, ţe byl připojen k SRN, která představovala 

tehdejší směr západního demokratického státu, stát s původně rozdílným politickým a 

ekonomickým nastavením. Samotná struktura hospodářství se zaměřovala na jiné poloţky, 

neţ na rozvoj primárně terciárního sektoru. Sjednocením se dostalo Německo v podstatě      

do podobné situace, jako tomu bylo u transformujících se zemí Visegrádské skupiny. 

Německo však mělo úplně jinou výchozí pozici, neţ zmíněné státy, ale stalo se jistým 

způsobem také transformujícím se státem, protoţe bylo potřeba nové spolkové země 

začlenit do SRN a také bylo třeba upravit stávající politickou, ekonomickou a sociální 

sféru pro příchod nových spolkových členů (Handl, 2011). 

 

 Vývoj, jaký měla transformace Německa po jeho sjednocení, znamenal pro samotné 

Německo nový směr jejich státu v evropské politice. Důsledky samotného sjednocení 

Německa byly na jednu stranu tvrdé z hlediska nárazového ekonomického šoku. Následné 

hospodářské kroky situaci ještě vyhrotily, ale později se recese přeměnila v hospodářský 

růst. V další části této práce jsou popsány na konkrétních oblastech ekonomiky a 

ekonomických indikátorech problémy, které nastaly po sjednocení, ale také aspekty, které 

pomohly následnému ekonomickému růstu. Politická váha Německa v EU je veliká, 

protoţe je to dnes nejvýkonnější ekonomika EU. Další část práce je proto také zaměřena  

na to, jakými kroky se tento středoevropský stát snaţil dostat na tuto významnou pozici, 

ale také jsou zmíněny chyby, kterých se dopustil. 
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3 Ekonomika Německa v 90. letech 20. století 

 

 Tato část práce je zaměřena na popisnou analýzu vývoje německé ekonomiky v 90. 

letech 20. století. Nejprve je popsán transformační šok ve východoněmeckém 

hospodářství. Jsou zde popsány účinky, jako byl konkurenční šok, mzdový šok, 

makroekonomický šok nebo i mentální šok. Všechny tyto části vysvětlují náročnost 

transformačního procesu pro východní Němce. Dále je v této části popsán 

makroekonomický vývoj bezprostředně po sjednocení v západním Německu. Proces 

sjednocení měl totiţ významný vliv i v západní části Německa. Další části jsou věnovány 

významným ekonomickým indikátorům, které jsou analyzovány pro celé Německo 

v průběhu let 1990 – 1999. Zejména jsou řešeny fiskální problémy související                   

se sjednocením. Analyzováno je veřejné zadluţení a schodek veřejných rozpočtů, 

hospodářský růst a vývoj trhu práce. Nezaměstnanost měla totiţ významný vliv na růst 

německého HDP.  

 

3.1 Účinky transformace na východoněmecké hospodářství 

 

Celkový institucionální přechod, rekonstrukce ekonomiky a administrativní převod 

celého celku k západoevropskému systému trval přibliţně jeden rok. Efekty transformace 

spojené s tímto krokem se razantně projevily na východoněmeckém hospodářství. Tato 

část se věnuje makroekonomické analýze prvních let transformace a hospodářskému šoku 

v 90. letech 20. století ve východním Německu. Větší důraz je kladen na stranu východní 

části Německa, protoţe tady byl transformační šok nejvýznamnější. Sjednocení Německa 

se totiţ tvrdě projevilo v mnoha aspektech východoněmecké ekonomiky. Zasaţeny byly 

jak podniky, tak i jednotlivci. Nejvýraznější změny neprobíhaly jen v hospodářské sféře, 

ale i v chování samotných východoněmeckých občanů. 

 

3.1.1 Konkurenční šok 

 

 Otevření hranic při sjednocovacím mechanismu umoţnilo občanům z východního 

Německa cestovat a nakupovat v západní části Německa. To vedlo ke zvyšování 

konkurence pro východoněmecké podniky a také pokles poptávky po jejich zboţí. 

Východoněmečtí občané mohli nakupovat u západních dodavatelů, ale jejich poptávka 
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byla silně ovlivněna dostupností tvrdé měny. Při integraci NDR na západní trh musela být 

realizována měnová unie. Tento akt proběhl 1. července 1990. Ovšem                              

pro východoněmecké firmy a občany to zpočátku znamenalo tvrdý šok. Východoněmečtí 

zákazníci totiţ po otevření hranic preferovali západní zboţí nebo blízké substituty, protoţe 

tyto výrobky znamenaly vyšší kvalitu za niţší ceny. 

 

 Samotná struktura poptávky daná zákazníky se změnila a stala se mnohem 

diverzifikovanější a strukturovanější. Mnoho podniků ve východním Německu muselo 

začít zlepšovat kvalitu nebo zavádět nové produkty. Velké východoněmecké firmy ovšem 

nebyly zpočátku schopny nabídnout ţádané produkty. Tyto firmy nebyly zvyklé               

na konkurenční boj a hospodářskou soutěţ. Důsledkem bylo pomalé sniţování 

standardizovaných produktů vyráběných ve velkých firmách, zatímco malovýroba se 

začala zvyšovat. Výhodou těchto firem bylo, ţe byla na území, kde byly zatím relativně 

nízké mzdy. Tato výhoda umoţňovala produkovat zboţí za relativně nízké ceny. 

Konkurenční šok znamenal tedy pro východoněmecké firmy jednak problém s kvalitnější 

západní produkcí, na druhé straně vypořádání se s levnou standardizovanou produkcí 

z východních socialistických zemí (Brezinski, Fritsch, 1995). 

 

3.1.2 Mzdový šok 

 

 Zavedené hypotézy podle Kennena (1994) obvykle poukazují na to, ţe uvedení 

jednotné měny a vytvoření měnové unie povede ke konvergenci regionálních úrovní mezd. 

Podobný proces se předpokládal při sjednocení Německa. Před měnovou unií, na počátku 

roku 1990, byly východoněmecké mzdy na úrovni 7 % průměrných západoněmeckých 

mezd. Koncem roku 1990 byly východoněmecké mzdy průměrně na úrovni 39 % 

západoněmeckých mezd. Lze tedy říci, ţe tato teorie v německé praxi fungovala, protoţe 

tento nárůst představuje asi 500 %. V dalších letech nárůsty pokračovaly a mzdy se 

postupně vyrovnávaly. Tento růst popisuje nominální úroveň mezd, protoţe na konci roku 

1994 dosahovaly reálné východoněmecké mzdy asi 72, 9 % západní úrovně Německa. 

Tab. 3.1 ukazuje vývoj hrubé mzdy i jednotkových mzdových nákladů v procentech         

ve východním Německu po mzdovém šoku ekonomické transformace (Ragnitz, 1995). 
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Tab. 3.1 Vývoj jednotkových mzdových nákladů, produktivity na osobu, měsíční hrubé 

mzdy ve východním Německu (západní Německo = 100 %). 

Rok 1991 1992 1993 1994 

Jednotkové mzdové náklady 159,9 147 138,2 137 

Produktivita na osobu 31 43,1 50,7 53 

Tovární výroba - 27,1 37,9 42,6 

Těţařství - 29,9 70 86,1 

Chemický průmysl - 12,8 14,7 19,2 

Strojírenství - 19,1 29,3 33,3 

Potravinářský průmysl - 49,9 60,9 67 

Měsíční hrubá mzda 48,3 62,7 70,1 72,9 

Zdroj: Brezinski, Fritsch, 1995 – vlastní úprava 

 

3.1.3 Regulační šok 

 

 Německé sjednocení v říjnu 1990 přineslo také šok, zvláště pro východoněmecké 

podniky, ve formě uplatnění právních a správních norem. Tyto normy musely být přijaty a 

zavedeny do praxe ve velice krátkém čase. Vlády východní a západní části Německa se 

totiţ dohodly na paktu sjednocení uţ v létě 1990. Téma stability vlastnických práv bylo 

jasné a v tomto ohledu nebyly problémy. Potíţe nastaly při přizpůsobování se tzv. 

„pravidlům hry“. Celý systém institucí a norem se změnil pro východní část Německa 

velice rychle. Navíc celá intenzita regulačního systému, který panoval v západním 

Německu, byla jiná a daleko tvrdší. Takto rychlé změny nemusely východoněmecké 

podniky nikdy řešit. Nová pravidla byla také přísně sledována a vymáhána. Nová pravidla 

znamenala rychlé přizpůsobení se a znamenala další ze šoků, které probíhaly při 

sjednocovacím mechanismu (Brezinski, Fritsch, 1995). 

 

 Ve starém socialistickém systému mohly být některé změny předpisů obcházeny. 

Obecně musely být dodrţovány, ale systém kontroly nebyl tak účinný, jako v novém 

systému po transformaci. Socialistický systém byl také odlišný v tom, ţe kladl důraz        

na zabezpečení jednotlivce. Naopak západní systém poskytoval pouze jakýsi rámec 

předpisů, ve kterém jednotlivec musel najít svoji optimální strategii. Západoněmecké 
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předpisy také obsahovaly mnoţství norem z oblasti ţivotního prostředí, coţ znamenalo  

pro východoněmecké firmy další náklady, na které nebyly zvyklé. 

 

3.1.4 Mentální šok 

 

 Změny, které probíhaly během transformačního procesu, se týkaly také samotných 

občanů. Nejvíce byli tímto postiţeni občané z východního Německa. Podle Roberta 

Deutsche (1986) lze popsat mentální typ východního občana, jako „homo socialisticus“, 

který má typické vlastnosti dané dobou a místem, ve kterém ţil. Průměrný typ tohoto 

člověka je obecně opatrný, pobírá střední příjem a posílá své děti spíše na technické školy 

a univerzity. Politicky je tento člověk pasivní. Zájem tohoto člověka je mít také vyšší 

ţivotní úroveň. Geograficky je ochotnější migrovat, neţ jeho starší generace. Není zde ani 

tak potěšení z práce, jako spíše potěšení z výhod a věcí, které příjem z práce můţe přinést 

v budoucnu. Faktorem je také to, ţe tito lidé obecně poţadují od ekonomického systému 

více, neţ je schopen vůbec poskytnout. 

 

  Předchozí popis vychází z empirického výzkumu Roberta Deutsche (1986)             

o sociálních vrstvách ve východním Německu. Tato charakteristika je důleţitá, protoţe 

ukazuje obraz průměrného východního občana Německa, který byl nucen začlenit se       

do nové západoevropské společnosti. Ukázalo se, ţe tito lidé byli obecně více 

zainteresováni pro práci a ţe mají větší materiální cíle, neţ lidé ze západního Německa. 

Transformace sloučila oba německé státy. Sloučily se také instituce nebo některé dokonce 

zmizely. Dřívější duševní pochody a zvyky ovšem pořád zůstávaly v myslích východních 

Němců. 

 

 Rozdílné chování Němců mělo při transformaci důsledky v podnikatelské sféře.   

Na východě se podnikatelská sféra moc nerozvíjela. Zejména iniciativa pracovníků tady 

byla spíše pasivní. Problém byl také způsoben tím, ţe řídící manaţeři podniků neměli 

zkušenosti se západním trhem a nevěděli, jak řídit podnik v trţním hospodářství. Typické 

bylo také to, ţe populace ve východním Německu nedůvěřovala svým vlastním 

produktům. Odmítala investiční i spotřební statky vyrobené na jejich území. Otevřením 

trhů totiţ stoupla preference u západního zboţí, čímţ docházelo ke sniţování poptávky    

po vlastních produktech. Tímto se také zvýšila rychlost uzavírání východoněmeckých 

podniků, kterým ubývaly zisky (Gumpel, 1992). Tab. 3.2 ukazuje počet nových registrací 
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podniků ve východním Německu v prvních letech transformace, který postupně klesal. 

Tabulka zároveň ukazuje zvyšující se počet rušených podniků na tomto území v průběhu 

let a celkový klesající stav v kaţdém roce.  

 

Tab. 3.2 Počet registrací a deregistrací východoněmeckých podniků v letech 1990 – 1995 

ve východním Německu 

Rok Registrace Deregistrace Počet zbývajících podniků 

1990 281 096 26 694 254 402 

1991 292 997 99 767 193 230 

1992 214 316 120 768 93 548 

1993 190 032 119 557 70 475 

1994 170 782 119 300 51 482 

1995 90 606 47 582 43 024 

Zdroj: Brezinski, Fritsch, 1995 – vlastní úprava 

 

 Rigidity se projevily také u administrativy, která se ukázala v prvních letech 

transformace jako neschopná jednat jako protějšek a partner Západu. Nové předpisy a 

regulace naráţely na odpor administrativy. Naopak obyvatelé bezvýhradně této 

administrativě věřili. Lidé nechápali ani vzájemný vztah mezi produktivitou a mzdami. 

Ukázalo se také, ţe v myslích východních Němců bylo mnoţství ročních transferů           

na východ povaţováno jako pravidelná platba za to, jak východoněmecká populace trpěla 

za socialismu. 

 

3.1.5 Makroekonomický šok 

 

Sjednocovací mechanismus probíhající v Německu znamenal pro východoněmecké 

hospodářství v prvních letech značný pokles. Během prvního roku trvání měnové unie 

pokleslo východoněmecké HDP asi o jednu třetinu, průmyslová produkce asi o dvě třetiny. 

Tomu odpovídal pokles zaměstnanosti, který nebyl natolik rychlý, ale byl o to 

významnější. Celková zaměstnanost se během počátku transformace sníţila asi o 65 %. 

