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Abstract 
/\ 

More and more economists during the Zast period are dealing with serious
research of shadow economy. Even though the theme of economic structures
standing „in the shade" of an official economy it is not new it looks like that only
since the end of the 70 's a proper attention is devoted to it. This interest is
understandable. More and more researches, analyses and models realized during
the Zast period are trying to prove that the shadow economy is in many countries 

the fastest developing sector considerably outpacing the growth of an official
sector. In the Czech Republic only an infinitely small amount of more complex
. studies dealing with the shadow economy has been worked aut. The care of the
article, based upon almost twenty years long re;earch of the author in the area of
shadow economy and its subsystems, is an attempt at macroeconomic estimation
of shadow economy in the Czech Republic through Kaufmann 's "macroelectric"
method and Gutmann' s method of currency ratio modified by the author. The
main intention of the author is not to provide "correct" macroeconomic estimations
of shadow economy (the relevance of these estimations and capability of various
methods to provide realistic estimations is strongly doubted by the author). His 

intention is more to show on the data from the Czech Republjc how the quality of
these estimations · especially of those recently used as a bapis of various
international comparisons and surveys - may be highly questionable.

V České republice bylo prozatím zpracováno jen mlZlve množství 
komplexnějších studií zabývajících se stínovou ekonomikou. Na rozdíl i od našich 
nejbližších sousedů existuje bohužel i velice málo dílčích studií, ze kterých by 
by)o možno čerpat relevantní údaje alespoň o některých jejich subsystémech. 
Výsledkem tohoto vakua je skutečnost, že se veřejnost o stínové ekonomice 
dozvídá v době, když už se její vnější projevy stanou mediálně zajímavými (praní 
špinavých peněz, daňové úniky, práce nelegálních imigrantů apod. Pfosto 
(a nebo možná právě proto) převládají široké a bohužel i odborné veřejnosti 
přetrvává celá řada mýtů a pověr. Následující příspěvek, vycházející 
z dlouhodobého výzkumu autora v této oblasti se aktuálně dotýká jen dvou 
skutečností - tak zvaného výrazného nárůstu stínové ekonomiky na počátku 
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ekonomick6 transformace a velmi vysok'ho podilu stinov6 ekonomiky na HDP 
V し5SKe repuouce. 
ekonomické transformace a velmi vysokého podílu stínové ekonomiky na HDP 
v České republice. 

Kolik stinov6 ekonomiky zahrnuje oficihlni odhad hrub6ho domaciho 
produktu? 
Kolik stínové ekonomiky zahrnuje oficiální odhad hrubého domácího 
produktu? 

Dive, ne se budeme podrobnji zabvat anal,zou rozsahu stinov' 
ekonomiky v CR a jednotlivmi zp貢soby jejiho odhadu - je nutno se nejd玉 ve 
podvat, kolik t6chto aktivit je ji乞  zahrnuto v oficilnch odhadech HDP. 
Vchodiskem t6chto systematickch praci 6 sU je nutnost slad6ni naeho 
statistick6ho sledov貞ni se sledovdnm ve vysp6l,ch zemich. Zde se statistick'mu 
podchyceni stfnov6 ekonomiky vるnuje znaとn貞  pozornost ji乞  del喜i dobu, co乞  se 
projevilo v aktulnich standardech nArodnho dと  etnictvi, pijatch 
a doporuen●ch OSN SNA 1993 i Evropskm spoleとenstvm ESA 1995. 

Vzhledem k tornu, 乞  e SNA 93 rozli営uje ti hlavni typy stinov6 (nezji§tるn6) 
ekonomiky toti乞  ekonomiku skrytou, neformlni a neleglni DostuDovali exnerti 
ds6 v r五mci t'chto relativn6 odd6len,ch skupin. Vsledky odhad' za jednotliv6 
roky jsou uvedeny v tabulce. 

Dříve, než se budeme podrobněji zabývat analyzou rozsahu stínové 
ekonomiky v ČR a jednotlivými způsoby jejího odhadu - je nutno se nejdříve 
podívat, kolik těchto aktivit je již zahrnuto v oficiálních odhadech HDP. 
Východiskem těchto systematických prací ČSÚ je nutnost sladění našeho 
statistického sledování se sledováním ve vyspělých zemích. Zde se statistickěmu 
podchycení stínové ekonomiky věnuje značmi pozornost již delší dobu, což se 
projevilo v aktudlnich standardech národního účetnictví, přijatých 
a doporučených OSN SNA 1993 i Evropským společenstvím ESA 1995. 

Vzhledem k tomu, že SNA 93 rozlišuje tři hlavní typy stínové (nezjištěné) 
ekonomiky totiž ekonomiku skrytou, neformální a nelegální postupovali experti 
ČSÚ v rámci těchto relativně  oddělených skupin. Výsledky odhadů  za jednotlivé 
roky jsou uvedeny v tabulce. 

Tabulka 1: Rozsah stinov' ekonomiky, zahrnut v letech 1993-2000 do ofici'lniho Tabulka 1: Rozsah stínové ekonomiky zahrnutý v letech 1993-2000 do oficiálního 
odhadu HDP (mld K odhadu HDP (mld Kč  

1993 1994 1996 1997 1998 2000 
Skrytá ekonomika 52.1 94.7 105.4 91.0 95.4 
-podhodnocení výkonu 17.6 46.9 66.6 61.0 63.9 
- nadhodnocení nákladů  -34.5 -47.8 -38.8 -30.0 -31.5 
Podhodnocení mezd 12.0 26.5 7.9 
Neformální ekonomika' 33.4 44.7 58.0 58.7 60.0 
Nelegální ekonomika 13.1 6.1 6.1 4.9 4.9 
Stínová ekonomika 65.1 61.0 100.8 111.5 95.9 100.3 
- podíl na HDP (%). 6.4 5.2 6.4 6.6 5.2 5.1 
SE vč. subsistenční ekonomiky 98.5 145.5 169.5 154.6 160.3 
- podíl na HDP (%) - 9.7 9.3 10.1 8.4 8.1 

Prameny: CSU 1997, 2001,C SU, OECD 1997, Ondru§ 1999, 2000. 

Je nutno v喜ak poznamenat, 乞  e clem aktivit 亡  Sb neni autonomni odhad 
stinov6 ekonomiky, ale zpesnるni olki百lnfho odhadu HDP a zpiesn6ni'ivypovdaci 
schopnosti syst6mu nArodnho配  etnictvi. Nutnる  tedy musi zachycovat jen M st 

Prameny: CSU 1997, 2001, CSU, OECD 1997, Ondruš 1999, 2000. 

Je nutno však poznamenat, že cílem aktivit ČST) není autonomní odhad 
stínové ekonomiky, ale zpřesnění oficiálnfho odhadu HDP a zpřesnění vypovídaci 
schopnosti systému narodnfho tičetnictví. Nutně  tedy musí zachycovat jen část 

1 v t6to oblasti do喜lo ve sledovan6m obdobi k 王  ad6 metodickch zm6n. Na konci sledovan'ho 
obdobi nezahrnoval と  sじ  do tzv. neform白lni ekonomiky ani ti jeji hlavni podskupiny 
(zahrnut6 v roce 1993) tj. zem'd'lsk6 samoz貞sobenf, individu直lni bytovou vJstavbu 
a imputovan' njemn'. Vzhledem k zam'en studie a dosa王eni vzjemn6 srovnatelnosti 
v jednotliv'ch letech uv貞dme v tabulce rozsah stinov' ekonomiky v p'vodnm metodickm 
pojeti, (kter6 tak6 m龍e charakterizovat v oficilnim odhadu HDP zachycenou と‘ st 
subsistenとniho sektoru). 

IV této oblasti došlo ve sledovaném období k řadě  metodických změn. Na konci sledovaného 
období nezahrnoval ČSÚ do tzv. neformální ekonomiky ani tři její hlavní podskupiny 
(zahrnuté v roce 1993) tj. zemědělské samozásobení, individufilní bytovou výstavbu 
a imputované netjemné. Vzhledem k zaměření studie a dosažení vzájemné srovnatelnosti 
v jednothvých letech uvédime v tabulce rozsah stínové ekonomiky v původním metodickém 
pojetí, (které také může charakterizovat v oficiálním odhadu HDP zachycenou čést 
subsistenčrnho sektoru ). 
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tohoto fenom6nu. Odhadovan6 veliとiny, zahrnut6 do oficidlnho odhadu HDP pak 
maji charakter reaistrovan stinov6 ekonomiky (HDPRS). 

IN aprosto 11icove postaveni ve struRture sunove eKonomiKy, zanrnovane じ i U 
do oficilnho odhadu HDP, zaujma zkreslovhni vyl5貞zanJch a daj五  (fal§ov百ni 
配etnch knih). To spolu s podnikdnm bez oficidlni registrace (fu喜ky) tvoH生  y. 
skrytou ekonomiku .(z ekonomickch d貢vod6)2. 

Fal喜ovhni 丘と  etnich knih je standardni stnovou aktivitou, jej 乞 iiと  elem je 
sni乞eni z百kladu pro v,poとet danる  z pjmu, sni営enf platby DPH na v●碗upu (resp. 
nadhodnoceni na DPH vstupu) a omezeni plateb na zdravotni a socidlni poji首tni 
za zamstnance. Pii fal営ovdni 配  etnich knih se podhodnocuji p珂my (tr乞by), 
nadhodnocuji se (da五ovる  uznateln6) n貞klady, a zatajuje se M st mezd, vypl'cen百  
zam6stnanc貢m tzv. na  ruku. 

Pii odhadech tohoto typu aktivit vychazeli experti d Sロ  z pom巨rn6 
pravd6podobn6ho pfedpokladu, 乞  e takov6to zdsahy do 配  etnictvi jsou b節nou 
zle乞itosti, ale dlaji je pouze ti podnikatel6 a majitel6 podnik貢, kteh jsou na 
丘spo玉e nepiznanIch dani a pojistn'ho bezprostiedn6 zainteresovdni. Jednd se 
tedy pouze o drobn6 podnikatele a mal6 s.r.o. Samotn6 odhady byly v letech 

'1993-1996 provdもny pouze na z'kladる  expertnich odhada nもkolika podnikatelも, 
a to jak na stranる  poihodnocov貞ni pjm (tr乞eb) tak i nadhodnocov貞ni n'klad. 

Teprve v rAmci pilotnho projektu”ロ  pinost zachyceni ekonomiky" (Ondru喜  
2000) bylo uskuteとn6no specilni 誉  etieni mezi配  etnimi, daovmi a finanとnimi 
poradci a auditory. Pi tomto § etieni se odhady respondent貢  vztahovaly ke 
tyiem 丘と  etnm polo乞kam: nepiiznan,m . tr乞bm/pjmhm, ' nadhodnocen,m 

materi豆lovm ndklad貢m, nadhodnocenJm n貞klad貢m na slu乞by, a k nepiznan,m 
mzdov,m n貞klad亡m. Vsledky tohoto 言  et玉eni se pak staly zdkladem korekci 
nrodnch 心と  tも  v letech 1997-2000. 

Pehled rozsahu fal着ov貞nidと  etnich knih v jednotlivch odvとtvich v letech 
1998 - 2000 pod百v' ndsledujici tabulka. 

