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1 Úvod 

 Cílem této práce je zhodnotit dopad korupce na ekonomický růst v globálním měřítku.  

 Korupce je problém, o jehoţ podstatě má alespoň minimální povědomí kaţdý alespoň 

základně vzdělaný člověk. Pojmy jako úplatkářství, klientelismus či zneuţívání pravomoci 

jsou jedním z hlavních problémů dnešního politického systému v očích pracujícího člověka. 

Ekonomický růst je v podstatě nejdůleţitější a nejprůkaznější ekonomický ukazatel 

z globálního hlediska, ale také ukazatel, kterému rozumí a povaţuje ho za důleţitý většina 

populace. Jelikoţ korupce je kromě problému kulturního, sociálního a morálního i problém, 

který se promítá do ekonomické sféry státu, je nasnadě uvaţovat a předpokládat její vliv na 

celkovou ekonomickou situaci, tudíţ i na výši ekonomického růstu. 

Ve druhé kapitole jsou definovány pojmy korupce, ekonomický růst a pojmy velmi 

těsně s nimi spojené. Věcný základ, a důleţité bazické informace jsou v této práci podloţeny 

hodnotnými a důvěryhodnými vědeckými pracemi publikujících odborníků. 

V kapitole třetí jsou popsány způsoby měření jak korupce, tak i ekonomického růstu. 

Následně jsou popsány souvislosti mezi těmito dvěma veličinami a je provedena rešerše 

literatury zabývající se danou problematikou. 

Kapitola čtvrtá Jsou zde vybrané příklady existujících států a jejich skutečných 

informací o problematice korupce a výši ekonomického růstu. Tato kapitola slouţí k 

prokázání či vyvrácení tezí o vlivu korupce na ekonomický růst. 

V závěru jsou shrnuty teoretické a následně praktické poznatky o dané problematice. 

Nejdůleţitějším přínosem této bakalářské práce je posouzení, zda opravdu korupce má 

skutečný vliv na ekonomický růst, zhodnocení míry tohoto vlivu a doloţení odlišností 

v různých oblastech či typech států. 
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2 Korupce a ekonomický růst, vymezení základních pojmů 

Účelem této kapitoly je definování pojmů korupce a hospodářský růst. Popsat jejich 

vlastnosti, základní dělení a poskytnout další informace nezbytné k pochopení dané 

problematiky.  

2.1 Korupce 

Slovo korupce pochází z latiny. Základ tvoří slovo rumpere, které znamená zlomit, 

rozlomit či přetrhnout. Slovo corruptus je označením následku zlomení. V přeneseném 

významu to znamená, ţe dotyčný je zlomen ve svých názorech, zásadách a postojích. 

(Volejníková, 2007) 

V dnešní době je obecně nejvíce přijímaná definice tohoto slova, kterou pouţívá 

Světová banka, a to, ţe korupce je zneuţití veřejné pravomoci k soukromému prospěchu.  

Korupce není omezená časem ani prostorem. Můţeme ji povaţovat za celospolečenský 

a celosvětový jev, neuznávající hranice. Tato problematika se dostává v pokročilých zemích 

euroatlantické civilizace stále více do popředí veřejného zájmu. V zemích střední a východní 

Evropy je všeobecně povaţována za jeden z hlavních problémů státních systémů a společnosti 

obecně. Korupční problematika se přímo či nepřímo dotýká kaţdého člena civilizované 

společnosti, jelikoţ má spoustu negativních vlivů, například deformuje trh nebo činí 

přerozdělovací proces veřejných financí neefektivní a v konečném důsledku zmenšuje 

prospěch z existence státu kaţdého jednotlivce. (Chmelík, Tomica, 2011) 

Historicky se korupce objevovala ve všech státních útvarech, které kdy existovaly. 

V některých civilizacích byla korupce chápána škodlivě a byla trestána, ale jinde byla široce 

tolerována, nebo se na ní pohlíţelo pouze jako na nevhodnou. Jako nejzajímavější můţeme 

povaţovat vnímání korupce v Římské říši. Zde byla korupce, aţ na výjimky, tolerována 

obecně, ba dokonce získala punc jakéhosi oficiálního jednání, slouţícího mu k prosazení 

vlastních zájmů. Jsou dochovány záznamy jednání, které bychom mohli nazvat korupční 

draţbou. Tím je míněná například situace, jeţ byla popsána v dokumentech nalezených při 

archeologickém výzkumu Římské říše. Z nalezených písemností plyne, ţe římský patricij 

nabízel úplatek říšskému úředníkovi, pokud jeho příbuzného dosadí do státem placené funkce. 

Daný úředník ovšem odpovídal, ţe uţ dostal lepší nabídku od jiného patricije a je tedy nutné 

nabídku zvýšit. Výše zmíněnou výjimkou bylo v Římě rozkrádání státního majetku, kdy 

dotyčný správce za úplatu tento majetek rozdával nebo pod cenou prodával. Opět se jedná o 
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doloţenou situaci, která vyplynula z písemností objevených při archeologickém průzkumu. 

(Christ, 2010) 

V naší dnešní společnosti je korupce povaţována za škodlivý jev a je trestná. 

Zajímavým faktem je, ţe dnešní legislativa nezná výraz korupce doslovně. Nicméně obsahuje 

nástroje, které korupci postihují, ale pouţívají jiné názvosloví. (Chmelík, Tomica, 2011) 

2.1.1 Hlediska korupce 

Dle Friče (1999) a jiných významných autorů můţeme na korupci nahlíţet z několika 

pohledů: korupce jako deviantní chování, korupce jako patologické chování, korupce jako 

prostředek maximalizující zisk a korupce jako sociální problém. Tyto pohledy se snaţí 

odpovědět na to, co to vlastně korupce je. V praxi se ovšem jedná o pohledy na dílčí části 

jednoho problému. 

Pohled na korupci, jako na deviantní chování je nejblíţe obecnému vnímání této 

problematiky. Nye (1990) definuje korupci jako chování, které se z důvodů dosahování 

osobních či jiných finančních či statkových zisků odchyluje od formálních povinností 

vyplývajících z veřejné role anebo přestupuje normy proti výkonu určitého typu soukromého 

vlivu. Touto definicí je míněna ovšem situace, kdy jedinec vyuţívá vlastní postavení pro 

vlastní výhody a není nikým uplácen nebo jakkoliv jinak iniciován. V dnešní společnosti 

takovéto chování neoznačujeme za korupci a ani tak není chápáno, ale je chápáno a 

označováno za zneuţívání pravomocí či postavení. 

Dalším pohledem se můţeme na korupci dívat jako na patologické chování. Zde 

připomeneme definici Friče (1999): Když držitel pravomocí pověřený dělat určité věci, 

spravovat nějaký úřad či státní zájem, je nelegálně stimulován peněžními prostředky nebo 

jinými výhodami k činnosti, která zvýhodňuje poskytovatele odměny, ale poškozuje veřejný 

zájem. Tento pohled na korupci je v dnešní době nejrozšířenější mezi širokou veřejností. 

Jedná se o klasické, zlidovělé schéma, kdy jedinec, nejčastěji podnikatel či lobbista uplácí 

penězi politika či státního úředníka. Toto schéma je lidmi nejvíce spojováno se státními 

zakázkami a je chápáno jako jeden z největších společenských problémů nejenom v České 

republice, ale v obou částech bývalého Československa.  

Korupce jako prostředek maximalizující zisk. Jedná se o další z pohledů na danou 

problematiku. Tento pohled vychází z práce Van Kleverena (1990) a jedná se o pohled značně 

diskutabilní. Podstatou tohoto pohledu je, ţe úřední osoba povaţuje svůj úřad za trţní 
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jednotku a snaţí se maximalizovat jeho zisk na základě trţní situace bez ohledu na veřejný 

zájem. Dle Chmelíka a Tomici (2011) není tímto pohledem korupce jednoznačně a dostatečně 

definována. Dochází k dogmatizaci, jelikoţ je moţno říct, ţe kaţdé rozhodnutí vedoucí 

k maximalizaci zisku úřadu je korupční, coţ nemusí být vţdy pravdou. 

Korupce jako sociální problém. Poslední z pohledů, který je v této práci uveden se 

dívá na korupci jako na problém ovlivňující celou společnost, schopný ovlivnit její chování, 

postoje a morální zásady. Korupce je masami, zejména pracujícími vnímána jako problém 

nikoliv systému, ale pouze a jen jednotlivce. Korupčník je zde vnímán jako člověk morálně 

nízký, zaslepený vlastní hamiţností. Objevuje se zde pojem korupční klima. (Chmelík, 

Tomica, 2011) 

Korupci lze dále vnitřně třídit podle určitých kritérií. Rozdělení se nabízí několik. 

Korupce můţe být rozdělena z hlediska vlastního rozsahu a společenské nebezpečnosti na 

malou a velkou, ale také ji můţeme dělit z hlediska jejího působení ve společnosti či struktuře 

státu.  

 

2.1.2 Dělení korupce z hlediska velikosti  

Dělení na malou a velkou korupci je nejčastěji pouţívané a nejznámější dělení korupce 

vůbec. Malou, bagatelní korupcí rozumíme korupční chování, které je spojeno s kaţdodenním 

ţivotem lidí. Tato korupce plátci neposkytuje nějak velkou výhodu, spíše je účelem tohoto 

chování zjednodušit si ţivot, nebo dosáhnout odpuštění drobnějších přestupků. 

Zjednodušením ţivota můţeme rozumět například drobný věcný dar slouţící k urychlení 

úředního procesu. V domácích podmínkách to znamená například úplatek ve formě láhve 

alkoholu, bonboniéry nebo drobnější částky. Do malé korupce se také řadí například uplácení 

revizorů ve veřejné dopravě nebo dopravních policistů. Některé formy drobné korupce se za 

korupci společensky nepovaţují. Tento typ korupce je nejvíce ovlivněn korupčním klimatem. 

Dle některých velmi přísných definic korupce je moţné za takové chování povaţovat 

například i vyšší spropitné obsluze restauračního zařízení. Jednotlivé činy malé korupce lze 

povaţovat za společensky jen málo škodlivé, problém ovšem nastává s růstem četnosti jejího 

výskytu, coţ ji v některých situacích můţe v konečném důsledku dělat globálně více 

škodlivou neţ korupci velkou. (Chmelík, Tomica, 2011) 
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Za velkou korupci povaţujeme takové korupční chování, z něhoţ plynou zúčastněným 

velké zisky. Tento druh korupce má velmi negativní dopad na společnost a její veřejné zájmy 

a také nejvíce přispívá ke tvorbě korupčního prostředí. I přesto, ţe tato forma korupce působí 

velké a mnohdy očividné škody, je poměrně těţké ji odhalit a velmi těţké prokázat, jelikoţ 

vyniká svou promyšleností, organizovaností a zajištěností, a také proto, ţe její součástí jsou 

vysoce postavení a mocní členové společnosti. Širokou veřejností je tento typ korupce 

povaţován za nejnebezpečnější a nejškodlivější. (Frič, 2007) 

Jiţ zmíněné korupční klima je jev, kdy široká veřejnost začne mít pocit, ţe korupce je 

všudypřítomná a ovlivňuje ţivot kaţdého jednotlivce. V korupčním klimatu se utváří vlastní 

nepsaná pravidla nejen pro samotnou korupci, ale i pro fungování společnosti jako takové. 

Lidově řečeno, korupce v pohledu lidí utváří pravidla hry. Tato pravidla a normy jsou 

vytvářeny a následně více a více utuţovány opakováním korupčního chování. Veřejnost 

vnímá tuto situaci tak, ţe obsazování veřejných funkcí je obchodní artikl, ţe všichni a 

zejména veřejní funkcionáři jsou uplatitelní. Coţ vede k tomu, ţe nepřijme-li někdo úplatek 

neznamená to v očích veřejnosti, ţe dotyčný je morálně na výši, ale ţe úplatek byl příliš malý 

a je nutno ho zvětšit. V extrému to můţe vést k tomu, ţe jednotlivec si myslí, ţe nabídnutí 

úplatku je morální povinností a společenským standardem. Toto můţeme pozorovat například 

v arabských zemích, jako je Egypt či Tunis, kde drobné úplatky ať uţ policii, či personálu 

v turistických centrech jsou normální a běţnou součástí ţivota. (Volejníková, 2007) 

Frustrace z korupčního prostředí můţe vést ve společnosti k vzedmutí politických a 

společenských sil, nacházejících se v oblasti extremismu. Tyto síly zpravidla jasně označují 

viníky a nabízejí jednoduchá, rychlá a zdánlivě účinná řešení daného problému. Korupční 

prostředí je v České republice vnímáno velmi silně. Počátky tohoto problému sahají do 

období privatizace a mnoho lidí korupci neodmyslitelně povaţuje za součást kapitalismu. 

 

2.1.3 Dělení korupce dle oblasti výskytu 

Dle Volejníkové (2007) lze dělit korupci dle oblasti výskytu, a to proto, ţe v různých 

oblastech ţivota a společenského dění dochází ke specifickým proměnám této problematiky. 

Korupci dělíme na korupci vnitřní, politickou, korupci ve státní správě, korupci v samosprávě, 

korupci ve veřejném sektoru, korupci v soukromém sektoru a korupci v médiích.  
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Vnitřní korupcí rozumíme takové korupční chování, které se vyskytuje mezi 

zaměstnanci ve veřejné správě a vnitřním úředním styku. Účelem této korupce není přímé 

finanční obohacení. Jejím účelem je ponejvíce získání a usnadnění osobního růstu v těchto 

strukturách. Tato oblast je úzce propojena s korupcí politickou.  

