
 

 

      Úvod 

Pokud se změní politický reţim v dané zemi, ovlivní to ekonomickou úroveň té dané 

země? Některé studie dokazují, ţe demokratické státy vykazují vysoký ekonomický růst 

oproti státům, ve kterých je nastolena diktatura. Jiné studie se zase přiklání k opaku. 

Rozdílnost v ekonomické úrovni států různých politických reţimů se dá názorně pozorovat 

mezi státy, které jsou si velmi podobné. Ať uţ se jedná o geografickou polohu nebo politické, 

ekonomické či historické aspekty, jeţ je ovlivňují v prakticky stejném období. 

Název této bakalářské práce „Vliv politických reţimů na ekonomický růst v České 

republice ve srovnání s Rakouskem od roku 1918 po současnost“ sám o sobě vypovídá, čemu 

se bude tato práce věnovat. Cílem práce je analýza vlivu politických reţimů na ekonomický 

rozvoj zemí na příkladu vývoje České republiky a Rakouska od roku 1918 po současnost. 

Tyto dva státy měly aţ do roku 1918 stejný historický vývoj a stejný vývoj 

ekonomického rozvoje, neboť byly součástí Rakousko – Uherské monarchie. Po rozpadu 

Rakousko – Uherska se česká i rakouská ekonomika vytvářela samostatně, ale prakticky 

podobně, coţ bylo podmíněno stejným kulturním, geografickým, politickým a jiným 

vývojem. K odlišnosti ekonomické úrovně obou zemí došlo aţ po druhé světové válce, kdy se 

Rakousko začalo ubírat západním směrem a Česká republika (Československo) zase 

východním směrem. 

První kapitola této práce obsahuje teorie politického reţimu, politických ideologií, 

ekonomického rozvoje a růstu. Existuje určitý rozdíl v pojetí politického reţimu a politické 

ideologie. V celé práci ale pracuji s pojmem politický reţim, i kdyţ v pravém slova smyslu 

politologie jde o politickou ideologii. 

V druhé kapitole jsou rozebrány vybrané studie zabývající se problematikou vlivu 

politických reţimů na ekonomický růst. V této části jsou zmíněné studie Adama 

Przeworského a Fernanda Limongiho, Roberta J. Baara, Samuela P. Huntingtona, Stefana 

Voigta a jiných. V převáţné většině se studie shodují na tom, ţe pokud je země bohatá, měla 

by být demokracií a naopak, pokud je země demokracií, měla by být bohatá. 

Třetí kapitola je svým obsahem velmi rozsáhlá vzhledem k časovému rozmezí, které 

jsem si vybrala. 

První podkapitola je zaměřena na období 1918 – 1938. Obě zkoumané země vznikly 

ze stejné monarchie a ve stejném roce 1918 jako demokratické státy. Jelikoţ vznikly po 

skončení první světové války, musely se přeorientovat z válečné výroby na mírovou, coţ 

s sebou neslo mnoho ekonomických problémů. Československo i Rakousko procházely 



poválečnou krizí, ze které se vyléčily zhruba ve druhé polovině 20. let 20. století. Poté ovšem 

následovala světová hospodářská krize, díky které nastal v obou zemích prudký pokles 

průmyslové výroby. Rakousko se s tímto problémem nedokázalo vypořádat a tak došlo 

k občanským nepokojům, následně k pádu demokracie a nastolení autoritativního politického 

reţimu. V Československu nebyla situace tak vyhrocená. I kdyţ paradoxem bylo, ţe 

k hospodářskému růstu došlo díky zbrojení, neboť ČSR měla strach ze sousedního 

fašistického Německa. Ke zvratu došlo roku 1938 - 1939, kdy se ČSR stalo Protektorátem 

Čechy a Morava a Rakousko bylo násilně připojeno k Německu. 

Druhá podkapitola se zabývá obdobím druhé světové války, tedy roky 1939 – 1945. 

Jak v ČSR, tak i v Rakousku bylo zavedeno válečné řízení hospodářství. Ekonomika zemí 

byla tímto krokem zcela vyčerpaná. 

Ve třetí podkapitole je přiblíţeno období 1945 – 1968, kdy se obě země ocitly v situaci 

podobné jako v roce 1918. Díky zahraniční pomoci se jim ale podařilo docílit hospodářské 

obnovy. Toto období je důleţitým mezníkem ve srovnávání těchto dvou zemí, neboť rakouská 

vláda měla prvky státního a organizovaného kapitalismu, zatímco ČSR bylo pod vlivem 

Sovětského svazu a fungovalo v ní centrálně plánované řízení ekonomiky.  

Čtvrtá podkapitola a období 1968 – 1989, které zahrnuje, se zabývá změnou 

ekonomické struktury, řešením pětiletých plánů v ekonomice, následnými nespokojenostmi ze 

stran obyvatel a pozdějším rozpadem Sovětského bloku v ČSR. Rakousko v tomto období na 

tom bylo mnohem lépe neţ ČSR. Docházelo k růstu terciární sféry, dařilo se udrţovat vysoký 

ekonomický růst a Rakousko bylo v rámci OECD označeno za vzor socioekonomické 

stability. 

Pátá podkapitola je zaměřena na období od roku 1989 do současnosti. V tomto období 

došlo k transformaci československé ekonomiky, ke vzniku demokratické České republiky a 

k pokračujícímu rovnoměrnému růstu rakouské ekonomiky. 

V šesté podkapitole je přiblíţený nástin celkového srovnání obou ekonomik za celé 

období od roku 1918 do současnosti. 

 

 

 

 

 

 



1. Teorie ekonomického růstu se zřetelem na vliv politických režimů 

 

1.1 Politický režim versus politická ideologie 

1.1.1 Politický režim 

Andrew Heywood tyto teorie definoval ve své knize „Politologie“. Politický reţim či 

politická ideologie. Proč je vůbec před nimi slovo politický či politická? Jde totiţ o rozdělení 

moci, bohatství či zdrojů v dané společnosti. Politický reţim můţeme charakterizovat jako 

určitý způsob vládnutí ve státě. Politický reţim nejde ovlivnit volbami, státními převraty 

apod., lze jej pouze ovlivnit nebo změnit revolucí uvnitř daného státu nebo ozbrojenými 

zásahy z jiného státu.  

Politický reţim můţeme také definovat jako hodnoty a systémové principy, jeţ jsou 

závazné pro všechny účastníky politického ţivota. Podle Novotného (Politologie, 2009) jde o 

„normativní podskupinu politického systému, která zahrnuje politické normy; tyto normy jsou 

závazné pro příslušníky daných společenství.“ Nejen normy a jejich význam jsou součástí 

politického reţimu, ale i důvody jejich vzniku (proč, jak, …) a následné převedení do 

politické praxe. 

Zdálo by se, ţe normy budou ve všech demokraciích stejné. V demokraciích je 

rozdělena moc na výkonnou, soudní a zákonodárnou a ty se mezi sebou navzájem ovlivňují, 

doplňují a kontrolují. Právě proto nejsou normy stejné, neboť existují odlišnosti mezi zástupci 

zákonodárné moci (parlamentem) a moc výkonné (vládou).  