I" 

2 Krom tohoto tipu skryt6 ekonomiky odhaduji autofi obdobnる  jako v roce 1993 je喜tも  tzv. 
skryou ekonomiku ze statistickch d心vod立. Tato ekonomika v§ak nesouvisI sest novou 
ekonomikou v nagem slova smyslu, Jde o naprosto leglnf innosti, kter' z r貢zn,ch vt§inou 
metodologickch d,v叫anemohou " pHmo轡りv自 -iy V rや9竿andardnich statistickch 
§etien, Z tohoto dOvodu oe teto poasKupiny v aaisim' UKLU ao5しranujeme. 
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Tabulka 2: Struktura (zmるrn) skryt6 ekonomiky zahrnutd v roce 1998 a 2000 
ao oliclainino odhadu H 1)1-' (mil KF、  
Tabulka 2: Struktura (záměrně) skryté ekonomiky zahrnutá v roce 1998 a 2000 
do oficiálnfho odh 

	  (mil. Kč) 

, 
Podhodnocení 
produkce 

Nadhodnocení 
náklad 
(mil. Kč) 

Skrytá přidaná 
hodnota 
(mil. Kč) 

Černé 
mzdy 
(mil. Kč) 

 	1998 2000 1998 2000 1998, 2000 1998 
A Zemědělství  5300 5389 —705 —675 6005 6064 614 
B Rybolov  —5 —7 5 7 6 
C Dobývání  —52 —26 52 26 10 D Zpracovatelský 
průmysl  7283 7388 —6427 —6362 13710 13750 1180 
E Elektřina, plyn, 
voda  —168 —224 168 224 21 
F Stavebnictví  11686 12375 —7004 —7271 18690 19646 1251 
G Obchod, opravy  25532 26720 —5677 —6807 31209 33527 3821 H Pohostinství, 
ubytování  6495 7491 —2077 —2375 8572 9866 576 
I Doprava, 
telekomunikace  3127 2782 —2816 —3062 5943 5844 318 
J Peněžnictví, 
pojišťovnictví  1 
K Nemovitosti, 
podn. služby  938 965 —4023 —3681 4961 4646 107 
L Veřejná správa  —1 1 
M Školství  53 61 —85 —90 138 151 8 
N Zdravotnictví a 
soc. služby  426 464 —111 —93 537 557 14 
0 Ostatní služby  199 243 —825 —842 1051 1085 13 
P Služby domácího 
personálu 	' , 
Celkem 

,-, 
61039 63878 —30002 

— 
31516 91041 95394 7940 

en: UどU 2001, V. Ondru喜  (interni dokumenty) en: 	, . n ru interní o umenty) 

Z tohoto ptehledu zcela jasn6 vyplva, 営  e tyto aktivity stinov'ho sektoru se 
soustieduji do oblasti obchodu a oprav, stavebnictvi, zpracovatelsk6ho pr心myslu, 
pohostinstvi a ubytovani. Zdaleka nejvy着§i krhcenf tr乞eb je logicky mo乞no najit 
v oblasti obchodu a oprav (tj. v oblasti s pom6rn6 hojn,m vskytem plateb 
v hotovosti). N'klady se naproti tornu nejvice nadhodnocuji ve stavebnictvi. 
V t6chto dvou odvるtvich je tak6 nejvce roz§i王ena prdce na と  erno a v,plata 
nezdanもnch mezd jako piim, d貢sledek takto vytvo玉ench ”と  ern,ch fondh". 

Krom6 tohoto zjevn6ho porovn'ni nam v言ak uveden, pfehled umo乞huje 
i odhadnout rozsah da五ov,ch 6 nik souvis可ici s fal言ovAnim 丘と  etnictvi. Uveden 
data roku 1998 toti乞  mohou signalizovat: 

neodvedeni DPH na vstupu (kr貞ceni tr乞eb) 	- 11.0 mld K, 
vy§§i odpo己ty DPH na vstupu (nadhodnoceni n貞klad貢) - 5.4 mld K, 

Z tohoto přehledu zcela jasně  vyplyvá, že tyto aktivity stínového sektoru se 
soustřeďuji do oblasti obchodu a oprav, stavebnictví, zpracovatelského průmyslu, 
pohostinství a ubytování. Zdaleka nejvyšší krácení tržeb je logicky možno najít 
v oblasti obchodu a oprav (tj. v oblasti s poměrně  hojnym vyskytem plateb 
v hotovosti). Náklady se naproti tomu nejvíce nadhodnocují ve stavebnictví. 
V těchto dvou odvětvích je také nejvíce rozšířena práce na černo a výplata 
nezdaněných mezd jako přímý důsledek takto vytvořených „černých fondů". 

Kromě  tohoto zjevného porovnání nám však uvedený přehled umožňuje 
i odhadnout rozsah daňových úniků  souvisejícf s falšováním účetnictví. Uvedená 
data roku 1998 totiž mohou signalizovat: 
• neodvedení DPH na vystupu (krácení tržeb) 	- 11.0 mld Kč, 

vyšší odpočty DPH na vstupu (nadhodnocení nákladů) - 5.4 mld Kč, • 

E戸 4 ノ “乞bロ6 ~ E R 4 / 2 0 0 6 111 1111111 
. 	, 



STATE 言 

・ sn吃eni DPPO (krdceni tr乞eb + nadhodnoceni n貞klad6 
. 	sni乞eni pojistn'ho hrazen'ho zamるstnavatelem 
. 	sni乞eni DPFO a pojistn6ho hrazen6ho zamるstnancem 

- 30.3 mld K, 
- 2.8mldK, 
- 1.7mldK. 

Pii odhadech se p玉edpoklddd, 乞  e z voln6 pen乾ni hotovosti, kter豆  vznikd 
nadhodnocov貞nim vstup貢  a podhodnocov貞nm vJstup貢, se uhrazuji と  ern6 mzdy 
ve v§i t6m醗  8 mld K. Zbytek je pak k dispozici vlastnikovi. Kdybychom 
pedpokladali, 乞  e ten tuto hodnotu pou乞ije dle p ro svou osobni soot王ebu 
znamenalo by to dal§i neodvedeni DPFO a pojistn6ho hrazen6ho tるmito vlastniky 
(podnikateli) ve v芦i cca 10.5 mld K. 

Celkem se tedy ztr貞ty veejn,ch rozpoとt貢  v roce 1998. souvisejici se 
zialsovanym ucetnictvim, mohly pohybovat okolo 62 mld K tj. 3.4 % HDP. 
V piipad6 vybr貞ni t6chto pjm貢  by se zvila v dan6m roce slo乞enh dahovd kv6ta 
(podl dani a pojistn6ho na HDP) z 37.9 % na 41.1 %. (Nebo jinak dahov言  kv6ta by 
mohla o 3,4 proc. bodu poklesnout, ani乞  by veejn6 fInance piily o korunu 
p珂m貢）ー  

Rozsah fal§ov貞ni範  etnich knih v roce 2000 (95.4 mld K) sienalizuie staanaci 
aosolutnino oojemu danovych u niku z tohoto 'titulu na 丘  rovni cca 61 mld K, co乞  
v relativnm vyjAdieni znamend pokles na 3d % HDP. V pfipadる  vybr貞ni tchto 
pjm貢  by se slo乞en貞  da五ovd kv6ta zv，§ila z 38.9 % dosa乞ench v roce 2000 na 
42%. 

V relativnm poklesu podilu ro6nich dahovch 丘  nik亡  na HDP se p roievilv 
vyrazne ova taKtory snizeni dane z prijmu. pr貞vnickch osob (sni乞eni na 31 %) 
a v z貞sadる  stagnujici odhad rozsahu skryt6 ekonomiky ve sledovan6m obdobi. 
(Dlouhodob6 stagnujci odhad jednotlivch slo乞ek stinov6 ekonomiky je tak6 
jednou ze z貞kladnich vhrad, kter6 lze mt k tomuto odhadu). 

Odhady za zhmるrnる  neregistrovan6 jednotky (tzv. fuきky) nebyly prozatim 
provedeny. Autoi pouze upozornili na to, 乞  e v poslednch letech poet 
neregistrovanch aktivit vysoce pravdるpodobnる  roste. 

Z kvantitativnho hlediska se nadruh6m m1 st6 v rhmci stinov6 ekonomiky 
nacnazx tzv. nerormaim eltonomilta. Jedn自  se v z百sad6 o aktivity domcnostnho 
seK!oru a to jaK. aKtivity , samoobslu乞n6, taki aktivity tr乞ni. Mezi samoobslu乞n6 

鷲Liり望 zan平讐 ex聖rti. u首'J nej9,共adi心ni polo乞ky, s jejich乞  odhady maj 
uiounouooe zKusenosti, jalto je zemedelsk6 samo-z貞sobeni a individudlni bytov 
vysLavoa,, aie i. zcela" nove" polo2ky jako tzv. imputovan6 njemn6. Z tr乞ni 
prouuKce 」  se omasti netormalniho sektoru objevujf v z'sad6 podprahov6 
pruezlrostne proctulttivni cinnosti v zem6d6lstv. Je tedy zejm6, 乞  e v tomto, na 
ouaaa velmi stozitem seKtoru, se pragmaticky vol sn貞ze odhadnuteln6 polo乞ky. 

1呂  
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Tabulka 3: Struktura neformalni ekonomiky v 亡  R, zahrnut' v roce 1998 do 
oficilniho odhadu HDP 
Tabulka 3: Struktura neformální ekonomiky v ČR, zahrnuté v roce 1998 do 
oficiálního odhadu HDP 

Zdroje (mld Kč) Užití (mld Kč) HDP (mld Kč) % z HDP 
Imput. nájemné 57.7 18.3 39.4 2.40 
Ind. byt. výstavba 18.2 16.8 1.4 0.08 
Zem. samozásobitelství 21.7 4.5 17.2 1.10 
Tržní 0.8 •0.1 0.7 0.04 
Celkem 98.4 39.7 ' 	58.7 3.62 

Pramen: CSU 2001 Pramen: CSU 2001 

Zkladni otazka, kterou si musi zodpov6dるt ka営d, autor zabvajici se 
stinovou ekonomikou zni, zda bude と  i nebude tento sektor zahrnovat do jfm 
definovan6 stnov6 (neformhlnf, druh6 atd.) ekonomiky. K t6to otazce 
pistupujeme pragmaticky. To znamenA, 乏  e p玉i volbる百  ir首 ho definiとniho pole 
povaujeme za mo営n6 zahrnout do stnov6 ekonomiky i tento sektor. (Vkon 
tohoto sektoru pak m貞  samozejmる  charakter registrovan6ho vkonu 
subsistenとnho sektoru tj. HDPRD). 

Prozatm nejmen瓢  souMst stinov6 ekonomiky zahrnovan貞  亡  s6 do 
oficialnho odhadu HDP tvoii tzv. nelegdlni ekonomika. Experti 亡  Sb tuto oblast 
d豆le と  leni na: 

neleg貞lni produkとni と  innosti (prodej pa§ovan6ho zbo乞i, vroba a obchod 
s narkotiky, prostituce, prodej kraden6ho zbo乞i, neleglni koprov貞ni 
origin貞l貢, padるl豆ni zbo乞i, korupce a dal§i neleg貞lniと  innosti), 
nelegdlni p玉erozdるlovaci と  innosti (drobn6 kr吾de営e zam6stnanc亡, kradee 
a vloupni, nasiln6 kriminlni と  iny, ostatni kriminlni delikty), 
leg'lni produkとni と  innosti prov豆d6n' nelegln6 (neleg'lni vroba a obchod, 
neleg巨ln poskytovani slu乞eb). 

Základní otázka, kterou si musí zodpovědět každý autor zabývající se 
stínovou ekonomikou zní, zda bude či nebude tento sektor zahrnovat do jím 
definované stínové (neformální, druhé atd.) ekonomiky. K této otázce 
přistupujeme pragmaticky. To znamená, že při volbě  širšího definičního pole 
považujeme za možné zahrnout do stínové ekonomiky i tento sektor. (Výkon 
tohoto sektoru pak md. samozřejmě  charakter registrovaného výkonu 
subsistenčního sektoru tj. HDPRD). 

Prozatím nejmenší součást stínové ekonomiky zahrnovanA ČSÚ do 
oficiálního odhadu HDP tvoří tzv. nelegální ekonomika. Experti ČSÚ tuto oblast 
dále člení na: 
• nelegální produkční činnosti (prodej pašovaného zboží, výrciba a obchod 

s narkotiky, prostituce, prodej kradeného zboží, nelegální kopírování 
originálů, padělání zboží, korupce a další nelegální činnosti), 

• nelegální přerozdělovací činnosti (drobné krádeže zaměstnanců, krádeže 
a vloupání, násilné kriminální činy, ostatní kriminální delikty), 

• legální produkční činnosti prováděné nelegálně  (nelegální výroba a obchod, 
nelegální poskytování služeb). 