Politická korupce by se s jistou benevolencí dala zařadit pod korupci vnitřní jako její 

podkategorie, jelikoţ veřejné funkce jsou velmi často spojeny s politickou mocí. Do kategorie 

politické korupce můţeme tedy zařadit například střet zájmů nebo problematiku financování 

politických stran. 

Korupce ve státní správě zahrnuje problematiku nakládání se státním majetkem a 

samotnou státní správou. Patří sem například korupční chování v daňové problematice, celní 

problematice a také například korupce na úřadech práce.  

Korupce v samosprávě, téţ nazývána municipální korupcí se odehrává v oblasti 

samosprávných orgánů. Typická je v souvislosti s obecními úřady a jejich starosty či 

zastupitelstvy. Nejedná se ovšem pouze o prostor obecní problematiky, ale je sem řazena také 

korupce na úrovni okresů či krajů. Tento typ korupce je opět propojen s korupcí vnitřní, ale 

také s korupcí politickou. 

Korupce ve veřejném sektoru. Veřejný sektor představuje pro většinu společnosti 

nejcitlivější oblast korupce vůbec. Za korupci ve veřejném sektoru je povaţována korupce 

v takových odvětvích, na kterých má společnost zvláštní zájem. Patří sem zejména korupce ve 

zdravotnictví, policii, školství, armádě a soudnictví. 

Korupce v soukromém sektoru je velmi úzce spojena s korupcí ve veřejném sektoru. 

Širokou veřejností je brána jako součást kapitalistického korupčního boje a obecný 

celospolečenský názor na tuto formu korupčního jednání je značně indiferentní. Jedná se o 

korupci jak vně ekonomických subjektů, tak mezi nimi samotnými. Korupce vně soukromého 

sektoru je velmi podobná vnitřní korupci ve veřejné správě. Opět sem patří klientelismus a 

snaha osobního prosazení se v dané ekonomické jednotce. Korupce mezi ekonomickými 

subjekty se vyskytuje například v rámci snahy o získávání lukrativních zakázek. Většina 

takovéhoto korupčního chování můţe být povaţována za nekalou konkurenci. Přestoţe bylo 

výše uvedeno, ţe postoj veřejnosti k této korupci je značně indiferentní, existují oblasti, ve 

kterých tomu tak není. Tímto jsou myšleny oblasti těšící se značné společenské oblibě, 
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typickým je například sport. A v rámci samotného sportu je nejvíce a nejsmutněji touto 

formou korupčního chování proslaven fotbal. 

Korupce v médiích je poměrně vzácným typem korupce. V této oblasti se korupční 

chování tradičně nevyskytuje, nicméně na základě vzrůstajícího vlivu médií na rozhodování a 

chování jednotlivců lze předpokládat, ţe jeho výskyt v této oblasti se bude do budoucna 

zvyšovat. Korupcí v médiích se rozumí cílená manipulace s informacemi například k získání 

politické moci nebo krytí problémů velkých ekonomických subjektů. (Volejníková, 2007) 

2.1.4 Další možné rozdělení korupce 

Kromě výše zmíněných rozdělení korupce můţeme tuto problematiku dělit z mnoha 

dalších hledisek. Jako příklad budiţ vzpomenuto například dělení na korupci přímou a 

nepřímou, které funguje na základě známosti aktérů, čímţ je myšleno, zda se znají osobně, 

nebo tuto činnost někdo zprostředkovává. Na základě četnosti můţe být korupce rozdělena na 

ojedinělou nebo recidivní.  

Tab 2.1: Pro ucelený přehled moţností klasifikace korupce budiţ uvedena tabulka sestavená 

Volejníkovou  

ZVOLENÉ KRITÉRIUM KLASIFIKACE 

FOREM KORUPCE 

FORMA KORUPCE 

Intenzita páchání, rozsah a závaţnost korupce Malá korupce 

velká korupce 

Oblast výskytu korupce Korupce vnitřní, korupce politická, korupce 

ve veřejné správě a veřejném sektoru, 

korupce v soukromém sektoru, korupce 

v médiích 

Vyuţití soukromých prostředků k ovlivňování 

veřejných rozhodnutí 

ovládnutí státu  

vlivová korupce 

administrativní korupce 

Existence dohody mezi aktéry korupce korupce přímá 

korupce zprostředkovaná 

Charakter subjektů korupčního vztahu korupce základní (individuální) 

korupce organizovaná 
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Četnost korupčních vztahů korupce ojedinělá 

korupce recidivující 

Původ aktérů korupce korupce domácí 

korupce importovaná 

Teritorium rozsahu korupce korupce regionální 

korupce národní (celostátní) 

korupce nadnárodní 

Zdroj: Volejníková (2007) 

2.1.5 Korupce z pohledu právního systému ČR 

Jak jiţ bylo zmíněno, slovo korupce právní řád České republiky nezná.  

Neznamená to ovšem, ţe by české právo bylo proti této činnosti bezbranné. Český zákoník 

zná pojem úplatkářství. Jedná se hlavně o činy uvedené v desáté hlavě, třetího dílu zvláštní 

části přímo nazvané „Úplatkářství“. Jedná se zejména o paragraf 331, 332, 333 a 334 trestního 

zákoníku. Další a neméně důleţitý pojem, který souvisí s touto problematikou, je pojem 

„úřední osoba“. Tento je vysvětlen v paragrafu 127 prvního odstavce trestního zákoníku.  

Objektem trestné činnosti týkající se úplatkářství je nestranné, osobními zájmy 

neovlivněné plnění povinností vyplývajících ze zaměstnání, svěřené funkce nebo postavení, 

také však nestranný osobními zájmy neovlivněný postup při obstarávání věcí veřejného 

zájmu. Subjektivní stránka zákonem vyţaduje vţdy úmyslné zavinění. 

Do oblasti korupce můţeme jednoznačně zařadit i paragraf 329 „zneuţití pravomoci 

úřední osoby“ a paragraf 330 „maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. (Chmelík, Tomica, 

2011) 

 

2.1.6 Mezinárodní pohled na korupci 

Ţe korupce je jevem škodlivým, je všeobecně přijímaným faktem. O tom, ţe tato 

problematika dosahuje globálního charakteru, svědčí i fakt, ţe byla mnohokrát řešena velkými 

nadnárodními instituce a organizacemi. Těmito organizacemi jsou například myšleny Rada 

Evropy, Evropská unie, Organizace spojených národů nebo OECD. Například 9. kongres 

OSN v Káhiře v roce 1995 se vyloţeně zabýval problematikou korupce a jejího potírání. 

Důleţitým mezinárodním orgánem začleněným v systému OSN zabývajícím se korupční 
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problematikou je Úřad pro kontrolu drog a prevenci kriminality. Jeden ze tří globálních 

programů tohoto úřadu je Globální program boje proti korupci. Dalším důleţitým programem 

je OCTOPUS. Tento program přijatý v roce 1998 je společným dílem Rady Evropy a Komise 

evropských společenství a zabývá se korupcí a organizovaným zločinem v zemích 

procházejících transformačním procesem. Na program Octopus bylo později navázáno 

programem OCTOPUS II, který je opět společným projektem, a to Rady Evropy a Evropské 

unie. Za stěţejní dokumenty v oblasti korupce můţeme označit tyto: 

- Deklarace OSN proti korupci a podplácení v mezinárodních obchodních 

transakcích.   

- Dakarskou deklaraci o prevenci a kontrole organizovaného nadnárodního zločinu a 

korupce.  

- Návrh mezinárodního kodexu chování veřejných úředníků z 21. listopadu 1996 

- Celosvětový program boje proti korupci z 23. dubna 1999 (Chmelík, Tomica 

2011)  

2.2 Ekonomický růst 

Ekonomický růst je měřitelná a konkrétní veličina popisující stav konkrétní ekonomiky 

v konkrétním období oproti jinému, předešlému období. Jedná se o jeden z nejznámějších 

ukazatelů popisujících ekonomický vývoj vůbec. Zde je ovšem nutné nezaměnit ekonomický 

cyklus a jeho krátkodobé výkyvy s dlouhotrvajícím trendem ekonomického růstu. (Daly, 

1996) 

2.2.1 Objekt ekonomického růstu 

Objektem ekonomického růstu je v případě kladného růstu zvětšení celkového 

produktu ekonomiky a v případě záporného růstu je jeho sníţení. Jedná se o porovnání 

velikosti daného produktu ve výchozím čase, například roku, se stavem pozdějším nebo 

předešlým. Pozorovanou veličinou je tedy rozdíl dvou stavů ve dvou a více různých časech. 

2.2.2 Pohledy na ekonomický růst 

Ekonomický růst, jako v podstatě všechny součásti a problematiky ekonomické vědy 

procházel v čase vývojem. Různé ekonomické školy mají různý a mnohdy dosti rozdílný 

pohled na problematiku ekonomického růstu. Rozpětí pohledů je značné, od pohledů, které 

v podstatě hlásají jakoukoliv vědomou neovlivnitelnost ekonomického růstu, aţ po pohledy, 

které naopak hlásají poměrně silnou moţnost jeho ovlivnění státem. I v této problematice 
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můţeme pozorovat jakousi bi-idealitu danou dvěma hlavními ekonomickými proudy. 

Nejhodnotnějšími a nejznámějšími pohledy jsou: 

Keynesiánský pohled. Je poptávkově zaměřená teorie ekonomického růstu, která povaţuje za 

nejdůleţitější existenci ať uţ domácí, či zahraniční poptávky. Také předpokládá existenci 

nevyuţitých výrobních faktorů, především lidských zdrojů. Princip spočívá v tom, ţe 

poptávka si vyţádá zapojení dalších výrobních faktorů do produkčního procesu. Více 

výrobních faktorů vţdy znamená více zaměstnaných lidí. Lidé, kteří mají zaměstnání a 

disponují důchodem, sami tvoří poptávku. Dochází k multiplikaci. Můţeme tedy říct, ţe 

z keynesiánského pohledu ekonomický růst vyvolá vzestup osobní spotřeby, exportu i potřeby 

kapitálových investic, které znovu vedou k zapojení dalších výrobních faktorů. Můţeme tedy 

s jistou dávkou nadsázky říci, ţe ekonomický růst je ţiven sám sebou. Díky tomu je také 

nutno zmínit předpoklad moţnosti ovlivňovat vývoj v ekonomice, a to díky stimulaci 

poptávkové strany agregátního modelu zejména vládními výdaji. Příkladem takového 

ovlivňování je stavba legendární Hooverovy přehrady. Tento pohled pochází z období první 

poloviny 20. století. (Šik, 1991) 

Neoklasický pohled. Tato teorie předpokládá cílenou neovlivnitelnost ekonomického růstu. Ba 

naopak jakékoliv centrální ovlivňování ekonomiky, nejen co se růstu týče, povaţuje za 

škodlivé. Věří, ţe jakýkoliv takovýto zásah vede k narušení trţní rovnováhy a v konečném 

důsledku způsobí více problémů neţ úspěchů. Neoklasický pohled povaţuje za hlavní 

podmínku růstu existenci úspor v ekonomice. To proto, ţe úspory se mohou změnit 

v kapitálovou investici a kapitálové investice přiřazené na jednotku práce jsou stěţejní. 

V podstatě můţeme říci, ţe za hlavní problém nízkého růstu tato teorie povaţuje 

podkapitalizování jednotek práce. Neoklasický pohled zastávají zejména pravicoví, liberálně 

smýšlející ekonomové. (Šik, 1991)  

 

Klasický pohled. Jedná se o předobraz výše zmíněného neoklasického pohledu. Jehoţ podstata 

spočívá v neovlivnitelnosti některých vstupů, jako jsou například mnoţství půdy. Proto se 

zvyšujícím se mnoţstvím lidí klesá mezní produktivita. Jako příklad je vhodné vzpomenout 

populační teorii T. R. Malthuse nebo fyziokratický přístup francouzské školy. (Šik, 1991) 

Merkantilistický pohled. Předem je nutno uvést, ţe merkantilismus je spíše doktrína, která 

nedosahuje komplexnosti plnohodnotné ekonomické školy. Jedná se o jeden z vůbec 
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nejstarších přesně definovaných pohledů na bohatství státu. Není zde zmíněn termín 

„ekonomický růst“ konkrétně, nicméně pracuje se zde s pojmem bohatství státu nebo 

panovníka. Zvyšování bohatství státu můţeme z moderního pohledu povaţovat za druh 

ekonomického růstu. V merkantilismu bylo ono zmiňované bohatství představováno drţbou 

drahých kovů a jiných luxusních surovin. Proto nabývání těchto komodit můţeme hodnotit 

jako celkový růst, jelikoţ statistické bohatství v přepočtu na obyvatele rostlo, i přesto ţe jeho 

distribuce mezi obyvatelstvem byla značně nerovná. Dalším specifickým znakem bylo 

radikální omezování dovozu, jelikoţ v dovozu byl spatřován odliv drahých kovů, z nichţ byla 

tehdy platná měna především vyrobena. V pozdějším merkantilismu uţ nebyl import tak 

striktně omezen, nicméně byla poţadována přebytková platební bilance státu. (Šik, 1991) 

2.2.3 Růstové modely 

 Za dobu existence ekonomie jakoţto svébytného vědeckého odvětví bylo vytvořeno 

několik modelů popisujících fungování ekonomického růstu. Vzpomeňme tři důleţité a ve své 

době významné modely, a to Solowův, Malthusův a Harrodův. První jmenovaný je zástupcem 

neoklasického proudu, druhý je zástupcem historického myšlení a třetí keynesiánského 

ekonomického proudu. 

Malthusův model ekonomického růstu. Tento model byl publikován anglickým ekonomem 

Thomasem Malthusem v roce 1798 v jeho publikaci An Essay on the Principle of Population. 