Novotný (2009) také uvádí: „Politický režim vychází z dvojí akceptace. Tou první je 

ideologická legitimita. Ta se týká základních politických ideových hodnot, které tvoří základ 

daného systému (jako např. demokracie, spravedlnost, svoboda, rovnost atd.). Tou druhou je 

strukturální legitimita. Ta znamená přesvědčení pravomocnosti a legálnosti daných norem.“ 

Ve většině literatur se lze setkat se členěním politických reţimu na parlamentární, 

prezidentský a poloprezidentský politický reţim. 

V parlamentárním reţimu se jedná o vzájemné doplnění zákonodárné a výkonné moci. 

Exekutivu přímo ovlivňuje parlament. Parlament můţe vládě vyslovit nedůvěru nebo ji vládě 

na její ţádost vůbec neudělit a pak musí vláda podat demisi. Tím pádem vláda funguje jen 

kdyţ má podporu parlamentu. Uţ podle názvu vyplývá, ţe skutečnou a hlavní výkonnou moc 

má premiér a jeho kabinet, prezident či monarcha má reprezentativní funkce. Ale premiéra 

(předsedu vlády) musí jmenovat prezident a pak na návrhy premiéra jmenuje ministry. 



Prezident v tomto systému není aktivní prvek, zakročí pouze v okamţiku nějaké krize či 

napětí. Je jakýmsi arbitrem. 

Opakem parlamentárního reţimu je prezidentský reţim, kde je moc výkonná striktně 

oddělena od moci zákonodárné. Parlament nemá ţádný vliv na exekutivu. Jediný, kdo řídí 

výkonnou moc, je prezident, ale v oblasti moci zákonodárné nemá ţádnou pravomoc. 

Prezident není parlamentu za své činy nijak odpovědný. Tento typ politického reţimu je ve 

Spojených státech amerických a v jihoamerických zemích. 

Třetím typem reţimu je poloprezidentský reţim, kde hlavní sloţkou je prezident, jenţ 

je volen v přímých volbách. Jde o tzv. propojení jak parlamentárního tak prezidentského 

reţimu, neboť se o výkonnou moc dělí s premiérem a vládou, prezident je jinak hlavou státu a 

řídí exekutivu. V tomto systému dominuje prezident, pokud je prezident i premiér členem 

stejné politické strany. Pak prezident určuje politiku státu. Pokud je ale premiér z jiné 

politické strany neţ prezident a prezident se opírá o parlamentní většinu, tak v tomto systému 

dominuje premiér a dochází ke kohabitaci (tzv. nucenému souţití). Tento reţim se uplatňuje 

např. ve Francii, (Novotný, 2009). 

 

1.1.2 Politická ideologie 

Politická ideologie je oproti politickému reţimu sloţitější na jednoduché definování. 

Poprvé se tento pojem objevil během Francouzské revoluce a pouţil ho poprvé francouzský 

filozof Destuff de Tracy (1754 – 1836) v roce 1797 k označení nové „vědy o idejích“. Je 

těţké pojem jednoznačně definovat, protoţe pojem „ideologie“ je velice sporný a v politickém 

okruhu se o něm dost diskutovalo. Jde pouze o politickou filozofii nebo určité politické hnutí. 

Autor knihy „Politika a ideologie“ Martin Seliger (1976) definoval pojem ideologie jako 

„soubor idejí, kterými člověk postuluje cíle a prostředky organizovaných sociálních akcí, bez 

ohledu na to, zda se tyto akce snaží zachovat, změnit, svrhnout či přebudovat daný 

společenský řád“.  

V podstatě nám pojem ideologie nastiňuje vysvětlení toho, jak společnost funguje a 

jak by fungovat měla. Základ definice Martina Selingera spočívá v tom, ţe je široká, tzn., ţe ji 

lze pouţít na všechny soubory politických idejí, neboť jde o neutrální definici. Z jeho definice 

nepoznáme, zda jsou ideologie dobré nebo špatné. Selinger na ideologie pohlíţí z pohledu 

toho, ţe jde o soubor idejí, jenţ tvoří základ určitých politických akcí. Ideologie jsou ale jen 

zřídka jednolité, protoţe obsahují celou škálu témat a obvykle mnoţství rozbíhavých či 

protichůdných tradic, (Heywood, 1994). 



Můţeme tedy říct, ţe politická ideologie je určitým způsobem chápána jako soubor 

myšlenek, která ovlivňuje politické jednání. 

 

1.1.2.1 Liberalismus 

Jednou z politických ideologií je liberalismus. Jde v podstatě o ideologii průmyslově 

vyspělého západního světa. Objevil se počátkem 19. století v podobě teprve rozpracovaného 

politického kréda. Ale uţ v předchozích 300 letech se začaly formulovat teorie a principy 

charakterizující liberalismus. Liberalismus se dal definovat jako produkt zhrouceného 

feudalismu a vznikajícího kapitalismu, jenţ vystřídal feudalismus. Ve svých začátcích byl 

liberalismus pouze jakousi politickou naukou. Byl postavený proti absolutismu a feudálním 

výhodám a na místo nich byl zastáncem ústavního a později zastupitelského státu. Začátkem 

19. století se začal vytvářet výrazně liberální ekonomický soubor názorů, který obhajoval 

přednosti kapitalismu, jenţ odsuzoval zásahy státu do ekonomiky. Na konci 19. století ale 

začal vznikat tzv. sociální liberalismus, který měl pozitivní vztah k sociálním reformám a 

k zásahům státu do ekonomiky. Tento znak se stal charakteristikou pro moderní liberalismus 

20. století.  

Typická hesla liberalismu jsou individualismus, svoboda, rozum, rovnost, tolerance, 

konsens a konstitucionalismus. Liberalismus jako takový můţeme rozdělit na klasický 

liberalismus a moderní liberalismus. Čím se liší?  

Klasický liberalismus je charakteristický individualismem. Pohlíţí na lidi jako na 

„egoistické bytosti“, které upřednostňují svůj vlastní zájem a spoléhají jen samy na sebe. 

Jednotlivci jsou majiteli svých dovedností a vlastností, kteří nemají ţádné závazky vůči 

společnosti a jiným jednotlivcům. Z toho vyplývá, ţe odmítali zásahy státu a jejich postoj ke 

státu byl negativní. Podle klasických liberalistů je úkolem státu pouze chránit jeho občany 

před zásahy spoluobčanů. Ekonomika podle nich funguje správně jen tehdy, kdyţ si ji stát 

nevšímá. 

Opakem klasického liberalismu je moderní liberalismus. Moderní liberalismus v sobě 

chová větší sympatie ke státním zásahům. Jde v podstatě o tzv. sociálně orientovaný 

liberalismus, neboť lidé ovlivněni dílem J. S. Milla se snaţili prosazovat širší a pozitivnější 

vidění svobody. A to proto, ţe je svoboda spojena s rozvojem osobnosti a s rozvojem jedince 

samotného. Toto je základ sociálně orientovaného liberalismu. Je pro něj typické, ţe uznává 

zásahy státu např. v podobě sociálního zabezpečení, neboť tak ochrání jedince před sociálními 

zly a tak mohou rozšiřovat svobodu. Představitelem moderního liberalismu byl J. M. Keynes, 



který obhajoval systém řízeného nebo regulovaného kapitalismu, v němţ má stát hlavní 

odpovědnost za ekonomiku a díky němuţ lze udrţet růst a blahobyt. Moderní liberálové ale 

neobhajovali všechny jednotlivce, pouze ty, kteří se ocitli ve slabé a zranitelné situaci. Chtěli 

tyto jedince dostat na úroveň, kdy se o sebe budou moct postarat sami a budou moct sami 

rozhodovat a rozhodnutí přijímat, (Heywood, 2008). 