Ne v§echny, M sti nelegdlni ekonomiky jsou v§ak doposud 亡  eskm 
statistickJm di adem odhadovany. Tk貞  se to jak cel' skupiny" neleglnich 
perozd6lovacich と  innost" tak i skupiny" legalni produkとni 6 innosti prov'dるn6 
nelegdln6"3.Pouze とd steとn6 se v odhadech neleglni ekonomiky (a pota営mo 
stinov6 ekonomiky), objevuji nもkter' aktivity neleg貞lnich produkとnich と  innosti. 

Ne všechny části nelegální ekonomiky jsou však doposud Českym 
statistickym úřaelem odhadovány. Týrkd se to jak celé skupiny „nelegálních 
přerozdělovacích činností" tak i skupiny „legální produkční činnosti prováděné 
nelegálně"3.Pouze částečně  se v odhadech nelegální ekonomiky (a potažmo 
stínové ekonomiky), objevují některé aktivity nelegálních produkčních činností. 

.1 Co se te prvni skupiny tj. drobnch kr貞de乞i zam'stnanca, resp. nedovolen'ho vyu乞iv'ni 
za五zeni podniku zam6stnanci nebyl odhad doposud proveden. U kr貞de乞i vloup百nm 
poskytuje statistika kriminality 6 daje o skuteとn,ch kr貞de乏ich (uzavench p五padech), 
av§ak do n白rodrlich 配  t貢  nebyly prozatm ani tyto u daje zahrnuty. Co se t 亡e nAsilnJch 
kriminAlnich 亡  in' (v prv6 f ad' vybirAni tzv. vJpaln6ho), ty jsou zahrnuty do HDP nepHmo 
prostトednictvm krceni tr乏eb と  i nadhodnocov貞nm n貞klad貢  posti乏en'ho subjektu. Ostatni 
krimin自lni delikty neplacen dani, nadm6rn odpoとet DPH, neodvdd6n phspvk貢  na 
pojistn6 apod. jsou zahrnuty v HDP prostednictvm aktivit (ekonomicky zm'rn') skryt6 
ekonomiky. U druh6 skupiny nebyla neleglnf vroba samostatnる  odhadov白na. 
Pedpokl百d貞  se v§ak, 曽  e je do n貞rodnch 丘6 t貢  (pokud ji prov貞dji leglni vrobci) 
imputovana jako souMst odhad貢  krceni treb. Samostatn odhad za cigarety, alkohol a 
pohonn6 hmoty byl proveden pouze pro rok 1993 ve v i 4.7 mld K. Bylo to v roce, kdy 

Co se tyče první skupiny tj. drobných krddeží zaměstnanců, resp. nedovoleného využívání 
zařízení podniku zaměstnanci nebyl odhad doposud proveden. U kradeží vloupáním 
poskytuje statistika kriminality (id* o skutečných kradežích (uzavřených pripadech), 
avšak do národních 	nebyly prozatím ani tyto tidaje zahrnuty. Co se tyče násilnych 
kriminálnich činů  (v prvé řadě  vybírání tzv. výpalného), ty jsou zahrnuty do HDP nepřimo 
prostřednictvím kracení tržeb či nadhodnocováním nákladů  postiženého subjektu. Ostatní 
kriminalni delikty neplacení daní, nadměrny odpočet DPH, neodvádění příspěvků  na 
pojistné apod. jsou zahrnuty v HDP prostřednictvím aktivit (ekonomicky záměrně) skryté 
ekonomiky. U druhé skupiny nebyla nelegálnf výroba samostatně  odhadovina. 
Předpokládá. se  však, že je do narodních ůčtů  (pokud jí provádějí legální výrobci) 
imputována jako součást odhadů  krácení tržeb. Samostatný odhad za cigarety, alkohol a 
pohonné hmoty byl proveden pouze pro rok 1993 ve vyši 4.7 mld Kč. Bylo to v roce, kdy 

ER 4/2ロ口6 ER 4 / 2006 



STATE 

Poと naje rokem 1996 se v oficidlnim odhadu HDP objevuje odhad objemu 
slu乞eb prostitutek (Ondru 1999). Ph tto kvantifikaci se vychdzi 
z odhadovan6ho poとtu 19 tisic prostitutek, doby provozov言ni prostituce 10 m6sic貢  
v roce a pr亡mるrn6ho pjmu prostitutky 30 000彰  za m邑sic. Celkov rozsah 
produkce pak と  inil 5.7 mld K. (Tento objem byl zachovdn i pro l6ta 1997, 1998 
a 2000). Dlouhodob貞  stagnace tohoto odhadu v言ak nutnる  vzbuzuje pochyby o jeho 
dらv6ryhodnosti). Zatimco v letech 1996 a 1997 nebyla v t6to oblasti, uvaov百na 
mezispotteba, pro roky 1998 a 2000 vy6sluje 亡  Sじ  mezispotfebouんe v 営i 20 % 
z poskytnut6 slu乞by (tj. 1.1 mld K). 

Dal( pravidelnou sou st oficidlnho odhadu HDP v poslednich letech je 
prodej kraden6ho zbo乞i. (Samotn akt krdde乞e neni produktivni 亡  innosti, 亡  innost 
pekupnik貢  v善ak m貞  ji乞  pinる  charakter obchodni と  innosti). Odhad se prozatm 
prov貞di pouze za oblazt kraden,ch automobil貢. Vychdzi se p玉itom z predpokladu, 
乞e obchodni rozp6ti piekupnka tvo玉i 10 % ceny kraden6ho automobilu pro rok 
1996 0.4 mld K. Stejnる  jako v piedchozim piipadと, je odhadovan rozsah t6chto 
aktivit z roku 1996 pou乞 v豆n beze zmるny i v n貞sledujicich letech. 

Obchodni prodeje ostatnch kradenfch v6ci nebyly prozatm uva乞ovhny. 
roa'e exnertu しnu ize preupoliaaat. ze veiKa cast uroneie Kraaeneflo zuozi 
procnazi iegainim oocnoaem, " neoot soucasna legislativa tornu neoran ー  kunu 
2001, s. 29). Pak by tedy byl i tento prodej zahrnut v oficilni odhadu, a to bud 
pimo，、nebo nepそimo formou odhadu skryt6 ekonomiky. 

V rhmci praci na pilotnm projektu"O pinost zachyceni ekonomiky" byly 
experty CSU provedeny odhady rozsahu vroby, obchodu a spotieby narkotik. 
Prvni odhad spotfeby byl proveden v roce 1997 pouze na stran6 popt巨vky 
(Ondru§ 2000). Stranu popt'vky i nabidky p ak zahrnul odhad snotiebv pro rok 
上wり W;nu z ouU・士Irestoze vysieaity obou oinaou jsou si Olizite, nebyly prozatim 
tyto experiment貞lni odhady do ndrodnich 丘と  t貢  zahrnuty. Dal§i postup je proto 
podle autor貢  zam6en na zaji§tni pravidelnch informaci a na soub6乞n' 
vy亡islov貞ni v●roby, dovozu a vvozu a konen spotieby jednotliv,ch druh 
narkotik. 

r 

podle expert貢 d Sロ  vrcholily podvody v d6sledku nedokonal6 legislativy). Stejn6 jako 
neleg貞lni vroba, nen ani nelegln poskytovan slueb samostatnる  odhadov貞no a 
zachycov貞no v n自rodnIch 丘と  tech. I zde se toti piedpokl貞d貞, 乞  e pokud tuto と  innost provozuj 
leg6lni vrobci, jsou tyto slu営by sou sti odhadu zatajov自ni jejich pjmu. 
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Tabulka 4: Odhad snotebv drog ze Rt Tabulka 4: Odhad s otře 	 + 
Droga 

 	1997 

Počet konzumenta 

Cena na ulici 
(gram, tableta) 

Průměrná roční spotřeba 
(gram, tableta) 

Konečna spotřeba 
(mil. Kč) 

1999 1997 1999 1997 1999 1997 1999 
Heroin  12000 5400 1000 1000 85 360 	' 1020 1944 
Pervitin  32000 12000 900 900 85 180 2448 1944 
Kokain  4000 300 1500 2500 30 30 180 23 
LSD  12000 200 200 280 100 100 240 56 

Extáze  20000 5100 300 280 100 100 600 143 
Konopí  120000 150000 250 250 150 75 4500 2813 
Celkem 200000 174800 8988 6922 

ramen: OndruS 2U(JU, ramen: n ru 	, 

Tabulka 5: Odhad korien Tabulka 5: Odhad konečn 

Droga Zabavené 
množství 

(g, ks) 

Mira 
zabavení 

(%) 

Míra určena 
pro tu- 
zemsko 

Čistota dro- 
gy při dovo- 

zu (%) 

Čistota drogy 
na ulici 

(%) 

Cena na 
ulici 

(Kč  za g, 
ks) 

Konečna 
spotřeba 
mil. Kč  

Heroin  96830.8 6.500 0.33 85 20 1000 1954 

Pervitin  21400.0 3.800 0.95 85 20 900 1969 

Kokain 131488.9 50.000 0.05 85 60 2500 23 

LSD  18.0 0.004 0.50 1 1 280 63 

Extáze 673.0 0.065 0.50 1 1 280 145 

Konopí 21863.0 0.500 0.80 65 20 250 2828 

Celkem 
— 6981 
ramen ramen 

Stejn6 tak do oficiAlnho odhadu HDP nebylo zahrnuto neleg貞lni kopirov言ni 
softwaru ani pad6l貞ni zbo訂. Autoti pouze uv'dj (pravideln6 od roku 1996), 乞  e 
tyto 亡  innosti podle Asociace softwarov,ch firem dos貞hly v Cesk republice 
znaとn'ho rozsahu cca 20 mld K roとn. 

Z dalich neleghlnich produkとnich と  innosti m五  nejvるt誉i vznam zejm6na 
korupce. Ani zde nebyl prozatim proveden狙  dn● odhad. V souvislosti s korupc 
autoii pouze uvAdji (opるt pravidelnる  od roku 1996)6 vahu, 乞  e kdybychom vzali 
v 6 vahu pouze rizikov6 丘  v6ry komernich bank (podle vきeobecn6 roz喜ien6ho 
nazoru 6 platky bankovnm 6i ednikm メedstav可i3-5%z poskytnut6ho 
丘vるru), pak by 丘  platky jen v tomto odvるtvi inily cca 1 mld K roとnる. 

Stejně  tak do oficiálního odhadu HDP nebylo zahrnuto nelegální kopírování 
softwaru ani padělání zboží. Autoři pouze uvádějí (pravidelně  od roku 1996), že 
tyto činnosti podle Asociace softwarových firem dosdhly v České republice 
značného rozsahu cca 20 mld Kč  ročně. 

Z dalších nelegálních produkčních činností md největší význam zejména 
korupce. Ani zde nebyl prozatím proveden žádný odhad. V souvislosti s korupcí 
autoři pouze uviidějf (opět pravidelně  od roku 1996) úvahu, že „kdybychom vzali 
v úvahu pouze rizikové úvěry komerčních bank (podle všeobecně  rozšířeného 
názoru úplatky bankovním úřednikům představují 3 - 5 % z poskytnutého 
úvěru), pak by úplatky jen v tomto odvětví činily cca 1 mld Kč  ročně. 

i
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Iーー，  
Jak odhaduji rozsah と  esk6 stinov6 ekonomiky zahraniとni autoii? 

Krom6 nar貢stajcho poとtu dom貞cch v'zkum貢  se zaとinaji od poloviny 90. let 
o rozsah stnov6 ekonomiky v CR zajimat i zahrani,ni v'zkumn tmy. A na 
jedinou vjimku v§ak v jejich srovn貞nich vystupuje Ceska republika pouze jako 
jedna ze zemi vchodnho bloku4. 