Jedná se o pesimistickou teorii, která říká, ţe dojde-li k ekonomickému růstu, dojde 

k vzestupu ţivotního standardu. Vzestup ţivotního standardu povede k růstu populace. Růst 

populace povede ke sníţení průměrného ţivotního standardu a k návratu na původní úroveň. 

To znamená, ţe v dlouhodobém měřítku nemůţe dojít k celkovému ekonomickému růstu. 

Předpoklady modelu:  

- existence pouze dvou výrobních faktorů: půdy a práce 

- mnoţství půdy je fixní 

- ţádné investice 

- ţádné vládní zásahy 

- produkce (zde potraviny) nemůţe být skladována 

- populační růst závisí na mnoţství spotřeby produkce na jednotlivce 

- spotřeba produkce na jednotlivce = ţivotní standard 

- neexistence technologického pokroku 
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Malthusův model fungoval do začátku devatenáctého století. Poté ovšem došlo 

k populačnímu růstu i přes konstantní mnoţství půdy. Jako největší chybu tohoto modelu 

můţeme povaţovat neexistenci kumulovaného kapitálu a nezohledňování moţnosti 

intenzivního, nikoliv pouze extensivního růstu. (UNC, 2014) 

 

Harrod-Domarův model. Jedná se o keynesiánský model, který se poprvé objevil v roce 1939. 

Harrod a Domar sestavili tento model nezávisle na sobě a můţeme říct, ţe nepřímo vedl 

k sestavení Solowova modelu, jelikoţ ten byl na něj odpovědí. Původně byl tento model 

sestaven k popsání ekonomického cyklu a následně byl aplikován i na hospodářský růst. 

Model předpokládá, ţe neexistují přirozené důvody vyváţeného ekonomického růstu, ale ţe 

ekonomický růst závisí na míře úspor a produktivitě kapitálu.  

Tento model zkoumá tempo růstu při plné zaměstnanosti a vyjadřuje ho jako přírůstek 

národního důchodu v období k období bazickému (předchozímu). Model pracuje se třemi typy 

růstu, a to skutečným tempem růstu, přirozeným tempem růstu a zaručeným tempem růstu.  

Z modelu v konečném důsledku vyplývá, ţe při plném vyuţití zdrojů si k zajištění 

dynamičnosti růstu ekonomika vyţaduje státní zásahy, které by sladily výše popsaná tempa 

růstu, jelikoţ samoregulační mechanismy v ekonomice selhávají. Dále model ukazuje, ţe 

ekonomický růst, je vyvolán růstem investic, které jsou iniciovány jak růstem úspor, tak i 

zvětšením efektivity samotných investic. Růst investic vyvolá růst nabídky tzv. 

kapacitotvornost investic. Zde je nutné podotknout, ţe růst investic a budování kapacit 

stimulují poptávku 

 

Solowův model. Solowův model byl publikován v roce 1956 a studuje, jak se ekonomika mění 

v čase a jak roste její reálný důchod na osobu. 
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Předpoklady modelu: 

- Předpokládá konstantní výnosy z rozsahu 

- závislost reálného produktu na práci a kapitálu 

- počet pracujících roste stabilním tempem 

- existence úspor (kapitálová zásoba) 

- výrobce je současně spotřebitel  

- neexistuje státní sektor 

- neexistují daně 

- ekonomika je uzavřená 

- existence technologického pokroku. 

Z modelu vyplývá, ţe ekonomický růst je vţdy pozitivní, nicméně postupem času se 

stále více blíţí nule. V identických ekonomikách, které ovšem imaginárně začínají s různým 

mnoţstvím kapitálu na jedince, nemůţe ta s menším kapitálem na jedince nikdy tu s větším 

kapitálem na jedince dostihnout. Model konstatuje, ţe ekonomika s vysokým populačním 

přírůstkem a nízkými úsporami, tedy investicemi se bude vyznačovat nízkým ekonomickým 

růstem a nízkým ţivotním standardem čehoţ jsme svědky zejména v zaostalých afrických 

zemích. (Unc, 2014) 

2.2.4 Institucionální faktory ekonomického rozvoje 

Jako kaţdý ekonomický proces, i hospodářský růst má svá úskalí, která mu 

neumoţňují rychlejší tempo nebo naopak jeho tempo růstu podpoří. Tato úskalí nebo výhody 

se liší na základě regionu i stupně rozvoje daného hospodářství. Také samozřejmě otevřenost 

ekonomiky zahraničnímu obchodu hraje svou roli. Pravděpodobně nejvíce ovlivňujícími 

činiteli ekonomického rozvoje jsou institucionální faktory, tedy faktory ovlivnitelné státní 

mocí a lidmi samotnými.  

Právní rámec podnikání. Právní rámec můţe být jedním z důleţitých omezujících faktorů 

ekonomického růstu. Jedná se o soubor pravidel nastavujících podmínky podnikání. Patří sem 

například bezpečnostní nařízení, omezení pracovní doby, korekce technologických postupů 

atd. Také můţe některé formy podnikání značně omezovat, například koncesemi a povoleními 

nebo úplně zakazovat. V extrémním případě můţe být podnikání zakázáno úplně. 

Politická stabilita. Politická stabilita je poměrně široce a nepřesně definovaný termín. Tato 

oblast především ovlivňuje příliv kapitálu do dané oblasti, stejně jako příchod kvalifikované 
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pracovní síly. Politická nestabilita znamená ohroţení investovaného kapitálu a zvyšuje 

podnikatelské riziko. Daná oblast se tak stává méně investičně zajímavou. Pokud bychom do 

politické stability započítali i bezpečnost a ochranu osob a majetku, pak hrozí přímé ohroţení 

firemního majetku a jejich pracovníků, coţ má drtivě negativní dopad na celý produkční 

proces a sluţby na něj navázané. Tato rizika je moţné pozorovat hlavně v méně rozvinutých 

zemích Afriky a Střední Ameriky. 

Náboženství a kulturní tradice. Náboţenství je soubor iracionálních názorů postavených na 

důkazně nepodloţitelných argumentech. Jeho nebezpečnost spočívá v tom, ţe zbytečně 

deformuje trh a neumoţňuje rozvoj třeba i sebeperspektivnějších odvětví. Jako příklad 

můţeme uvést muslimské země a jejich odmítání vepřového masa. Dodnes existují v těchto 

zemích početné skupiny obyvatelstva trpících nedostatkem kvalitního jídla a s téměř nulovou 

spotřebou masa. I přesto, ţe vepřové maso je levnější neţ maso hovězí, a tedy pro tyto 

obyvatele dostupnější, není poptáváno. Stejně tak ţeny mají v mnoha muslimských zemích 

odepřeno právo na práci, coţ je vyřazuje z produktivní části obyvatelstva a pasuje je do rolí 

příţivníků a dlouhodobě nezaměstnaných. Také, a to nejen v muslimských zemích můţeme 

pozorovat náboţenství bránící technologickému pokroku. Jedná se například o výzkum 

kmenových buněk, jeţ by mohl zvýšit jak výnosnost plodin tak i v konečném důsledku 

pracovní efektivitu člověka.  

Přírodní podmínky. Geografické podmínky jsou téměř neovlivnitelným faktorem 

ekonomického rozvoje. Patří sem klimatické podmínky, zásoba nerostných surovin, reliéf 

terénu či rozloţení a kvalita vodstva. Nejvíc je jimi ovlivněn primární sektor, tedy 

zemědělství a těţba a zpracování nerostných surovin. Veškeré pokusy o ovlivnění velkých 

území z hlediska přírodních podmínek nikdy neskončily jasným úspěchem. Tímto je míněno 

například otáčení toku řek nebo naopak stavění rozsáhlých zavlaţovacích systémů. 

Přístup k informacím a technologiím. Technologie především ovlivňují efektivitu práce a 

potřebu lidského kapitálu na jednotku práce. Hlavně v nerozvinutých zemích můţeme vidět 

téměř stoprocentní dependenci na lidském faktoru pracovní činnosti. Takto vedené výrobní a 

jiné řetězce ztrácejí konkurenceschopnost v porovnání s technologicky vyspělými podniky. 

Navíc bez potřebných technologií není mnohdy moţno dosáhnout potřebné kvality a 

vyspělosti výrobku. V situaci malé přidané hodnoty a malého celkového zisku není moţno 

získat dostatečné investiční prostředky k modernizaci. Vzniká začarovaný kruh 
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nemodernizované výroby, která ovšem není schopna sama sebe bez vnějších zásahů 

modernizovat. (Vincůr, 1999) 

3 Vztah korupce a ekonomického růstu, empirie a způsoby měření 

3.1 Způsoby měření korupce 

3.1.1 Instituce zabývající se problematikou korupce 

Korupce, jako většina veličin v ekonomické teorii, se dá měřit několika různými 

způsoby. Kaţdý způsob pracuje s jinou informační základnou a můţe ve stejném čase a místě 

dojít k jiným výsledkům neţ ostatní metody měření této veličiny. Neţ budou popsány 

samotné způsoby měření korupce, je vhodné vzpomenout alespoň nejvýznamnější instituce, 

které se touto problematikou zabývají. Uvedeme tři: Transparency International, Světovou 

banku a Evropskou banku pro obnovu a rozvoj. 

Transparency International. Jedná se o nevládní a neziskovou organizaci zaloţenou v roce 

1993. Je tvořena národními pobočkami a její působnost je skoro celosvětová. Jejím hlavním 

účelem je sledování a boj proti korupci. Pracuje na zvýšení povědomí o této problematice, 

aktivizaci společnosti v boji s touto problematikou a vymýšlí opatření snaţící se tuto 

problematiku řešit. Transparency International zůstává apolitickou, i kdyţ mnohdy při řešení 

problematiky korupce spolupracuje s vládami daných zemí. Tato organizace také definovala 

několik globálních priorit (oblastí), kde je nutno s korupcí bojovat. Jedná se o korupci 

v politice, korupci v policii, korupci při zadávání veřejných zakázek, korupci v soukromém 

sektoru a mezinárodní korupční úmluvy. Také není výjimkou spolupráce této organizace 

s organizacemi odhalujícími korupci, i kdyţ se sama na tuto práci nesoustřeďuje. (TI, 2014) 

 

Světová banka. Byla zaloţena v roce 1944 a v dnešní době je souborem pěti institucí. 

Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, Mezinárodní asociace pro rozvoj, Mnohostranná 

agentura pro investiční záruky, Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů a 

Mezinárodní finanční korporace. Členy Světové banky mohou být pouze členové 

Mezinárodního měnového fondu. Původním posláním této instituce je poskytování pomoci při 

obnově válkou zničeného území, poté se instituce přeorientovala na pomoc rozvojovým 

zemím. V současné době se zaměřuje na dlouhodobé investiční projekty slouţící 

k hospodářskému rozvoji. V boji proti korupci zastává strategii „pomocné ruky“. Dle postoje 
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této organizace si musejí obyvatelé a vlády řešit korupční problematiku především sami, 

nicméně Světová banka jim poskytne podporu. Podpora spočívá zejména ve vypracovávání 

statistik určujících charakter korupce a její míru, dále provádí školení či kurzy zaměřené na 

edukaci vládních úředníku a občanské společnosti. K dalším činnostem v oblasti korupce patří 

vytváření institucionálních reforem a pomoc s tvorbou vládních protikorupčních strategií 

směřujícím především k minimalizaci příleţitostí ke korupci. Konkrétně se jedná o zlepšení 

finanční regulace, zvýšení transparentnosti v rozhodování veřejných institucí, ale i o zvýšení 

odpovědnosti soukromého sektoru díky upevňování akcionářských a věřitelských práv. 

(TWBG, 2014) 

Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Tato instituce se podílí na rozvoji zemí ve střední a 

východní Evropě a Asii. Tato mezinárodní instituce byla zaloţena roku 1991. Jejím hlavním 

účelem je pomoc v přechodu k trţnímu hospodářství a posilování soukromého sektoru. Její 

práce spočívá v poskytování záruk, půjček a leasingů. Jedním ze zakládajících členů byla i 

Československá republika. Jako kaţdá organizace si hlídá efektivitu vlastních investic, a proto 

sleduje i problematiku korupce v zemích, kde je aktivní. Ročně vydává Protikorupční zprávu 

(Anti-Corruption Report), která popisuje strategii banky pro předcházení korupce a nekalé 

soutěţe. V této správě jsou podrobněji popsána ta opatření, která jsou touto organizací 

povaţována za nejdůleţitější a do budoucna nejnadějnější. 

3.1.2 Samotné způsoby měření korupce 

Měření korupce je poměrně komplikovaná a poměrně neexaktní činnost. Korupce 

sama o sobě je velmi těţko kvantifikovatelná veličina, která navíc zůstává ze značné části 

skryta. Proto i vypovídací hodnota naměřených veličin můţe být zpochybněna a 

v demokratických systémech často zpochybněna bývá. Není v zájmu občany volené vládnoucí 

skupiny usilující o znovuzvolení přiznat, ţe došlo k zvětšení míry korupce.  

Index vnímání korupce (Corruption Perception Index – CPI). Tento index je zveřejňován 

kaţdý rok. Poprvé byl zveřejněn v roce 1995. Za indexem stojí organizace Transparency 

international, která jej zveřejňuje a sestavuje. Index vyjadřuje, jak veřejnost vnímá korupci ve 

veřejném sektoru. Jedná se o v současnosti nejznámější a dle slov Transparenci International 

nejvíce zveřejňovaný a diskutovaný ukazatel v oblasti korupce vůbec. Tento index pokrývá 

177 zemí. 
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Metodika spočívá v analýze dat pocházejících z průzkumů několika světově 

uznávaných organizací. Mezi nimi například Světová banka, Africká rozvojová banka, 

Ekonomické fórum, Freedom House atd. Index se pohybuje v rozmezí od nuly do sta, přičemţ 

sto je nejlepší moţný dosaţený výsledek a říká, ţe v zemi není korupce vnímána. Zde je nutno 

podotknout, ţe tento výsledek neznamená, ţe korupce v zemi není přítomna. Aby pro danou 

zemi, či region mohl být index CPI sestaven, musí tato země, či region být pokryt alespoň 

třemi výše zmíněnými průzkumy. 