 

1.1.2.2 Konzervatismus 

První konzervativní myšlení se objevilo na přelomu 18. a 19. století, coţ bylo reakcí 

na stále zrychlující se ekonomické a politické změny, které byly znakem francouzské 

revoluce. Dalo by se říct, ţe konzervatismus vystoupil ze stínu, aby ochránil tradiční 

společenský řád. 

Konzervativní myšlení nebylo ale všude stejné. Výhradně autokratický a reakční 

konzervatismus převládal v Evropě, neboť ze zásady odmítal jakékoliv reformy a to i 

pomyšlení na ně. Ve Spojeném království a v USA byl konzervatismus poddajnější, 

obezřetnější a v závěru i úspěšnější. Jeho představitelem byl Edmund Burk. Ten hlásal, ţe „ke 

konzervování je zapotřebí změny“. Tento názor pomohl konzervativcům si přisvojit sociální 

reformy „jednoho národa“ a to pod paternalistickým praporem. Tato tradice vykulminovala 

v 50. letech 20. století, kdy konzervativní strana ve Spojeném království uznala poválečné 

uspořádání a začala s hlásáním nové a vlastní keynesiánské sociální demokracie. Tyto 

myšlenky se počátkem 70. let začaly ocitat pod stále větším tlakem, který následně přispěl 

k nástupu Nové pravice. 

Hesla typická pro konzervatismus jsou tradice, pragmatismus, nedokonalost člověka, 

organické pojetí společnosti, hierarchie, autorita a majetek. 

Paternalistický konzervatismus lze chápat jako výplod tradičního konzervatismu, který 

vychází z principů organického vidění společnosti, hierarchie a povinnosti. Představitelé 

tohoto směru nepodtrhovali ani jedince ani stát, nepřikloňovali se ani na stranu jednoho či na 

stranu druhého. Byli ale schopni jak jedince tak stát podpořit a tak spíš doporučit rovnováhu 

mezi jedincem a státem podle toho, co „bude fungovat“. 

Nová pravice je určitým vychýlením konzervativního myšlení, která se rovná 

kontrarevoluci a to i jak proti státnímu intervencionalismu tak proti liberálním či pokrokově 

sociálním hodnotám. Ideje nové pravice se zrodily v 70. letech 20. století a to v případě, kdy 

neúspěch keynesiánské sociální demokracie doprovázely stále zvyšující se obavy z kolapsu 

společnosti a krachem autority. Nová pravice se nejvíce projevila v podobě thatcherismu ve 



Spojeném království a v podobě paganismu v USA. Jde ale spíše o snahu, aby se propojily 

dva odlišné směry a to neoliberalismus a neokonzervatismus. Tento pokus okomentoval 

v roce 1981 Andrew Gable tak, ţe jde o svobodnou ekonomiku a silný stát. 

Přestavitelům neoliberalismu šlo o to, ţe neregulovaný trţní kapitalismus zabezpečí 

efektivitu, růst a všeobecnou prosperitu. V případě představitelů neokonzervatismu se jednalo 

o restituci autority a navrácení společnosti k tradičním hodnotám a to k těm, jenţ jsou 

spojovány s rodinou, státem a náboţenstvím, (Heywood, 2008). 

 

1.1.2.3 Socialismus 

Jedná se o myšlenkový systém, který je zaloţený na společenském pojetí práce, 

respektive politické hnutí, které usiluje o zespolečnění výrobních prostředků a likvidaci 

společenských tříd. Nesmíme si ale tuto ideologii ztotoţnit se socialismem, jenţ byl 

zdeformován sovětskou zkušeností, která vycházela ze stalinismu. Socialismus je ze všech 

politických ideologií nejrozšířenější a zahrnuje širokou škálu tradic a teorií. Na kaţdém 

kontinentu světa si ale různé sociální, historické a kulturní síly zformovaly socialistické ideje 

po svém. 

Socialismus je reakcí na průmyslový kapitalismus. Měl formovat zájmy řemeslníků a 

výrobců, jeţ byli ohroţeni tovární produkcí. Časem se ale socialismus začal sjednocovat se 

stále více dominantní průmyslovou dělnickou třídou. 

Hlavním cílem socialismu bylo odstranění kapitalistické ekonomiky, která se 

zakládala na trţní směně. Ta se měla vystřídat odlišnou socialistickou ekonomikou po stránce 

kvalitativní, a jeţ měla být vytvořena na základě společného vlastnictví. 

Tuto variantu socialismu prezentoval a byl jejím zakladatelem Karel Marx. Ve 20. 

století se socialismus rozdělil na dvě části a to na část revolučně socialistickou, která byla 

řízena V. I. Leninem a bolševiky (ti se označovali za komunisty) a na část reformě 

socialistickou, jejíţ představitelé prosazovali určitou ústavní politiku a z níţ se začala vyvíjet 

pozdější sociální demokracie. Představitelé sociální demokracie odsuzovali společné 

vlastnictví a plánování a socialismus začali prezentovat jako soubor sociálního zabezpečení, 

přerozdělování a řízené ekonomiky. 

K nejvíce dramatickým událostem socialismu došlo v letech 1989 – 1991, kdy se 

zhroutil komunismus ve východní Evropě. Typická pro socialismus jsou hesla jako 

pospolitost, bratrství, sociální rovnost, zdůrazňování potřeb, společenská třída a společné 

vlastnictví. 



Marxismus ztělesňoval hlavní alternativu liberálního racionalismu, který převládal 

v západní kultuře a vědeckém bádání. Tím, ţe byl marxismus očištěn od zkušeností leninismu 

a stalinismu (tedy komunismu 20. století) můţeme říct, ţe se marxismus znova narodil. 

Problém byl nalezen v tom, jak někteří vnímali Marxova díla, neboť jedni ho povaţovali za 

ekonomického terministu a druzí zase jako humanistického socialistu. Šlo moţná i o rozdíly 

v jeho „raných“ a „pozdních“ dílech nebo, jak jej označil A. Heywood, šlo o rozdíly mezi 

,,mladým“ a ,,zralým“ Marxem. 

Vznikl také určitý druh ortodoxního marxismu, který byl označovaný jako dialektický 

materialismus, jehoţ zakladatelem nebyl Marx ale Plechnov a tento myšlenkový směr se stal i 

základem sovětského komunismu. 

Marxismus můţeme charakterizovat pomocí hesel, jako jsou: historický 

materialismus, dialektická změna, odcizení, třídní boj, nadhodnota, proletářská revoluce či 

komunismus. 