Samotn6 studie se zam証uji piedev喜 m na oblast mezinhrodnich・  komparac. 
Y jejic1 tezisti se nacnazi porovnam stinove eKonomlay mezi vyspeiymi 
a postsocialistickImi zemるmi. AnalJzy jsou vるt営inou postaveny na globlnim 
hodnoceni vvoje v postsocialistick'ch zemch (s 6 astm doplhujicim koment節em 
za Rusko と  i Ukr可inu). Cesk6 republice vるtinou neb如A vるnov豆na vるt甑  
analytickd pozornost. 

Zhkladem uvedench komparaci jsou za socialistick6 zem6 odhady SE 
provdるn6 za pomoci metod &zick6ho inputu (spotieby elektrick6 energie). Mezi 
nimi pak vsadni postaveni zaujmh Kaufmannova (makroelektrick) metoda. Na 
tu se tak6 v n'sledujicim textu zamる五me. Nebudeme pitom ji乞  vるnovat piili§ 
pozornosti obecn6 kritice t6to metody, ale zamるiime se piimo na posouzeni 
zpusoDuj切l aImKace V pripane しesKe repum1Ky.' jeste prea touto anaiyzou je 
vak nutno ke 一  konkrtnm odhad貢m zahraniとnich autor貢  uv6st nikolik 
d貢le乞itch poznamek: 

4 Touto vjimkou je studie francouzskch autor6 M. Dupaigna a PY. H6nina " Underground 
economy and the transition process: a quantitative view" (Dupaigne, H6nin 2002). Studie se 
zabv貞  modelaci vztah丘  mezi procesem transformace a dynamikou neofici白lniho sektoru 
v postsocialistickch evropskch ekonomik貞ch. V podmink'ch 亡  esk' republiky, kter' jim 
slou乏i za p王Iklad, se autoi pokou§eji aplikovat model v5eobecn' ekonomick6 rovnov貞hy. 
Tento model vych自zi z mikroekonomick6ho chov'ni 配  astnk貢  (tmdnik貢) ve stnov' 
eKonomice. vysieazy moaeiovani autori interpretuji taK, ze eKonomice UK je v elouhoeolem 
prm6ru vlastni rozsah stfnov6 ekonomiky okolo 10 % HDP. V pr貢b6hu transformace pak 
podle nich doch豆zi k n貞r貢stu stinov6 ekonomiky, kter, Po deseti letech kulminuje na u rovni 
32% HDP. Takto vysok6 modelov odhady jsou mfrnるそ  eとeno neobvykl' a kjejich  vi  nelze 
nal6zt empirickou paralelu (i kdy乞  autoi tvrdi opak). K takto vysok6mu odhadu ro亡niho 
objemu pidan6 hodnoty SE pトevyujic v absolutnm vyjdeni p貢l bili6nu korun by se asi 
velmi obti乏n' hledal dodateとn● prostor v n貞rodnch 虻  tech, a to jak na stran' tvorby, tak 

I u乞itf (takto velk objem by bylo jen velmi obti乞n6 ve skute亡nosti ukrJt). J百dro probl6mu se 
bude sp稀e nal6zat ve velmi zjednodu誉en,ch piedpokladech samotn6ho modelu (glob貞lni 
tr乞ni rovnovha, dokonal6 konkurenとni prostiedi, 丘  pina konkurenとni schopnost 
jednotlivych subjektら, srovnateln貞  6 roveh kvality zbo乞i a slu乞eb produkovan6 jednotlivmi 
subjekty aj.). Podle na喜eho n豆zoru to jsou prv6 tato zjednodu喜en貞  v,chodiska, kter貞  sni乞uj 
d6vるryhodnost tohoto typu modelaci. 
5 V t6to stati se nevるnujeme konkr6tnimu popisu zde pou乞 van' Kaufmannovy 
(makroekonomick6) metody a metody pomるru odlozen6 pen乾n poptdvky Petera 
Gutmanna (metoda currency-ratio). Souhrnn, p予ehled a kritiku metod pou乞 vanch 
k. makroekonomickm odhadm stinov6 ekonomiky pod貞v豆me napi. v Fassmann 2001. 
I kdy乏  se tedy v n自sledujicim textu, vzhledem K omezen'mu rozsahu, zam6iujeme pouze 
na vlastni odhady rozsahu stinov6 ekonomiky a struとn, komentaf dosa乞en●ch v●sledk貢, 
neznamena to, 乞  e si neuv'domujeme v,raznou problematinost nejen pou乞it●ch metod, ale 
v§ech makroekonomickch metod odhadu stinov' ekonomiky 
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Za prv6 - z uvedench studif obsahuji prvotn autorske odhady rozsahu 
stinov6 ekonomiky pouze tfi, a to studie Kaufmanna a Kaliberdy (1996), 
Johnsona, Kaufmanna a Schleifera (1997) a Eylata a Zinnese (2000). Pouze 
vsledky t壱chto studii jsme podrobili ov苛ovacim propot貢m. Data objevujici se 
v poslednich letech ve studiich dalgich autor貢  v prv6 i adる  Friedricha Schneidera 
(Schneider 1999, 2000, 2002) (Scheider, Enste 2000, 2002), ale i napi. Bruce 
Bartletta (1998) と  i Mattew Fleminga (2000) jsou pejata ze studie The Unoflicial 
Economy in Transition" autor貢  Johnsona, Kaufmanna a Schleifera. (Autoi se 
k t6mto odhad6m と  asto dost'vaji prostiednictvim dues zna亡nる  roz誉iten,ch studii 
F. Schneidera)6 

Za druh6 - vstupni hodnoty rozsahu stinov6 ekononiikv. kter vstunuii do 
1'aulmannovy metoay( b一 'i '70 -iiii-' ve vychozich letech 1989 a 1990) musely bt 
zji喜tもny jinou metodou odhadu. Ve v首ech tfech p玉ipadech se jedn貞  o expertni 
odhady, pfiとem乞  z貞klad tるchto odhad6 lze s nejvるt喜i pravd6podobnosti hledat 
v odhadech 亡  eskch autor貢  z druh6 poloviny 80. let. 

Y Za tieti - velmi zajfmav● je celkov● pohled na rozsah stinov6 ekonomiky 
v CR na poMtku ekonomick6 transformace (interval 5 - 23 % HDP). Ukazuje se, 
乞e とi m jsou studie od tohoto obdobi vzdlenji, tim vy醐i je odhad rozsahu 
stinov6 ekonomiky ve v,chozfm obdob.7 

Vlastni ov苛ovdni odhad貢  zahraniとnich autor& probhalo ve dvou etao'ch. 
vKoiem prvni etapy praci byla proverka aktu自lnosti odhad貢. Pteva乞na と言  st 

6 Fleming a koL uv貞d可i， 乞esv百 data pievzali ze star§i studie Schneidera a Ensta (2000). 
odhady t'chto au切r貢（resp,Johnsona a koL)sev喜ak od Flemingem a koL up百d'n6ho 
rozsahu 8tinov'ekonomiky v予znamn' odli珂i．噴 toti乞 uv'd'ii interval 7 1 16% HDP 
p」aucl v letecIl lwU一Iりりd pro lqュlnlmsko, SIovensko a CK,zatimco studle Schneidera 
aEりsteho (2000),(ze kter6可In司i podle s可ch slov vych貞zet)obsah山e ve st可n'rn obdobi 
za 亡R hodnotu l3.4%HDP,pro slovensk'14.2%'DP a pro Rum'nsko r。三sai stnov 
ekonomlky l6 %'HDP)z tohoto d貢vodu je nutno data uv言d6n貞 Flemingen a kol 
pova乞ovat za svJlll zpasobem samostatn,exPedni odhad.(Pii bli乞§im zkoum自nise nm 
zd'jako n司pravdるpodobn司§i, 乏e takto 喜iroW intewal vznim ve skuteとnostiomylem. 
Autoh toti乏 ehdentn' ve sv6m intewalu,,1990・1993"prop可可i dva schneiderem aEnstem 
uvddるn6 intewaly odhad貢（cit.stud.str.10),a to z let l989 1 199o a l990 1 1993. 
7 zd豆 se, 乞e tonmto,,nutk貞ni"neodolaly jedn6 ze s吋ch poslednich studiiani prof. 
schneider (2002).zde toti乞 autor pHiadil とR a sR rozsah stinov'ekonolniし  v roce 1990 
ji乏 v intervalu 7111%HDP・ studie neobsah可ebli器i metodicW koment貞f,anineuv貞di 
odhady vn'sled可icich letech,kter6 W korespondovaly s takto zm6n6nou vchozi 
疏kladnou・  Odvol貞v'se Pouze na v●sledし p軸dchozi studie st可n6ho autora(schneider, 
Enste 2000）・ v t6to p玉edchozi studii se vきak v6c ln6la ponるkud jinak.zatimcoza st'ty 
Afriし， stfedni a ji乞ni Ameriし  a Asie byla data obou studii naProsto shodn自, 
u tranzi6vnich zemi svE se znaとnる odli§ovala (nるkter白 data za tyto zeIllる napi,pochhzela 
--eWと  e 亡  esk' 

F'leming a kol. uv dj , e sv data pevzali ze star studie Schneidera a Enst
Odhady tchto autor (resp. Johnsona a kol.) se v ak od Flemingem a kol. ui
rozsahu stnov ekonomiky v znamn odli uj. Ti toti uv dj interval 7 - 16
platc v letech 1990-1993 pro Rumunsko, Slovensko a CR, zatmco studie Sc
a Ensteho (2000), (ze kter by m li podle sv ch slov vychzet) obsahuje ve stejn:
za CR hodnotu 13.4 % HDP, pro Slovensko 14.2 % HDP a pro Rumunsko rozsal
ekonomiky 16 % HDP). Z tohoto dvodu je nutno data uv dn Fleminger
pova ovat za svm zpsobem samostatn expertn odhad. (Pi bli m zkoum n
zd jako nejpravd podobnj, e takto irok interval vznikl ve skutenosti
Autoi toti evidentn ve sv m intervalu 1990-1993" propojuj dva Schneiderem
uv dn intervaly odhad (cit. stud. str. 10), a to z let 1989 - 1990 a 1990 - 1993.

Zd Se, e tomuto nutk n" neodolal v jedn ze sv ch poslednch studi
Schneider (2002). Zde toti autor p iadil R a SR rozsah stnov ekonomiky v r
ji v intervalu 7- 11 % HDP. Studie neobsahuje bli 	metodick koment , ani
odhady v n sledujcch letech, kter by korespondovaly s takto zm n nou
z kladnou. Odvolv Se pouze na v sledky pedchoz studie stejnho autora (S
Enste 2000). V tto pedchoz studii se v ak v c mla pon kud jinak. Zatmco
Afriky, stedn a jin Ameriky a Asie byla data obou studi naprosto
u tranzitivnch zem SVE se znan odli ovala (n kter data za tyto zem nap. p
z jin ch asov ch obdob, ne li bylo ve studii z roku 2002 deklarov no). Co se t 
republiky uv貞d6la Schneiderova studie z roku 2000 ve skute6nosti t'm6王  polovidni rozsah 
stinov' ekonomiky v roce 1990 (CR 6.4 %, SR 6.9 % HDP) ne王  studie stejn6ho autora 
z roku 2002. Obdobn postup v§ak bohu乞el neni v t'to oblasti nikterak vjimeとn. 
S publikovan●mi odhady - zvl館tる  u zahraniとnich autor貢  - je nutno pracovat nanejv 
obezetn. 
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aktu'lnる  prezentovan●ch dat zahraniとnich autor貢  o rozsahu stinov' ekonomiky 
v uesKe repuolice ma puvod v odhadech z druh' poloviny 90. let. Existuje 
opravnena obava,2 e tato data (napf. z d貢vod6 z貞sadnich revizi HDP 
provenenych v じK v poslednich letech) zdaleka neodr航eji と  eskou realitu. lo tedy 
O tO proverit, zda data zahrani亡nich studii snesou porovn貞ni s nejnov6j§imi 
aomacimi daty o realnem vvoji HDP a spoteb6 elektrick' enercie. 