V roce 1991 bylo východoněmecké HDP na úrovni 88% stavu, který byl těsně před 

sjednocením. Běţná průmyslová produkce činila asi jen 51 % dosahovaných hodnot před 

sjednocením. Zajímavé je to, ţe původní plány počítaly, ţe předpokládaný růst HDP v roce 
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1995 bude zhruba 6,5 % a v roce 1996 dokonce 9,2 %. Skutečná hodnota HDP v těchto 

letech byla kolem 4 %. Tyto plány byly tak příliš optimistické, protoţe jejich splnění 

nebylo reálné (Brezinski, Fritsch, 1995). 

 

 Pokles HDP během prvních dvou let transformace významně ovlivnil trh práce. 

Nezaměstnanost se během prvních let zvyšovala, jak uţ bylo zmíněno. Aţ od roku 1994 

byl zaznamenán mírný obrat. Celková míra nezaměstnanosti, která se začala postupně 

v průběhu let měnit, zakrývala další strukturální šok. Pokud uváţíme skrytou 

nezaměstnanost osob, které pracují krátkou dobu, odcházejí do předčasného důchodu nebo 

jsou příjemci rekvalifikačních opatření, byla míra nezaměstnanosti ve východním 

Německu v roce 1994 na úrovni kolem 29 % (Brezinski, Fritsch, 1995). 

 

 Dalším vypovídacím ukazatelem pro zhodnocení situace na trhu práce během 

prvních let transformace je počet zaměstnaných. Ve srovnání s rokem 1989, asi jedna 

třetina východoněmecké pracovní populace ztratila své zaměstnání a asi jen polovina 

z nich si našla nové zaměstnání. 

 

 Z hlediska inflace se nárazový nárůst spotřebitelských cen konal do roku 1991. 

Tento nárůst byl způsoben otevřením západoněmeckého trhu a snahou vyrovnání cenové 

úrovně. Přesto se odhadoval ještě další nárůst v následujících letech z důvodu změn 

administrativních cen, jako bylo nájemné a náklady na dopravu. Zvyšování se také čekalo 

kvůli očekávanému postupnému vyrovnávání mezd. 

 

 Objem zahraničního obchodu také výrazně poklesl. Postupný pokles se podařilo 

stabilizovat aţ v roce 1994. V tomto období byla ovšem úroveň východoněmeckého 

vývozu asi jen 40 % stavu v roce 1990. Dovoz byl v roce 1994 na úrovni 38 % stavu 

odpovídajícímu roku 1990. Tento vývoj byl způsoben především integrací do světového 

trhu, rozdíly způsobené měnovou unií, postupným sniţováním státních dotací a úpadkem 

východního trhu. Nicméně, i kdyţ u východního Německa export a import poklesl, stále se 

dařilo nacházet obchodní partnery ve střední a východní Evropě.  

 

Ještě v první polovině 90. let 20. století byl podíl východoněmeckého průmyslu    

na celkovém produktu Německa (asi 13 %) menší neţ polovina podílu západoněmeckého 

průmyslu na celkovém produktu Německa (asi 28 %). Kvůli nízkým exportům, ale 
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zvyšujícím se mzdám, které nezohledňovaly produktivitu jednotlivých podniků, neustále 

hrozilo riziko uzavření pro některé podniky. Tab. 3.3 ukazuje export a import východního 

Německa od roku 1991 do roku 1995 v cenách k roku 1991. Tabulka také ukazuje, ţe i 

kdyţ se východoněmecký export postupně zvyšoval (tempo růstu exportu se zvyšovalo    

do roku 1994, kdy se stabilizovalo), stále byl velice nízký oproti dovozu do východního 

Německa. Tento jev byl daný situací po sjednocení, kdy tamní trh upadal, podniky 

krachovaly nebo se transformovaly. Většina zboţí se tak musela dováţet. Dovoz              

do východního Německa se v letech 1991 – 1995 zvyšoval, ale je vidět, ţe tempo růstu 

importu postupně klesalo. 

 

Tab. 3.3 Vývoj exportu a importu východního Německa v letech 1991 – 1995 v miliardách 

DM (německá marka). 

 1991 1992 1993 1994 1995 

Export 46,9 51,7 54,6 66,9 81,9 

Tempo růstu exportu (%) - 10,2 5,6 22,5 22,4 

Import 199,2 241,6 253,8 277,7 293,5 

Tempo růstu importu (%) - 21,2 5 9,4 5,7 

Zdroj: Brezinski, Fritsch, 1995 - vlastní úprava 

 

3.2 Makroekonomický vývoj západního Německa po sjednocení 

 

 Sjednocení Německa v roce 1990 s sebou neslo myšlenku, ţe spojení dvou 

německých států přinese silný ekonomický růst a Německo se stane evropským 

ekonomickým lídrem. Přestoţe se očekávaly potíţe se začleněním východního Německa, 

kvůli jeho výrobní zaostalosti, věřilo se, ţe tyto problémy budou rychle překonány díky 

silné západní průmyslové činnosti. Ukázalo se ale, ţe transformace východního Německa 

bude náročnější, neţ se zpočátku očekávalo. Hospodářské problémy východoněmecké 

ekonomiky byly popsány v předchozí části spolu s transformačními šoky. Počátek 90. let 

20. století znamenal sice z celoněmeckého pohledu růst, ale s dalšími roky se dynamika 

tohoto růstu začala zpomalovat. Tato část se zaměřuje na bezprostřední efekt sjednocení  

na západní Německo. 
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3.2.1 Bezprostřední efekt sjednocení na západní Německo 

 

 Výkonnost západního Německa byla po sjednocení silná. Postupně se ale v 90. 

letech zhoršovala. Nezaměstnanost se během této doby skoro zdvojnásobila a růst HDP byl 

průměrně asi jen 1,5 % ročně. Tehdejší vláda proto ve fiskální oblasti po roce 1992 navrhla 

strategii, která spočívala ve zvýšení daní, zvýšení sazeb příspěvků na sociální zabezpečení 

(platby od zaměstnanců, příspěvky zaměstnavatelů do programu sociálního zabezpečení) a 

sníţení veřejných výdajů. V podstatě to znamenalo fiskální konsolidaci v podobném 

smyslu, v jakém se odehrávají v Evropské unii po krizi v roce 2008. V procesu sjednocení 

se ovšem tato opatření projevila nástupem rozpočtových schodků a rostoucím veřejným 

zadluţením. Německá centrální banka (Deutsche Bundesbank) identifikovala, ţe velkou 

část nárůstu veřejného dluhu k HDP (asi 20 procentních bodů) byla způsobena od roku 

1989 právě náklady na sjednocení. Deutsche Bundesbank také v této době viděla akt 

sjednocování Německa jako riziko cenové stability s moţnou hrozbou budoucí zvyšující se 

inflace. Důsledkem pak bylo utahování monetární politiky, respektive restriktivní 

monetární opatření (Bibow, 2001). 

 

Obecně je přijímaným faktem, ţe zhoršení veřejných výdajů a horší ekonomická 

výkonnost je následkem sjednocení v roce 1990. Tomuto stavu ale ani nepřispěla 

makroekonomická opatření, která byla mnohdy v rozporu s ekonomickou teorií a praxí 

jiných států. Ukazuje se totiţ, ţe stav ekonomiky západního Německa v době transformace 

nebyl způsoben ani tak rozkládajícím se stavem východoněmeckého hospodářství, jako 

spíše špatným načasováním a velice přísnými restrikcemi fiskální i monetární politiky. 

Tehdejší celková výkonnost východoněmeckého hospodářství, z pohledu hrubého 

domácího produktu, byla odhadována pouze kolem 10 % toho západoněmeckého. Účinky 

těchto protichůdných opatření způsobovaly vleklé deflační prostředí. Lze tedy říci, ţe     

pro Němce velice šťastné období sjednocení, znamenalo spíše období hospodářského šoku 

a vleklých hospodářsko-politických problémů. Přitom toto období mohlo být daleko více 

růstové, kdyby nedošlo ke konfliktu fiskální a monetární politiky (Bibow, 2001). 

 

Rok 1989, kdy padla Berlínská zeď, představoval pro západoněmeckou ekonomiku 

velice příznivý rok. Lze ho charakterizovat jako bezinflační. Ekonomiku netrápila vysoká 

inflace. Růst HDP byl zaloţen na silné domácí i zahraniční poptávce, coţ přineslo vysokou 
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míru růstu zaměstnanosti, vyrovnaný rozpočet a přebytek obchodní bilance na úrovni 5 % 

HDP. 

 

Čisté transfery, které plynuly do východního Německa, jsou často označovány jako 

jeden z nejdůleţitějších faktorů, které měly vliv na západoněmeckou ekonomiku. Tyto 

transfery často ale také ovlivňovaly základní makroekonomické ukazatele, jako byla 

například nezaměstnanost. Příjmový multiplikátor či multiplikátor nezaměstnanosti byl 

ovlivněn právě hrubými transfery do východního Německa. Naopak v  západním Německu 

mohli de facto těţit z transferů v podobě zvýšení vývozů do východního Německa. 

Celkové odhadované poţadavky na financování transformace tak mohou být obecně niţší 

neţ poskytnutých 120 – 140 miliard DM, protoţe některé indikátory mohou náklady 

zkreslovat (zmíněné transfery nebo velice dobrá ekonomická startovní pozice západního 

Německa na přelomu 80. a 90. let). Jak uţ bylo řečeno, v roce 1989 byl rozpočet 

vyrovnaný, v následujících letech 1990 a 1991 se pohyboval rozpočet zhruba kolem 

deficitu 3 % HDP. Celkový rozpočtový deficit činil v roce 1991 asi 85 miliard DM. Tento 

stav byl způsoben sníţením daňových výnosů plynoucích z daňové reformy v roce 1990 

(pokles o 40 miliard DM), čistými fiskálními transfery připadajících na sjednocení (asi 106 

miliard DM). Naopak vyčíslení zvýšených příjmů plynoucích ze zvýšení daní na sociální 

zabezpečení činilo asi 25 miliard DM (Bibow, 2001). 

 

3.3 Udržitelnost fiskálních kritérií Německého spolkového státu 

 

 Předchozí kapitoly se věnovaly transformačním šokům ve východním Německu a 

bezprostřednímu efektu sjednocení na západní Německo. Od této části je brán zřetel na 

celkový vývoj německé ekonomiky v 90. letech 20. století, počínaje veřejným zadluţením, 

fiskální politikou, vývojem HDP a trhu práce, přes transfery poskytované do východního 

Německa. 

  

Schodek veřejného dluhu vůči HDP a schodek veřejného rozpočtu vůči HDP jsou 

jedny ze základních kritérií Maastrichtu. Obecně se předpokládá, ţe s rostoucím 

zadluţením stoupají také náklady na obsluhu dluhu. Podle Domara (1944) existuje vztah 

mezi mírou růstu v ekonomice a poměrem dluhu vůči HDP. Pokud ekonomika roste 

konstantním tempem a je zachováno konstantní tempo vládních výpůjček, potom míra 
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zadluţení nebude v jednotlivých letech prudce eskalovat, ale spíše se udrţí jakási 

konstantní úroveň mezi poměrem schodku k HDP a tempem růstu ekonomiky. 

 

Pasinetti (1998) popisuje podobně, jako Domar, udrţitelnost veřejných financí 

z pohledu Maastrichtských kritérií. Podle něj jsou veřejné finance udrţitelné a stabilní, 

dokud se daří růst veřejného dluhu udrţet na menší nebo stejné hranici růstu nominálního 

HDP. Důleţité je tedy udrţet stabilní poměr dluhu vůči HDP, aby nedocházelo k zatíţení 

daňových poplatníků z důvodu krytí deficitů. Podle Pasinettiho (1998) lze vzít jako příklad 

právě fiskální Maastrichtská kritéria pro veřejný dluh 60 % k HDP a saldo veřejného 

rozpočtu ve výši 3 % HDP. Právě na základě zmíněné stability mezi ekonomickým růstem 

a veřejnými dluhy, předpokládají Maastrichtská kritéria nominální ekonomický růst         

na úrovní 5 % HDP. Tento růst potom s rozpočtovým schodkem 3 % HDP vede ke 

stabilnímu veřejnému dluhu ve výši 60 % HDP. Vyšší ekonomický růst má samozřejmě 

jen pozitivní důsledky, protoţe můţe dojít ke sníţení tohoto dluhu. 

 

Dalším důleţitým faktorem ovlivňujícím udrţitelnost veřejných financí jsou 

úrokové sazby. Často totiţ závisí na růstu úrokových sazeb. Rostoucí úrokové sazby 

mohou totiţ zvyšovat náklady na dluhovou sluţbu a mohou mít i v době vysokého 

zadluţení negativní vliv na růst HDP. Často také škrty ve veřejných výdajích a zvyšování 

daní kvůli sniţování nákladů na obsluhu dluhu vedou k negativnímu ovlivnění růstu HDP. 

 

Bylo zmíněno, ţe při vzniku veřejného zadluţení je potřeba také přihlíţet              

ke stabilitě mezi dluhovou sluţbou a růstem HDP. Je potřeba činit takové kroky, které 

zlepší danou fiskální problematiku nebo alespoň zajistí stabilní stav. Proto by jakékoli 

konsolidační strategie měly zvaţovat dané moţnosti. Tyto problémy se také objevily 

v Německu v 90. letech během transformace jejich ekonomiky. Některé fiskální kroky, 

které měly zajistit stabilitu a růst ekonomiky, ale spíše této ekonomice uškodily. 