Jak uţ bylo uvedeno, jinou stránkou socialismu byla sociální demokracie. Cílem 

sociální demokracie je vyváţenost mezi trhem a státem. Jde tedy o určitou střední cestu mezi 

souhlasem s kapitalismem jako jediným spolehlivým mechanismem, který vytváří bohatství a 

mezi touhou o rozdělení bohatství na základě morálky. 

Charakterizovat se dá pomocí zájmu o lidi ve společnosti, kteří nějakým způsobem 

byli slabí a zranitelní. Získávala jak ze socialistické víry v soucit a společné sdílení lidství tak 

i z liberální věrnosti kladně pochopené svobodě a rovným příleţitostem a také 

z konzervativního pojetí pro rodičovskou povinnost a péči, (Heywood, 2008). 

 

1.1.2.4 Fašismus 

Předchozí ideologie se formovaly převáţně v 19. století, zatímco fašismus se spíše 

zrodil ve století dvacátém. Někdo by řekl, ţe jde o názory typické pro válečné období. 

Fašistické názory lze ale sledovat jiţ koncem 19. století a to, co ho spojilo s fašismem 20. 

století byla 1. světová válka a roky následující po jejím skončení. Výsledkem fašistických 

myšlenek byly Mussoliniho fašistická diktatura v Itálii a Hitlerova nacistická diktatura 

v Německu, jenţ se formovaly v období let 1922 – 1945. Jiné formy fašismu a nacismu se 

projevily koncem 20. století po pádu komunismu, které zneuţily ekonomickou nestabilitu a 

ekonomickou krizi. Jednalo se o neofašismus a neonacismus. Fašismus byl určitou vzpourou 

proti hodnotám a idejím, které ovládaly západní politické myšlení od dob francouzské 

revoluce. Hesla typická pro předchozí ideologie byla nahrazena hesly, jako je boj, vůdcovství, 



moc, heroismus a válka. Dá se říct, ţe se nejedná o ideologii, ale spíše o antiideologii, neboť 

je fašismus definován tím, proti čemu se bojuje. Jelikoţ se tedy jedná o antiideologii, můţeme 

říct, ţe je fašismus formou antiliberalismu, antikonzervatismu, antisocialismu apod. 

 

Podstatné téma, jemuţ je fašismus prostoupen, je organicky sjednocené národní 

společenství. Podle fašistického myšlení není jednotlivec ničím. Jeho identita musí být 

pohlcena identitou společenství. Původně byl ale fašismus zaloţený na myšlence úcty a 

loajality vůči totalitnímu státu. Německý nacionální socialismus byl ale převáţně postavený 

na rasismu a na tom, ţe německý lid je určitý typ vyšší rasy, jenţ má vládnout světu. Jeho 

politikou bylo tzv. konečné řešení ţidovské otázky, (Heywood, 2008). 

 

1.1.2.5 Anarchismus 

Mezi politickými ideologiemi není projev anarchismu obvyklý, neboť se ţádné 

anarchistické straně nepodařilo dosáhnout moci na státní úrovni. Silné postavení měl 

anarchismus počátkem 20. století ve Španělsko, Rusku a Mexiku. Dodnes ale anarchisté 

přivádí diskuze, které zpochybňují běţný názor, ţe právo, vláda a stát jsou uţitečné a 

nevyhnutelné. Hlavní téma anarchismu je víra, ţe politická autorita ve formě státu je zlo a 

není vůbec nutná, (Heywood, 2008). 

 

1.1.2.6 Feminismus 

O tzv. „první vlně feminismu“ se hovoří v kontextu s obdobím 40. a 50. let 19. století, 

kdy se objevilo hnutí za volební právo ţen. První myšlenky feminismu se objevily uţ v 18. 

století, kdy Mary Wollstonecraffová vydala dílo Obrana práv ţen (1792). Tím, ţe se ve 20. 

století zavedlo volební právo ve většině západních zemí, připravilo feminismus o jeho hlavní 

cíl. „Druhá vlna feminismu“ začala v 60. letech 20. století. Jednalo se o radikálnější i 

revoluční poţadavky tím, ţe narůstalo Hnutí za osvobození ţen. Následující cílem 

feministického myšlení bylo rozšíření a posílení společenské role ţen a to různými moţnými 

cestami, (Heywood, 2008). 

 

1.1.2.7 Environmentalismus 

Environmentalismus se jako politická teorie zrodil počátkem 60. let 20. století. Jeho 

kořeny lze najít uţ v dobách odporu proti industrializaci v 19. století. Program této politické 

ideologie je zaměřen na ekologii a to převáţně na ochranu ţivotního prostředí, jeţ je ničeno 



současným trendem blahobytu a nadbytku. Starosti se ţivotním prostředím a věcí s ním 

související se vyjadřují pomocí běţných ideologií jako např. ekoliberalismus, ekosocialismus, 

ekokonzervatismus, ekofeminismus aj. Ekologie je v 21. století stále diskutovanějším 

tématem, (Heywood, 2008). 

 

1.1.2.8 Demokracie 

Pojem demokracie se pouţíval uţ v antickém Řecku. Jeho význam je dán sloţením 

slova „kratos“, coţ je moc či vládnutí a slova „demos“, coţ znamená lid. Význam slova 

demokracie ale můţeme pojmout z mnoha hledisek a to takových, které uvedl Andrew 

Heywood ve své knize Politologie (2008): 

 „systém, ve kterém vládnou chudí a znevýhodnění, 

 forma vlády, kdy lid si přímo a neustále vládne sám, aniž by k tomu potřeboval 

profesionální politiky nebo funkcionáře, 

 společnost, jejímž základem je spíše rovnost příležitostí a individuální zásluha než 

hierarchie a privilegium, 

 systém sociální zabezpečení a přerozdělování, jehož cílem je zmenšit sociální 

nerovnosti, 

 systém rozhodování, v němž základem je princip vlády většiny, 

 systém vládnutí, který tím, že omezuje moc většiny, zajišťuje práva a zájmy menšin, 

 obsazování veřejných funkcí na základě konkurenčního boje o hlasy lidí, 

 systém vládnutí, který zájmům lidu slouží bez ohledu na to, zda se účastní, nebo 

neúčastní politického života.“ 

 

Existovaly určité hrozby týkající se existence demokracie jako politické ideologie a to 

díky její velké popularitě. Demokracie obsahuje tři základní otázky. První otázkou je, kdo je 

vůbec lid? Dále, jakým způsobem by měl lid vládnout? A jako poslední vyvstává otázka, kam 

aţ vláda lidu můţe zajít? 

Jednou variantou demokracie je klasická demokracie, jejímţ základem je samospráva 

lidu. Vychází z individuálních předpokladů liberalismu jako určité formy ochrany. 

Demokracie charakterizována jako nástroj rozvoje bere jako svůj základ rozšíření prostoru pro 

participaci lidu. Druhou variantou je lidová demokracie, která se soustředila na rozloţení 

třídní moci. 



V praxi se uplatňuje model liberální demokracie, která je zaloţena na pravidelných 

volbách a jde o nepřímou a zastupitelskou demokracii. Politické strany mezi sebou soutěţí a 

vybírají se voliči, tzn., jde o rozdíl mezi občany a státem, (Heywood, 2008). 