J e jasne, ze prvni etapa overeni mohla pouze odpov6dるt na otazku, zda se daji 
nata zanranicnicfj studii pou2it pro aktu'lnf anal予zu stinov6 ckon噴nikv v C R. 
ieriIaia vsal nic o torn, zda samotn' postup autor貢  v danfch letech byl ve 
vztanu K 'At adeavatni tj. zda autofi vychdzeli z tehdy zn'mfch oficilnich dat. 
zaa jejich vyctiodiska a piedpoklady skuteとn6 odpovidaly tehdeji と  esk6 realit白  
apoa. lNa tyto otazky mela ptin6st odpov6d druh貞  etapa ovる ovacch propoとt. 

IN a zaluaae kvantitativnich vsledk立  obou etap ov6iovacich propoとt貢  je 
mozno uvest nasledujici souhrnn6 z'v'ry: 

Za prv -, ani ujednoho z provる ovanch autor貢  nedolo u spotieby elektrick6 
energie K eliminaci vlivu: sthtni podpory zav貞d6ni piimotop貢. Stejnる  tak nebyla 
sporeua eleKtrlcKe energie upravena na一  srovnateln' klimatick6 podmnky. 

」  'a arune - ran Olfladu jednothvych autor貢  a jejich vvoj naznaとuji, 乞  e se 
auLori pri odnadech stnove ekonomiky za Ceskou republiku uchylovali k velmi 
nlzKym Iioanocam Koehcientu e lastwity elektrick energi. Pro dosa乞enf漁  du jimi 
uvaaenycn oanaau, museli autoti nespornも  vychazet z koeficient心  elasticity 
eleatricKe energie pohybujicich se pod hodnotou 0.85. U乞  toto zji言t6ni siln6 
rmaiivizuje' uveuene odhady.z dえse toti乞, 乞  e si autoii pfi honbる  za vysokm 
ounaqem stinove elonomily v. UR一  v自bec neuvるdomili absurditu takov6hoto 
prisLupu. r讐un oy se totiz pohybovala elasticita elektrick6 energie vC R na jimi 
uvazovauycn noanotach (tj. pod u rovni 0.85), znamenalo by to, 営  e 亡  esk白  
eKonomiKa patri mezi energeticky一  nej配innjf evropsk6 ekonozhiky8. Vzjemn 
porovnani alouno000ycli . c asovch f ad vvoje spotieby elektrick6 energie 
a nruoeno aomacino produktu~ v喜ak ukazuji, 営  e je Cesk五  republika piimo 
vzorovou n zemi , pro uplatneni klasick6ho makroelektrick6ho piistupu 
vycnazejicino z jeanotaove elasticity spotteby elektrick energie. Empiricka data 
souz uKazuji na dlouhodobou stagnaci tohoto koeficientu na u rovni cca 0.99. To 
na Jeane strane znarnena,' e nae ekonomika je mnohem m6nる  energeticky 
ucrnna, nez preapoluadaji zahranieni autoi. Na druh6 stran6 to v§ak signalizuje 
zriacne naanoanoceni rozsahu Stinove ekonomiky v jejich dilech. Piesnji f eとeno - 
prosreunic讐円． 誉讐rmaiInovy metody se ned貞  ovるrit relevance 
VySOKycn oanaau ざ  1; V UK・  kter jsou obsa乞eny v dilech zahraniとnich 
au'oru. 

8 Hodnota 1 kらeflcientu elasticity (pru乏nosti) elektrick6 energie v6亡i reln6mu HDP 
znamen自, 乏  e pi rstu HDP o 1% vzroste spoteba elektrick energie takt o 1 %. Ulrich 
Theissen (1997) uv自di, 之  e v zapadni Evrope (bez P ortugalska a Itecka) se ukazatel eiasticity 
elektrick6 energie pohyboval v letech 1985-1995 mezi hodnotami 0.8-0.9. Pro SRN (z貞pad) 
とinila tato elasticita ve stejn6m obdobi 0.776. 
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― 嘱二  一、  STAT亡  

Za teti - vichni autoi vych貞zeji z nadhodnocench dat o v軸i stinove 
eKonomiKy v zaKladnim obdobi. 

" Za tvrt -. ptedchozi z百va乞n' zji§tるni nds vedou k celkov6mu z貞v6ru, 乞  e 
oanaay ani, jeane. z posuzovanch studii nejsou relevantni nejen 
V, oucasne ciooe, ale nebyla relevantni ani v dobる  sv6ho vzniku. Ve-- 	. . . . - 	- - - - 
竺Lanど K UeslLe讐Puりlice je v 乞自  dn6m pHpad' neni mo乞no vyd'vat za 
vysleaKy .. aRtualnich一  propoとt貢  prostiednictvimn Kaufmannovy 
maKroelelLtrlcke. metody. Nelze je tedy pou乞it pro aktuAlni anal了zu 
sLinove eKonomiKy v Ueske republice. Ve skuteとnosti je v§ak nebylo 
mozno pouzit ani pro mezinrodni srovn'ni rozsahu stinov6 ekonomiky 
V prve polovine , O. let. Vsledn6 odhady prostfednictvim Kaufmannovy 
meLoay, ne1orespon'1uji nejen s nejnovjimi u daji o vvoji HDP a spotieby 
eieKmcke energie、  v letech i89-2OOi ani s 丘  daji, kter6 byly autor貢m znm6 
V aooe, KUT tyOowlaciy vznikaly. Do Kaufmannova modelu byla implementovdna 
uala . neoapoviaajici, ceske reaLite (pfehnan6 pru乞nosti spotfeby elektrick6 
e誉甲長甲cim nepodloz9聖, Od oficilnch dat se vrazn6 odui阿1Cl vかoj spotieby 
eIeKLricle energie a一  liDi-' atd.). Tmto zpasobem do喜lo k velmi siln6mu 
zreiauvizovarn .ocrnacji zahramcnich autor貢, a to jak z pohledu rozsahu stinov6 
eKonomiKy taK 1.. z . pohledu jejiho vvoje. Zatimco v子sledkem v喜ech 
zaournanycn stuwi je 3-4 nasobn6ho zv eni podilu stinov6 ekonomiky 
na nrn v ie讐cn I警告ZOO1, vztah mezi vタvojem oficiAlniho HDP a netto 
spoLreoou. eieRtrickC energie v Kaufmannov' modelu naznaとuje 
v zasaae alounoclobou stagnaci stnov ekonomiky. 9 

9 Tim samozejm' propo6ty popfraji z百kladni axiom uva乏ov言ni v着ech t6chto autor貢  - toti乞  
axiom vrazn6ho n貞r貢stu stinov6 ekonomiky na poMtku ekonomick6 transformace. To, 乞  e 
realita od piedpoklad貢  t'chto autor貢  pon6kud odli§ovala je vice ne乞  zjevn'. Transformujici 
se spole亡nost nav貞zala na d6dictv stnov6 ekonomiky socialismu, kterou v喜ak z velk‘ぬ  sti 
zlegalizovala. Na drhou stranu vgak i adu aktivit stnov6 ekonomiky rozvinula a obohatila 
jinmi do t doby m貞lo nebo v亡bec se nevyskytujicmi formami. V tomto ohledu neexistuje 
MdnJ rok nula,M dn● pr豆zdn● prostor, z nるho乏  by startoval skuteとn nov, a koncepn6 
亡ist syst6m. Neexistuje M dnタ  jednoduch, a p五moとar pfechod, nJbr乏  jen mno乞stv 
paralelnich a propl6tajicich se zmn. Bez skute6nる  hlubok6ho a podrobn6ho v,zkumu nelze 
vhbec v龍nる  hovoiit o torn, 乞  e ve stinov'm sektoru pevl百dly faktory r'stu 亡  i poklesu. 
Odhadovani r貢stu と  i poklesu stnov' ekonomiky z vvoje urit'ho nahodil'ho souboru 
jednotlivタch pHpad凸  (frekventovan●ch napi. v t6, kter6 dobる  ve sdるlovacich prostedcich), 
jak se to s oblibou pou乏 vhi v と  eskch luzich a hjich, je nejen povrchni, ale i znaとn' oidn6. 
Pocit n百rstu negativnch jev6 ve spoleとnosti m叱e bt mimo jin6 vyvoln napHklad 
zv:eno u frekvenc tるchto t6mat ve sdlovacich prostiedcich (co乞  piPorovnAni s 切t dn 

l enoibrma~l orovnn S toUk velkou orci.豊  
I驚麟  

vyvol貞ni tるchto pocit貢  v§ak samozejmる  neni bez vznamu ani p貢sobeni nevidan,ch 
majetkovch p王esun貢  pi privatizaとnich kampanich. Zde se samozejm6 dosti と  asto 
objevovaly ot'zky o leg貞lnim charakteru nるkterch,, privatizaとnich" praktik. V tomto 
phpad by se v喜ak ci可ednalo o nar貢st stnov' ekonomiky ve smyslu stinov'" piidan心  
hodnoty (o kter t6mto autoram jde), ale pouze o n貞r貢st" stinovch transfer6". N貞r貢st 
tchto transfera ke kter'mu zcela jist6 dolo, se v喜ak posleze sice m叱e, ale mnohem 
pravd6podobnji v五bec nemusi projevit v n自rstu vタkonu stinov6 ekonomiky. Je toti2 dosti 
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STATE 

Jak velik je tedy stinov' ekonomika v 亡  R? 

Postup praci na autorsk6m odhadu stnov6 ekonomiky Kaufmannovou 
(makroelektrickou) metodou je mo乞no rozとlenit do t予i navazujicich etap 
(とiselnou charakteristiku tるchto etap pod貞v貞  ndsledujici tabulka 7). 

Prvni etapa praci se zam酬ila na urとit6 zredln6ni (ve vztahu k HDP) 
spoteby elektrick6 energie. Toto zre'lnるni spoとivalo v ptepo亡tu jednotliv,ch let 
na normdlni (srovnateln6 klimatick6 podminky a n白sledn' vylou品A ze spoteby 
elektrick energie vlivu st白tni podpory zav貞dるni pHmotop貢  na poMtkuv 90. let. 
U piepoとt貢  na norm貞lni klimatick6 podminky jsme vychdzely z modelaci d esk6ho 
statistick6ho 丘t adu. Tyto pepoとty v着ak bohu乞el zahrnovaly nouze obdobi let 
1995-200 1 (亡Sロ  2001c)'。. Z tohoto d貢vodu jsme se pokusili a vlastni 丘  pravu 
pedchozich l6t a to tim zp貢sobem, 乞  e jsme pr貢mもrn,m rozdlem mezi namもienou 
a piepoとtenou netto spotiebou za obdobi 1995-2001 upravili i ada namもien,ch 
hodnot i v piedchozim osmiletm obdobi. Z takto upraven6 i ady netto spotFeby 
elektrick' energie byl n貞sledn6 vylouとen vliv stAtni podpory zavadるni pimotop貢  
na n貞r立st spotieby elektrick6 energie v prvni polovin6 90. let. Zde jsme vychazeli 
z piedpokladu, 乞  e bez st貞tni podpory zavhd6ni pfimotop貢  by spoteba elektrick6 
energie u tohoto typu vyt貞pるni stagnovala na 丘  rovni zhruba 70 GWh za rok. 

Nplh druh6 etapy autorsk6ho odhadu spoと 'ala v odhadech vvoje 
Koencientu elasticity spotreby elektricke energie v CR v letech 1987-2001. Rada 
koeficient貢  byla propoとitdna pro v喜echny tii typy spotトeby elektrick6 energie tj. 
pro nam議enou netto spotfebu, netto ・  spot玉ebu pfepoとtenou ria normAlni 
klimatick6 podminky a piepoとtenou netto spotiebu s vylouとenim vlivu podpory 
pimotop'. Ukazuje se, 乞  e koeficienty pru乞nosti se ve . v§ech tiech p丘padech 
pohybovaly ve velmi 丘  zk6m koridoru okolo dlouhodob6 prm6rn' hodnoty 
pru乞nosti 0.99 (0.996 - 0.987). 