 

3.4 Německá fiskální politika v 90. letech 20. století  

 

 Fiskální politika Německa v průběhu 90. let musela reagovat na transformační šoky 

spojené se sjednocením této země. Ještě v roce 1989 mělo Německo vyrovnaný rozpočet a 

nebyly zde ţádné dluhy. Po připojení východního Německa se ale spolková vláda začala 

spoléhat čím dál více na výpůjčky, aby překlenula vzniklý fiskální nápor. V roce 1991 se 
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rozpočtový deficit prohloubil na úroveň 2,9 % HDP, coţ činilo tehdy asi 85 miliard DM. Je 

zajímavé, jak z vyrovnaného rozpočtu vzniklo tak rychle záporné saldo. Graf. 3.1 ukazuje 

vývoj salda veřejného rozpočtu (jedno z Maastrichtských kritérií) od roku 1990 do roku 

1999. Přesná data za rok 1989 nejsou k dispozici. Kvůli výraznému zhoršení začala 

spolková vláda, také pod tlakem Deutsche Bundesbank, řešit tuto situaci fiskálními 

opatřeními, která měla zabránit zvyšování zadluţování. V letech 1992 – 1995 došlo tedy ke 

zpřísnění fiskální politiky. Tato konkrétní opatření byla uţ zmíněna v předchozí části. 

Zajímavé je ale to, ţe tato opatření byla aţ příliš restriktivní. Podle Heilemanna a Rappena 

(1997) byly úspory dosaţené ze zvýšení sazeb daní na sociálním zabezpečení a všech 

ostatních úsporných opatření dostatečné, aby zafinancovaly poskytnuté transfery ve výši aţ 

180 miliard DM. Přes všechna tato opatření ale rozpočtový deficit dosáhl v roce 1996 

schodku ve výši 3,42 % HDP. Tento rozpočtový schodek byl výrazně horší, neţ se čekalo a 

byl také nejvyšší za celá 90. let 20. století. 

 

Graf. 3.1 Podíl salda veřejného rozpočtu k HDP v procentech za roky 1990 – 1999. 

Zdroj: OECD Factbook, 2005 – vlastní úprava 

 

Reakcí na prohlubující se deficit v roce 1992 byly škrty ve veřejných výdajích a 

zvýšení daní. Restriktivní fiskální politika byla prováděna prakticky aţ do roku 1996. 

V průběhu let je vidět zlepšení v letech 1992 a 1994, ale následující rok byl prakticky vţdy 

horší. Tehdejší tlak Deutsche Bundesbank na spolkovou vládu s cílem sníţit veřejné 

zadluţování mělo mít za cíl, z pohledu banky, zabránění zvýšení inflace. Zmíněné fiskální 

kroky ale spíše inflaci způsobily. Zvýšení nepřímých daní a státních regulovaných cen totiţ 

tlačilo inflaci nahoru. V roce 1992 dosáhla inflace hodnoty 4 %. Navíc v letech 1992 – 
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1993, následkem recese, vzrostly další poţadavky na výpůjčky. Na základě tohoto vývoje a 

se záměrem udrţet nízké poţadavky na výpůjčky upustila Deutsche Bundesbank od dalších 

tlaků na fiskální konsolidace. Aţ v roce 1995 se podařilo zmírnit inflaci pod 2 %.            

Od tohoto roku Bundesbank opět začala tlačit na fiskální konsolidaci, kvůli deficitnímu 

saldu rozpočtu ve výši 3,32 % HDP. Přestoţe se podařilo sníţit inflaci, nekonzistentní 

rozpočtovou politikou v průběhu 90. let došlo k růstu mzdové inflace. Se zhoršující se 

ekonomikou se nezlepšoval ani rozpočet. Období mezi lety 1990 – 1995 lze tedy označit 

jako recesi, která se prohloubila v roce 1993 (Bibow, 1998). 

 

Výrazné zlepšení rozpočtu k HDP lze pozorovat aţ od roku 1997, kdy bylo deficitní 

rozpočtové saldo na úrovni 2,72 % HDP. Od tohoto roku došlo k výraznému zlepšení a 

deficitní salda k HDP za jednotlivé roky se do konce 90. let sniţovala. Německo tak začalo 

stabilně plnit Maastrichtské kritérium aţ od roku 1997. Německu také pomohl silný 

ekonomický růst jeho obchodních partnerů, jako byly Spojené státy americké nebo 

Nizozemsko. 

 

Ekonomickou nerovnováhu můţeme pozorovat v 90. letech i u jiných zemí. 

Podobně na tom byli i němečtí obchodní partneři, jako byla Velká Británie a USA. 

Ekonomiky těchto států byly z hlediska obchodní spolupráce synchronizovány a je tak 

moţno u nich porovnat podobné konsolidační strategie. U těchto zemí byl ale opačný trend 

vývoje. Na začátku 90. let Německo zaţívalo neinflační růst, naopak ve Velké Británii a 

v USA panovala recese. Kdyţ Německo dostihly ekonomické problémy spojené 

s přičleněním východního Německa, spadlo do recese. Velká Británie i USA ale uţ 

nastoupily cestu k ekonomickému růstu. Přestoţe se podíl salda veřejného rozpočtu 

pohyboval v Německu kolem úrovně 3 %, k výraznému zlepšení došlo aţ v roce 1997. 

V ostatních zmíněných státech toto zlepšení nastalo uţ v roce 1993. Důvodem pro rozdílný 

vývoj v Německu bylo špatné načasování konsolidačních opatření, která byla prováděna 

spíše v procyklickém reţimu, neţ v proticyklickém, jak bývá popisováno v ekonomické 

teorii. Často bývá Německu vytýkáno, ţe v této době mohlo být správně načasovanými 

opatřeními dosaţeno mnohem lepšího výsledku a příznivějšího ekonomického růstu 

(Heilemann, Reinicke, 1995). 
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3.4.1 Vliv vývoje HDP na veřejný dluh Německa 

 

 Fiskální škody způsobené stagnujícím ekonomickým růstem v důsledku zvolené 

deflační politiky v 90. letech lze podle Bibowa (1998) odhadnout na základě srovnání 

alternativního scénáře růstu ekonomiky v tomto období. Alternativní scénář vývoje 

německé ekonomiky předpokládal „soft landing“ (měkké přistání) v roce 1992. Tento 

termín označuje stav ekonomiky v hospodářském cyklu, kdy se ekonomika přesouvá 

z vysokého růstu pouze do slabšího růstu a potenciálně se tak vyhne recesi. To znamená, 

ţe po transformačním šoku by se německá ekonomika v růstu HDP tolik nepropadla, jako 

tomu bylo ve skutečnosti. Analýza alternativního scénáře popisuje, ţe kdyby Německo 

mělo na začátku 90. let zhruba 6 procentní růst HDP a v roce 1995 by se hodnota sníţila na 

úroveň kolem 5 %, byla by hodnota německého veřejného dluhu na konci roku 1999 

zhruba v rozmezí 50 – 55 % HDP. Započteny by byly i náklady spojené s transformací. 

Skutečná hodnota veřejného dluhu však byla v roce 1999 asi 61,6 % HDP jak je vidět 

v Grafu 3.2. 

 

Graf. 3.2 Podíl veřejného dluhu k HDP (%) v letech 1990 – 1999. 

 

Zdroj: OECD Factbook, 2005 – vlastní úprava 

 

Podíl veřejného dluhu k HDP byl na začátku 90. let na úrovni kolem 40 % HDP. 

Ještě v roce 1991 bylo moţné sledovat pokles, ale následující roky byly ve znamení 

zvyšování tohoto podílu aţ na úroveň kolem 60 % HDP. Je zajímavé, ţe podíl veřejného 

dluhu v letech 1990 – 1991 klesl. Přitom se v tomto období uţ začínaly objevovat známky 
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recese a poklesu růstu ekonomiky. Časová řada podílu veřejného zadluţení od roku 1991 

měla rostoucí charakter, který ale nebyl způsoben recesí. Naopak neustálé zvyšování 

tohoto zadluţení bylo způsobeno převáţně aţ příliš přísnou restriktivní fiskální politikou a 

špatným načasováním fiskálních opatření.  

 

Podle Bibowa (1998) předpokládané vyšší tempo růstu HDP v alternativním 

scénáři, který by předpokládal menší úroveň zadluţení Německa, by ovšem bylo 

doprovázeno také vyššími daňovými příjmy a naopak niţšími vládními výdaji, coţ by 

znamenalo moţné zvýšení nezaměstnanosti. Na druhou stranu ale podle odhadů 

německých daňových elasticit by jednoprocentní nárůst HDP sníţil schodek rozpočtu asi   

o jednu polovinu procenta k HDP. Vyšší růst HDP by v konečném případě podle této 

alternativní studie vedl k podstatně niţším maximálním deficitům. Dokonce menším, neţ 

maximální deficit stability (ekonomický růst kolem 5 % HDP ke stabilnímu udrţení 

Maastrichtských kritérií v podobě rozpočtového salda a salda veřejného dluhu). Moţné 

sníţení dluhu v poměru k HDP by bylo hypoteticky v rozmezí okolo 50 – 60 %. Tato 

alternativní simulace ukazuje znovu, ţe zpřísnění fiskální politiky po roce 1991 bylo 

špatně načasované a Německo mohlo v tomto období dosáhnout daleko lepších výsledků. 

Růst reálného HDP v Německu v letech 1990 – 1999 ukazuje Graf 3.3. 

 

Graf. 3.3 Růst reálného HDP (%) v letech 1990 – 1999. 

 

Zdroj: OECD Statistics, 2014 – vlastní úprava 
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Jak je vidět v Grafu 3.3, od roku 1991 dochází k růstu reálného HDP. V roce 1991 

nastal klíčový zlom, kdy se růst HDP propadl aţ do záporné hodnoty -1 % HDP. Tento 

propad byl velice výrazný, protoţe během dvou let se propadlo tempo růstu asi o 6 

procentních bodů. Tento vývoj byl spojen s nárazovým šokem při sjednocování Německa. 

Klíčový kanál, který zapůsobil na veřejné finance v období krize, byl vývoj 

nezaměstnanosti (především v západním Německu). Vývoj nezaměstnanosti a události, 

které měly vliv na tuto oblast ekonomiky, jsou popsány v další části. Od roku 1993 je 

patrné zlepšení a růst HDP, ale od roku 1994 je vidět další oslabení růstu. Do konce 90. let 

20. století Německo sice nemělo záporný růst HDP, ale nikdy nepřesáhlo dvouprocentní 

hranici. 

 

3.5 Vývoj německého trhu práce 

 

 Trh práce měl významný vliv na ekonomiku Německa v době transformace v 90. 

letech. Musely být totiţ spojeny dvě rozdílné ekonomiky s odlišnou strukturou 

hospodářství. V roce 1989 byla centrálně plánovaná ekonomika Německé demokratické 

republiky (NDR) charakteristická výrobními technologiemi, které byly z velké části 

zastaralé za západními standardy. Struktura průmyslu byla zaměřena spíše na zemědělství 

a výrobu, oproti sluţbám na západě. Silná závislost byla také na vývozu do zemí CMEA
1
. 

NDR měla v roce 1989 velikost pracovní síly asi deset milionů obyvatel a skoro 

neexistující oficiální nezaměstnanost. Naopak v západním Německu byla v této době 

pracovní síla asi kolem 28 milionů obyvatel a nezaměstnanost se pohybovala na úrovni 

kolem 8 % (Wunsch, 2005). 

 

Německá měnová, ekonomická a sociální unie 1. července 1990 odstranila všechny 

obchodní a kapitálové bariéry mezi východním a západním Německem. Harmonizován byl 

i právní a daňový systém spolu se systémem sociálního pojištění. Smluvní mzdy byly 

těmito kroky převedeny na německé marky, ale uzavřené smlouvy zůstaly v nominální 

hodnotě nezměněny. V reakci na zesílenou konkurenci se nominální ceny výrobců 

propadly o polovinu a skutečné mzdové náklady se zase přibliţně zdvojnásobily. Oproti 

tomu ale hrubý poměr mzdy vzhledem k ţivotním nákladům zůstal beze změny. Všechny 

                                                           
1
 The Council for Mutual Economic Assistance. Neboli RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci). 

Organizace pro ekonomickou spolupráci mezi zeměmi Sovětského svazu, Bulharska, Československa, 

Maďarska, Polska, Kuby, Mongolska a Vietnamu v letech 1949 – 1991. 
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tyto kroky spolu se zmíněnými hospodářskými šoky popsanými v kapitole 3.1, měly za 

následek zvýšení nezaměstnanosti ve východním Německu na úroveň přes 10 % v roce 

1991 (Bundesanstalt für Arbeit, 1992). 

 

Západní Německo zaţilo v kontrastu s východním Německem ekonomický růst 

bezprostředně po sjednocení. Kvůli změně preferencí východoněmeckých občanů a 

odklonu od jejich produkce se zvýšila výroba a poptávka po pracovní síle v západním 

Německu. Počáteční ekonomický růst generoval míru západoněmecké nezaměstnanosti 

v roce 1991 na úrovni 6,2 % i přes významnou migraci obyvatel z východní Evropy. 

S poklesem hospodářského růstu od roku 1991 se ale začala postupně zvyšovat i míra 

nezaměstnanosti, a to v západním i východním Německu (Wunsch, 2005). 

 

Celkový vývoj míry nezaměstnanosti a hrubé mzdy v letech 1990 – 1999 je vidět 

v Tab. 3.4. Hrubá mzda na zaměstnance je uvedena v procentech a ukazuje úroveň 

vyrovnání s hrubou mzdou v západním Německu. 