 

1.1.2.9 Jiné členění 

Jiné členění politických ideologií neţ je uvedeno výše, je členění pouze na demokracii 

a autokracii (jinak řečeno diktaturu). Demokracie je jiţ definována v předchozí části. Slovo 

autokracie má základy uţ v antickém Řecku, kde „autos“ znamená sám a „kratos“ znamená 

vláda. Jedná se tedy o samovládu. 

V politickém významu slova jde o formu vlády, ve které je drţitelem veškeré moci 

buď jednotlivec, nebo úzká a sociálně uzavřená skupina lidí. Oporou moci v takovém 

politickém uspořádání většinou bývají ozbrojené síly. V přeneseném slova smyslu znamená 

autokracie neomezenou vládu i v jiných společenských vztazích (v rodině, řízení práce ap.). 

Podle Giovanni Sartoriho je autokracie opakem demokracie. Autokracii lze definovat obtíţně, 

i přesto je často chápána jako mechanismus moci zaloţený na mocenské dominanci jednoho 

člověka nebo vymezené skupiny osob, ve kterých je legitimita ostatních státních orgánů 

závislá na jeho/její vůli, (Kubát 2004). 

Rozdíl mezi autokratickými reţimy a demokratickými reţimy poznáme mimo jiné 

snadno podle vlastnictví veřejného prostoru: v demokratických zemích patří všem, 

v autoritářských reţimech si ho přivlastňuje do značné míry stát či vláda. 

 

1.2 Ekonomický rozvoj a ekonomický růst 

1.2.1 Ekonomický rozvoj 

V případě ekonomického rozvoje se nejedná jen o růst hrubého domácího produktu, 

ale jde i o rozvoj jiných aspektů společnosti jakými jsou např. školství, zdravotnictví, 

environmentální problémy, chudoba, doprava, sociální zabezpečení apod., (Filipová, 2009). 

František Varadzin definoval ekonomický rozvoj ve své knize „Ekonomický rozvoj a růst“ 

jako „vývoj kvalitativních momentů a konkrétních historických forem ekonomického 

systému“. 

Z pohledu teorie tedy jde o monitorování určitých změn vlastních ekonomických 

mechanismů a jejich racionální utříděnosti. Zahrnují se zde i spekulace jak jednotlivé sloţky 

systému vyhovují společenských potřebám. Ekonomický rozvoj se projevuje změnami 

sociální, politické či institucionální struktury. 



Ekonomický rozvoj tedy není moţné jednoznačně definovat, protoţe jde o rozvoj 

v širším kontextu zmíněný výše. Tím, ţe není ekonomický rozvoj jednoznačně definován, 

nedá se vypočítat pomocí jednoho ukazatele. Vyjadřuje se celou škálou ukazatelů, které spolu 

mají lepší vypovídací schopnost a ţivotní úrovni obyvatel. Těmito ukazateli jsou např. index 

lidského rozvoje, konkurenceschopnost státu podle Global competitiveness report, index 

lidské chudoby, míra úmrtnosti, míra gramotnosti, očekávaná délka ţivota a mnoho dalších, 

(Filipová 2009). 

Ekonomický rozvoj je dán určitými základními faktory, jako jsou lidská práce (lidský 

kapitál), fyzický kapitál, vybavenost technologiemi, půda čí přírodní bohatství. Za další 

faktory ekonomického rozvoje můţeme označit nejen geografii, historii, kulturu, politiku, 

náboţenství čí jiné aspekty, které určují rozdíly v bohatství národů a ţivotní úrovně obyvatel, 

a mnoho dalších, (Filipová, 209). 

 

1.2.2 Ekonomický růst 

Ekonomický růst je proces, kdy dochází ke zvyšování schopnosti národního 

hospodářství vyrábět statky a sluţby. Taktéţ lze ekonomický růst definovat jako proces 

zvyšování produkční kapacity ekonomiky. Ekonomický růst je tedy chápán jako růst hrubého 

domácího produktu nebo růst hrubého národního produktu, (Kuba 2009). 

Na ekonomický růst se nahlíţí ze dvou časových hledisek, které jsou: 

 krátkodobý ekonomický růst, kdy se jedná o meziroční tempo růstu a vláda jeho 

zvyšování povaţuje za svůj úspěch či naopak, kdy vláda jeho sniţování povaţuje za 

svůj neúspěch, 

 dlouhodobý ekonomický růst, který má důleţitější vypovídací schopnost a jde o údaje 

ukazující trendy a tendence, ke kterým v ekonomice dochází a které mají bliţší vztah 

k dlouhodobé ţivotní úrovni, (Kotlán, 2008). 

V souvislosti s ekonomickým růstem se často pouţívají pojmy jako intenzivní růst a 

extenzivní růst. O intenzivní růst jde v případě, pokud se ekonomický růst odvíjí převáţně od 

zvyšování účinnosti výrobních faktorů a v menší míře od růstu jejich zásoby. Naopak o 

extenzivní růst jde v takovém případě, ţe se ekonomický růst odvíjí od zvyšování zásob 

výrobních faktorů a v menší míře od růstu jejich účinnosti, (Kuba 2009). 

 



1.2.2.1 Keynesiánská teorie růstu 

Touto teorií růstu se zabýval model Harroda a Domara. Tito ekonomové se zabývali 

krátkým období, ale přitom by tento model měl být modelem dlouhodobým. Kdyţ vyjdeme 

z předpokladu, ţe veškeré úspory jsou v ekonomice investovány (tzn. úspory = investice), 

pak: 

 stát rozhoduje o přeměně úspor na investice, 

 mezní sklon k úsporám je konstantní, 

 transfer pracovních sil je konstantní, 

 kapitálová náročnost výroby je konstantní  

 a elasticita substituce mezi výrobními faktory je nulová.  

 

Harrod definoval různě vymezené transfery, na jejichţ základě se zkusil poukázat na 

dlouhodobou neudrţitelnost stabilního ekonomického růstu a existenci cyklických výkyvů, 

kterými byly: 

 skutečné tempo růstu,  

 zaručené tempo růstu, kdy se jednalo o podíl mezi mírou úspor a kapitálovou 

vybaveností výroby, coţ poukazovalo, na co má daná ekonomika kapacity, 

 přirozené tempo růstu, u kterého se jednalo o součet tempa růstu pracovní síly a 

technického pokroku, 

 očekávané tempo růstu, to bylo dáno tím, ţe ho investoři a ostatní subjekty ekonomiky 

očekávali. 

 

Ekonomika byla podle Harroda v rovnováze pouze tehdy, kdyţ se skutečné, zaručené, 

přirozené a očekávané tempo růstu sobě navzájem rovnají (coţ je nepravděpodobné), jinak 

ekonomika nemůţe dlouhodobě stabilně růst. Problémem modelu je, ţe neurčuje 

mechanismus nastolení rovnováhy mezi těmito tempy růstu, (Kotlán, 2008). 

Pokud je např. skutečné tempo růstu menší neţ zaručené tempo růstu, ekonomika 

nebude plně vyuţívat své kapitálové kapacity. Pokud bude skutečné tempo růstu menší neţ 

přirozené tempo růstu, pak dojde k nezaměstnanosti nebo pokud se od sebe budou lišit 

hodnoty skutečného a očekávaného tempa růstu, bude docházet k cyklickým výkyvům. 