Obsahem tfeti etapy byl vlastni odhad vvoje a rozsahu stinov6 ekonomiky 
Obdobnる  jako v piedchozim pipadさ  byla, ria z貞kladる  zadan6ho koeficientu 
prunosti spotteby elektrick6 energie (0.99) a vvoje pepo亡ten6 netto spot王eby 
elektrick6 energie s vylouとenim vlivu piimotop貢, odhadnuta tempa celkov6ho 

(pravd6podobn', 乞  e i hrmy zprivatizovan6 za podminek, pohybujicich se mrn6i eとeno na 
hranicich legality, jsou zapojeny do ofici貞lni ekonomiky a produkuji ofici血ln6 vykazovanou 
pidanou hodnotu. Tyto firmy se prakticky v曽dy pohybovaly v legln(m r'mci ekonomiky 
a bylo by ve skuteとnosti velmi obt吃n' je ve vJznamn6 M sti jejich aktivit pieorientov自vat do 
stinu". (Mnohem piiznivji podminky prod亡  ast ve stnov' ekonomice tedy ve skute亡nosti 

mるly novる  vznikajici tr乏ni subjekty). 
ー  I'repocet spotreoy eiektriny na normamni kI,maticke poominIy se provaw pomoci nelinearnino 

regresnho vztahu. Dvと  z p己ti vysv己tlujcch velicin reprezentuji klimatick' vlivy (prdmさrn' denn 
venkovni teplota vzduchu a denni doba sluneとnho svitu), dal§‘ ti vysv己tlujici veliとiny reprezentuj 
trendovou slo乏ku a sez6nnr charakter spotieby elektiiny. Nelinearita regresnho vztahu souvisf s 
POStUP吋rn nasycov百nrm spotieby elektfiny p i vysok幸ch a nizkfch teplotch. Klimatick' prmrn' 
tepiota a slunecnm svit se zjistuji v seami meteorologickycli stanicich rozprosttenycfl Po celem uzemi LK, 

. do modelu vstupuje jako aritmeticky prmとr. U teploty je navc provdno exponencilni vyrovnn'. Tim 
se matematicky vviadrf zpo乏dとnd zavislost sDotebv elektiny na teplotと, zphsoben' tepelnou setrvaとnost 

uriny a setrvaenosti cnovanm spotrePitetQ ((SU 2U1)ib) 

26 
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STATE 

ekonomick6ho vykonu v CR v letech 1987-2001. Porovndnim t6chto temp 
s relnJm tempem oficidlnho HDP v danタch letech byl odhadnut vvoj 
neregistrovan6 stnov' ekonomiky (HDPNS). Po dosazeni hodnoty neregistrovan6 
stnov6 ekonomiky v poMteとnim obdobi (rok 1987) ve v芦i 2.8 % HDP pak byl 
odhadnut rozsah neregistrovan6 stinov' ekonomiky v dan6m obdobi. Krom6 
hodnoty 2.8 % HDP byla ve druh6 variantも  dosazena do modelu hodnota stinov6 
ekonomiky v roce 1987 ve v芦i 3.7 % HDP. Tato hodnota vychazi ze§ ir喜 ho 
aennicnino pojeti neregistrovan6 stinov6 ekonomiky ti. zahrnuje 
i neregistrovanou cast subsisteneniho sektoru. Ob6 hodnoty dosa乞en6 do modelu 
,,z vnj喜ku" vych貞zeji z odhad貢  stinov6 ekonomiky v roce 1987 autora (F'assmann 
1988) a kolektivu autora Vzkumn6ho d stavu obchodu (Hanzl a kol. 1989). 

Vyvrcholenm autorskho odhadu stinov6 ekonomiky prostiednictvm 
'aurmannovy I'makroelektricke) metody byl pokus o odhad celkov6ho rozsahu 
stinove ekonomiky II-iL)k's) v Ueske republice v letech 1987-2001. Tento celkovf 
oanan vznikl jaio soucet neregistrovane stnov6 ekonomiky (HDPNS) odhadnut 
Kaufmannovou metodou a registrovan6 stnov6 ekonomiky (HDPRS), kterd je 
souMsti ofici'lnho odhadu HDP. 

Pfi takto zvolen,ch v予chodiscch by se celkovf rozsah stinov' ekonomiky 
r11Jrs) moni V Ueske reputlice v roce 20U0 pohybovat okolo 7.7 % HDP ti. 153 

mld Kと, z toho jeji ji乞  registrovan豆  M st (HDPas) と  inila zhruba 100 mld K. Pi 
volbる § ir喜 ho definiとnho pole stnov6 ekonomiky (tj. vとetnる  zahrnuti subsistenとni 
ekonomiky) by se celkov rozsah stinov6 ekonomiky pohyboval okolo 230 mld K 
(11.6% HDP), pii6em乞  jeji registrovanh M st (HDPiis) by と  inila 160 mld K. 

Pokud se t とe vvoje stinov' ekonomiky, jsou data ponもkud rozpornd. 
しeiKovy oanaa stinove ekonomiky sice naznauje vfraznf ndr貢st SE v prvfch 
ietecn ekonomicke transtormace (clo roku 1993) s mirnfm poklesem v dal§ich 
xetecn. 」う  onuzei je vsak tento vvoj silne ovlivn白n vvojem v registrovan'M sti 
stinov' ekonomjky (kde m能e bt n貞r貢st ovlivn6n metodickou str貞nkou 
zahrnovdni stinov6 ekonomiky do HDP). Naproti tornu neregistrovan豆  M st 
stinov' ekonomiky odhadnuta Kaufmannovou metodou ukazuje na dlouhodobou 
stagnaci, resp. mirn● pokles stinov6 ekonomiky v cel6m sledovan6m obdobi 
Pokud budeme opatrnj言i v d sudku m龍eme pak pouze Dotvrdit, 乞  e 
proszreaniczvim rautmannovy metody se v Cesk6 republice ned' 
prok'zat nAr貢st stinov' ekonomiky souvisejici s ekonomickou 
transformaci. 
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Vedle Kaufmannovy metody se pro specifickou situaci亡  esk6 republiky dobe 

hodi i pouそiti Gutmannovy (monetArni) metody. Tato metoda se opir貞  
o zdkladni pトedpoklad, 乞  e se transakce ve stinov6 ekonomice, obzvld§tる  v”と  ern6m 
sektoru", uskuteとhuji prostfednictvm hotovfch penるz. Kliとov,m momentem pro 
ni je ureni" bodu nula", kdy pomるr mezi hotovostmi a 6 lo乞kami na vyMdAni 
(pen6zi na vid白nou) odpovd' norm豆lni と  i pirozen6 potFeb6 hotovosti v oficilni 
ekonomice (stinov貞  ekonomika je omezen百と  i pfimo nulov言)」  

iase mociinRace 'iutmannovy metody vychazi z nasleduiicf 丘  vahy. Piestoe 
muzeme V nistoru Ueske republiky jen obtizne njit rok s nulovou stinovou 
ekonomiku, lze najt obdobi, kdy pom6r mezi hotovostmi (C) a penるzi na vidるnou 
(D) pravdるpodobnる  dosti vるrn6 odrd乞el pirozenou potiebu hotovosti pouze 
oficilnho sektoru. Tento (pouze p玉echodny) stav v§ak v 舶  dn6m piipad6 
nevznikl njakm vymizenim stinov6 ekonomiky, ale vnj§im administrativnm 
zsahem - m6novou odlukou v roce 1993. Tento rok (poznamenanJ kolkov貞nim 
hotovch penるz, nucenou vmるnou obる乞iva prostiednictvim ulo乞eni na 丘と  ty apod.) 
se pak st'v jakmsi t配i首tるm pro odhad vvoje stnov6 ekonomiky v letech 1990 
- 2002. 

V praktick6 rovinる  vych白zme tedy z piedpokladu, 乞  e pomるr mezi skuteとnfm 
rozsanem ooeziva (W a vklady na videnou W) dosa乞en v roce 1993 (19.6 %) 
vrn6 zobrazuje pouze potieby pen6乞nho obるhu oficilniho sektoru. Jak6koli 
odchleni se od tohoto" pfirozen6ho" pomるru v n豆sledujicich (ale i v p玉edchozich) 
letech zrcadl transakce stinov'ho sektoru. Rozdil mezi skute6n,m objemem 

ob乾iva v torn kter6m roce (C) a hypotetickm rozsahem ob航iva (C*), odvozen,m 
z tohoto" piirozen6ho pomるru", pak charakterizuje objem ob6乞iva (hotov,ch 
pen6z) obhajicch ve stnov6 ekonomice. 

Abychom se v§ak dostali dhle, musime zjistit, kolik stinov,ch transakci je 
mo乞no za pomoci takto zji§tるn6ho objemu stinov6ho ob乾iva uskuteとnit bもhem 
roku? K zodpov'zeni t6to ot貞zky musime zn貞t druh rozhodujici parametr 
Gutmannovy metody (resp. v§ech monetarnich metod) rychlost ob'hu penz ve 
stinov6m sektoru (V). V na喜ich propoとtech vych'zime z と  asto pou乞 van6ho, av§ak 
znan' diskutabilnho p玉edpokladu, 乞  e rychlost pen6z . ve  stinov6m sektoru je 
obdobn貞  jako v oficialnm sektoru (podrobn貞  kritika obsa乞ena napi. Fassmann 
2000). 

Toto v§ak neni jedin diskutabilni piedpoklad na§ehq postupu. Nelze zatajit, 
乞e problematick je samozejm6 i odhad rychlosti obるhu pen'z v oficiAlnim 
sektoru. Pii na§ich propoとtech jsme vychdzeli ze 3 variant rychlosti ob6hu pen6z 
(Via乞  Vi), a to v zavislosti na pou乞it6m m6nov6m agreg貞tu (Mi a乞  L)a. Na prvni 

a  Mとnovy agreg貞t M1 tvoii souとet obと乏iva a netermnovanych vklad自  (vklady na vid'nou), 
menovy agreg百t M2 tvo十i souとet agregdtu M2 a quasi penとz tj. terminovanych korunovych 
vklad貢  (vと. 丘  v己r' prijatych od klient貢), depozitnch sm己nek a ostatnch dluhopis貢  a vklad" v 

~ ‘ 
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pohled 可  se zd租o， 乞en可vice lo'ce Gutmannovy meto町odpovidd rychlost Pelez 
vl odvozena za pomoci pen航niho agreg貞tuMl(Vl=HDP爪Il)'Bohu乞el,neni 
tomu tak.Takto de6novanou rychlosti ob6hu Pen6z se toti乞 tv証ime， 乞e transakce 
v o6cialnim sektoru(HDP)jsou realizovhny pouze Pr?stiednictvim M1 

NePom流eme si v§ak ani tilll， 乞e Iychlost pen6z odvodhne za pomoci M2 と  i L. 
Tilll se sice rychlost obもhu pen6z ve vztahu k HDP dostane do rehln可§kh hodiot, 
nicn貞11l to v§ak nefekne o rychlosti hotovostniho ob6hu.(Apr貞vる naz貞Hadiim 
戸edpokladu, 乞e se transakce ve stinov6m sektoru uskuteとh可i，ガhradn6za 
pomoci hotovosti je Postavena cel豆 Gutmannova metoda),Jedinる  spr貞vn6加 'Yb0 
vlo乞eni do modelu"piirozen6 technick6"1了chlos抗  obるhu hotov●ch pen6z， 司iき ane 
崎aWlll zp亡sobem nez貞visle na o可emu切ansakci (HDP),Tuto rychlost je vlak 
prakticky nemo乞n6 可istit. (S obdobn,Ill probl6meIll stanoveni l了chlosti peri6z 
nez貞visl6 na HDP se poWk可iv§echny monetarni metody).z 吋喜e uveden●ch 
d&voda se tedy pragInaticし，,vracime'' k variantる W jako k variantも zdkladni.Tu 
Rakd司espi§e z metodickJch pohnutek zvy珂eme resp'sni珂eme o lo%. 
Ciselnou charak加ris抗ku postupu praci a 、呼slednfch odhad貢 rozsahu stinov6 
eKonommy v じesKe repuDllce v 」etecn lwz一zUUz， 司lstenycn touto metoIOU 
obsah可e tabulka と． 9. 