 

Tab. 3.4 Registrovaná míra nezaměstnanosti (%) a úroveň vyrovnání hrubé mzdy na 

zaměstnance východního a západního Německa (%) v letech 1990 – 1999. 

Rok Registrovaná míra nezaměstnanosti (%) 
Hrubá mzda na zaměstnance 

úroveň vyrovnání (%) 

 Západ Východ Východ / Západ 

1990 - - - 

1991 6,2 10,2 57,5 

1992 6,4 14,4 67,7 

1993 8 15,4 74,2 

1994 9 15,7 77,1 

1995 9,1 14,8 79,1 

1996 9,9 16,6 79,5 

1997 10,8 19,1 79,8 

1998 10,3 19,2 80,1 

1999 9,6 18,7 80,9 

Zdroj: Statistisches Bundesamt, Wunsch, 2005 – vlastní úprava 
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Zvyšující se míra nezaměstnanosti v obou částech Německa byla patrná během 

celého popisovaného desetiletí. Horší vývoj lze pozorovat ve východním Německu, i přes 

počáteční boom ve stavebnictví a značné investice do infrastruktury po sjednocení země. 

Míra nezaměstnanosti se zvyšovala i v západním Německu, i kdyţ tady byl zase 

pozorovaný značný rozkvět sektoru sluţeb, který se významně podílel na růstu HDP 

v Německu. Zajímavý je také růst mezd ve východním Německu, který procentuálně 

ukazuje úroveň vyrovnání se mzdami v západním Německu. Ještě na začátku roku 1990 

bylo stanoveno, ţe v roce 1994 by mělo dojít k dosaţení parity se západoněmeckou úrovní. 

V roce 1991 byla totiţ východoněmecká hrubá mzda na zaměstnance na úrovni 57 % 

oproti západoněmecké hrubé mzdě, jak je vidět v Tab. 3.4. Kvůli zhoršujícímu se stavu 

ekonomiky a růstu zadluţení však k tomuto vyrovnání v roce 1994 nedošlo. V roce 1994 

byla zmiňovaná úroveň hrubé mzdy asi 77 %. Všechny tyto problémy byly dány tím, ţe i 

kdyţ byla úroveň vzdělání ve východním Německu vysoká, mnozí lidé nebyli prostě 

kvalifikovaní pro práci v moderní trţní ekonomice. Jedním z argumentů pro rychlé 

vyrovnání východoněmecké mzdy byl ten, ţe v opačném případě by hrozila masivní 

migrace z východu na západ. Západní Německo mělo v té době uţ tak přeplněný trh práce 

a trh s bydlením a hrozil by tak kolaps celého systému. V reakci na nezaměstnanost, hlavně 

ve východním Německu, byly upraveny kolektivní smlouvy. Dosaţení parity mezd bylo 

odloţeno na rok 2007 nebo i později. Na základě toho je vidět, ţe východní hrubé mzdy 

zůstaly od roku 1995 zhruba na stejné úrovni kolem 80 % (Franz, Steiner, 2000). 

 

Druhá polovina 90. let byla ve znamení zpomalení růstu východoněmecké 

ekonomiky, kvůli sniţování investic do stavebnictví, sniţování veřejných výdajů a 

propouštění ve veřejném sektoru. Registrovaná míra nezaměstnanosti se na přelomu let 

1994 – 1995 pohybovala kolem 15 – 16 %. V následujícím roce však v návaznosti            

na zmíněné události vzrostla na úroveň 19,1 %. Podobnou úroveň si východní Německo 

udrţovalo do konce 90. let (viz Tab. 3.4). 

 

Západní polovina Německa měla míru registrované nezaměstnanosti v polovině 90. 

let asi 9,1 %. I přes růst HDP od druhé poloviny 90. let se však nepodařilo výrazně sníţit 

míru nezaměstnanosti, která se pohybovala okolo hranice 10 %. Sníţení míry 

nezaměstnanosti je patrné jen v roce 1999 (viz Tab. 3.4). 
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3.6 Analýza fiskálních nákladů sjednocení pomocí poměru transferů k HDP 

 

  Při odhadu fiskálních nákladů na sjednocení Německa je moţné se zaměřit           

na vztah německého HDP a čistých transferů poskytovaných do východoněmeckých 

spolkových zemí v celém období 90. let 20. století. Jak uţ bylo zmíněno, stav veřejných 

financí mohl být v době transformace poněkud lepší, kdyby byly lépe načasovány 

konsolidační kroky hospodářské politiky. Bylo také řečeno, ţe tyto kroky mohly být méně 

restriktivní. Tab. 3.5 ukazuje na HDP, vzhledem k transferům, ekonomický vývoj, jakého 

by mohlo západní Německo dosahovat při nominálním růstu 5 % HDP, coţ je růst, který 

předpokládá stabilní udrţení dluhů veřejných financí u Maastrichtských kritérií. Ukázán je 

i pro srovnání skutečný ekonomický růst. Analýza nákladů na sjednocení je provedena      

u západního Německa, protoţe tato část země poskytovala transfery do východní části 

země. 

 

Pokud by hospodářská politika umoţnila lepší růst HDP (průměrně kolem 5 %) 

v analyzované době, potom by fiskální zátěţ transferů k HDP byla na konci desetiletí       

na úrovni asi 3,7 % oproti skutečným 4,2 %. Sice by to mírně zvýšilo například úrokovou 

zátěţ dluhu asi o 0,5 %, protoţe by se nepřikročilo k tak rozsáhlým fiskálním 

konsolidacím, ale toto zvýšení by nebylo aţ tak výrazné oproti výhodám hospodářského 

růstu. Výsledkem této analýzy je, ţe Německo nemuselo nést tak těţké následky 

sjednocení, i z hlediska poměru transferů k HDP, jako tomu bylo v 90. letech. Negativně je 

brán i tlak Deutsche Bundesbank na tehdejší spolkovou vládu a uţ zmíněná špatně 

načasovaná fiskální opatření (Bibow, 1998). 

 

Tab. 3.5 mimo jiné ukazuje poměr transferů k celkovému HDP Německa v letech 

1990 – 1999. Pouţitá metodika je na základě ESA 1979 a ESVG 1995. 
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Tab. 3.5 Fiskální náklady sjednocení Německa. 

 Skutečný růst HDP v Německu Hypotetický růst 5 % HDP 

Rok 

HDP 

(mld. 

DM) 

Čisté fiskální 

transfery (mld. DM) 

Poměr 

transferů 

k HDP 

HDP 

(mld. DM) 

Poměr 

transferů 

k HDP 

1990 2 426 45 1,9 2 426 1,9 

1991 2 647,6 106 4 2 647,6 4 

1992 2 813 114 4,1 2 780 4,1 

1993 2 840,5 128 4,5 2 919 4,4 

1994 2 962,1 126 4,3 3 065 4,1 

1995 3 049,8 140 4,6 3 218,3 4,4 

1996 3 112,3 140 4,5 3 379,2 4,1 

1997 3 202,6 136 4,2 3 548,2 3,8 

1998 3 329 141 4,2 3 725,6 3,8 

1999 3 402,5 144 4,2 3 919,9 3,7 

Zdroj: Statischisches Bundesamt, 2014, Bibow, 2001 – vlastní úprava 
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4 Vliv sjednocení na výkonnost německé ekonomiky 

 

 Poslední část diplomové práce se zaměřuje na události a hospodářské kroky, 

zejména Bundesbank, které měly vliv na výkonnost německé ekonomiky v 90. letech 20. 

století. Začátek kapitoly je věnován charakteristice německého hospodářského cyklu. Je 

zde uvedena průměrná délka hospodářského cyklu v Německu a také těsný vztah exportu 

k vývoji HDP. Dále je analyzován vliv měnové politiky na ekonomickou výkonnost 

Německa. Jsou zde popsány změny úrokových sazeb Bundesbank, které ve sledovaném 

období proběhly několikrát na základě vývoje německé ekonomiky. Srovnán je i vývoj 

s USA. Analyzován je také vývoj konkurenceschopnosti, hlavně pomocí reálného 

efektivního směnného kurzu. Zmíněna je ekonomická výkonnost z pohledu platební 

bilance či přímých zahraničních investic. Na závěr je uvedeno shrnutí ekonomické 

výkonnosti Německa na konci 90. let 20. století. 

 

4.1 Německý hospodářský cyklus 

 

 Ekonomická aktivita v Německu v první polovině 90. let nebyla příliš vysoká, kvůli 

oslabení zahraničního obchodu a celkové transformaci po sjednocení. Zhruba od roku 1992 

do roku 1993, kdy Německo sklouzávalo do recese, bylo původně projektováno 

dlouhodobé oţivení ekonomiky díky silnému růstu vývozu. Na začátku transformace se 

totiţ počítalo s tím, ţe připojením východního Německa se ekonomická výkonnost celé 

země ještě zvýší. Zmíněné oţivení bylo ale potlačeno tzv. vnějšími šoky. Na přelomu roku 

1994 – 1995 bylo oţivení potlačeno ostrou apreciací nominálního měnového kurzu a 

zvyšující se úrovní hrubých mezd. V roce 1997 – 1998, kdy bylo znovu patrné zlepšení 

hospodářského růstu, bylo Německo zataţeno do světového ekonomického zpomalení 

způsobeného asijskou finanční krizí. Ještě v roce 2000 se objevil další problém ve formě 

prudkého nárůstu cen ropy a poklesu cen na akciových trzích. Kaţdý hospodářský cyklus 

po sjednocení Německa během 90. let trval zhruba jen tři roky. To odlišuje německý model 

hospodářského cyklu od ostatních zemí, jako jsou například Spojené státy, kde trval 

hospodářský růst déle, neţ celé tři cykly v Německu.  

 

Je tedy patrno, ţe Německo, i přes svoji velikost, je silně závislé na vnějších 

ekonomických faktorech. Graf. 4.1 ukazuje, v jaké míře se pohybovala exportní expanze a 
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růst HDP v Německu. Pozitivní korelace není náhodná, protoţe do výpočtu HDP se 

započítává i objem vývozu. Nicméně příspěvek čistého vývozu k hospodářskému růstu je 

relativně malý a méně koreluje s růstem, neţ sám vývoz. Hlavní důvod pro velmi těsnou 

korelaci vývozu k HDP v Německu je podnikatelská důvěra. Do roku 1991 lze pozorovat 

relativně vysoký růst HDP, vysoké objemy exportů a s tím také spojený růst podnikatelské 

důvěry. Následný pokles HDP znamenal i pokles vývozů. Od roku 1993 lze vidět zlepšení, 

ovšem zde uţ není tak těsná korelace, jako v předešlých letech. 

 

Graf. 4.1 Růst reálného HDP a růst exportu v letech 1085 – 1999 

Zdroj: Directorate General for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), 2002 – 

vlastní úprava 

 

4.2 Vliv Deutsche Bundesbank na výkonnost německé ekonomiky 

 

 Počátkem 90. let 20. století Bundesbank udrţovala velice přísnou měnovou 

politiku. Samotné zvýšení nepřímých daní a regulovaných cen, v důsledku sjednocení, 

zvýšilo v tomto období inflaci, ovšem zpřísnění monetární politiky vedlo ještě ke zvýšení 

krátkodobých úrokových sazeb aţ na 5 – 6 %. Sniţování těchto sazeb probíhalo velmi 

pomalu, aţ v roce 1996 klesly krátkodobé úrokové sazby pod 2 % (viz kapitola 4.2.1). 

Navíc sníţení sazeb v roce 1996 bylo kompenzováno z pohledu centrální banky apreciací 
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DM. Důsledkem těchto kroků bylo nevyuţívání plných kapacit ekonomiky a spolu 

s propadem hospodářského růstu v roce 1992 – 1993 zůstala německá ekonomika v první 

polovině 90. let na velice nízké úrovni celkového ekonomického růstu. Zde je vidět rozpor 

s ekonomickou teorií, kdy by monetární politika měla dostatečně vyvaţovat všechny 

deflační účinky, které nastaly po plánované fiskální konsolidaci v Německu. Měnová 

politika Bundesbank ale místo toho znásobila stávající deflační účinky. Kdyby nenastal 

tento rozpor mezi fiskální a monetární politikou, nemusel by být propad hospodářského 

růstu v roce 1992 – 1993 natolik výrazný. 

 

Dvojnásobná deflační politika byla z pohledu Bundesbank nutná. Hrozila totiţ 

nestabilita dynamiky dluhu a vysoká inflace. Tyto problémy byly způsobeny důsledky 

sjednocení a nepruţného trhu práce v Německu. Podle Bibowa (2001) ale recese v roce 

1992 – 1993 byla z velké části způsobena velice slabou makroekonomickou poptávkou 

způsobenou fiskální konsolidací. Dále Bibow (2001) uvádí, ţe inflace v roce 1990 měla 

zanedbatelný růst. Tento růst byl způsoben převáţně změnou daňové politiky, 

dorovnáváním spotřebitelských cen a vyrovnáváním hrubých mezd. Přesto Bundesbank 

razantně tlačila restriktivní měnovou politikou na sniţování inflace skoro aţ na nulu. 