Index je sestavován ve čtyřech krocích: 

- V prvním kroku se zkoumají samotné zdroje, je posuzována jejich celková 

validita, a to z hlediska jak jejich vlastní metodologie, tak i jejich výstupu, zda je 

vhodný k pouţití v CPI, 

- druhým krokem je standardizace výstupů vhodných zdrojů tak, aby různé zdroje 

mohly být porovnávány, a to tím způsobem, ţe jejich výsledky jsou převedeny na 

stupnici jedna aţ sto, a dochází k dalším matematickým úpravám výstupů 

- ve třetím kroku jsou agregovány indexy CPI pro jednotlivé země a to tak, ţe 

výsledný CPI index je prostý průměr v druhém kroku upravených zdrojů. Jak jiţ 

bylo výše zmíněno, aby takto učiněno býti mohlo, musejí pro daný stát existovat 

alespoň tři zdroje, 

- V posledním, čtvrtém kroku je započítána do indexu CPI směrodatná odchylka 

reflektující moţné odchylky v hodnotě pouţitých zdrojů. Směrodatná odchylka je 

počítána dalším specifickým matematickým postupem. (TI,2014) 

 

Index uplatitelů (Bribe Payers Index – BPI). Tento index se poprvé objevil v roce 1999. 

Zajímavostí je fakt, ţe tento index nesleduje příjemce – upláceného, ale dárce – uplatitele. A 

to konkrétně právnické osoby, tedy firmy ze světově nejvyspělejších zemí. Jinými slovy: 

sleduje, jak firmy snaţící se vyhrát zakázky v zahraničí vyváţejí korupci a jak moc či málo 

jejich mateřská země toto chování promíjí či ignoruje. Index tedy seřazuje vyspělé země 

podle toho, jak jejich firmy uplácejí, ale také sleduje ve kterých odvětvích je tato praxe 

nejrozšířenější. Index je zaloţen na názorech mnoha (slovy Transparency International: 

„tisíců“) odborníků v oblasti obchodu v cílových zemích. 
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Index BPI je sestavován na základě průzkumu nazvaného: Bribe Payers Survey 

(Průzkum uplatitelů). Tento průzkum probíhá tak, ţe dotazovaným je poloţena otázka: “In 

your principal lines of business in this country, do you have business relationships with 

companies whose headquarters are located in any of the following countries?” (Máte 

obchodní vztahy se společnostmi, jejichţ sídlo se nachází ve výše zmíněných zemích?). 

Seznam zemí je respondentovi předloţen.  

Pokud respondent odpoví, ţe s takovou společností má obchodní vztah, je mu 

poloţena další otázka: How often do firms headquarters in (country name) engage in bribery 

in this country? (Jak často jsou společnosti se sídlem v (zkoumaná země) zapojeny v uplácení 

v této zemi?) 

Kaţdé odpovědi je následně přiřazena hodnota na stupnici jedna aţ pět, přičemţ jedna 

znamená, ţe dotazovaný se nikdy s tímto jednáním nesetkal a pět znamená, ţe dotazovaný se 

s tímto jednáním setkává vţdy. Výsledky jsou poté přepočítány do desetibodové škály, kdy 

deset znamená „nikdy“ a nula znamená „vţdy“. Zde je nutné podotknout, ţe jelikoţ se 

sledovaná problematika týká cizích zemí, tak odpovědi týkající se domácích firem se neberou 

v potaz. 

Výsledné skóre pro danou zemi je průměrem odpovědí všech respondentů. Toto 

průměrné hodnocení je následně přepočítáno na jedno desetinné místo. Výsledné hodnoty se 

povaţují jako hodnocení daných zemí. Dále je ještě matematickým procesem zahrne 

směrodatná odchylka. Takto získaná konečná data se seřadí do ţebříčku od nejvíce hodnocené 

země (nejméně uplácející) po nejméně hodnocenou (nejvíce uplácející). (TI, 2014) 

  

 Index ekonomické svobody (Index of Economic Freedom). Index je publikován od roku 1994 

a vzniká za spolupráce Wall Street Journal a The Heritage Foundation. Jako ekonomickou 

svobodu povaţuje právo kaţdého člověka na kontrolu své vlastní práce a majetku. Dle 

filosofie tohoto ukazatele je absolutní ekonomickou svobodou míněno to, ţe lidé můţou 

produkovat, spotřebovávat, pracovat, investovat kde chtějí a jak chtějí. Jediná přípustná 

omezení jsou ta, která chrání samotnou svobodu. V očích této filosofie je ekonomická 

svoboda přímo spojena se šťastnou společností, lidským rozvojem, ochranou ţivotního 

prostředí, bohatstvím jednotlivce a eliminací chudoby. 
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 Index IEF je sloţen ze čtyř základních částí, kaţdá část se věnuje jiné oblasti 

ekonomického ţivota a je sestavena z několika dílčích částí.  

Hlavní čtyři části IEF jsou: 

- Právnost (Rule of Law). Tato část je rozčleněna na dvě podčásti a to podčást 

zabývající se vlastnickými právy a podčást zabývající osvobozením od korupce. 

- Velikost vládního aparátu (Government Size). Tato část je rozdělena na podčást 

věnující se fiskální svobodě a podčást věnující se vládním výdajům. 

- Regulovanost (Regulatory Efficiency). Podčásti této části se věnují obchodní 

(trţní) svobodě, monetární svobodě a svobodě práce. 

- Trţní otevřenost (Market openness). Tato část je rozdělena na podčásti nazvané: 

trţní svoboda, investiční svoboda a finanční svoboda. 

 

Pro tuto prácí důleţitá podčást týkající se problematiky korupce vychází z Indexu 

vnímání korupce (CPI). Z tohoto indexu si bere neupravená data a ve dvou krocích je 

upravuje pro své potřeby. V prvním kroku jsou neupravená data dosazena do následující 

rovnice:  

CORRUPTIONxi = ((10–CPIx)/(10–95)) * 100 

 V druhém kroku je výsledné korupční skóre zprůměrováno se dvěma posledními 

skóre, čímţ dojde k odstranění meziroční nekompatibility vzniklé změnou metodologie při 

vytváření indexu CPI. Pro země, které nejsou zkoumány indexem CPI, je skóre korupční 

svobody determinováno kvalitativními informacemi z mezinárodně uznávaných a hodnotných 

zdrojů. Za takovéto zdroje jsou povaţovány například organizace Office of the U.S. Trade 

Representative, nebo U.S. Department of Commerce. (THF,2014) 

 

Globální korupční barometr (Global Corruption Barometer – GCB). Dle vlastního vyjádření 

organizace Transparency International, která stojí za tvorbou GCB se jedná o jediný 

celosvětový průzkum veřejného mínění, zaměřený na zkušenosti veřejnosti s korupcí. Tento 

průzkum je vykonáván kaţdoročně od roku 2003.  

GCB 2013 se zúčastnilo 114 270 lidí ve 107 zemích světa. Samotný průzkum byl 

proveden na základě poţadavků Transparency International globální asociací WIN/GIA  



24 

 

(WIN/Gallup) sdruţující lokální společnosti pro průzkum veřejného mínění. V Bangladéši, 

Zimbabwe, Ghaně, Keně, Rwandě a na Kypru průzkum provedly místní buňky Transparency 

International. V Mongolsku byl průzkum proveden Independent Authority Agains Corruption 

of Mongolia. V Lucembursku byl proveden TNS-ILRES.  

Data byla získána v období od září 2012 do března 2013. Metoda získávání se lišila 

dle země a jednalo se o osobní dotazování, telefonické dotazování a internetové interwiev. 

Základní vzorek byl přibliţně tisíc respondentů, ale v zemích pod jeden milion obyvatel byl 

reprezentativní vzorek pět set respondentů. Otázky byly přeloţeny do místních jazyků a takto 

získaná data byla kontrolována a analyzována na sekretariátu Transparency International 

v Berlíně. Globální výsledek je potom sestaven na základě neváţeného průměru všech 107 

zúčastněných zemí. (TI, 2014) 

 

Index globální integrity (The Global Integrity index). Tento index zkoumá 

protikorupční mechanizmy v konkrétní zemi, zda vůbec existují, jaké o nich občané mají 

povědomí a jak jsou efektivní. Hlavní rozdíl oproti výše popsaným indexům CPI a BPI je 

v tom, ţe tyto indexy jsou sestaveny na základě názoru odborníků a nikoli široké veřejnosti. 

Tento index ovšem, na rozdíl od výše jmenovaných indexů, nezkoumá vnímání či míru 

korupce, ale jak bylo uvedeno, zkoumá protikorupční opatření. Je sestavován ročně od roku 

2004. Jeho výsledky jsou poté publikovány ve zprávě nazvané Global Integryty Report. Index 

je sestavován za podpory světové banky. 

Metodika indexu sestává z průzkumu v šesti základních kategoriích. Jsou jimi: 

Občanská společnost, Veřejné informace a média, Volební problematika, Důvěryhodnost 

vlády, Administrativa a veřejná správa, Dozor a regulace, Protikorupční opatření a právní 

rámec. Kaţdá z těchto kategorií se člení do vlastních ukazatelů. Data jsou názorem odborníků 

ve zkoumané zemi, spíše neţ klasickým veřejným průzkumem. Odborníci hodnotí kritéria 

standardizované pro všechny hodnocené země. Data jsou vedoucím pracovníkem v kaţdé 

zemi sesbírána a následně vyhodnocována mezinárodním expertním týmem.  

Počáteční vzorek v roce 2004 činil více jak 100 zemí, nicméně z finančních důvodů i 

z důvodů nedostatku dat, či důvěryhodných odborníků byl konečný vzorek sníţen na 70 zemí. 

(TGI, 2014) 
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3.2 Empirie vztahu korupce a ekonomického růstu – rešerše odborných prací 

Shang-Jin Wei (1999) ve své práci na základě statistických podkladů dokazuje, ţe země 

s vysokou mírou korupce dosahují slabých ekonomických výkonů. Dále vyvrací tvrzení, ţe 

korupce prospívá fungování ekonomiky. Také se zabývá kulturními pohledy na tuto 

problematiku a to hlavně v rámci rozdílu mezi darem a úplatkem. Nedochází ovšem k závěru, 

ţe by korupce v Asii, kde takovéto obdarovávání můţeme pozorovat, způsobovala menší 

problémy, neţ je tomu v jiných částech světa.  

Dochází k závěru, ţe korupce je závaţným ekonomickým problémem, velkou 

překáţkou ekonomického rozvoje, jelikoţ odrazuje zahraniční investory, sniţuje efektivitu 

vládních výdajů, sniţuje domácí investice a směřuje veřejné finance od zdravotnictví, školství 

atd. k lépe ovlivnitelným veřejným projektům. Dále shledává, ţe korupce můţe být 

ukazatelem mnohem hlubších sociálních problémů, a je proto nutno sní bojovat „na více 

frontách“. Je také nutno zajistit odpovídající plat státních úředníků, srovnatelný s platem za 

stejně odbornou práci v soukromém sektoru, coţ povede k získání kvalitnějších a morálně 

spolehlivějších jedinců pro práci ve veřejném sektoru. Kariérní postup by měl být pouze na 

základě schopností daného veřejně činného jedince. Také by bylo vhodné postihovat 

mezinárodní společnosti za uplácení cizích úředníků a vytvářet mezinárodní tlak na země 

trpící korupcí. (Wei, 1999) 

 

Paolo Mauro (1995) ve své práci analyzuje soubor dat sestávající se z objemu byrokracie, 

efektivity soudního systému, korupčních indexů a ukazatelů politické stability ve vybraných 

zemích.  

 Následně dochází k závěru, ţe korupce sniţuje mnoţství investic, coţ vede ke sníţení 

ekonomického růstu. Tímto v podstatě dochází minimálně k podobným závěrům jako výše 

zmíněný Shang-Jin Wei, coţ dodává oběma pracím na jisté průkaznosti. (Mauro, 1995) 

Mauro (1998) ve své další práci autor sleduje, jak vliv korupce mění skladbu státních 

výdajů. Autor pracuje se soubory dat, která obsahují korupční indexy a také pracuje 

s institucionálními ukazateli pocházejícími od společnosti Political Risk Services, Inc. 

Následně empiricky analyzuje vztah mezi korupcí a různými částmi vládních výdajů. 
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 Následně dochází k závěru, ţe korupce sniţuje výdaje na vzdělání a „pravděpodobně“ 

také výdaje na zdravotnictví. Jelikoţ vzdělání je povaţováno za jednoho z činitelů 

ovlivňujícího ekonomický růst, je tedy v konečném důsledku ovlivněn i samotnou korupcí. 

Důvod proč oblast vzdělání není pro uplácení atraktivní, shledává v tom, ţe vzdělání, tedy 

školství nepotřebuje ke svému fungování takové mnoţství sloţité technologie, která je 

především dodávána oligopolistickými dodavateli. V praxi to tedy znamená, ţe korumpující 

subjekty se snaţí ovlivňovat státní zaměstnance tak, aby co nejvíce peněţních prostředků lidu 

přesouvali do oblastí méně citlivých na korupci. (Mauro, 1998) 

 

Alvaro Cuervo-Cazurra (2006) ve své práci zkoumá vliv korupce na přímé zahraniční 

investice. Ve své práci pouţívá data 183 domácích ekonomik (investorů) a 106 cílových 

ekonomik (příjemců). Pouţití tak velkého mnoţství domácích ekonomik je z důvodu 

moţnosti analyzovat vliv korupce na přímé zahraniční investice v ekonomikách s různými 

vlastnostmi. K tomuto výzkumu uţil soubory dat pocházejících z United Nations Conference 

on Trade and Development pro profily zemí a z OECD pro investiční toky.  