Proveden6 pr（〕poとり nazna阿i, 乞e by se呼kon stinov6 ekonomiし vle ech 
199012002 mohl pohybovat mezi lo一15%HDP s IllitIlる vzr貢st可ichn trendem 
vletech l990一200o a stabilizaci a乞 Illかn,11l Poklesem v letech 200012002. 
(HodnoW stinov6 ekonomiky v letech l992 a l994 pova乞可eme za nePr貢ka;n6, 
proto乞e byly podle na喜eho nazoru je§tる ， Poznamen豆ny provedenou IIlるnoTOU 
odlukou). varian句 odhad貢  stinov6 ekonomiky 2 a 3 se ukaz可i jako mene 
pravd6podobn6, proto乞e vychhz可i z pohledu Gutmannova modelu 
z nerealistickJch piedpoklad貢 1了chlosti obもhu penるz一 TO llid v praktick6 rovinる za 
漁sledek, 王e se odhaむ  cel6 sunov6 ekonomiし（HDPs)P6h如可iv tるchto 
vadantach na resp・ pod drovni stinov6 ekonomiし zahrIlut, v o6ci租nhn odhsdu 
HDP 可． pod 丘rovni HDPIts'To句nap王‘znamenalo, 乞e CSU v letech l99411997 
nadhodnocoval rozsah stinov6 ekonomi珂， kk呼zahrnoval do o丘ci貞lnkh odhad貢  
HDP.To 乞ese りto varianW jevi.oproti vadantる 1.m6nる pravdもpodobn6 v§ak 
neznamenh, 乞e tato varianta l zobraz可e skuteるnou realitu,tak jednodugese 

'sledし挺to metody ned司i hodnotit.Jde prost6 jen o dal§i odhad rozsahu 
~~‘:; ai: 

ponieu oy se zaaio, ze nejvice iogice 'umannovy 
meway oop
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T m se sice ryc
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pedpokladu, e se transakce ve st nov m sektoru uskute uj 	 hradn
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t je p
ostavena cel Gutmannova metoda). Jedin spr vn by 1

vlo en do modelu pirozen technick rychlosti obhu hotov ch pen z, zjiti

n jak m zp sobem nez visle na objemu transakc (HDP). Tuto rychlost je v:

prakticky nemo n zjistit. (S obdobn m probl mem stanoven rychlosti pe:
nez visl na HDP se potkaj v echny monetrn metody). Z v e uveden:

d vod se tedy pra
g
maticky vracme" k variant V2 jako k variant z kladn.

ak dle sp e z metodickch pohnutek zvyujeme resp. sniujeme o 10

C selnou charakteristiku postupu prac a v sledn ch odhad rozsahu stn

ekonomiky v Cesk republice v letech 1992-2002, zjit n ch touto meto'

obsahuje tabulka . 

9. 	 .Proveden pripoty naznauj, e by se v kon stnov ekonomiky v let

1990-2002 mohl pohybovat mezi 10-15 % HDP s mr
j
l vzr staj cm trend

v lete h 1990-2000 a stabilizac a mrn m 
po

klesem v letech 2000-20
(Hodnoty st nov ekonomiky v letech 1992 a 1994 pova u

j
eme za nepr ka2

proto e byly podle naeho n zoru je t poznamen ny provedenou m no'

odlukou). Varianty odhad stnov ekonomiky 2 a 3 se ukazuj jako rn

pravdpodobn, protoe vych zej 	z po
hledu Gutmannova mod

z nerealistickch p edpoklad rychlosti obhu p
en z. To m v 

p
raktick rovin

n sledek, e se odhady cel stnov ekonomiky (HDPs) phybuj v tc

variantch na resp. pod 
rovn stnov ekonomiky zahrnut v oficilnm odh

HDP tj. pod 
rovn HDPits. To by nap. znamenalo, e Csu v letech 1994-1

nadhodnocoval rozsah stnov ekonomiky, kter zahrnoval do oficilnch odh

HDP. To e se tyto varianty jev , oproti variant 1. m n 
p
ravdpodobn v

neznamen , e tato varianta 1 zobrazuje skute nou realitu, tak jednodu e

y sledky tto metody nedaj hodnotit. Jde prost jen o dal odhad rozs

st nov ekonomiky v CR tentokr te jednou z monetrnch metod nic m n , 

tak6 nic vic. 
Zdv'rem t6to ぬ  sti je nutno pipomenout,, e odhady Gutmannovy metody 

jsou odhady cel' stinov6 ekonomiky (HDPs). C貞st t6to ekonomiky je tedy ve 
skuteとnosti ji乞  zahrnuta v oficilnich odhadech HDP. Pokud bychom 
v jednotlivJch letech od hodnot zjigtるn●ch Gutmannovu metodou odeとetli hodnoty 
stinov6 ekonomiky ji乞  oficilnる  zachycen6 (HDPR5), pohyboval by rozsah 
nezachycen6 stinov6 ekonomiky (HDPNS) v roce 2000 mezi 15-19 %. 

pokladniとnch pouk百zek a penと乞nch pouk'zek 亡  NB v portfoliu dom五cch nepenと乞nich 
instituci. 
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Tabulka 8: Rozklad odhad貢  SE Gutmannovou metodou v letech 1994-2000 
(% HDP) 
Tabulka 8: Rozklad odhadů  SE Gutmannovou metodou v letech 1994-2000 

1994 1996 1997 1998 2000 
HDPs 5-6.1 10.6-12.9 13.8-16.9 16.3-19.9 19.7-24.1 
HDPrts 5.2 6.4 6.6 5.2 5.1 
HDPNs 0-0.9 4-6.5 7.2-10.3 11.1-14.7 14.6-19.0 

Pozndm如」  
HDP 一 interval odhadu SE Gut,nannovou metodou (1. varianta), 
HDPRS ~rosah stnov ekonomi如  zahrnovan ごSo do oJkidlnch odhad』  HDP, 
HDPNS 一  neregistrovand stnov ekonomika odvozend z odhadI Gutinannovy metody. 

Poznámky: 
HDPs - interval odhadu SE Gutmannovoumetodou (1. varianta), 
HDPRs - rozsah stínové ekonomiky zahrnovaný ČSO do oficičilních odhadďi HDP, 
HDPN5 - neregistrovaná stínová ekonomika odvozenh z odhadil Gutinannovy metody. 

Tabulka と  . 9: Odhad stinov6 ekonomiky v 亡  R Gutmannovou me Tabulka č. 9: Odhad stínové ekonomik v ČR Gutmannovou me 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 
C - skutečný rozsah oběživa (mld. Kč) 72,5+) 79,6+) 60,0 46,3 73,3 91,7 
D - vklady na viděnou (mid. Kč) 221+) 233,8+) 219,3 236,7 275,9 297 
C/D 32,8+) 34,0+) 27,4 19,6 26,6 30,9 
C* - hypotetický rozsah oběživa (mld. Kč) 43,3+) 45,8+) 43,0 46,3 54,1 58,2 
Měnový agregát MI (průměr roku, mld. Kč) 
Měnový agregát M2 (průměr roku, mld Kč) 
Měnový agregát L (průměr roku, mld Kč) 

293,5+) 313,4+) 279,3 283 349,2 388,7 
548,8+) 611±) 547,9 608,2 740,6 889 

608,2 740,6 878,6 
HDP (b.c, mld KO 811,3+) 977,8+) 

626,4 753,9 842,4 1020 1183 1381 
V1 - rychlost oběhu peněz z M1 x) 

- V1 zvýšená o 10% 

- V1 snížená o 10 % 

V2 - rychlost oběhu peněz z M2 xx) 

V3 - rychlost oběhu peněz z L xxx) 

2,76+) 3,11+) 3,02 3,60 3,39 3,55 

3,04+) 3,42+) 3,32 3,96 3,73 3,91 

2,48+) 2,80+) 2,71 3,24 3,05 3,20 

1,48 1,60 1,54 1,68 1,60 1,55 
x x x 1,68 1,60 1,57 

(C - C*) - objem peněz ve stín.ekonomice 29,2+) 33,8+) 17,0 0,0 19,2 33,5 
Rozsah stínové ekonomiky 1 (mid. Kč)++) 

- V1 zvýšená o 10 % 

-Vl snížená o 10% 

Rozsah stínové ekonomiky 2 (mid. Kč)++) 

Rozsah stínové ekonomiky 3 (mld. Kč)++) 

80,6+) 105,1+) • 51,3x 65,1 119,0 
88,7+) 115,6+) 56,5x 71,6 130,9 
72,5+) 94,6+) 46,2x 58,6 107,1 

43,15 54,1 26,164 30,7 52,0 

30,7 52,6 
Rozsah stínové ekonomiky 1 (% HDP)+++) 

-Vl zvýšená o 10% 

- VI snížená o 10 % 

Rozsah stínové ekonomiky 2 (% HDP)+++) 

Rozsah stínové ekonomiky 3 (% HDP)+++) 

9,9+) 10,7+) 6,1 x 5,5 8,6 

10,9+) 11,8+) 6,7x 6,1 9,5 
8,9+) 9,7+) 5,5 x 5,0 7,8 

5,3 5,5 3,1 x 2,6 3,8 
x x x x 2,6 3,8 

ER 4/2ロロ6 ER 4 / 2006 3 . 3 1 



1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
C - skutečný rozsah oběživa (mid. Kč) 110,5 117,2 119,9 140,3 166,3 174 172 
D - vklady na viděnou (mld. Kč) 311,4 283,5 260,3 276,6 313 366,4 391 
C/D 35,5 41,3 ' 46,1 50,7 53,1 47,5 44,0 
C* - hypotetický.rozsah oběživa (mid. Kč) 61,0 55,6 51,0 54,2 61,3 71,8 76,6 
Měnový agregát MI (průměr roku, mid. Kč) 
Měnový agregát M2 (průměr roku, mld Kč) 
Měnový agregát L (průměr roku, mld Kč) 

421,9 400,7 380,2 416,9 479,3 540,4 563 

1034 1104 1171 1276 135g 1518 1472,8 

1028 1117 1210 1330 1407 1558 1527 
HDP (b.c, mld Kč) 

1567 1680 1839 1902 1985 2158 2270 
V1 - rychlost oběhu peněz z MI x) 

- V1 zvýšena o 10 % 

- V1 snížená o 10 % 

V2 - rychlost oběhu peněz z M2 xx) 

V3 - rychlost oběhu peněz z L xxx) 

3,71 4,19 4,84 4,56 4,14 3,99 4,03 

4,09 4,61 5,32 5,02 4,56 4,39 4,44 

3,34 3,77 4,35 4,11 3,73 3,59 3,63 

1,52 1,52 1,57 1,49 1,46 1,42 1,54 

1,52 1,50 1,52 1,43 1,41 1,39 1,49 
(C - C*) - objem peněz ve stín.ekonomice 49,5 61,6 68,9 86,1 105,0 102,2 95,4 
Rozsah stínové ekonomiky 1 (mid. Kč)++) 

V1 zvýšena o 10 % 

- V1 snížená o 10 % 

Rozsah stínové ekonomiky 2 (mld. Kč)++) 

Rozsah stínové ekonomiky 3 (mid. Kč)++) 

183,7 258,4 333,2 392,8 434,6 408,0 384,5 

202,1 284,2 366,5 432,1 478,1 448,8 423,0 

165,4 232,6 299,9 353,5 391,1 367,2 346,1 

75,0 93,8 108,2 128,3 153,4 145,3 147,0 

75,4 92,7 104,7 123,1 148,1 141,6 141,8 
Rozsah stínové ekonomiky 1 (% HDP)+++) 

- VI zvýšená o 10 % 

- V1 snížená o 10 % 

Rozsah stínové ekonomiky 2 (% HDP)+++) 

Rozsah stínové ekonomiky 3 (% HDP)+++) 

11,7 15,4 18,1 20,6 21,9 18,9 16,9 

12,9 16,9 19,9 22,7 24,1 20,8 18,6 

10,6 13,8 16,3 18,6 19,7 17,0 15,2 
4,8 5,6 5,9 6,7 7,7 6,7 6,5 
4,8 5,5 5,7 6,5 7,5 6,6 6,2 

rPrameny: Pro SFR (SB亡S 1992), Pro 亡  R roku 1992 (亡NB 1993), pro dal喜i roky 
ARAD- statistick言  datab貞ze CNB, vlastni propoとty autora. 