 

 Pro srovnání a zhodnocení opatření německé centrální banky lze pouţít příklad ze 

Spojených států. Americká centrální banka má sice poněkud větší rozsah cílů měnové 

politiky, kdy se v rámci svého působení snaţí dosáhnout maximální zaměstnanosti, cenové 

stability a umírněnosti dlouhodobých úrokových sazeb. Zmíněné srovnání je ale bráno 

z pohledu jakéhosi zamyšlení, jestli je vţdy nutno se striktně drţet daných cílů a pravidel 

(inflační cíle a politika Bundesbank), anebo jestli není potřeba zohledňovat i v měnové 

politice centrální banky další ekonomické cíle a všeobecný ekonomický růst. Bundesbank 

přitom nepřímo v 90. letech ovlivňovala a tlačila na fiskální politiku. Mzdová inflace 

vyvrcholila v Německu i ve Spojených státech přibliţně ve stejnou dobu po roce 1992. 

Vzhledem ke zvýšení daní v tomto období ovšem reálný důchod u velké části německého 

obyvatelstva poklesl. Lze tvrdit, ţe míra růstu mezd v Německu byla nadměrná a 

neefektivní do poloviny 90. let (viz kapitola 3.5) vzhledem k malému růstu produktu. 

Ovšem příliš restriktivní měnová politika Bundesbank byla kvůli inflaci uţívána spíše    

pro zvýšení důvěryhodnosti antiinflační politiky a maximalizování její prestiţe, neţ kvůli 

zlepšení podpory zaměstnanosti. Měnová politika Federálního rezervního systému oproti 

Německu ve zmíněném období přinesla uvolnění úrokových sazeb, i kdyţ byly úrokové 
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sazby vyšší neţ 3 %. Tento krok přinesl zvýšení produktivity. V konečném důsledku se 

v USA v roce 1990 dostavil silný investiční boom, růst HDP, růst zaměstnanosti a pokles 

míry inflace. Komparace s USA opět ukazuje, ţe aţ striktní snaha Bundesbank pouze        

o cenovou stabilitu vedla k hospodářskému útlumu a slabé ekonomické výkonnosti 

Německa (DG ECFIN, 2002). 

 

 Důsledkem zvláštní kombinace monetární a fiskální politiky v Německu bylo 

zvyšování daní a tlak na růst inflace. „Bundesbank dávala až příliš vysokou prioritu 

věrohodnosti úvah a pevným postojům, aniž by zvážila rizika zbytečného přiškrcení 

ekonomického růstu, který byl potřeba v přechodné fázi německého hospodářství“ (von 

Hagen, 1992, s. 215). Výsledek byl ten, ţe německá společnost zaplatila vysokou cenu, 

pokud jde o vývoj zaměstnanosti a hospodářského růstu, který měl vliv na veřejné finance 

a výkonnost německé ekonomiky. 

 

4.2.1 Specifický vývoj úrokových sazeb 

 

 Inflace byla v roce 1990 tlačena nahoru, kvůli růstu mezd. Odpovědí centrální 

banky bylo zvýšení úrokových sazeb, jak je vidět v Grafu 4.2. Ekonomická výkonnost 

země byla ale z pohledu Bundesbank stále vysoká a byla silnější, neţ v sousedních zemích. 

V roce 1991 došlo ke zvýšení daní. Ovšem budoucí inflační výhled byl pro Bundesbank 

důvodem k obavám. Proto došlo ještě v roce 1991 k dalšímu zpřísnění měnové politiky. 

Avšak následkem těchto opatření inflace překročila hranici 4 % a hospodářský růst se 

zastavil. Restriktivní monetární politika a její účinky v Německu zvýšily také napětí 

v rámci Evropského měnového systému (EMS), čímţ došlo na tzv. „přelévání“ účinků     

na měnové podmínky v jiných evropských zemích. Z hlediska ekonomiky, kdy inflace byla 

niţší a míra nezaměstnanost vyšší, se nezdálo zvýšení úrokových sazeb za příliš oprávněný 

krok (DG ECFIN, 2002). 
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Graf. 4.2 Politika úrokových sazeb v Německu (%) v letech 1989 – 1998 

Zdroj: DG ECFIN, 2002 – vlastní úprava 

 

Německé krátkodobé sazby v roce 1992 vzrostly vzhledem k dlouhodobým 

sazbám. Tlak na růst mezd a cen zůstal stejný. Na podzim 1992 došlo k recesi, coţ nastalo 

s jistým zpoţděním s ohledem na sousední ekonomiky a také potom, co Bundesbank       

17. července 1992 znovu zvedla úrokové sazby. Ovšem 15. září 1992, jeden den               

po přecenění DM na EMS, uţ došlo k nutnému sníţení úrokových sazeb (viz Graf 4.2). 

 

Po přecenění německé marky a ekonomické recesi, měnová politika v Německu 

pokračovala v jejím uvolňování. Bundesbank tak reagovala s ohledem na oslabenou 

ekonomiku, zlepšené inflační výhledy a probíhající rozpočtové konsolidační programy. 

V roce 1993 došlo k rozšíření fluktuačního pásma ERM na ± 15 %. Širší fluktuační pásmo 

znamenalo počátek období vyšších úrokových měr a kurzové stability, kvůli absenci 

dalších kurzových napětí. Silná marka v tomto období také znamenala sníţení míry inflace. 

Centrální banka reagovala na sníţení míry inflace sníţením diskontní sazby o 3 procentní 

body na 5,25 %. Tento krok tak konečně našel podporu směrem k udrţitelné fiskální 

konsolidaci, sníţení tlaku na kapitálové úrokové sazby a niţšímu růstu mezd. Částečně se 

tak vytvořilo příznivější inflační prostředí. Období klesajících úrokových sazeb 

pokračovalo do poloviny roku 1994. Měnový postoj Bundesbank v tomto období byl 

obecně povaţován za vhodný, vzhledem k situaci, která byla charakteristická zotavením a 
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usazením monetární politiky, ale i zlepšením hospodářského růstu. Fiskální konsolidace 

pokračovaly, míra inflace klesla a mzdové náklady se podařilo také sníţit (DG ECFIN, 

2002). 

 

  Pokles úrokových sazeb se konal opět v roce 1995, kdy byla sníţena diskontní 

sazba (viz Graf 4.2). Změna sazeb byla sníţena s ohledem na pomalejší růst agregátu M3 a 

na nárůst vnější hodnoty německé marky. DM tak výrazně posílila vzhledem 

k americkému dolaru a k několika dalším evropským měnám. Nedostatečné výsledky 

z roku 1995 v oblasti mezd začaly být pro Bundesbank důvodem pro ukončení sniţování 

úrokových sazeb, i kdyţ se nabízela další moţnost ke sníţení, kvůli utlumené inflaci a 

zpomalené ekonomice. 

 

 Zpomalení hospodářského růstu v roce 1996 ovšem zhoršilo další výhled 

ekonomiky. Krátkodobé úrokové sazby byly sníţeny, aby se zmírnily dopady recese. Repo 

sazba byla ponechána pod úrovní 3,5 %. V dubnu 1996 byla dokonce sníţena diskontní 

sazba na historicky nízkou úroveň 2,5 %. Ovšem kvůli nízké inflaci a znehodnocení DM 

vůči dolaru se podařilo udrţet měnovou politiku v dobré kondici. Výsledkem bylo také, ţe 

nominální úrokové sazby zůstaly relativně nízké, zatímco v USA vzrostly. Poslední roky 

90. let 20. století Bundesbank udrţovala politiku stabilních úrokových sazeb. V roce 1998 

se v zemích eurozóny očekávalo, ţe dojde ke zvýšení úrokových sazeb, ale nakonec tomu 

tak nebylo. Navíc výnosy dluhopisů klesly v tomto období na rekordně nízkou úroveň 

v důsledku nízkého inflačního prostředí a očekávaného zlepšení ekonomiky po krizích 

v Asii a v Rusku v roce 1997 a 1998 (DG ECFIN, 2002). 

 

4.2.2 Měření měnové politiky Německa 

 

 Kapitola měření měnové politiky konkrétně vysvětluje na základě dvou 

ekonomických ukazatelů vývoj měnové politiky v Německu, respektive vývoj úrokových 

sazeb. Uţ dříve bylo zmíněno, ţe kroky Bundesbank byly v 90. letech 20. století spíše 

kontraproduktivní a načasování kurzové politiky nebylo správné. Zajímavé je ovšem 

srovnání podle Generálního ředitelství pro hospodářské a finanční záleţitosti, kde je 

ukázáno, ţe ve srovnání s eurozónou byly dané úrokové sazby ve sledovaném období 

nastaveny správně, vzhledem k ostatním zemím, i kdyţ to znamenalo niţší ekonomickou 

výkonnost. 
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Analýza měření měnové politiky v Německu můţe být hodnocena podle dvou 

hledisek. Prvním ukazatelem je Taylorovo pravidlo, které zkoumá krátkodobé úrokové 

sazby v závislosti na cyklickém a inflačním vývoji. Další faktor je „The Monetary 

Conditions Index“ (MCI), který v sobě kombinuje změny reálných úrokových sazeb a 

efektivního směnného kurzu. Taylorovy sazby předpokládají, ţe centrální banka daného 

státu sestavuje své základní úrokové sazby na základě vývoje aktuálního hospodářského 

růstu s ohledem na hospodářský cyklus a inflaci. Cyklické situace jsou měřeny pomocí 

mezery výstupu, zatímco inflace je hodnocena jako rozdíl mezi cílenou a pozorovanou 

inflací. Z modelu je patrno, ţe nadměrné zvýšení cen a přílišné vyuţívání výrobních 

kapacit v konečném důsledku vyvolá zvýšení krátkodobých úrokových sazeb. Výpočty 

Taylorových sazeb pro Německo přinesly ovšem jiné výsledky. Výsledky Evropské 

komise naznačují, ţe skutečná úroková sazba Německa byla v očekávaném pásmu, 

odvozeného v rámci alternativních předpokladů do roku 1998. Aţ od roku 1998 byly 

úrokové sazby příliš vysoko nad ţádaným pásmem a zůstaly tak do konce 90. let 20. století 

(viz Graf 4.3). Často kritizované kroky Bundesbank v období krize byly tak podle těchto 

výsledků správné. 

 

Graf. 4.3 Taylorovy sazby a skutečné úrokové sazby v Německu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DG ECFIN, 2002 – vlastní úprava 
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 Index MCI je konstruován na základě váţeného průměru změn u krátkodobých 

úrokových sazeb a efektivního směnného kurzu. Jednotlivé váhy indexu jsou určeny 

k interpretaci relativního účinku úrokových sazeb a měnových kurzů na agregátní 

poptávku. Výsledky indexu jsou ale spíše brány jako indikativní, neţ jako přesné výsledky. 

Index dále neudává jakousi absolutní hodnotu, ale zobrazuje úroveň tzv. „utaţení nebo 

uvolnění“ měnové politiky od zvoleného základního období. 

 

 Výpočet indexů MCI vedl k obdobným výsledkům jako u Taylorových sazeb. 

Ukázalo se, ţe Bundesbank nahlíţela na měnovou a hospodářskou politiku v 90. letech 20. 

století více skepticky, neţ třeba jiné soukromé banky. Výsledky získané pomocí MCI 

dokonce navrhovaly ještě větší zpřísnění měnové politiky v Německu od poloviny roku 

1990 a uvolnění aţ na konci 90. let 20. století. Při pohledu na komponenty MCI (váţený 

průměr krátkodobých úrokových sazeb, efektivní směnný kurz) lze ale konstatovat, ţe 

například v roce 1994 – 1995 a v roce 1997 bylo uvolnění úrokových sazeb omezeno 

reálnou depreciací DM. V roce 1999 uţ potom pokles vnější hodnoty eura a pokles reálné 

úrokové míry vedl k uvolnění měnových podmínek. Tyto účinky dokazují, ţe zahraniční 

vývoj má značný vliv na německou ekonomiku (Clarida, Gertler, 1996). 

  

Měnová politika Bundesbank v letech 1990 – 1999 byla ve znamení jasné priority, 

a to bylo zajištění měny. Hlavní cíl byl v udrţení stability cenové hladiny v domácí 

ekonomice. Předchozí kapitoly naznačily, ţe to často vedlo k apreciačním tlakům             

na německou marku, ale i k apreciačním tlakům na další ekonomiky, které se účastnily 

Evropského měnového systému (EMS) a měly vyšší inflaci. Zmíněný postoj tak pokládá 

otázku, zda by měla měnová politika vytvářet jakýsi podpůrný rámec pro hospodářský růst. 

V případě Německa síla měny ve vztahu k jiným zemím EMS docílila cenové stability 

s ohledem na export. Na druhou stranu ale apreciační očekávání a zmíněná špatná 

synchronizace s makroekonomickým vývojem v Německu, v návaznosti na sjednocení, 

měly za následek spíše deflační prostředí, neţ prorůstové impulzy. S ohledem na cíl 

centrální banky Německa v podobě udrţení stabilní cenové hladiny, lze přijmout, ţe 

měnová politika nemusí v kaţdém případě podporovat ekonomický růst. Ovšem 

Bundesbank se, jako jedna z nejnezávislejších centrálních bank na světě, paradoxně 

v průběhu 90. let 20. století velice zajímala o makroekonomický vývoj po sjednocení země 

a často zasahovala ve smyslu nátlaků na fiskální politiku, jak bylo zmíněno v předchozích 

částech. Proto v tomto případě je moţné tvrdit, ţe politika Bundesbank se velmi zasazovala 
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o hospodářský růst a ekonomickou výkonnost Německa. Snahy této instituce, ale             

ve sledovaném období, alespoň v první polovině 90. let byly spíše kontraproduktivní. 