V rámci této práce došel k závěru, ţe korupce neovlivňuje pouze výši zahraničních investic, 

ale také mění sloţení zemí, ze kterých tyto investice přicházejí. Autor dále došel ke dvěma 

klíčovým zjištěním. Prvním je fakt, ţe korupce vede k relativnímu sníţení přímých 

zahraničních investic ze zemí, které podepsaly Konvenci o boji proti uplácení zahraničních 

veřejných činitelů v mezinárodním obchodě. Z tohoto vyvozuje, ţe zákony proti zahraniční 

korupci „mohou“ odrazovat od takového jednání. Druhé zjištění ukazuje, ţe korupce zvyšuje 

příliv přímých zahraničních investic ze zemí, které samy korupcí trpí. Z toho lze vyvodit, ţe 

subjekty, které se setkávají s korupcí ve svém domácím prostředí, nejsou odrazovány od 

svých investičních aktivit korupční situací v cílové zemi. (Cuervo-Cazurra, 2006) 

 

Vito Tanzi a Hamid Davoodi (1998) ve své společné práci zkoumali vliv korupce na 

ekonomický růst a vycházeli z materiálů Mezinárodního měnového fondu (working papers, 

research papers, technical papers). Ve své práci došli ke čtyřem základním poznatkům.  

- Prvním poznatkem je, ţe korupce sniţuje ekonomický růst tím, ţe zvyšuje státní 

výdaje, ale sniţuje jejich efektivitu.  
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- Druhým zjištěním je, ţe korupce negativně ovlivňuje ekonomický růst, jelikoţ 

sniţuje kvalitu stávající infrastruktury, coţ zvyšuje náklady na ekonomické 

aktivity jak soukromému sektoru, tak i sektoru státnímu, coţ vede ke sníţení nebo 

zdraţení výstupů.  

- Třetím zjištěním je, ţe korupce sniţuje příjem státu, coţ následně způsobuje 

nedostatek prostředků pro efektivní výdaje (státní investice).  

- Čtvrtým zjištěním je, ţe korupce můţe omezit ekonomický růst zvýšením 

veřejných investic, které ovšem nejsou adekvátně podpořeny jinými nemzdovými 

výdaji a následně také nejsou dostatečně udrţovány. Dále, korupce zvyšuje 

mzdové náklady a mzdové náklady tvoří podstatnou část státních výdajů.  

 Sami autoři své poznatky shrnují doporučením, ţe ekonomové by se měli mírnit 

v podpoře velkých státních investic, a to zvláště v zemích trpících vysokou mírou korupce. 

(Tanzi, Hamid 1998) 

 

Autoři Axel Dreher a Thomas Herzfeld (2005) ve své práci zkoumali nejenom změny, které 

přítomnost korupce v dané ekonomice způsobí, ale také na rozdíl od většiny ostatních autorů 

kvantifikovali přesné náklady na její existenci. Pracovali se soubory dat zahrnujícími 71 zemí, 

a to v období mezi lety 1975 aţ 2001. V rámci ukazatelů korupce pouţili index International 

Country Risk Guide (ICRG). Pro své potřeby však hodnoty tohoto indexu zrcadlově 

převrátili, to znamená ţe, čím vyšší index byl, tím vyšší míru korupce znamenal, nikoliv niţší 

míru korupce, jak tomu bylo v původní metodice tohoto indexu.  

Autoři došli v této práci k závěrům, ţe korupce ovlivňuje negativně ekonomický růst, 

úroveň hrubého domácího produktu na obyvatele, investiční aktivitu, mezinárodní obchod a 

cenovou stabilitu. Také, ţe korupce ovlivňuje skladbu vládních výdajů. Coţ jsou v podstatě 

stejné výsledky, k nimţ dospěla většina ostatních odborníků zabývajících se touto 

problematikou.  

Dále kvantifikovali cenu korupce tak, ţe pokud míra korupce stoupne o jeden bod 

indexu, tak je růst HDP redukován o 0,13 procentního bodu a HDP na hlavu je redukováno o 

425 amerických dolarů. (Dreher, Harzfeld 2005) 
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J. O Dunne L. Pieroni a G. d´Agostino (2012) se ve své práci také věnují problematice nejen 

korupce a ekonomickému růstu. Ve své práci vycházejí z endogenního růstového modelu, 

který rozšířili o vliv korupce a o vládní výdaje zejména na armádu a na investiční projekty. 

Tento model aplikovali na vzorek sestavený z afrických zemí. 

Touto metodou došli k závěru, ţe ekonomický růst je silně ovlivněn mnoţstvím 

korupce ve výdajích na armádu, a je také ovlivněn korupcí ve státních investicích. Jistě 

zajímavým závěrem je ovšem to, ţe korupce v armádních výdajích má podstatně silnější vliv 

na ekonomický růst neţ korupce ve státních investicích.  

Dalším závěrem této práce bylo zjištění, ţe při posuzování vlivu korupce na 

ekonomický růst v těchto zemích je nutné váţit další proměnné, které se jeví jako činitelé 

silně tuto problematiku ovlivňující. Jde zejména o formu vlády, politickou stabilitu a 

surovinovou základnu. (Dunne, Pieroni, d´Agostino, 2012) 

3.2.1 Shrnutí výsledků zkoumaných prací 

Autoři výše zkoumaných prací bez výjimky došli k závěru, ţe korupce má vliv na 

ekonomický růst, a to převáţně nepřímo, a to převáţně tak, ţe ovlivňuje státní výdaje, jak 

jejich výši, tak alokaci a jejich efektivitu. Pro korupční prostředí je vhodné aby státní výdaje 

byly co největší a přesouvaly se do oblastí ke korupci náchylnějším. Dochází tedy ke změně 

struktury státních výdajů v neprospěch oblastí s niţší náchylností ke korupci, ale s vysokou 

uţitnou hodnotou pro budoucí rozvoj dané země. Zde je nutno zmínit hlavně školství. Země 

s vysokou mírou korupce na jednu stranu trpí nedostatkem finančních prostředků, ale přitom 

na stranu druhou jsou tlačeny ke stále větším a neefektivnějším výdajům. 

Můţeme si také povšimnout něčeho, co by se dalo nazvat nekonečným kruhem či 

spirálou. Jelikoţ vzdělání je jedním z důleţitých faktorů ekonomického rozvoje, tak jeho 

omezování, konkrétně výdajů a investic na jeho rozvoj vede ke slabším ekonomickým 

výsledkům, a země se slabšími ekonomickými výsledky jsou na korupční jednání více 

náchylné, čímţ se nám pomyslný kruh korupčního mechanizmu uzavírá.  

Dále je z prací zřejmé, ţe země je moţno rozdělit na ty, které se připojily k boji proti 

korupci na mezinárodní úrovni, a ty, které nikoliv. Tyto skupiny zemí poté mají jistou 

vzájemnou atraktivitu v oblasti zahraničního obchodu. Zjednodušeně tedy můţeme říct, ţe 

země s vysokou mírou korupce snáze a raději navazují mezinárodní obchodní vztahy se 

zeměmi stejně postiţenými. Zde lze ovšem sledovat další zajímavý jev. Země s vysokou 
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mírou korupce jsou často země ekonomicky méně rozvinuté. Jelikoţ tyto země přicházejí o 

přímé zahraniční investice z oblasti relativně nepostiţených, zpravidla bohatších zemí, jsou 

tyto investiční moţnosti substituovány ze zemí stejně postiţených, často méně rozvinutých. 

Jelikoţ tyto méně rozvinuté investorské země nedisponují často potřebným kapitálem a 

technologiemi, byly by jejich investice vytlačeny investicemi ze zemí rozvinutých a nebyly by 

nikdy realizovány. Zde dochází k výše zmíněnému paradoxu, kdy „chudá“ investorská země 

můţe rozvinout své aktivity, a díky tomu zlepšit svou ekonomickou situaci. To je ovšem 

vykoupeno cílovou zemí, jelikoţ investice v ní zpravidla nedosahují stejné efektivity jako 

investice realizované vyspělejší zemí. 

 Pro přehlednost nechť jsou poznatky a závěry shrnuty bodově: 

- korupce ovlivňuje ekonomický růst negativně 

- korupce mění skladbu státních výdajů 

- korupce mění skladbu mezinárodních zahraničních styků 

- korupce sniţuje efektivitu státních investic 

- korupce zvětšuje státní výdaje 
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4 Vliv korupce na ekonomický růst ve vybraných zemích 

Účelem této kapitoly je pomocí metody korelace zkoumat vztah mezi ekonomickým 

růstem a korupcí ve vybraných zemích homogenní skupiny. Ekonomický růst bude určen 

pomocí hodnot HDP na obyvatele státu. Korupce bude reprezentována ukazatelem CPI.  

4.1 Metodologie 

4.1.1 Posloupnost postupu 

Nejprve bude popsána Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a 

Visegrádská skupina a jejich základní charakteristiky. Následně budou jednotlivě rozepsány 

členské země V4 a to převáţně se zaměřením na ekonomickou situaci. U kaţdé země bude 

uvedeno procento růstu HDP na obyvatele a hodnota HDP na obyvatele. Časové řady hodnot 

budou uváděny v rozmezí od roku 1993 do roku 2012. Následně bude ekonomický vývoj 

komentován. 

V další části bude provedena korelace mezi růstem HDP na obyvatele a indexem CPI 

ve členských zemích OECD v roce 2011 a korelace hodnoty HDP na hlavu a indexu CPI na 

stejném vzorku. Poté bude provedena korelace časových řad růstu HDP na obyvatele a indexu 

CPI pro kaţdou zemi V4. Časové řady budou končit rokem 2011, a to z důvodu změny 

metodiky výpočtu indexu CPI.  Hodnoty HDP jsou uvedeny vţdy v současných cenách 

dolaru. 

Datové zdroje 

Pro potřeby této části práce budou pouţívaný soubory dat z rozličných hodnověrných 

zdrojů. Jako zdroj konkrétním ekonomickým hodnotám poslouţí data publikovaná Světovou 

bankou. Pro informace o stavu korupce indexem CPI budou pouţita data přímo od společnosti 

Transparency International. Pro informace o historických souvislostech ekonomického vývoje 

budou pouţívána data z globálních informačních zdrojů, jako je například databanka Světové 

Banky. 

4.1.2 Korelace 

Slovo korelace je latinského původu. Jedná se o souvztaţnost, nebo vztah mezi 

veličinami. Jedná se o metodu popisující lineární vztah dvou proměnných. Tato metoda 

funguje na principu toho, ţe mění-li se jedna veličina, tak se korelativně mění i veličina 

druhá. Toto funguje i obráceně. Pokud se korelace objeví, je pravděpodobné, nikoliv 
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prokázané, ţe mezi dvěma veličinami existuje vztah. Také nelze usoudit, která veličina je 

následkem a která je příčinou. Toto metoda korelace nedokáţe matematicky rozhodnout a 

nezpochybnitelně určit.   

Výsledkem této metody je korelační koeficient pohybující se v rozmezí od -1 do 1. 

Přičemţ hodnota 1 je maximální závislost (zcela přímá závislost). Hodnota -1 je maximálně 

nepřímá závislost, jinak zvaná antikorelace. 

Samotný výpočet korelačního koeficientu se liší dle typu zkoumaných veličin. Pokud 

jsou X a Y kvantitativní náhodné veličiny, tak výběrový korelační koeficient pro náhodné 

hodnoty (x1,y1) aţ (xn,yn) je dán následujícím vztahem, nazývaným Pearsonův korelační 

koeficient.  Který jde zapsat rovnicí (4.1) 

                                    ρ =
  𝑥𝑖−𝑥  ∙(𝑦𝑖−𝑦 )𝑛

𝑖=1

   𝑥𝑖−𝑥  𝑛
𝑖=1

2
∙ (𝑦𝑖−𝑦 )𝑛

𝑖=1
2
                        (4.1) 

Také je nutno zmínit, ţe korelační koeficient můţe být v několika případech 

nadhodnocen.  

- Vlivem existence třetí „skryté“ proměnné, 

- přítomností odlehlých hodnot, 

- skutečností, ţe data jsou sloţena z podskupin objektů. (Pavelka, Klímek, 2000) 

4.2 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj byla zaloţena v roce 1961. 

Zakládající dokument (konvence) byla podepsána jiţ 14. prosince 1960 a podepsalo jej 20 

zakládajících členů. Další členové se začali přidávat od roku 1964, kdy se dalším členem stalo 

Japonsko. K dnešnímu dni má OECD 34 členů včetně České Republiky. Budou li ovšem 

započínány i země zařazené do programu rozšířené spolupráce, počet participujících zemí 

stoupne na 40. 

 Organizace OECD vychází z jejího předchůdce OEEC (organizace pro evropskou 

hospodářskou spolupráci), která byla zaloţena v roce 1948. OEEC vznikla jako organizace 

pro řízení Marshallova plánu, jehoţ účelem byla obnova válkou zničené Evropy. 

Dnes je OECD organizace sdruţující ty ekonomicky nejrozvinutější země. Členově 

OECD tvoří zhruba 80% světového obchodu a investic. Tato organizace pomáhá svými zdroji 
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a informacemi k ekonomickému růstu ve světě a účastní se boje proti chudobě. V roce 2013 

její rozpočet tvořil 354 milionů eur. Největším přispěvatelem do rozpočtu fondu jsou USA, 

jejichţ finance tvoří 22% celkových prostředků. Druhým největším přispěvatelem je 

Japonsko. Výše jednotlivých příspěvků se počítá specifickým systémem, který zohledňuje 

velikost členské ekonomiky. Kaţdá členská země má také moţnost přispět dobrovolnými 

finančními dary. Heslem OECD je: Better policies forbetter lives.  