 

 



1.2.2.2 Neoklasická teorie růstu 

Solow a Swan vycházeli z neoklasické produkční funkce. Aby tato funkce byla 

neoklasická, musí platit, ţe mezní produkty jednotlivých vstupů musí být kladné a klesající, 

výnosy z rozsahu jsou konstantní, existuje moţnost substituce práce a kapitálu a mezní 

produkt kapitálu nebo práce se přibliţuje nekonečnu, pokud se objem kapitálu (nebo práce) 

blíţí 0 a naopak. 

Autoři tohoto modelu také vyuţívají konstantní míru úspor, kterou do modelu vsadili 

exogenně. Bez zahrnutí technologického pokroku do tohoto modelu, proměnné na osobu ve 

stálém stavu nerostou. Také proto model Solowa a Swana neposkytuje vysvětlení determinant 

dlouhodobého růstu na osobu, neboť bez technologického pokroku nedochází k růstu na 

osobu v dlouhém horizontu a to v důsledku klesajících mezních výnosů z kapitálu, (Filipová, 

2009). 

Problémem tohoto neoklasického modelu růstu jsou právě faktory technologického 

pokroku, které nejsou definovány. Technologický pokrok je exogenní veličina. Na míře 

technologického pokroku závisí rozdíly v ţivotní úrovni mezi jednotlivými zeměmi, ale co 

tuto míru ovlivňuje, není dáno. 

Na tento problém chtěli navázat někteří ekonomové v 50. a 60. letech minulého století 

a tak zavedli do modelu tzv. práci rozšiřujícího technologického pokroku. Pak se průměrný 

produkt z kapitálu zvyšuje v čase díky růstu technologie konstantní mírou a tak nedochází ke 

klesajícím mezním výnosům. Proměnné na osobu, jeţ jsou v modelu zahrnuty, rostou pak ve 

stálém stavu exogenní mírou technologického pokroku, coţ nám zajišťuje tento technologický 

pokrok. 

Závěry modelu jsou, ţe jakákoliv ekonomika se dřív či později dostane do tzv. stálého 

stavu. Ve stálém stavu pak roste produkce na osobu, tzn., ţe roste průměrná produktivita 

práce tempem růstu technologického pokroku. Tento model také předpokládá sbliţování 

ţivotní úrovně jednotlivých zemí tak, ţe země, které mají nízký počáteční důchod na 

obyvatele, budou růst rychleji neţ země, které mají vyšší počáteční důchod na obyvatele. A 

v neposlední řadě také poroste ve stálém stavu celková produkce tempem růstu obyvatel a 

tempem růstu technologického pokroku, (Filipová, 2009). 

 

1.2.2.3 Nová teorie růstu 

 P. M. Romer a další ekonomové v 80. letech 20. století navázali na model Solowa a 

Swana. Nevzali ale zavděk, ţe dlouhodobý růst je určen exogenní mírou technologického 



pokroku. Předpokládali, ţe ekonomický růst je vázaný na endogenní veličiny. Tak vznikla 

nová teorie růstu, které se jinak říká endogenní teorie růstu.  

Modely v této teorii růstu pracují se zahrnutím lidského kapitálu. V tomto případě jde 

o model R. E. Lucase. Model P. M. Romera zase pracuje s tvorbou znalostí ve formě 

technologického pokroku, (Filipová, 2009). 

V modelu Lucase není dlouhodobý růst zajištěn exogenním technologickým 

pokrokem, ale eliminací klesajících mezních výnosů z fyzického kapitálu, který je rozšířen o 

lidský kapitál. Tento model tedy ukazuje, ţe růst potencionálního produktu je určen lidským 

kapitálem (jako alternativa technologického pokroku) a jeho tempem růstu. 

Romer endogenizoval technologický pokrok a to za pomoci znalostí, kterými daná 

ekonomika disponuje. Tento ekonom zpochybňuje tvrzení, ţe bez technologického pokroku i 

v případě zahrnutí fyzického kapitálu o lidský kapitál můţe dojít k dlouhodobému 

ekonomickému růstu. Technologický pokrok endogenizoval, neboť předpokládal, ţe pouze 

technologický pokrok můţe zabránit klesajícím mezním výnosům z kapitálu. 

 

Základní podmínkou endogenního ekonomického růstu je rovnice: 

 

                                      A = δH * A, 

 

kde δ je parametr označující produktivitu. Z tohoto vztahu pak vyplývá, ţe zapojení 

většího mnoţství lidského kapitálu (H) do výzkumu povede k vyšší míře produkce nových 

technologií a také to, ţe čím více je celková zásoba znalostí (A), tím větší bude produktivita 

pracovníka, který pracuje ve výzkumném sektoru a tato produktivita pracovníka povede 

k vyšší míře produkce nových technologií, (Filipová, 2009). 

Závěrem Romerova modelu je růst potencionální produktu, který je určen 

technologickým pokrokem, jenţ je ovlivněn rozsahem znalostí v ekonomice. 

 

1.2.2.4 Teorie nulového ekonomického růstu 

Představitelé této teorie tvrdili, ţe existují určité limity pro další zvyšování 

ekonomického růstu a to např. vyčerpanost půdy, neschopnost ţivotního prostředí absorbovat 

narůstající znečištění, nedostatek surovin a paliv, růst populace a jiné. Doporučovali 

stabilizaci růstu populace, stabilizaci růstu vyuţívání přírodních zdrojů, změnu struktury 



spotřeby a to směrem k nemateriálním statkům nebo pokles úrovně znečištění ţivotního 

prostředí apod., (Kotlán, 2008). 

 

1.2.2.5 Teorie trvale udržitelného rozvoje 

Tato teorie doporučuje další změny v ekonomickém a právním systému země jako je 

např. stabilizace světové populace, vytváření ekologicky šetrných technologií, vytvoření 

společného plánu na vzdělávání občanů o ţivotním prostředí. Z toho nám vyplývá, ţe tato 

teorie má ekonomický, ekologický a sociální rozměr. 

Představitelé této teorie doporučovali, aby se spotřeba a výroba vyvíjely tak, aby 

uspokojování dnešních potřeb nevedlo k omezování potřeb budoucích generací. Chtěli udrţet 

regenerační schopnost u obnovitelných zdrojů a u neobnovitelných zdrojů, chtěli jejich úbytek 

nahradit výsledky technického pokroku, (Kotlán, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



2. Empirie vlivu politických režimů na ekonomický růst 

 

Podle S. Huntingtona (2008) je patrné, ţe na demokratizaci
1
 mají významný vliv 

ekonomické faktory.  Ţádná úroveň a struktura hospodářského růstu ale neslouţí k tomu, aby 

proběhla demokratizace. 

Huntington ve své knize Třetí vlna: Demokratizace na sklonu dvacátého století (2008) 

odhalil tři způsoby, jimiţ hospodářské faktory ovlivnily demokratizaci (v rámci třetí vlny
2
). 