 

4.3 Vývoj ukazatelů konkurenceschopnosti 

 

 Pojem konkurenceschopnost můţe být analyzován z hlediska ekonomiky jako 

celku, různých sektorů nebo jednotlivých společností. Krugman (1994) pojednává, ţe je 

mylný dojem myslet si, ţe jednotlivé země mezi sebou soutěţí, jako je tomu                       

u podnikatelské sféry. Podle něj se produktivita odvíjí od ţivotní úrovně v daném státu    

ve vztahu k ostatním státům. Některé země jsou tak produktivnější neţ jiné země a potom 

můţe být situace v domácí zemi brána jako horší. Pojem konkurenceschopnost je tak podle 

Krugmana (1994) velmi primitivní a znamená ve své podstatě merkantilistický pojem 

oblečený v moderním hávu. Tato část se zabývá konkurenceschopností německé 

ekonomiky jako celku s ohledem na sjednocení a dlouhodobější konkurenční postavení 

vůči svým obchodním partnerům. 

 

 Německé firmy a jejich konkurenceschopnost je převáţně závislá na kombinaci 

cenových a nákladových determinantů. Dalšími faktory jsou kvalita výrobků, doplňkových 

sluţeb a stupeň flexibility. Reálný efektivní směnný kurz (REER) bývá označován jako 

jeden z nejpouţívanějších ukazatelů konkurenceschopnosti. Reálný směnný kurz mezi 

dvěma zeměmi se vypočítá vynásobením nominálního kurzu a indexu relativních cen nebo 

nákladů. Pro skupinu zemí se pouţívá váţený bilaterální reálný směnný kurz podle 

obchodních podílů a sečtení výnosů REER. Některé výsledky se mohou lišit v závislosti  

na vybrané skupině referenčních zemí nebo na volbě cen a nákladů. Rozdíly v ukazatelích 

cen a nákladů ale významně nemění poţadovaný výsledek v souvislosti s hledáním trendu. 

 

 Vývoj  pohledu, jak se vyvíjela konkurenceschopnost Německa na konci 20. století, 

ukazuje těchto pět bodů: 

 období před sjednocením (80. léta 20. století), kdy ukazatele konkurenceschopnosti 

vykazovaly pouze nepatrné změny, 

 období těsně po sjednocení (1990 – 1993), kdy se výrazně zhoršila cenová i 

nákladová konkurenceschopnost Německa, 

 kurzové turbulence v polovině 90. let 20. století (1994 – 1996), během kterých 

vyvrcholily kurzové, cenové a nákladové faktory, v pozdější fázi je patrné zlepšení, 
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 fáze před eurem (1997 – 1998), během které se ukazatele konkurenceschopnosti 

stabilizovaly, i s ohledem na prudký pokles směnných kurzů některých asijských 

zemí v období krize, 

 období prvních let v eurozóně (1999 – 2001), kdy se zlepšila cenová a nákladová 

konkurenceschopnost díky oslabení eura vůči dolaru a jiným měnám obchodních 

partnerů Německa, oslabování eura částečně kompenzovalo pád měnového páru 

DM/USD na konci roku 1998 (DG ECFIN, 2002). 

 

Obr. 4.4 ukazuje stav indexu REER během let 1989 – 2001 pro Německo oproti 

ostatním státům eurozóny. Pouţity jsou indexy, jako deflátor soukromé spotřeby, deflátor 

HDP, cenový deflátor vývozu zboţí a sluţeb, nominální jednotkové mzdové náklady v celé 

ekonomice a nominální jednotkové mzdové náklady ve zpracovatelském průmyslu. 

Výsledný efekt reálných efektivních směnných kurzů ukazuje vysoký stupeň korelace. 

Z Grafu 4.4 je vidět růstový trend do roku 1995, poté je zaznamenán pokles. Patrno je také, 

ţe na vývoj REER Německa měly významný vliv výkyvy nominálních směnných kurzů.    

I kdyţ byly výkyvy směnného kurzu omezeny v rámci EMS, jsou zde vidět oscilace. Tyto 

změny byly v Německu způsobeny hlavně nominální apreciací DM v první polovině roku 

1990. 

 

Graf. 4.4 Reálný efektivní směnný kurz ve vztahu k ostatním zemím EU 

Zdroj: DG ECFIN, 2002 – vlastní úprava 
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 Německá marka rostla i v předchozích letech před sjednocením, aniţ by docházelo 

k nějakým výrazným problémům pro německou konkurenceschopnost. Minulé apreciace 

měnového kurzu byly ale doprovázeny pomalými nárůsty nominálních jednotkových 

mzdových nákladů. V dlouhodobém horizontu se tak udrţoval reálný efektivní směnný 

kurz na nízké úrovni a  tím doprovázená relativní umírněnost mzdových poţadavků drţela 

export tzv. „nad vodou“. Oproti zmíněnému stavu se v první polovině roku 1990, v období 

výrazného nárůstu nominálního měnového kurzu vůči ostatním měnám zemí eurozóny, 

německé odbory vzdaly obvyklé zdrţenlivosti. Jak je vidět v Grafu 4.4, jednotkové 

mzdové náklady výrazně rostly v prvních letech sledovaného období oproti ostatním 

zemím EU. Toto byl další z mnoha zmíněných faktorů, které přispěly k závaţnosti recese, 

která se později projevila. Německá recese a zhoršení cenové konkurenceschopnosti na 

evropských trzích vedly poté ke značným ztrátám objemů exportu. Navíc ztráta německé 

konkurenceschopnosti byla podtrţena samotným sjednocením. Vysoký reálný efektivní 

kurz měl značný vliv na východoněmecké podniky, které nemohly konkurovat těm 

západním. Všechny zmíněné faktory byly ovšem očekávané, i kdyţ ne v takové síle, 

v důsledku spojení východního a západního Německa (DG ECFIN, 2002). 

 

4.4 Ekonomická výkonnost z pohledu platební bilance 

 

 Sjednocení Německa přineslo strukturální zlom v bilanci zahraničního obchodu 

bývalého západního Německa. V roce 1980 mělo západní Německo schodek běţného účtu 

asi 1,5 % HDP. Během 80. let 20. století se tento deficit přetvořil do přebytku asi 4 % 

HDP, čehoţ bylo také dosaţeno v polovině 90. let 20. století. Přebytek nebyl 

z dlouhodobého hlediska udrţitelný a Německo se muselo vyrovnat s tím, ţe sjednocení 

země bude mít značný vliv na udrţení německé externí pozice. Přebytek běţného účtu se 

pohyboval ještě v roce 1989 na úrovni 5 % HDP. Proces sjednocení tento přebytek úplně 

srazil, protoţe v roce 1991 měl běţný účet platební bilance deficit 1 % HDP. Zhoršení 

bilance vnější rovnováhy o šest procentních bodů HDP způsobilo po sjednocení značné 

potíţe. Avšak tyto dopady na německou ekonomiku mohly být mírnější, kdyby nedošlo 

k překvapivě neočekávaným špatným hospodářským krokům, jak bylo zmíněno v kapitole 

3.4 (DG ECFIN, 2002). 

 

 Významný pokles běţného účtu platební bilance nebyl úplně znepokojující, protoţe 

se očekával velký příliv zahraničního zboţí s ohledem na dosud zadrţovanou poptávku 
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v nových spolkových zemích. Tento faktor by stejně urychlil sníţení přebytku běţného 

účtu v západním Německu, ke kterému došlo, aby byla dosaţena celková vyváţenější 

vnější pozice Německa. Nicméně v roce 1993 zůstával deficit na úrovni 1 % HDP. Deficit 

takového řádu není příliš dramatický, ale bylo zajímavé, ţe se deficit drţí stále na stejné 

úrovni, i kdyţ domácí poptávka v druhé polovině 90. let rostla výrazně pomaleji, neţ         

v ostatních částech světa. 

 

 Rozloţení běţného účtu platební bilance ukazuje, ţe v Německu nejvíce zasáhlo 

sjednocení obchodní bilanci. Obchodní bilance klesla po sjednocení o pět procentních bodů 

z přebytku 6 % HDP před sjednocením v 80. letech 20. století. Neţ se obchodní bilance 

vrátila do kladných čísel, trvalo to zhruba pět let. Po tomto období dosáhla obchodní 

bilance přebytku asi 3 % HDP, díky poklesu reálných směnných kurzů. Oţivení bylo 

postupně potlačeno poklesem salda prvotních důchodů a vývojem bilance sluţeb. Kvůli 

poklesu čisté zahraniční kapitálové pozice Německa, se sniţovalo i saldo prvotních 

důchodů. Z vrcholu v roce 1990 na úrovni asi 1 % HDP se v roce 2000 dostalo saldo 

prvotních důchodů do záporných hodnot na úrovni zhruba – 0,5 % HDP (DG ECFIN, 

2002). 

 

4.5 Přímé zahraniční investice 

 

 Globální toky přímých zahraničních investic (PZI) odráţí v posledních desetiletích 

pokračující globalizaci hospodářské činnosti. Toky PZI však nemusí nutně obsahovat 

informace o ekonomické výkonnosti či kvalitě země pro podnikání. Posouzení tohoto 

faktoru je obtíţné. Navíc příliv zahraničních investic nemusí vţdy nutně znamenat 

pozitivní signál, pokud jde například o převzetí nějaké společnosti v určité zemi. Německé 

přímé investice v zahraničí byly začátkem 90. let 20. století docela nízké. Postupný nárůst 

byl zaznamenán aţ v druhé polovině 90. let 20. století, jak je vidět v Tab. 4.1. Přesto 

v letech 1990 – 1999 byly PZI plynoucí do zahraničí vţdy vyšší, neţ PZI přicházející       

do Německa. Většina investičních toků byla ve formě akcií, méně potom ve formě úvěrů. 

V roce 1999 lze zaznamenat určitý výkyv nárůstu investic do zahraničí, coţ lze vysvětlit 

příhraničními fúzemi a akvizicemi. 
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Tab. 4.1 Přímé zahraniční investice Německa v letech 1994 – 2000 v mld. DM 

Zdroj: Eurostat, 2014 – vlastní úprava 

  

Geografické rozdělení německých odchozích toků bylo vţdy velmi široké, ale      

od roku 1990 se Německo zaměřilo více na americkou ekonomiku. Důvod tohoto zaměření 

lze připsat akvizici značky Chrysler (USA) německou značkou Daimler – Benz v roce 

1988. Další důleţité země z pohledu investic byly Velká Británie, Francie, Belgie, 

Lucembursko a Nizozemsko. Mezi další důleţité sousední země patřilo Rakousko a 

Švýcarsko. Výčet zemí napovídá, ţe kromě USA, se Německo zaměřovalo převáţně        

na evropské trhy. Aby bylo moţné porovnat velikost přílivu a odlivu investic, je nutné 

porovnat německé údaje s ostatními obchodními partnery. Pokud srovnáme velikost PZI 

s ohledem na HDP, Německo dosahovalo v 90. letech podobných hodnot, jako například 

Francie, Japonsko nebo USA. PZI v Německu se pohybovaly v letech 1990 – 1995 

průměrně okolo 1,2 % HDP. Úroveň PZI ve Francii ve stejném období byla asi 1,3 % 

HDP, v USA asi 0,9 % HDP. Jediným výrazným rozdílem byla Velká Británie, kde 

velikost PZI k HDP byla asi 2,4 % (DG ECFIN, 2002). 

 

 Příliv PZI do Německa v letech 1990 – 1999 nebyl příliš výrazný. Výjimkou byl 

rok 1999 kvůli jediné transakci v odvětví telekomunikací (akvizice společnosti 

Mannesmann zahraniční firmou Vodafone AirTouch za 200 miliard USD). Nejvyšší roli 

hrály za sledované období úvěrové transakce, na rozdíl od investic do zahraničí. 

Geografické rozloţení investičních toků do Německa bylo široké, i kdyţ většina byla opět 

z Evropy. Mezi nejvýznamnější státy patřila Velká Británie, Francie, Nizozemsko, Belgie a 

Lucembursko. Mimo Evropu byly nejvýznamnějším investorem Spojené státy americké. 

Nejvíce zahraničních toků na začátku 90. let 20. století plynulo z Francie, v druhé polovině 
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90. let patřilo prvenství Velké Británii. Investice z USA byly spíše nahodilé (DG ECFIN, 

2002). 