OECD je řízeno trojicí orgánů. Radou, která reprezentuje členské země a přímá 

rozhodnutí na základě konsenzu a předsedá jí členy volený generální tajemník. Komisemi, ve 

kterých zasedají odborníci z členských zemí a zpracovávají řešenou problematiku a 

sekretariátem, který se stará o praktický chod organizace a má logistickou a podpůrnou úlohu.  

Komisí v OECD je asi 250 a je v nich zapojeno přibliţně 40 000 odborníků z veřejného 

sektoru členských zemí. Sekretariát zaměstnává asi 2500 pracovníků. 

4.3 Visegrádská skupina 

Visegrádská skupina byla zaloţena 15. února 1991 na setkání vysokých státních 

představitelů tří zakládajících zemí v maďarském Visegrádu. Za Československo zde byl 

přítomen president Václav Havel. Polsko zde zastupoval president Lech Wałęsa a Maďarsko 

premiér József Antall. Místo tohoto setkání nebylo vybráno náhodou. Jedná se o jistou 

historicko-politickou paralelu odkazující na setkání Českého krále Jana Lucemburského, 

maďarského krále Karla I. z Anjou a polského krále Kazimíra III v roce 1335. Tři panovníci 

zde uzavřeli dohody spolupráce, a to převáţně v oblasti kupectví, tedy přeneseně řečeno 

v oblasti hospodářské. Dnešní Visegrádskou skupinu tvoří čtyři členové, coţ je dáno rozbitím 

Československa.  

Účelem Visegrádské čtyřky, zkráceně označované jako V4, nebo Skupina V4, je těsná 

spolupráce mezi jejími členy v široké škále oblastí, ale také spolupráce členských zemí se 

zeměmi nečlenskými v rámci tzv. rozšířené spolupráce. Za hlavní oblasti takovéto spolupráce 

můţeme povaţovat kulturu, vědu a výzkum, vzdělání, ţivotní prostředí a bezpečnost. 

Všechny členské země patří mezi vysoce příjmové ekonomiky a dosahují velmi vysokých 

hodnot v Indexu lidského rozvoje. Dále jsou všechny země V4 demokratické parlamentní 

republiky a také jsou trţními ekonomikami, které prošly transformačním procesem.  
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4.3.1 Polsko 

Polsko je největší z ekonomik Visegrádské čtyřky, ale zároveň ekonomika s druhou 

nejniţší hodnotou HDP na hlavu. Toto je dáno především chudými východními regiony země, 

které se řadí mezi nejchudší části Evropské Unie. Jedná se o zemědělsky-průmyslovou zemi. 

Polsko je zemí, která v tomto tisíciletí zaţívá stálý ekonomický růst. Také je jedinou 

zemí z Evropské unie, jejíţ hospodářství poţívalo růstu i v době celosvětové krize. Tento fakt 

je ovlivněn také nezanedbatelným mnoţstvím zahraničních investic do této země. Polsko těţí 

z velkého domácího trhu, kvalifikované a levné pracovní síly a také z otevřené podpory 

polské vlády pro investování ve své zemi. Na druhou stranu je nutno zmínit polskou 

infrastrukturu, která není v nejlepším stavu, nicméně v poslední době se právě do této oblasti 

začíná nemálo investovat. (ICS, 2013) 

¨ 

 

Tab 4.1: Hodnoty růstu HDP na hlavu a hodnota HDP na hlavu Polsko 1993 - 2012 

Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Růst 

HDP 3,475 5,071 6,807 6,158 7,016 4,944 4,533 4,820 1,750 

HDP-

PC 2443 2813 3603 4057 4066 4472 4340 4454 4979 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1,490 3,937 5,406 3,663 6,295 6,843 5,112 1,531 3,983 3,503 1,814 

5184 5675 6620 7963 8958 11157 13886 11295 12302 13382 12710 

Zdroj: WBD (2014), vlastní zpracování 
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Graf 4.1: Vývoj procenta růstu HDP na hlavu v Polsku 1993 - 2012  

 

Zdroj: WBD (2014), vlastní zpracování 

Vývoj polské ekonomiky se dá zhodnotit jako dobrý. Polská ekonomika rostla aţ do 

krize velmi rychle, v roce 2007 dosáhla největšího růstu skoro 7% coţ je vskutku dobrý 

výsledek. Jako u většiny evropských zemí i u Polska můţeme vidět dvojitý propad, a to v roce 

2008 a 2012. Navzdory rychlému růstu si ovšem polská ekonomika udrţela nízkou a poměrně 

stabilní míru inflace. 

4.3.2 Česká Republika  

Česká republika je druhou největší ekonomikou skupiny V4. V hodnotě HDP na 

obyvatele dosahuje nejvyšších hodnot. Taktéţ v Indexu lidského rozvoje. Jedná se o vysoce 

rozvinutou průmyslovou zemi, nejrozvinutější stát z bývalého východního bloku. Jedinou 

hospodářsky silnější zemí na počet obyvatel z bývalé východní sféry vlivu je Slovinsko, které 

ovšem jakoţto součást bývalé Svazové Republiky Jugoslávie bylo spíše neutrální neţ pod 

vlivem Sovětského Svazu. 

Česká Republika staví na silné ekonomické tradici, kdy v první polovině 20. století se 

Československo, zejména díky českým zemím, řadilo mezi nejrozvinutější státy světa. Tento 

jistý náskok ovšem ztratilo během období socialismu a jeho nepříliš povedené hospodářské 

politiky.  

V dnešní době je hlavní devizou ČR vysoce kvalifikovaná pracovní síla, rozvinutá 

infrastruktura, benevolentní přístup k repatriaci zisku a vládní proinvestiční politika. ČR je 
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malá, velmi otevřená, vývozní ekonomika ţivotně závislá na obchodních vztazích 

s Německem. Během celosvětové krize ovšem byla těţce zasaţena a plně se nezotavila ještě 

v roce 2014.    

Hlavní tahouni českého hospodářství jsou automobilový průmysl a strojírenství 

všeobecně, stavebnictví a high-tech odvětví. (ČR, 2014) 

Tab 4.2: Hodnoty růstu HDP na hlavu a hodnota HDP na hlavu ČR 1993 - 2012 

Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Růst 

HDP -0,042 2,872 6,287 4,661 -0,746 -0,141 1,783 4,478 3,485 

HDP 

PC 3801 4449 5596 6291 5771 6204 6045 5734 6301 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2,347 3,796 4,711 6,605 6,731 5,120 2,247 -5,050 2,171 1,608 -1,160 

7691 9348 11177 12736 14488 17527 21710 18884 18949 20580 18690 

Zdroj: WBD (2014), vlastní zpracování 

Graf 4.2: Vývoj procenta růstu HDP na hlavu v ČR 1993 - 2012  

 

Zdroj: WBD (2014), vlastní zpracování 
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Z výše uvedených dat je jasně patrný ekonomický cyklus české ekonomiky. Od 

počátečního roku procento růstu HDP na obyvatele stoupá, následně v roce 2006 dosahuje 

svého maxima a začíná pozvolna klesat. Globální krize je jasně patrná z hodnot roku 2009, 

kdy ekonomický růst klesl o 7,5 procentního bodu. V následujícím roce se ekonomický růst 

dostal opět do kladných čísel, a to převáţně díky zlepšení situace v Německu, nicméně v roce 

2012 ekonomika opět upadla do recese, toto období můţeme nazvat jako doznívání krize 

z roku 2008. Tyto ekonomické problémy přetrvávají v menší míře dál.  

4.3.3 Maďarsko 

Maďarsko je druhá nejmenší a na obyvatele nejslabší ekonomika. V době po konci 

komunistického reţimu Maďarsko zvolilo cestu pomalého přechodu. Zaţilo hyperinflaci a i 

přes to, ţe v dnešní době je vnímáno jako vhodná investiční destinace, i dnes dosahuje 

slabších ekonomických výkonů. Maďarská ekonomika je známá neustálými aţ patetickými 

pokusy centrálních autorit zasahovat do státního hospodářství. Dále je nutno zmínit, ţe tato 

země trpí dosti velkým zadluţením. Například zadluţení domácností v Maďarsku je přes 80% 

HDP. Někteří pesimističtí ekonomové jiţ o tomto státě prohlásili, ţe se nachází na hranici 

bankrotu.I přes tyto nedobré podmínky Maďarsko dosahovalo velkých objemů přímých 

zahraničních investic a dokonce se dá o něm hovořit jakoţto o lídru ve středoevropském 

regionu.  

Největší přednosti této země pro investory jsou dobrá infrastruktura, stejně jako 

v jiných postsocialistických státech dobrá kvalifikace pracovní síly a její levnost. Také dobrá 

geografická poloha dělá z Maďarska jakousi pomyslnou křiţovatku mezi západní Evropu, 

bývalými sovětskými republikami a Balkánem. (ICS, 2013) 

Tab 4.3: Hodnoty růstu HDP na hlavu a hodnota HDP na hlavu Maďarsko 1993 - 2012 

Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Růst 

HDP -0,463 3,088 1,631 0,333 3,335 4,316 3,490 4,496 3,950 

HDP 

PC 3802 4096 4411 4454 4522 4671 4714 4543 5175 
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

4,804 4,148 5,030 4,171 4,059 0,270 1,071 -6,654 1,487 1,888 -1,191 

6535 8247 10085 10937 11174 13535 15365 12635 12750 13784 12560 

Zdroj: WBD (2014), vlastní zpracování 

Graf 4.3: Vývoj procenta růstu HDP na hlavu v Maďarsku 1993 - 2012  

 

Zdroj: WBD (2014), vlastní zpracování 

Z hodnot růstu HDP je jasně patrné, ţe Maďarsko dosahovala ze zemí V4 nejniţšího 

tempa růstu a to i v dobách ekonomické prosperity před globální krizí. Také jeho inflace je 

v průměru větší neţ u zbylých zemí V4. A to navzdory faktu, ţe dle indexu CPI, bylo 

Maďarsko země s nejlepšími protikorupčními opatřeními. Špatné ekonomické výsledky lze 

pravděpodobně dát na vrub vysokým státním výdajům a vysokému zadluţení. 

4.3.4 Slovensko 

Slovensko je nejmenší ekonomikou, avšak na obyvatele druhou nejsilnější. Historicky 

bylo Slovensko zaostalá část Rakouska-Uherska, nicméně po připojení k první 

Československé republice se zde začalo masivně investovat, coţ ze Slovenska během půl 
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podíl dlouhodobé nezaměstnanosti na nezaměstnanosti celkové je na Slovensku kolem 70%, 

v České republice je to 40%. 

Od rozdělení republiky prošlo Slovensko poměrně bouřlivým vývojem, a to jak 

ekonomickým tak politickým. Po rozdělení byl okamţitým problémem deficitní státní 

rozpočet, který přišel o velkou část příjmů, jeţ sem byly přerozdělovány centrální vládou, 

jako podpora slabšího regionu. Toto tvrzení lze podloţit faktem, ţe rozpočet České republiky 

byl po rozpadu státu přebytkový. Slovensku také nepomohla ekonomicky politická situace, 

kdy mnohými byla Slovenská republika brána jako nesvobodný stát, a politické poměry zde 

byli označovány jako tzv. mečiarismus. Tento stav mohl potencionálně odrazovat některé 

zahraniční investory, exaktně a nezpochybnitelně to ovšem prokázáno nebylo. 

V dnešní době Slovensko, stejně jako zbytek zemí skupiny V4 disponuje levnou a 

kvalifikovanou pracovní sílou. Dobrou infrastrukturou, zejména ţelezniční, dobrou 

geografickou polohou a dosti stabilní ekonomickou situací.  

Také je nutno zmínit, ţe Slovensko je jediná ze zemí V4, která je součástí evropské 

měnové unie, coţ usnadňuje její zahraniční obchod, jelikoţ odpadá problematika měnových, 

tedy transakčních nákladů. Na stranu druhou ovšem ztratilo moţnost centrálních zásahů 

monetárního charakteru do vlastní ekonomiky. (ICS, 2013) 

Tab 4.4: Hodnoty růstu HDP na hlavu a hodnota HDP na hlavu Slovensko 1993 - 2012 

Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Růst 

HDP -4,067 5,788 5,534 6,715 4,249 4,221 -0,064 1,506 3,672 

HDP 

PC 3032 3686 4710 5078 5023 5431 5550 5330 5637 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

4,621 4,844 5,079 6,645 8,340 10,462 5,660 -5,058 4,086 2,867 1,627 

6442 8530 10438 11415 12842 15649 18201 16196 16151 17760 16856 

Zdroj: WBD (2014), vlastní zpracování 
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Graf 4.4: Vývoj procenta růstu HDP na hlavu na Slovensku 1993 - 2012  

 

Zdroj: WBD (2014), vlastní zpracování 

Slovensko před globální ekonomickou krizí patřilo k ekonomicky nejrychleji rostoucím 

zemím na světě. V roce 2007 jeho hospodářství rostlo o více jak 10%. V době ekonomické 

krize sice zaţilo strmý propad, nicméně na rozdíl od ČR se dokázalo rychle z recese dostat.  

4.4 Empirická analýza vztahu korupce a ekonomického rozvoje v zemích 

OECD 

Nyní bude provedena korelace mezi hodnotami růstu HDP v procentech na jednoho 

obyvatele členských zemí OECD a hodnotou indexu CPI pro rok 2011 a hodnot HDP na 

hlavu a indexu CPI taktéţ pro rok 2011. Účelem této části je zjistit závislost růstu HDP na 

obyvatele s mírou korupce.  