Pozndmky: x) Vl = HDP/Ml, Ml = C + D, xx) V2 = HDP/M2, M2 = Mi + quasi 
penize, +) Pro roky 1990 a 1991 data za CSFR, ++) (C - C*) * Vi, (C - C*) * V2 
resp. (C - C*) * V3, +++) Vsledek Gutmannovy metody m charakter celkov6ho 
odhadu stinov6 ekonomiky (HDPs) charakter tohoto vyj五dieni pak je 
HDPsHDPo,tj. pom6r celkov6ho odhadu SE a ofici豆lnho HDP 

Z'vるr 
Co ti ci z貞vるrem? Snad jen jedin6 - neberme por心znu publikovan6 piedstavy 

o rozsahu stinov6 ekonomiky piili§ v館nる. Nejsou tak6 toti営  tim nejd貢le乞itj§im. 

rPrameny: Pro ČSFR (SBČS 1992), Pro ČR roku 1992 (ČNB 1993), pro další roky 
AR.AD- statistická databáze ČNB, vlastní propočty autora. 

Poznámky: x) V1 = HDP/M1, M1 = C + D, xx) V2 = HDP/M2, M2 = M1 + quasi 
peníze, +) Pro roky 1990 a 1991 data za ČSFR, ++) (C - C*) * V1, (C - C*) * V2 
resp. (C - C*)* V3„ +++) Výsledek Gutmannovy meiody má charakter celkového 
odhadu stínové ekonomiky (HDPs) charakter tohoto vyjádření pak je 
HDPs/HDPo, tj. poměr celkového odhadu SE a oficiálního HDP 

hívěr 
Co říci závěrem? Snad jen jediné - neberme porůznu publikované představy 

o rozsahu stínové ekonomiky příliš vážně. Nejsou také totiž tím nejdůležitějším. 
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Nsledujci p王ehled odhad6 stinov6 ekonomiky v Cesk6 republice - kter nap. 
roku 2000 pitazuje interval odhad貢  v rozmezi 2,6 - 32 % HDP (rozdl t6m6i 600 
mld K) to jen potvrzuje. 

Následující přehled odhadů  stínové ekonomiky v České republice - který např. 
roku 2000 přiřazuje interval odhadů  v rozmezí 2,6 - 32 % HDP (rozdíl téměř  600 
mld Kč) to jen potvrzuje. 

Tabulka 10: Interval odhad貢  rozsahu stinov6 ekonomiky v CR v letech 1987-2000 
v dilech dom貞cfch i zahrani亡nich autor貢  
Tabulka 10: Interval odhadů  rozsahu stínové ekonomiky v ČR v letech 1987-2000 
v dílech domácich i zahraničních autorů  

Rok/ 
odhad 

Počet uskutečně- 
ných odhadů  

Nejnižší 
odhad 

(% HDP) 

Nejvyšší 
odhad 

(% HDP) 

Nejnižší 
odhad 

(mld Kč) 

Nejvyšší 
odhad 

(mld Kč) 
Rozdíl 

(mld Kč) 
1987 16 1,2 10,0 5,7 49,2 43,5 
1989 9 0,7 21,1 3,9 110,8 106,9 
1990 19 0,8 24,3 4,7 152,0 147,3 
1991 17 2,0 31,7 14,9 241,3 226,4 
1992 16 2,8 31,8 23,5 267,9 244,4 
1993 29 2,8 27,1 28,5 276,4 247,9 
1994 19 2,7 25,0 31,7 295,8 264,1 
1995 12 2,7 23,0 37,2 303,8 266,6 
1996 11 2,6 15,0 40,8 235,1 194,3 
1997 10 2,6 23,0 43,9 386,4 342,5 
1998 17 2,7 19,9 49,8 366,0 316,2 
1999 11 2,7 22,7 51,4 431,9 380,5 
2000 12 2,6 32,0 51,2 635,1 583,9 

Pramen: Fassmann 2003 Pramen: Fassmann 2003 

Af chceme, と  i nechceme, musime si piznat, 乞  e jsme ve zkoumani stnov6 
ekonomiky teprve na zaMtku. Piitom ji乞  dnes je jasn6, 乞  e stle § ir§m 
zahrnov貞nim jednotliv,ch prvk心  tohoto fenom6nu do o6cihlnch statistik vstupuj 
probl6my spojen6 se stinovou ekonomikou do zcela nov6 etapy sv6ho vvoje. Do 
etapy, ve kter budou mnohem bezprostiednji ovliviovat hospodhFsko politickh 
rozhodnuti jednotlivJch zemi. Ve zkoum貞ni stinov6 ekonomiky pak u乞  nem?i乞e jit 
pouze o teoretick貞  badhni a formulaci vice 亡  i m6n6 povedenj言ich hypot6z 
a modela. Nenim6 metody odhad貢. tm  乞  e uoozornilv na z'va乞nost tohoto 
prooiemu spiniiy svou ulonu. naaa terenntcn pruzlumu zcela jasne proKazala, ze 
stinov貞  ekonomika je velmi nehomogenni sektor, kter nelze analyzovat jako 
celek. Nelze dosdhnout jednotnch z貞vるr五  na z貞klad6 teoretick6 analyzy, ani乞  
bychom se opirali o peとliv6 studie situace v ter'nu. Z t6chto d貢vod貢  bude tteba 
v budoucnu vychdzet z mnohem bezprostednj§ich komplexnj喜ich piistup貢, 
kter' dovedou zkoumdni stinov6 ekonomiky mnohem bl 乞e realit6 a tim 
i ekonomick6 praxi. 

Ať  chceme, či nechceme, musíme si přiznat, že jsme ve zkoumání stínové 
ekonomiky teprve na začátku. Přitom již dnes je jasné, že stále širším 
zahrnováním jednotlivých prvků  tohoto fenoménu do oficiálních statistik vstupují 
problémy spojené se stínovou ekonomikou do zcela nové etapy svého vývoje. Do 
etapy, ve které budou mnohem bezprostředněji ovlivňovat hospodářsko politická 
rozhodnutí jednotlivých zemí. Ve zkoumání stínové ekonomiky pak už nemilže jít 
pouze o teoretická bádání a formulaci více či méně  povedenějších hypotéz 
a modelů. Nepřímé metody odhadů, tím že upozornily na závažnost tohoto 
problému splnily svou ůlohu. Řada terénnich průzkumů  zcela jasně  prokázala, že 
stínová ekonomika je velmi nehomogenní sektor, který' nelze analyzovat jako 
celek. Nelze dosáhnout jednotných závěrů  na základě  teoretické analýzy, aniž 
bychom se opírali o pečlivé studie situace v terénu. Z těchto důvodů  bude třeba 
v budoucnu vycházet z mnohem bezprostřednějších komplexnějšich přístupů, 
které dovedou zkoumání stínové ekonomiky mnohem blíže realitě  a tím 
i ekonomické praxi. 

- ammisimimammomiamil 



STATE 

Literatura: 
[11 亡  NB Finanとni statistick6 informace. nrosinec 1993. 
[zJ uさ  u, uanau worDy a uzlu aruneno aomacmo pr OGUKtU V 1. cwrueu iりり ', 

Praha 1997. 
131 CSU. OECD N豆rodni 丘と  ty 1993. 1994. zdroje. metody. vfnoとtv. 1997b). 
l4」  un ti, inaicaiors 01 t ne nocial ano neonomic iieveiopment 01しzecn i、epuoiic 

4/96. Anril 1997c. 
[5] CSU, Zdroje, metody a v,poとty hrub6ho dom豆cho prodiiktuf'1998, CSU 

2001. 
161 亡  Sロ. Energetick' bilance 亡  esk reoublikv v letech 1997. 1998. 1999. 2000. 

unu zijuic. 
[7] DUPAIGNE M., H豆NIN P. Y. Underground economy and the transition 

process: a quantitative view, 11 June 2002 (nepublikov'no). 
[8] EILAT Y, ZINNES C., Shadow economy in transition countries, 

consequences for economic growth and donor assistance, Dis cussion Paper 
83, CAER 11L2000. 

[9] Eurostat, sロ, Evropsk syst'muと  t貢  ESA 1995, 亡  sロ  2000. 
[10] FASSMANN M. Fondy stinov6 ekonomikr, Hospod貞fsk6 noviny 49/1988 
[11] FASSMANN M. Stinov貞  ekonomika I. (I〕vod do studia), Narodohospod奇skJ 

丘  stav Josefa Hl貞vky, kvるten 2000, Studie NIJH 3/WOO. 
[12] FASSMANN M. Stinova ekonomika II. (StnovA ekonomika v Cesk6 

republice), N貞rodohospod爺sk 丘  stav Josefa Hl貞vky と  erven 2003, Studie 
NUJH 4/2003. 

[13] FLEMING M.H., ROMAN J., FARRELL. G. The Shadow Economy, Journal 
of International AfTairs. Soring 2000. 53/2. 

li4j E1LiiNL」L v., nnvnivvA lvi., Lunai' J., nin1」vvi', V.1」  rooiem nejen 
mor百lni, ale i ekonomick (Pi亡iny existence stinov6 ekonomiky a jej 
souとasn, stav), Hospodhisk6 noviny 3/1989. 

[15] JOHNSON S. KAUFMANN D. SCHLEIFER A. The Unorncial Economy in 
Transition, Brookings Papers on Economic A ctivity, Fall, Was hington D.C. 
1997. 

[16] KAUFMANN D., KALIBERDA A. Integrating the UnofRcial Economy into 
r the Dynamics of PostSocialist Economies": A Framework of Analysis and 

Evidence, Policy Research Working Paper Nr. 1691, World Bank, August 
1996. 

[17) LACK う  M. The hidden economies of Visegrdd countries in international 
comparison: a household elektncity approach, s. 128 - 152 in Hungary: 
towards a market ekonomy, Cambridge. Cambridae University Press 1998 

[18j LACKO M. Hidden Economy an unknown quality? Comparative Analysis of 
Hidden Economies in Transition Countries in 1989 ・  1995, Economic of 
Transitidn 8(1) s. 117-149, 2000. 

[191 NIKOLSKI V. Kde§ ed貞  se rovnh stinova, Hospod奇sk6 noviny, 7. kvるtna 
1998. 

120] ONDRUg V. Stinova ekonomika a n貞rodni 丘と  ty 亡  R, Statistika 3/99. 



-h 一月TAT亡  

[21] ONDRUg V.ロ  pinost zachyceni ekonomiky, Zdvるreとn百  zpr貞va pilotni studie, 
Cesk statistick 証  ad, kvるten 2000. Y 

[22] SBCS, Finanとni statistik6 informace CSFR, 1991-1992. 
[23] SCHNEIDER F., 1st Schwarzarbeit emn Volkssport geworden? Emn 

internationaler Vergleich des Ausmasses der Schwarzarbeit von 19701997, 
Johanes Kepler Universitat, Sozial und Wirtchafts wissenschaftliche 
Fakultat, Institut fr Volkswirtschaftslehre, Arbeitspapier 9911, Juni 1999. 

[24] SCHNEIDER F. Dimensions of the Shadow Economy, The Indepen dent 
Review Vol. V, N 1/2000, s. 81-91. 

[25] SCHNEIDER F. Shadow Economy, Johannes Kepler University Linz, 
Shadow Economy Encyclopedia, June 2002. 

[26] SCHNEIDER F., Enste D. Shadow Economies Around the World: Si ze, 
Causes and Consequences, IMF Working Paper, WP/0O/26, Washington D.C. 
2000. 

[27] THIESSEN U. Schattenwirtschaft in Osteuropa: Das Beispiel der Ukraine, 
DIW Wochenbericht 18/1997. 

ER 4/2口ロ6 


	Page 1