 

 Německá strukturální slabost na začátku 90. let 20. století byla způsobena, 

s ohledem na kroky hospodářské politiky, také vývojem mezinárodního obchodu a 

zahraničními investicemi. Mnoho ekonomických vzestupů a pádů Německa bylo přičítáno 

vnějšímu vývoji. Náklady konkurenceschopnosti ukázaly, ţe pro Německo byla první 

polovina 90. let velice špatná, aţ ve druhé polovině 90. let byly obnoveny ztráty 

z předchozího období. Základem poklesu konkurenceschopnosti bylo několik ostrých 

úprav směnných kurzů ve vztahu k zemím EU. Oslabení eura koncem 90. let poté částečně 

pomohlo obnovit konkurenceschopnost oproti evropským zemím. Důleţitou roli hrály také 

náklady na pracovní sílu, které ve sledovaném období rostly daleko rychleji, neţ                

u evropských sousedů. Ekonomické ztráty konkurenceschopnosti lze zaznamenat i           

ve vývoji zahraničního obchodu. Relativně výrazný přebytek běţného účtu západního 

Německa zmizel v důsledku nákladů na sjednocení. Tento faktor byl doprovázen 

relativním poklesem trţního podílu exportu Německa. Východní Německo v době 

sjednocovacího mechanismu trpělo naopak vysokými deficity běţného účtu (v řádu skoro 

50 % svého HDP), coţ bylo zmírňováno na základě pravidelných finančních transferů      

ze západního Německa. Ukázalo se také, ţe si Německo v průběhu 90. let nemusí udrţet 

vysokou pozici v high-tech kvalifikovaných odvětvích. Analýzy obchodních toků ukázaly, 

ţe Německo nemusí udrţet krok s ekonomickým potenciálem rostoucí globalizace. Vývoj 

přímých zahraničních investic ukázal, ţe tyto investice více plynou z Německa, neţ do této 

země. Základ zvedání konkurenceschopnosti Německa v letech 1990 – 1999 vyţadovalo 

na jedné straně přesměrování veřejných prostředků a daňové pobídky ke zvýšení 

produktivity, coţ částečně v Německu probíhalo. Na druhé straně to ale znamenalo také 

sniţování jednotkových mzdových nákladů na konkurenceschopnou úroveň, coţ Německo 

nebylo schopné udělat. Faktem je, ţe bylo potřeba nastavit mzdy na východě země niţší, 

v závislosti na hospodářské realitě, neţ na principu politického přání stejné mzdy v celé 

zemi ve velice krátkém období. Tento faktor byl uplatňován aţ od poloviny 90. let, kdy se 

zjistilo, ţe Německo nemá ekonomickou sílu v tak krátkém čase vyrovnat ekonomickou 

úroveň východu a západu (DG ECFIN, 2002). 
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4.6 Shrnutí ekonomické výkonnosti Německa na konci 90. let 20. století 

 

 Britský týdenník „The Economist“ vydal v roce 1999, v rámci svého vydání 

„Germany stalls, the euro  falls“, článek pod názvem „The sick man of the euro“ (nemocný 

muţ eura). Článek se zabýval zhodnocením ekonomické situace Německa na prahu nového 

tisíciletí. Nejsilnější ekonomika eurozóny na tom nebyla zrovna dobře a byla označena, 

jako hlavní slabost eura. Sociálně trţní hospodářství navrţené v Německu po druhé 

světové válce slouţilo zemi několik desetiletí. Koncem 90. let 20. století se ale silná 

německá ekonomika zpomalila. Dokonce článek pojednával, ţe „když Německo kýchne, 

jeho sousedé cítí chlad a nervózní trhy začnou rozprodávat euro“ (The Economist, 1999). 

Německý růst HDP koncem 90. let nebyl tak vysoký, jak se všeobecně očekávalo, a byl 

niţší, neţ průměr eurozóny. Dalším problémem byla míra nezaměstnanosti, která se 

pohybovala okolo 10 %, a nebyl vidět náznak, ţe by se mohla zlepšit. Ve srovnání 

s ostatními státy na tom Německo bylo hůře. Americká ekonomika byla na vzestupu, 

Francie měla také lepší výsledky, ale Němci si uţili krátkodobý ekonomický boom po 

sjednocení, který rychle vyprchal. Vinu na tomto stavu nesla přísná makroekonomická 

politika v 90. letech. Velkou roli sehrála Bundesbank, které byla vytýkána politika 

vysokých úrokových sazeb v reakci na ekonomické tlaky po sjednocení. Německu bylo 

také vytýkáno, ţe mohlo reagovat niţšími úrokovými sazbami a mírnější fiskální politikou 

(The Economist, 1999). 

 

 Faktorů, které oslabily německou výkonnost, bylo několik. Článek pojednává         

o nejzásadnějších problémech strukturálních šoků. První a největší šok patřil samotnému 

sjednocení. Vytýkáno bylo, ţe značné prostředky poskytované na východ padaly tzv.       

do „černé díry“. Hodnota transferů na východ se přitom pohybovala kolem 5 % celkového 

německého HDP. Druhý problém byl viděn v ekonomických krizích na rozvíjejících se 

trzích. Německo obchodovalo s částkou kolem 30 % HDP, coţ bylo více, neţ u jakékoli 

jiné evropské země. Silný proexportní charakter země byl po krizích v Thajsku (1997) a 

v Rusku silně ohroţen. Tomuto stavu nepomohla ani konvergence úrokových sazeb 

v eurozóně kvůli měnové unii, protoţe úrokové sazby klesaly na podobnou úroveň. 

Zmíněné problémy oslabily německou ekonomickou výkonnost, ale situaci zhoršoval i 

neefektivní daňový systém, nadměrné náklady na pracovní sílu a štědrý sociální systém. 
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 Německé vyhlídky na konci 90. let 20. století nebyly úplně špatné. Strukturální 

problémy spojené se sjednocením byly tvrdé, ale podařilo se je řešit. Kdyby Německo 

nepřistoupilo k tak přísné fiskální a monetární politice ihned po sjednocení, mohlo by 

dosáhnout moţná daleko lepších výsledků. Lepší koordinace kroků Bundesbank vůči 

fiskální politice by také přispěla ke zlepšení ekonomické výkonnosti. Problémy Německa 

na začátku tisíciletí byly v dané situaci spíše politické. Některé hospodářské chyby se 

podařilo vyřešit, ale stále zůstával problém sociálního systému, který se stal německou 

časovanou bombou. Potřebné byly také další ekonomické reformy, které urychlí 

privatizaci, deregulaci zaostalého sektoru sluţeb a zefektivnění veřejné správy. Zlepšení 

situace Německa v roce 1999 a zbavení se titulu nemocného muţe eura tak spíše 

vyţadovalo hlavně více německého odhodlání a síly, jako tomu bylo v dobách ještě 

pravého ordoliberalismu a sociálně trţního hospodářství, kdy Německo představovalo 

stabilní a ekonomicky výkonný motor Evropy. Na Německo bylo totiţ v Evropské unii 

pohlíţeno na konci 90. let, jako na zemi, která svoji ekonomickou situací oslabuje 

jednotnou evropskou měnu. Německo sice představovalo silnou hospodářskou zemi, ale 

lze polemizovat, jestli právě zavedení eura nepomohlo Německu v dalších letech k silnému 

ekonomickému růstu, kterému se v 90. letech příliš nedostávalo. Potom lze také ale 

spekulovat nad tím, ţe kritika Německa na přelomu tisíciletí byla oprávněná, protoţe 

ekonomická slabost lídrů Evropské unie, čímţ Německo bezesporu je, se mohla lehce 

přesunout i na jednotnou evropskou měnu, která i v dnešní době nedosahuje kvůli 

ekonomickým krizím charakteru silné světové měny. 
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5 Závěr 

 

 Německo se vţdy nacházelo v pozici státu, který se podílel na rozvoji Evropského 

společenství a později i Evropské unie. Ať uţ šlo o vznik integračních seskupení 

v padesátých letech, přípravu Maastrichtských dohod či přípravu Evropské hospodářské, 

politické a měnové unie. Německo je také známé svými vlastními ekonomickými názory a 

proudy. Na poválečný rozvoj Německa měla významný vliv koncepce sociálně trţního 

hospodářství, která byla v Evropě velmi jedinečná a originální. Důvodem bylo uplatňování 

pravidel, která podporovala zdravou konkurenci a nenarušovala jiné důleţité společenské 

hodnoty. Pro Německo totiţ bylo důleţité propojit hospodářskopolitické snahy různých 

subjektů určitou koncepcí, která bude ladit se sociální a trţní koncepcí.  

 

Německo do 70. let 20. století mělo stabilní ekonomický růst, rostoucí 

zaměstnanost a rostoucí podíl exportu na HDP. Od 70. let začaly být růstové faktory 

vyčerpané a německé hospodářství bylo utvářeno spíše vnějšími faktory. Právě otázka 

exportů měla na konci 80. let významný vliv při jednáních o sjednocení. Exportní 

výkonnost totiţ ještě před sjednocením klesala a konkurenceschopnost se také zhoršovala. 

Všechny tyto problémy byly následkem ropných krizí v 70. letech a probíhající světové 

konjunktury. Mimo ekonomické faktory měly na sjednocení Německa 3. října 1990 také 

vliv mezinárodně politické vlivy. Politická reprezentace a většina německých obyvatel si 

sjednocení přála. Na samotný sjednocovací akt však mělo vliv mnoho světových událostí, 

jako například přijetí dvojího rozhodnutí NATO. Toto rozhodnutí znamenalo rozmístění 

raket na území Německa v reakci na spory se Sovětským svazem. Velký vliv měla také 

stagnace a postupný rozpad sovětského bloku. Nutno zmínit, ţe se sjednocením Německa 

souhlasily Spojené státy americké, Francie, Polsko a později i Sovětský svaz. Naopak proti 

byla Velká Británie. Samotné jednání o sjednocení probíhalo za účasti zmíněných 

světových mocností. Při sjednocení se poté ukázalo, ţe východní Německo je ve srovnání 

se západním Německem velmi zaostalé. Proto bylo nutné zahájit ekonomické reformy a 

poskytovat finanční transfery na východ. Zajímavé ale bylo, ţe při sjednocovacím aktu se 

východní Německo připojovalo také k Evropskému společenství a Německo tak mohlo 

čerpat významné evropské dotace. 
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Vývoj německé ekonomiky jako celku v 90. letech 20. století byl ovlivněn zejména 

transformačními kroky k vyrovnání ekonomické úrovně ve východním Německu.           

Pro východoněmecké spolkové země byla první polovina 90. let ve znamení 

hospodářských změn, jako byl konkurenční, regulační, mentální a mzdový šok. 

Východoněmecká ekonomika trpěla zastaralostí výrobních zařízení, nízkými hrubými 

mzdami oproti západnímu Německu a úplně jinou mentalitou. Kvůli rychlým změnám a 

přechodu k západní trţní ekonomice trpěly zejména východoněmecké podniky, které 

postupně ukončovaly výrobu. Západní Německo muselo projít také jistými změnami. Bylo 

potřeba dotovat východ a začal se zhoršovat růst HDP a nezaměstnanost. Proto byly 

zavedeny fiskální konsolidace ke zlepšení ekonomického růstu. Diplomová práce hodnotila 

ve druhé kapitole nejprve konkrétně vliv sjednocení na východní Německo a na západní 

Německo. Potom byla v této kapitole analyzována ekonomika Německa jako celek. 

Německo v prvním roce po sjednocení zaţívalo období růstu, který se poměrně rychle 

změnil v recesi uţ v roce 1992. Následující rok mělo Německo záporný růst HDP. V roce 

1994 proběhlo zlepšení, ale v následujícím roce se objevil znovu pokles. Vývoj fiskálních 

Maastrichtských kritérií v 90. letech také nebyl pozitivní. Německo začalo plnit kritérium 

rozpočtového deficitu stabilně aţ od roku 1997. Veřejný dluh se naopak stabilně zvyšoval. 

Nejvýznamnějším problémem ve sledovaném období byl ale konflikt mezi fiskální a 

monetární politikou a špatné načasování těchto politik. Restriktivní opatření fiskální 

politiky byla znásobena restriktivní politikou monetární politiky. Navíc i postupné 

zvyšování mezd ve východním Německu, finanční transfery a růst nezaměstnanosti dovedl 

zemi do celkové stagnace, která se začala zlepšovat aţ na konci 90. let 20. století. 

 

 Výkonnost německého hospodářství v letech 1990 – 1999 byla z mnohých pohledů 

oslabena kvůli úrokové politice německé centrální banky. Deutsche Bundesbank, ačkoliv 

patří k nejnezávislejším centrálním bankám na světě a má svoji prioritu ve strategii 

inflačního cílování, aţ příliš dbala pouze na svůj inflační cíl, místo aby zkusila podpořit 

zaměstnanost a zhodnotila svůj vliv na ekonomický růst. Počátkem 90. let udrţovala 

Bundesbank přísnou měnovou politiku a vysoké úrokové sazby. Důsledkem byl, spolu     

se zvýšením nepřímých daní a regulovaných cen, velice nízký ekonomický růst. Na pokles 

úrokových sazeb došlo aţ v polovině 90. let, kvůli stagnaci ekonomiky. Z pohledů 

ukazatelů konkurenceschopnosti, jako je například reálný efektivní směnný kurz, byla 

konkurenceschopnost Německa v první polovině 90. let velmi slabá. Aţ od druhé poloviny 

90. let se začala zlepšovat. Tyto jevy se také projevily v platební bilanci, konkrétně 
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v poklesech běţného účtu. Zkoumané přímé zahraniční investice ukázaly, ţe Německo 

bylo ve sledovaném období významným poskytovatelem, ale příjemcem naopak slabým. 

Německá strukturální slabost byla přičítána vnějšímu vývoji, ale i důsledkům hospodářské 

politiky v samotném Německu. Na závěr je zhodnocena výkonnost Německa na konci 90. 

let 20. století. Zmíněny jsou nejzávaţnější problémy, které Německo prodělalo a situace 

Německa na prahu nového tisíciletí. Německo bylo sice silnou evropskou ekonomikou, ale 

strukturální problémy v 90. letech tuto zemi silně ekonomicky oslabily. Německá 

ekonomika tak mohla dosahovat na konci 90. let 20. století daleko lepších hospodářských 

výsledků. 

 

 Cílem práce bylo zhodnocení dopadů sjednocení Německa na jeho pozici v rámci 

Evropy v 90. letech 20. století V tomto ohledu byl daný cíl práce rozebrán. Na základě 

světových studií a mezinárodních dat byl analyzován politický a ekonomický vývoj před 

sjednocením. Potom byl podrobně analyzován vývoj německé ekonomiky z pohledu 

klíčových indikátorů německé ekonomiky. Přestoţe je k tomuto tématu dostatek české 

literatury, diplomová práce byla zpracována převáţně na základě cizojazyčné literatury. 
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Příloha č. 1  

10. bodový program Helmuta Kohla předložený Spolkové sněmovně dne 28. 11. 1989 

 

1. Spolková vláda je odhodlána k okamţitým konkrétním opatřením v souvislosti 

s novou situací ve východním Německu. 