Prvním je prudký nárůst cen ropy a omezení, kterým se říká marxisticko-leninistická. Tyto 

dva faktory v některých zemích měly za následek hospodářský rozvrat, který narušil stabilitu 

autoritářských reţimů. Druhým způsobem je celkový hospodářský růst, který počátkem 

sedmdesátých let minulého století dospěl do takové úrovně, jeţ demokracii přinesla potřebnou 

ekonomickou základnu potřebnou k přechodu na demokratický politický systém. A 

v některých případech hospodářský růst v jiných zemích destabilizoval autoritářské reţimy 

tak, ţe se musely přitvrdit nebo liberalizovat represe. Tyto tři způsoby se neprojevovaly 

najednou v kaţdé zemi společně, nýbrţ alespoň jeden z nich se v zemích, které se 

demokratizovaly, v průběhu třetí vlny objevil. 

Bohaté země jsou s velkou nadějí monarchistickým zřízením, zatímco chudé země 

jsou republikami či demokraciemi. Toto tvrzení prosazovali političtí teoretici uţ v 18. století. 

Naopak v 19. století uţ začalo být zřejmé, ţe mezi bohatstvím a demokratickým politickým 

systémem existuje vzájemný vztah. A to můţeme pozorovat i v dnešní době. Většina 

bohatých zemí je demokracií a naopak většina demokratických zemí je bohatá
3
. Této 

souvislosti, neboli přímým vztahem mezi demokracií a bohatstvím si všiml uţ S. M. Lipset 

(1959) a mnoho později sepsaných studií tuto souvislost potvrdilo.  

K. A. Bollem a R. W. Jackman (1985) zjistili, ţe v šedesátých letech byl hospodářský 

růst na takové úrovni, ţe měl významný vliv na demokracii. 

Světová banka rozdělila země světa na tři skupiny. Jako vysoko-příjmové
4
, středně-

příjmové
5
 či nízko-příjmové

6
 tedy chudé. V kontextu mezi demokracií a bohatstvím plyne, ţe 

                                                 
1
 Přechod od nedemokratického politického reţimu k demokratickému politickému reţimu. 

2
 Celkově doposud došlo ke třem demokratizačním vlnám. První se odehrála v letech 1828 – 1926, druhá 

v letech 1943 – 1962 a třetí demokratizační vlna probíhá od roku 1974 doposud.  
3
 S výjimkou Indie. 

4
 V roce 1989 se jednalo o 42 zemí a jejich roční příjem byl v rozmezí mezi 6 010 aţ 21 330 dolary na obyvatele. 

Pokud se z tohoto celkového počtu vynechají tři země, které jsou významnými vývozci ropy (Kuvajt, Saudská 

Arábie a Spojené arabské emiráty) je mezi nimi pouze jedna nedemokratická země a tou je Singapur. 
5
 Těchto zemí bylo celkem 53 a jejich roční příjem se pohyboval od 520 po 5 810 dolary na obyvatele. 

Z celkového počtu zemí bylo 23 demokraciemi, 25 nedemokraciemi a 5 zemí bylo v období přechodu od 

nedemokracie k demokracii. 



demokratizace by měla probíhat v zemích, kterým úroveň hospodářského růstu dosáhla 

průměru, neboť v bohatých zemích k demokratizaci došlo a v chudých zemích není 

pravděpodobné, ţe k ní dojde. Dá se tedy říct, ţe pokud země dosáhnou průměrné úrovně 

hospodářského růstu, stávají se z nich dobří uchazeči demokratizace. 

Kdyţ se ale podíváme z jiného pohledu, tak zjistíme, ţe demokracie není určena jen 

hospodářským růstem. Pokud pohlédneme na bohaté země (hrubý domácí produkt vyšší neţ 

2 000 dolarů na obyvatele) jako bylo Československo nebo Východní Německo 

v sedmdesátých letech minulého století, zjistíme, ţe tyto země měly být demokraciemi, ale 

nebyly. Jejich demokratizaci bránily politické a vnější síly aţ do konce 80. let. Země, které 

tedy mohly být mnohem více demokratické, neţ byly v daném období, byly Polsko, 

Československo, Španělsko či Portugalsko. Z toho tedy plyne, ţe značné bohatství země jako 

takové není jediným důleţitým faktorem toho, zda autoritářské země přejdou k demokracii či 

ne, (Huntington, 2008). 

Široce zaloţený hospodářský růst, který zahrnuje i podstatnou industrializaci, můţe 

přispívat k demokracii, avšak toto neplatí o bohatství, které země získaly např. prodejem 

nerostných surovin
7
. Příjmy z jejich prodeje se totiţ hromadí v rukou státu a tak roste moc 

státní byrokracie. 

Hospodářský blahobyt, tedy spíše jeho úroveň, vytváří v kaţdé společnosti různé 

hodnoty a přístupy občanů a také přispívá k rozšiřování pocitů mezilidské důvěry, víry ve 

vlastní schopnosti a také ţivotní spokojenosti, coţ dokonale vyhovuje demokratickým 

institucím.  

Hospodářský růst také slouţí k nárůstu celkového vzdělanostního stupně společnosti, 

neboť vyšší potřebu po vzdělání mají právě ekonomiky s vyšším hospodářským růstem. To je 

dáno vyšší úrovní mezd ve vyspělých ekonomikách, které si vyţadují vyšší vzdělanostní 

úroveň. Rysy vzdělaného člověka také vyhovují demokracii, neboť se jedná opět o víru 

ve vlastní schopnosti, vzájemnou důvěru nebo schopnost. Můţeme tedy říct, ţe hospodářský 

růst vede k proměnám sociální struktury a obecně přijímaným hodnotám, které zas vedou 

k demokratizaci. 

V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století si hospodářský růst vyţadoval a 

také rozšiřoval společnosti, které byly otevřené zahraničnímu obchodu, technologiím, 

inovacím nebo dokonce turistice a komunikaci. Společnosti se otevíraly působení 

                                                                                                                                                         
6
 Roční příjem byl od 130 do 450 dolarů na obyvatele a celkem tak bylo označeno 42 zemí. Pouze dvě země 

měly někdy nějakou zkušenost s demokracií. 
7
 V Íránu a Iráku nedošlo k demokratizaci, neboť velká trojice producentů ropy zůstávala nedemokratická, i kdyţ 

jejich HDP na obyvatele v sedmdesátých letech přesáhlo 4 000 dolarů. Takţe byly nejbohatšími zeměmi světa. 



demokratických idejí, neboť tím, ţe se země zapojily do světové ekonomiky, tak začaly 

vznikat nevládní zdroje bohatství a vlivu. 

V neposlední řadě vede také hospodářský růst k růstu střední třídy, ať uţ se jedná o 

podnikatele, státní zaměstnance, manaţery nebo obchodníky apod, (Huntington, 2008). 

Podle Huntingtona (2008) není snadné nastolit demokracii v zemích, kde převládají 

znatelné nerovnosti, a převáţná většina obyvatelstva ţije v chudobě nebo stojí proti nepočetné 

bohaté oligarchii. Demokracie se ale dá nastolit v chudých zemědělských společnostech, 

ovšem za předpokladu, ţe zůstane rovné vlastnictví půdy. Z pohledu Huntingtona tedy 

můţeme vidět, ţe záleţí na bezpečném soukromém vlastnictví, které demokracie zajišťuje. 