4.4.1 Korelační analýza 

V tabulkách jsou uvedeny názvy členských států OECD, pod nimi je uvedena hodnota 

CPI a pod ní je uveden růst HDP na hlavu v procentech a pod ním hodnota HDP na hlavu. 

Hodnoty ročního růstu HDP na obyvatele pochází ze zdrojů Světové banky. Hodnoty indexu 

CPI pocházejí z organizace Transparency International. Jako mnoţina X budou pouţity 

hodnoty indexu CPI a jako mnoţina Y budou pouţity hodnoty růstu HDP na obyvatele. Ve 

výsledném grafu bude vyjádřena regresní rovnice a regresní koeficient. V komentáři pod 

grafem bude uveden i korelační koeficient získaný pomocí funkce PEARSON. Tedy 

odmocnina regresního koeficientu jejíţ kladnost či zápornost je dána sklonem regresní křivky. 

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

%
 r

ů
st

u
 H

D
P

 n
a 

o
b

yv
at

e
le

Rok

Růst HDP-PC v % p.a. Slovensko  

Růst HDP



40 

 

 

Tab 4.5: Hodnoty indexu CPI a růstu HDP na hlavu v procentech pro rok 2011 

- Rakousko Belgie Kanada Dánsko Francie Německo Řecko Island Irsko 

Index 

CPI 7.8 7.5 8.7 9.4 7.1 8.1 3.4 8.3 7.5 

% růstu 

HDP-PC 2,634 0,367 1,521 0,656 1,496 3,307 -5,567 2,366 1,797 

HDP-PC 49441 46422 50578 59897 42521 44314 26038 44030 49343 

 

- Itálie Lucembursko Nizozemsko Norsko Portugalsko Španělsko Švédsko 

Index CPI 3.9 8.5 8.9 9.1 6.1 6.2 9.3 

% růstu 

HDP-PC 0,080 -0,335 0,475 0,035 -1,105 -0,305 2,158 

HDP-PC 36147 111812 49841 99172 22512 31090 56755 

 

- Švýcarsko Turecko UK USA Japonsko Finsko Austrálie Nový Zéland 

Index CPI 8.8 4.2 7.8 7.1 8.1 9.4 8.8 9.5 

% růstu 

HDP-PC 0,665 7.401 0,299 1,108 -0,856 2,252 1,020 1,318 

HDP-PC 83087 10604 39186 49853 46134 48634 62080 36918 

 

- Mexiko ČR Jiţní Korea Maďarsko Polsko Slovensko Chile 

Index CPI 3.1 4.4 5.4 4.6 5.5 4.1 7.2 

% růstu 

HDP-PC 2.698 1,608 2,913 1.888 3.503 2.867 4,886 

HDP-PC 9717 20580 22388 13783 13382 17760 14512 
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- Slovinsko Izrael Estonsko 

Index CPI 5.9 5.8 6.4 

% růstu 

HDP-PC 0.491 2,659 9,717 

HDP-PC 24478 33250 16871 

Zdroj: WBD (2014) a TI (2014), vlastní zpracování 

 

Graf 4.5: Vztah růstu HDP na hlavu a indexu CPI pro země OECD v roce 2011  

 

Zdroj: WBD (2014) a TI (2014), vlastní zpracování 

Z výše uvedeného grafu je jasně patrná existence dvou odlehlých hodnot, které 

negativně ovlivňují výsledek. Proto korelaci provedeme ještě jednou, ale s tím, ţe tyto odlehlé 

hodnoty budou vyřazeny.  
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Graf 4.6: Vztah růstu HDP na hlavu a indexu CPI pro země OECD v roce 2011  

s vyřazením Řecka a Estonska 

 
 

Zdroj: WBD (2014) a TI (2014), vlastní zpracování 

V grafu 4.6 byly oproti grafu 4.5 vyřazeny odlehlé hodnoty. Tímto se negativní sklon 

regresní přímky ještě umocnil, nicméně jak sklon regresní přímky, tak výsledný koeficient 

nebyl tímto zásahem tak výrazně změněn, abychom mohli předpokládat velký vliv těchto 

odlehlých hodnot. 

Nyní bude provedena korelační analýza hodnot indexu CPI a hodnot HDP na hlavu 

pro země OECD v roce 2011. 
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Graf 4.7: Vztah hodnot Indexu CPI a hodnot HDP na hlavu v roce 2011 

 

 Zdroj: WBD (2014) a TI (2014), vlastní zpracování 

4.4.2 Zhodnocení výsledků 

Při měření kdy byl pouţit růst HDP na hlavu a hodnota indexu CPI vychází, ţe výsledná 

hodnota koeficientu determinace je 0,005 tzn., ţe hodnota koeficientu korelace je -0,0711 bez 

vyřazení odlehlých hodnot. Po vyřazení odlehlých hodnot je koeficient determinace 0,103 tzn. 

koeficient korelace je -0,3209. Toto ukazuje jen velmi slabý vztah růstu HDP na obyvatele a 

míry korupce reprezentované indexem CPI. Tento výsledek z čistě matematického hlediska 

lze tedy chápat tak, ţe tyto dvě veličiny se mnoho neovlivňují. Nicméně na základě provedené 

rešerše můţeme soudit, ţe se ovlivňují zprostředkovaně. Problematiku vzájemného 

ovlivňování jedné veličiny druhou by řešila regresní analýza, korelační analýza jakoţto 

metoda zde pouţitá nám je schopna pouze potvrdit či vyvrátit existenci vztahu. Nicméně 

záporný trend regresní přímky, pokud by byl silný, by hovořil o nepřímo úměrném vztahu 

mezi těmito veličinami. Dalším problémem tohoto měření je také fakt, ţe index CPI jsou 

velmi měkká a velmi těţce kvantifikovatelná data.  

Při analýze hodnot indexu CPI a hodnot HDP na hlavu vyšel regresní koeficient 0,0504 

tzn., ţe koeficient korelace je 0.71006. Pozitivní trend regresní přímky spolu s poměrně 

vysokým indexem korelace ukazuje na existenci vztahu mezi zkoumanými veličinami. Na 

základě korelační analýzy nelze určit, která z proměnných (korupce, ekonomická úroveň) je 

závislá a která nezávislá. Stejná opatrnost by však měla být volena i v případě tvrzení, ţe 
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jedna proměnná jednoznačně ovlivňuje druhou. Pokud jsou dvě proměnné korelačně závislé, 

můţe mezi nimi sice existovat kauzální závislost, ale samotná korelace toho nemůţe být 

důkazem. Čili pokud mezi dvěma veličinami existuje vzájemný vztah, ještě to neznamená, ţe 

jeden jev způsobuje ten druhý. Tyto dva faktory (nízká míra korupce, vysoká ţivotní úroveň) 

se sice často vyskytují zároveň, ale to neznamená důkaz kauzality (ať jiţ ve směru korupce → 

ekonomická úroveň či ve směru ekonomická úroveň → korupce). 

 

4.5 Empirická analýza korupce a ekonomického růstu v zemích Visegrádské 

skupiny 

Nyní bude provedena korelace růstu HDP na obyvatele a indexu CPI pro země 

Visegrádské čtyřky. Na rozdíl od části předchozí bude korelace provedena vţdy pro jednu 

zemi, ale v časovém období 11 let. Vybraným obdobím jsou roky 2001 aţ 2011. Roky 2012 a 

2013 nebudou pouţity, jelikoţ po roce 2011 došlo ke změně metodiky měření indexu CPI. 

Tato změna metodiky způsobuje nenávaznost výsledků před rokem 2011 a po něm. I formát 

výsledných hodnot indexu CPI byl přepracován.  

4.5.1 Korelační analýza 

V prvním řádku tabulky jsou uvedeny roky, pod nimi je uvedena hodnota indexu CPI 

pro danou zemi a v posledním řádku je uvedeno procento růstu HDP na hlavu. Hodnoty 

indexu CPI opět pocházejí z datových knihoven organizace Transparency International a 

hodnoty růstu HDP na hlavu pocházejí stejně jako v předchozí části z datových zdrojů 

Světové banky. Opět bude jako proměnná Y pouţita hodnota růstu HDP na hlavu a jako 

proměnná X hodnoty indexu CPI. 

4.5.2 Polsko 

Nyní bude provedena korelační analýza časové řady růstu HDP na hlavu v procentech 

a indexu CPI pro Polsko. V prvním řádku tabulky 4.6 jsou uvedeny roky, ve druhém řádku je 

hodnota indexu CPI v daných letech pro Polsko a ve třetím řádku je procento růstu HDP na 

hlavu v této zemi.  
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Tab 4.6: Hodnoty indexu CPI a růstu HDP na hlavu v procentech v letech 2001 – 2011 

v Polsku 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Index 

CPI 4,1 4 3,6 3,5 3,4 3,7 4,2 4,6 5 5,3 5,5 

% růst 

HDP-PC 1,75 1,49 3,937 5,406 3,663 6,295 6,843 5,112 1,531 3,983 3,503 

Zdroj: WBD (2014) a TI (2014) 

Graf 4.8: Vztah časových řad růstu HDP na hlavu a indexu CPI pro Polsko v letech  

(2001 – 2011) 

 

Zdroj: WBD (2014) a TI (2014), vlastní zpracování 

Koeficient determinace vyšel 0,056 tzn., ţe korelační koeficient je -0,23842. 

Z výsledků můţeme vidět negativní sklon regresní přímky, který napovídá o nepřímé úměře 

vztahu mezi zkoumanými veličinami. V tomto případě to tedy znamená, ţe čím lepší výsledky 

jsou v oblasti korupce, tím niţší je ekonomický růst. Navíc je z grafu 4.7 jasně patrná 

odlehlost hodnot od regresní přímky. 
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4.5.3 Česká Republika 

Nyní bude provedena korelační analýza časové řady růstu HDP na hlavu v procentech 

a indexu CPI pro Českou republiku. V prvním řádku tabulky 4.7 jsou uvedeny roky, ve 

druhém řádku je hodnota indexu CPI v daných letech pro ČR a ve třetím řádku je procento 

růstu HDP na hlavu v této zemi. 

Tab 4.7: Hodnoty indexu CPI a růstu HDP na hlavu v procentech v letech 2001 – 2011 v ČR 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Index 

CPI 3,9 3,7 3,9 4,2 4,3 4,8 5,2 5,2 4,9 4,6 4,4 

% růstu 

HDP-PC 3,485 2,34 3,79 4,711 6,605 6,731 5,12 2,247 -5,05 2,171 1,608 

Zdroj: WBD (2014) a TI (2014), vlastní zpracování 

 

Graf 4.9: Vztah časových řad růstu HDP na hlavu a indexu CPI pro ČR v letech  

(2001 – 2011) 

 

Zdroj: WBD (2014) a AI (2014), vlastní zpracování 

 Provedená analýza pro Českou republiku ukázala negativní sklon regresní přímky. 

Koeficient determinace vyšel 0,022 tzn., hodnota korelačního koeficientu je  

y = -0,931x + 7,229
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-0,15118. Hodnoty jsou od přímky poměrně vzdálené. Negativní sklon regresní křivky 

ukazuje existenci nepřímé úměry vztahu mezi zkoumanými veličinami. Také je moţné 

pozorovat odlehlou hodnotu růstu HDP na hlavu způsobenou celosvětovou hospodářskou 

krizí. 

4.5.4 Slovensko 

Nyní bude provedena korelace časové řady růstu HDP na hlavu v procentech a indexu 

CPI pro Slovensko.  

V prvním řádku tabulky 4.8 jsou uvedeny roky, ve druhém řádku je hodnota indexu 

CPI v daných letech pro Slovensko a ve třetím řádku je procento růstu HDP na hlavu v této 

zemi. 

Tab 4.8: Hodnoty indexu CPI a růstu HDP na hlavu v procentech v letech 2001 – 2011 na 

Slovensku 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Index 

CPI 3,7 3,7 3,7 4 4,3 4,7 4,9 5 4,5 4,4 4 

% růstu 

HDP-PC 3,672 4,621 4,844 5,079 6,645 8,34 10,462 5,66 

-

5,058 4,086 2,867 

Zdroj: WBD (2014) a TI (2014), vlastní zpracování 
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Graf 4.10: Korelace časových řad růstu HDP na hlavu a indexu CPI pro Slovensko v letech  

(2001 – 2011) 

 

Zdroj: WBD (2014) a TI (2014), vlastní zpracování 

 Hodnota koeficientu determinace je 0,059 coţ znamená, ţe hodnota korelačního 

koeficientu je 0,244. Na rozdíl od předešlých korelačních analýz provedených v rámci této 

práce pro země V4 je regresní přímka stoupající, navíc hodnoty jsou jen poměrně mírně 

odlehlé. Pro případ Slovenska lze tedy říci, ţe korelační analýza prokázala moţnost vztahu 

mezi zkoumanými veličinami, coţ je ale z důvodu nízkosti korelačního koeficientu 

neprůkazné. Také zde lze pozorovat odlehlou hodnotu růstu HDP na hlavu způsobenou 

světovou hospodářskou krizí.  