2. Spolková vláda bude nadále pokračovat ve spolupráci s NDR, a to ve všech 

oblastech. 

3. Naše pomoc bude rozšířena, jestliţe dojde k reformám politického systému a 

k celkové demokratizaci v NDR. 

4. Spolková vláda se ztotoţňuje s myšlenkou „smluvního společenství“, navrţenou H. 

Modrowem. 

5. SRN usiluje o vytvoření konfederativních struktur mezi oběma německými státy 

s cílem spolkového uspořádání. 

6. Vývoj vnitroněmeckých vztahů musí být v souladu s celoevropským procesem. 

7. Evropská společenství jsou nyní vyzvána věnovat se státům střední a východní 

Evropy procházejícími reformami. 

8. Helsinský proces je a zůstane základním pilířem celoevropské architektury. 

9. Překonání rozdělené Evropy a rozděleného Německa vyţaduje nutně odzbrojení a 

kontrolu zbrojení. 

10. Cílem Spolkové vlády je postupné dosaţení jednoty německého národa.  
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Příloha č. 2 

Smlouva o konečném uspořádání ve vztahu k Německu (2 + 4), 12. 9. 1990 

 

Spolková republika Německo, Německá demokratická republika, Francouzská 

republika, Svaz sovětských socialistických republik, Spojené království Velké Británie a 

Severního Irska a Spojené státy americké – s vědomím, ţe jejich národy spolu od roku 

1945 ţijí v míru, s přihlédnutím k nejnovějším historickým změnám v Evropě, které 

umoţňují překonat rozdělení tohoto světadílu, s ohledem na práva a odpovědnost čtyř 

mocností vůči Berlínu a Německu jako celku a na odpovídající dohody ustanovení čtyř 

mocností vůči Berlínu a Německu za války a po válce, odhodlány ve shodě se svými 

závazky vyplývající z charty OSN, ţe budou rozvíjet přátelské vztahy mezi státy, 

spočívající na respektování zásady rovnoprávnosti a sebeurčení národů, a přijímat další 

vhodná opatření k upevnění světového míru, pamětlivy zásad Závěrečného aktu 

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, podepsaného v Helsinkách, s vědomím, 

ţe tyto zásady vytvořily pevný základ pro budování spravedlivého a trvalého mírového 

uspořádání v Evropě, rozhodnuty přihlíţet k bezpečnostním zájmům kaţdého státu, 

přesvědčeny o nutnosti definitivně překonat rozpory a dále rozvíjet spolupráci v Evropě, se 

zdůrazněním své ochoty upevňovat bezpečnost, zvláště pomocí účinných opatření ke 

kontrole zbrojení, k odzbrojení a k vytváření důvěry, ochoty nepohlíţet na sebe vzájemně 

jako na protivníky, nýbrţ působit na vytváření vztahů důvěry a spolupráce, a v souvislosti s 

tím také ochotny přistupovat kladně k vytváření vhodných institucionálních opatření v 

rámci Konference a bezpečnosti a spolupráci v Evropě, s oceněním toho, ţe německý lid 

svobodným uplatněním práva na sebeurčení projevil svou vůli nastolit státní jednotu 

Německa, aby jako rovnoprávný a svrchovaný člen v sjednocené Evropě slouţilo 

světovému míru, v přesvědčení, ţe sjednocení Německa jako státu s definitivními 

hranicemi je významným přenosem pro mír a stabilitu v Evropě, s cílem dohodnout se na 

konečném uspořádání ohledně Německa, s vědomím, ţe sjednocením Německa jako 

demokratického a mírového státu pozbývají významu práva a odpovědnost čtyř mocností 

vůči Berlínu a Německu jako celku, zastupovány svými ministry zahraničních věcí, kteří se 

v souladu s prohlášením z Ottawy ze dne 13. února 1990 sešli 5. května 1990 v Bonnu, 22. 

června 1990 v Berlíně, 17. července v Paříţi za účasti ministra zahraničních věcí Polské 

republiky a 12. září 1990 v Moskvě - dospěli k následující dohodě: 
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Článek 1 

(1)  Sjednocení Německa bude zaujímat území Německé demokratické republiky, 

Spolkové republiky Německo a celého Berlína. Jeho hranicemi budou hranice Německé 

demokratické republiky a Spolkové republiky Německo a budou dnem, kdy tato dohoda 

vstoupí v platnost, definitivní. Potvrzení definitivního charakteru hranic sjednoceného 

Německa je podstatnou součástí mírového uspořádání Evropy. 

(2)  Sjednocené Německo a Polská republika stvrzují stávající hranice mezi oběma státy 

mezinárodněprávně závaznou smlouvou. 

(3)  Sjednocené Německo nemá ţádné území nároky vůči jiným státům a nebude je 

uplatňovat ani v budoucnosti. 

(4)  Vlády Spolkové republiky Německo a Německé demokratické republiky zajistí, 

aby ústava sjednoceného Německa neobsahovala ţádná ustanovení, která by byla 

neslučitelná s těmito zásadami. Týká se rovněţ ustanovení zakotvených v preambuli a v 

článku 23, odstavec 2, a v článku 146 ústavy Spolkové republiky Německo. 

(5) Vlády Francouzské republiky, Svazu sovětských socialistických republik, 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spojených států amerických 

výslovně přijímají odpovídající závazky a prohlášení vlád Spolkové republiky Německo a 

Německé demokratické republiky a prohlašují, ţe jejich uskutečňování bude potvrzením 

definitivního charakteru hranic sjednoceného Německa. 

 

Článek 2 

Vlády Spolkové republiky Německo a Německé demokratické republiky potvrzují 

svá prohlášení, ţe z německé půdy bude vzcházet pouze mír. Podle ústavy sjednoceného 

Německa jsou činy, které by mohly narušit mírové souţití národů, zejména připravovat 

vedení útočné války, a které jsou prováděny s tímto záměrem, protiústavní a trestné. Vlády 

Spolkové republiky Německo a Německé demokratické republiky prohlašují, ţe 

sjednocené Německo nikdy nepouţije ţádné ze svých zbraní, leda ve shodě s ústavou a s 

Chartou OSN. 

 

Článek 3 

(1)  Vlády Spolkové republiky Německo a Německé demokratické republiky potvrzují, 

ţe se zříkají výroby a vlastnictví jaderných, biologických a chemických zbraní a moci s 

těmito zbraněmi disponovat. Prohlašují, ţe se i sjednocené Německo bude drţet tohoto 
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závazku. Pro sjednocené Německo nadále platí zejména práva a povinnosti vyplývající ze 

smlouvy o nešíření jaderných zbraní z 1. července 1968. 

(2)  Vláda Spolkové republiky Německo v naprosté shodě s vládou Německé 

demokratické republiky vydala 30. srpna 1990 ve Vídni na jednáních o sníţení stavu 

konvenčních ozbrojených sil v Evropě následující prohlášení: “Vláda spolkové republiky 

Německo se zavazuje, ţe během tří aţ čtyř let omezí stav ozbrojených sil sjednoceného 

Německa na 370 000 muţů pozemních, vzdušných a námořních ozbrojených sil. Toto 

sniţování stavu má začít, jakmile vstoupí v platnost první smlouva KBSE. V rámci této 

celkové horní hranice nebude více neţ 345 000 muţů ve stavu pozemních vojsk a 

vojenského letectva, které jsou podle dohodnutého mandátu předmětem jednání pouze o 

konvenčních ozbrojených silách v Evropě. Spolková vláda vidí ve svém závazku sníţit 

stav pozemních vojsk a vojenského letectva významný přínos ke sníţení stavu 

konvenčních ozbrojených sil v Evropě. Vychází z toho, ţe na následných jednáních 

přispěli i ostatní jejich účastníci k posílení bezpečnosti a stability v Evropě, počítaje v to i 

opatření ke sníţení stavu armád”. Vláda Německé demokratické republiky se k tomuto 

prohlášení výslovně připojila. 

(3)  Vlády Francouzské republiky, Svazu sovětských socialistických republik, 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spojených států amerických berou 

toto prohlášení vlády Spolkové republiky Německo v naprosté shodě s vládou Německé 

demokratické republiky na vědomí. 

 

Článek 4 

(1)  Vlády Spolkové republiky Německo, Německé demokratické republiky a Svazu 

sovětských socialistických republik prohlašují, ţe sjednocené Německo a Svaz sovětských 

socialistických republik smluvní formou upraví podmínky a délku pobytu sovětských 

ozbrojených sil na území dnešní Německé demokratické republiky a Berlína a také průběh 

odsunu těchto ozbrojených sil, který by měl být dokončen do roku 1994 v souvislosti         

s uskutečňováním závazků vlád Spolkové republiky, na něţ se vztahuje odstavec 2 článku 

3 této smlouvy. 

(2)  Vlády Francouzské republiky, Svazu sovětských socialistických republik, 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spojených států amerických berou 

toto prohlášení na vědomí. 
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Článek 5 

(1)  Aţ do ukončení odsunu sovětských ozbrojených sil z území dnešní Německé 

demokratické republiky a Berlína ve shodě s článkem 4 této smlouvy budou na tomto 

území jako ozbrojené síly sjednoceného Německa výhradně německé svazy územní 

obrany, které nejsou integrovány v strukturách paktu, do nichţ jsou začleněny německé 

ozbrojené síly na ostatním výsostném německém území. Bez újmy na ustanovení odstavce 

2 tohoto článku nebudou v tomto období na tomto území rozmístěny ozbrojené síly jiných 

států ani tam nebudou vykonávat jakoukoliv jinou vojenskou činnost. 

(2)  Po dobu pobytu sovětských ozbrojených sil na území dnešní Německé 

demokratické republiky a Berlína zůstanou na německé přání v Berlíně na základě 

příslušných smluvních ujednání mezi vládou sjednoceného Německa a vládami 

příslušných států nadále rozmístěny ozbrojené síly Francouzské republiky, Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska a Spojených států amerických. Početní stav 

všech německých ozbrojených sil rozmístěných v Berlíně a rozsah jejich výzbroje nebude 

vyšší neţ v okamţiku podepsání této smlouvy. Německé ozbrojené síly zde nebudou 

instalovat nové kategorie zbraní. Vláda sjednoceného Německa uzavře s vládami států, 

jejichţ vojska jsou rozmístěna v Berlíně, smlouvy při spravedlivých podmínkách s 

ohledem na stávající vztahy s těmito státy. 

(3)  Po ukončení odsunu sovětských ozbrojených sil z území dnešní Německé 

demokratické republiky a Berlína mohou být v této části Německa rozmístěny i svazy 

německých ozbrojených sil, které jsou podřízeny vojenským strukturám paktu stejně jako 

vojenské svazy na ostatním výsostném německém území, ovšem bez nosičů jaderných 

zbraní. Nespadají sem konvenční zbrojní systémy, které by mohly mít kromě konvenčního 

i jiné vyuţití, které však jsou v této části Německa a jsou jimi vyzbrojeny jednotky pro 

konvenční účely s nimiţ se jen pro tyto účely počítá. Zahraniční ozbrojené síly a jaderné 

zbraně a jejich nosiče v této části Německa nebudou rozmisťovány ani sem nebudou 

přemisťovány. 

 

Článek 6 

Práva sjednoceného Německa být členem paktů se všemi z toho plynoucími právy a 

povinnostmi se tato smlouva nedotýká. 
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Článek 7 

(1)  Vlády Francouzské republiky, Svazu sovětských socialistických republik, 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spojených států amerických tímto 

končí s uplatňováním svých práv a povinností vůči Berlínu a Německu jako celku. V 

důsledku toho se ruší příslušné s tím související čtyřstranné dohody, ustanovení a praktiky 

a všechna odpovídající zařízení čtyř mocností. 

(2)  Sjednocené Německo má v souladu s tím plnou svrchovanost nad svými vnitřními i 

vnějšími záleţitostmi. 

 

Článek 8 

(1)  Tato smlouva vyţaduje ratifikaci či schválení, které se má uskutečnit co nejdříve. 

Na německé straně bude ratifikovat sjednocené Německo. Tato smlouva proto platí pro 

sjednocené Německo. 

(2)  Ratifikační nebo schvalovací listiny budou uloţeny u vlády sjednoceného 

Německa. Ta zpraví vlády ostatních smluvních stran o uloţení kaţdé ratifikační či 

schvalovací listiny. 

 

Článek 9 

Tato smlouva vstoupí v platnost pro sjednocené Německo, Francouzkou republiku, 

Svaz sovětských socialistických republik, Spojené království Velké Británie a Severního 

Irska a Spojené státy americké v den uloţení poslední ratifikační či schvalovací listiny 

těchto států. 

 

Článek 10 

Originál této smlouvy, jehoţ německá, anglická, francouzská a ruská verze jsou 

stejně závazné, bude uloţen u vlády Spolkové republiky Německo, která předá vládám 

ostatních smluvních stran ověřené kopie. Na důkaz toho níţe podepsání řádní 

zplnomocněnci podepsali tuto smlouvu. 
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V Moskvě dne 12. září 1990 

 

Za Spolkovou republiku Německo 

Za Německou demokratickou republiku 

Za Francouzkou republiku 

Za Svaz sovětských socialistických republik 

Za Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Za Spojené státy americké 

 

 

 