 

4.5.5 Maďarsko 

Nyní bude provedena korelační analýza hodnot časových řad růstu HDP na hlavu 

v procentech a indexu CPI pro Maďarsko. V prvním řádku tabulky 4.9 jsou uvedeny roky, ve 

druhém řádku je hodnota indexu CPI v daných letech pro Maďarsko a ve třetím řádku je 

procento růstu HDP na hlavu v této zemi. 
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Tab 4.9: Hodnoty indexu CPI a růstu HDP na hlavu v procentech v letech 2001 – 2011 v 

Maďarsku 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Index 

CPI 5,3 4,9 4,8 4,8 5 5,2 5,3 5,1 5,1 4,7 4,6 

% růstu 

HDP-PC 3,95 4,804 4,148 5,03 4,171 4,059 0,27 1,071 -6,654 1,487 1,888 

Zdroj: WBD (2014) a TI (2014), vlastní zpracování 

 

Graf 4.11: Korelace časových řad růstu HDP na hlavu a indexu CPI pro Maďarsko v letech  

(2001 – 2011) 

 

Zdroj: WBD (2014) a TI (2014) 

Hodnota koeficientu determinace je 0,037 coţ znamená, ţe hodnota korelačního 

koeficientu je -0,1929 Korelační analýza ukázala negativní směr regresní přímky, coţ ukazuje 

opět na vztah nepřímé úměry mezi zkoumanými veličinami. Navíc lze pozorovat relativní 

odlehlost zkoumaných hodnot. Také zde lze pozorovat odlehlou hodnotu růstu HDP na hlavu 

způsobenou světovou krizí. 
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4.6 Zhodnocení výsledků, návrhy a doporučení 

Koeficienty determinace v analýze časových řad zemí V4 vyšly: 0,059 pro Slovensko, 

0,056 pro Polsko, 0,037 pro Maďarsko a 0,022 pro Českou Republiku. Koeficienty korelace 

vyšly -0,2384 pro Polsko, 0,2446 pro Slovensko, -0,19299 pro Maďarsko a -0,1511 pro 

Českou republiku. Navíc pouze v případě Slovenska byla regresní přímka kladná, v ostatních 

případech byla vţdy záporná. Z těchto výsledků vyplývá, ţe všechny zkoumané země 

vykazují velmi nízký vztah růstu HDP na obyvatele a indexem CPI. Docházíme tedy 

k podobnému výsledku jako v předchozí kapitole a to, ţe metoda korelace není schopná 

matematicky prokázat silný vztah těchto dvou ukazatelů v případě, ţe je jako jedna 

z proměnných růst HDP.  

Ač by se výsledky analýz uvedených výše mohly zdát neprůkazné, nebo nic neříkající, 

není tomu tak. Zjištění o velmi slabém vztahu těchto dvou veličin napovídá o existenci jiných 

faktorů ovlivňujících tyto dvě veličiny. Pouze v případě měření hodnot HDP na obyvatele a 

indexu CPI se ukázala existence poměrně silného vztahu. Na základě korelační analýzy není 

moţné prokázat, která proměnná je závislá a která nezávislá. Můţe sice mezi nimi existovat 

jistý vztah, nicméně korelační analýza to nemůţe prokazovat. Vysoká ţivotní úroveň a nízká 

míra korupce se často vyskytují společně, nicméně kauzalitu to nepotvrzuje. 

Problémem při pouţití časových řad je časový nesoulad. Jelikoţ korupce existující 

v jednom roce se můţe na ekonomickém růstu projevit (a často se tak děje) aţ se zpoţděním 

v dalších letech. Tento vztah je navíc spíše dlouhodobý.  Nekvalitní institucionální prostředí 

(např. právě vysoká míra korupce) má patrně dlouhodobý a permanentní vliv na schopnost 

ekonomiky rozšiřovat své produkční kapacity (tedy na dlouhodobý ekonomický růst, 

potenciální růst). Zde analyzovaný růst HDP vyjadřuje pouze meziroční změnu HDP, která je 

z velké části ovlivněna fází hospodářského cyklu. 

 Stejný problém nastává i při průřezové analýze zemí OECD mezi hodnotami indexu CPI 

a procentem růstu HDP na hlavu. Tato dlouhodobost vztahu můţe být povaţována za důvod, 

proč korelační analýza neprokázala existenci vztahu ve většině měření. 

 Ţádná z prací, které se staly výše objektem rešerše, neuvádí přímý vztah mezi těmito 

zkoumanými veličinami. Naopak nepřímo tvrdily, ţe míra korupce ovlivňuje různé 

ekonomické faktory, které aţ dále ovlivňují ekonomický růst. Tímto došlo k názorovému 

konsenzu mezi zde provedenou analýzou a zkoumanými pracemi. Vyjádřeno jinými slovy: 
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vztah mezi ekonomickým růstem a mírou korupce je nepřímý a je zprostředkováván jinými 

ekonomickými veličinami, vlivy či souvislostmi a je vněm patrný časový posun.  

 Za takovéto souvislosti můţou být uvaţovány například vlivy kulturní, nebo jiné 

ekonomické vlivy tímto měřením nezachycené. Například vliv zájmových skupin, nebo nízké 

platy ve veřejném sektoru, které tuto část ekonomiky dělají poněkud náchylnou k bujení 

korupce. Další věc je způsob a metodika sestavování indexu CPI. Jelikoţ se jedná o měkká 

data zaloţená hlavně na veřejném mínění, tedy subjektivním dojmu respondentů, nemusí 

jejich odpovědi, tedy ani výsledný index CPI, odpovídat realitě. Zde je tedy moţné uvaţovat 

hypersenzitivní reakci respondentů na korupční prostředí, nebo jejich špatnou informovanost, 

která můţe být způsobena například nekorektním přístupem médií snaţících se zveličovat 

odhalené případy korupce při honbě za vlastním prospěchem, který je dán jistou 

nekvantifikovatelnou mírou senzace. 

Vývoj a relativní nízkost indexu CPI jasně dokládá potřebu účinného protikorupčního 

boje v zemích V4. Takováto protikorupční opatření by měla zahrnovat jak prevenci, tak 

kontrolu a represi. Jako prevenci můţeme povaţovat například zvýšení odměn pracovníků ve 

veřejném sektoru, kteří se mohou stát účastníky korupčního jednání díky svým pravomocem 

pramenícím z jejich postavení. Zvýšení jejich odměn by sníţilo rozdíl mezi jejich legálním 

příjmem a moţným příjmem z korupce, čímţ by se sníţila jeho lákavost. Také by to vedlo 

k větší oblibě svého zaměstnavatele, tedy státu, a tím pádem k vyššímu morálnímu dilematu 

korupčně jednat. 

Jako kontrolu v korupční oblasti můţeme vnímat jak samotné mechanizmy státu k tomu 

určené, tak i neziskové organizace touto problematikou se zabývající. Z důvodu rozbujelého 

korupčního prostředí, které ovlivňuje pohled veřejnosti na schopnost státu se s touto 

problematikou vypořádat, by bylo vhodné, aby stát veřejně poskytl podporu těmto 

neziskovým, a nestátním organizacím ve které mají pracující důvěru.  

Jako represivní opatření k řešení korupční problematiky by bylo vhodné zavést tvrdší 

tresty a to jak v délce odnětí svobody, tak ve výši peněţních trestů. Také zvětšení počtu 

protikorupčních oddílů Policie ČR, nebo více interních auditů by bylo prospěšných. 

Dále jako celospolečenské opatření by bylo vhodné zavést institut státní výchovy, tedy 

výchovy občanů pro stát, která by měla za výsledek zvětšení myšlenkové kolektivizace 

společnosti a personifikaci jedince jako součást státu. Jedinec vnímající se jako součást celku, 



52 

 

tedy státu, by vnímal korupci jako poškozování sama sebe. Jak je známým faktem, ţe člověk 

raději poškodí cizí věc, či zájem, neţ sám sebe. Toto by v konečném důsledku jistě vedlo 

k poklesu korupčního jednání. 

5 Závěr 

Cílem této práce bylo zhodnotit dopad korupce na ekonomický růst v globálním měřítku.  

V druhé kapitole byla rozebrána korupce a ekonomický růst. Tato kapitola je určena 

k definování těchto výrazů. Na jejímţ základě můţeme dojít k závěru, ţe problematika 

korupce provází lidstvo jiţ od jeho počátku. Objevovala se ve všech lidských společnostech a 

ve všech dobách existence těchto společností. Aţ na pár výjimek, jako například Římská říše, 

byla korupce povaţována za jev škodlivý a společensky neprospěšný. Nicméně jiţ samotná 

definice korupce je věc dosti sloţitá, sporná a vyţadující diskuzi. Toto je také důvod existence 

mnoha názorů, co to vlastně korupce je. Zda se jedná o čistě trţní chování jednotlivce 

maximalizujícího vlastní zisk, jinou formu investic či morální selhání kaţdého zúčastněného. 

Problematika korupce má také vlastní typologii. Nejrozšířenější dělení korupce je 

z hlediska míry její škodlivost na malou a velkou. Dále ji můţeme typologizovat na základě 

oblasti jejího výskytu. Také lze rozlišovat korupční chování z hlediska jeho účastníků na ty, 

kteří přijímají a na ty kteří dávají. Obě skupiny mají rozličné chování a cíle.  

Z právního hlediska je českému právnímu řádu pojem „korupce“ neznámý. Nicméně je 

substituován pojmem „úplatkářství“. Dalším pojmem známým českému právnímu řádu je 

pojem „zneuţití pravomoci úřední osoby“ stejně jako pojem „maření rozhodnutí úřední osoby 

z nedbalosti“. Korupce je pod drobnohledem i mezinárodního společenství. Mezinárodní 

společenství problematiku korupce vnímá a snaţí se jí řešit. Proto bylo přijato několik úmluv 

týkajících se buď přímo korupční problematiky, nebo obsahující korupční problematiku jako 

svou součást. Jedná se do jisté míry reakci na fakt, ţe v současném moderním světě je 

korupce téma velmi aktuální a jedná se o jedno z nejvíce veřejností sledovaného politicko-

ekonomického tématu vůbec. Jejím sledováním se zabývají nejen odborníci a vláda, ale také 

nemalé mnoţství ať uţ národních či mezinárodních nadací a společností. 

Ekonomický růst je měřitelná veličina, míní se jím dlouhodobá schopnost ekonomiky 

rozšiřovat své produkční kapacity. Zde je ovšem nutno nezaměnit ekonomický růst 

s ekonomickým cyklem. Ekonomickému růstu se ekonomové věnují jiţ po staletí. Za tuto 
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dobu bylo vypracováno mnoho teorií ekonomického růstu a stejně tak bylo popsáno i mnoho 

jiných činitelů tento růst ovlivňujících. 

Ve třetí kapitole byla provedena rešerše literatury. Dle této rešerše je zřejmé, ţe 

většina současných odborníků se shoduje na tom, ţe korupce není ekonomice prospěšná, ač se 

objevily hlasy, ţe tomu tak vţdy není. V čem se ovšem názory liší, je její přímý dopad. Dle 

některých je hlavním negativem zvýšení státních výdajů a jejich nevhodná redistribuce. Jiní 

vidí její vliv v deformaci zahraničního obchodu.  

Faktem ovšem je, ţe korupční problematika se nejvíce projevuje v ekonomicky 

slabších zemích třetího světa a východní Asie. V Evropě jsou nejvíce korupcí postiţeny země 

bývalého východního bloku. Jmenovitě v těchto evropských zemích je korupce širokou 

veřejností povaţována za hlavní společenský a ekonomický problém a mnohdy jsou 

problémem korupce vysvětlovány veškerá ekonomická selhání státu. 

Míra korupce je měřena mnoţstvím indexů různých metodologií. Problém exaktnosti 

těchto měření ovšem spočívá v tom, ţe se jedná o měkká data, která jdou jen velmi těţko 

exaktně vyjádřit. Většina metodologií měření korupce se tedy opírá o průzkumy, které 

odráţejí subjektivní pohled kaţdého respondenta. Navíc některé měřené indexy jsou vzájemně 

provázané. Například instituce Freedom House pouţívá ve své metodologii vyčíslení korupce  

index CPI sestavený organizací Amnesty International. Amnesty International je zároveň 

organizací, která zaštiťuje nejvíce celosvětových pozorování korupce. 

Ve čtvrté části práce byla provedena metoda korelace, která zkoumala existenci vztahu 

mezi hodnotami růstu HDP v procentech na hlavu a indexem CPI. Analýza byla provedena 

jak průřezově v zemích OECD pro rok 2011, tak pomocí časových řad 2001-2011 v zemích 

V4. Průřezově zkoumán byl i vztah indexu CPI a hodnoty HDP na obyvatele v zemích OECD 

v roce 2011. Pouze v případě zkoumání vztahu mezi hodnou HDP na hlavu a indexu CPI pro 

OECD korelační analýza ukázala existenci vztahu mezi těmito veličinami, coţ ukazuje na 

existenci vztahu mezi nimi. Zbylé výsledné hodnoty korelačních koeficientů byly velmi nízké, 

v některých případech záporné, coţ nám říká, ţe z matematického hlediska mohou být tyto 

veličiny v nepřímo úměrném vztahu. Ani vyřazení odlehlých hodnot při korelaci růstu HDP 

na hlavu a indexu CPI u zemí OECD výsledek zvláště neovlivnilo. Z toho můţeme tedy 

vyvodit, ţe tato metoda při pouţití procenta růstu na hlavu a hodnot indexu CPI není schopná 

tento vztah matematicky prokázat, závislost tedy neexistuje, anebo závislost existuje, nicméně 
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nemůţe být prokázána metodou korelace. Problém neprůkaznosti můţeme vysvětlit 

dlouhodobostí vztahu mezi korupcí a ekonomickým růstem.  
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Seznam zkratek 

BPI -   Bribe Payers Index 

CB  -   Corruption barometer 

GCB -   Global Corruption Barometer 

GII -   Global Integrity Index 

IEF -   Index of Economic Freedom 

OECD -  Organisation for Economic Co-operation and Development 

CPI -    Corruption perception index 

THF -  The Heritage Foundation 

TGI -  The Global Integrity 

TI -   Transparency International 

V4 -  Visegrádská čtyřka 

WBD -  World Bank Database 

WB -   World Bank 

WBG -  World Bank Group 
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