Jinak se na tento „problém“ pohlíţí z pohledu institucionální ekonomie. Dalo by se 

říct, ţe takovou hlavní myšlenkou či ideou institucionální ekonomie je, ţe růst a rozvoj 

závisejí rozhodujícím způsobem na současných platných institucích. Stále více vědců se 

zajímá o postavení institucí v hospodářském rozvoji. Těmito vědci jsou i drţitelé Nobelovy 

ceny jako Kenneth Arrow, Douglass North, Herbert Simon a jiní.  

Základní součástí institucí jsou vlastnická práva a jejich obsah a náklady, které musí 

být vynaloţeny na jejich prosazení (tj. domoci se svých vlastnických práv, kdyţ jich někdo 

jiný nedbá) jsou chápány jako základní determinanty při objasnění růstu a rozvoje, (Voigt, 

2008). 

Mancur Olson (1996), jeden z předních představitelů institucionální ekonomie, 

zkoumal, proč jsou vůbec některé národy bohaté a některé chudé. Zjišťoval, zda jde o rozdíly 

v přístupu k vědění, rozdíly ve vztahu obyvatelstva k půdě nebo přírodním zdrojům čí snad o 

rozdíly ve vybavenosti lidským kapitálem, který se můţe trţně uplatnit apod. Dospěl ale 

k názoru, ţe „jediné zbývající přijatelné vysvětlení velkých rozdílů v blahobytu národů 

spočívá v kvalitativních odlišnostech jejich institucí a současné hospodářské politice“. 

Kvalitou institucí, které jsou v daných zemích platné, lze vysvětlit tempo 

hospodářského růstu té dané země. Funkce institucí je dána sniţováním nejistoty. S. Voigt 

(2008) uvedl: „čím více institucí mi pomáhá, aby chování ostatních bylo vypočitatelnější, tím 

spíše budu ochoten uvažovat a jednat v delším horizontu, čili se specializovat a uskutečňovat 

investice“. 

Definicí, jak si vysvětlit instituce, je mnoho. Např. podle Northa jsou instituce „lidmi 

vymyšlená omezení lidské interakce. Utvářejí odpovídající motivace vzájemné směny, ať je 

tato směna poltického, společenského či ekonomického druhu.“ Schotterov má trošku jinak 

stavěnou definici institucí. Podle něj jsou instituce definovány jako „… pravidelnost 

v sociálním chování, s níž jsou srozuměni všichni členové společnosti, která specifikuje určité 



chování v opakujících se situacích, a buď se prosazuje sama od sebe, nebo je prosazována 

externí autoritou.“, (Voigt, 2008). 

Voigt (2008) pouţívá definici, která v sobě zahrnuje dvě sloţky, z kterých se instituce 

skládají a to sloţku pravidlovou a sloţku sankční (postihovou). Instituce definuje tedy jako 

„obecně známá pravidla, s jejichž pomocí jsou uspořádány opakující se interakce a jež jsou 

vybavena donucovacím mechanismem, který v případě porušení pravidel vede k sankci, či 

k hrozbě sankce.“ 

S. Voigt ve své knize Institucionální ekonomie (2008) také představil studii indexu 

ekonomické svobody (Economic Freedom Index), který vzniká pod ochranou kanadského 

Fraserova institutu a to za kaţdý rok. Jeho výhodou je, ţe jeho zpracování zaujímá delší 

časové období a také velký počet zemí. Také na něj vrhá dobré světlo to, ţe vznikl za 

spolupráce s mnoha renomovanými ekonomy, jako např. uţ zmínění drţitelé Nobelovy ceny 

(Milton Friedman, Douglass North nebo Gary Becker). 

Tento index uvedl proto, neboť jak tradiční teorie růstu, tak nová teorie růstu neberou 

v úvahu role institucí, to znamená, ţe instituce nehrají ţádnou roli v těchto modelech. Autoři 

tohoto indexu vycházejí z předpokladu, ţe čím více roste svoboda, tím dochází k většímu 

růstu. Dříve napsané studie zabývající se vztahem mezi ekonomickými svobodami a 

hospodářským růstem se kvůli problémům s vyjádřením a měřením relevantních proměnných 

zabývali místo přímého měření ekonomických svobod předpokladem, ţe svoboda musí být 

velká hlavně tam, kde existují rozsáhlá demokratická práva, (Voigt, 2008). 

Celkově, index ekonomických svobod, zahrnuje 21 ukazatelů, které jsou rozděleny a 

shrnuty do sedmi skupin: 

1) Rozsah vládní činnosti, 

2) Struktura hospodářství a vyuţití trhů, 

3) Monetární politika a stabilita cen, 

4) Svoboda pouţívat alternativní měny, 

5) Právní struktura a jistota soukromých vlastnických práv, 

6) Svoboda obchodovat s cizinci, 

7) Svoboda jednání na kapitálových trzích. 

 

Co se týče první skupiny, měří podíl státu na celkových výdajích na spotřebu a také se 

pouţívá jako podíl transferových plateb a dotací na hrubém domácím produktu. Druhá 

skupina se dělí na dva ukazatele. První ukazatel této skupiny je struktura hospodářství a ta 

měří roli a význam podniků ve vlastnictví státu. Druhý ukazatel této druhé skupiny odkazuje 



na to, do jaké míry mohou podniky svobodně stanovit ceny. Stejně tak se i dělí třetí skupina, 

kdy první ukazatel (monetární politika) měří průměrnou míru růstu mnoţství peněz a druhý 

ukazatel (stabilita cen) zas udává rozsah kolísání roční míry inflace. Čtvrtá skupina zjišťuje, 

zda mohou občané v tuzemsku vlastnit bankovní účtu vedené v jiné neţ národní měně nebo 

zda můţou legálně vést účty v jiných zemích. Pátá skupina a její první ukazatel slouţí 

k hodnocení jistoty soukromých vlastnických práv. Druhý ukazatel páté skupiny zase 

zachycuje rovnost občanů před zákonem a přístup občanů k nestranné justici. V šesté skupině 

se jedná o výši daní vybíraných ze zahraničního obchodu a průměrnou výši zdanění 

mezinárodních transakcí a směrodatnou odchylku této daňové sazby. V poslední sedmé 

skupině jde o zachycení, kolik procent bankovních vkladů drţených soukromými subjekty je 

uloţeno u soukromých bank, kolik procent celkového objemu úvěrů směřuje k soukromým 

subjektům a do jaké míry jsou úroky určovány na trhu, (Voigt, 2008). 

Kdyby se tyto skupiny seřadily podle celkového podílu na indexu ekonomických 

svobod, bylo by pořadí následující: 

1) Svoboda jednání na kapitálových trzích (17,2 %), 

2) Svoboda obchodovat s cizinci (17,1 %), 

3) Právní struktura a jistota soukromých vlastnických práv (16,6 %), 

4) Svoboda pouţívat alternativní měny (14,6 %), 

5) Struktura hospodářství a vyuţití trhů (14,2 %), 

6) Rozsah vládní činnosti (11 %), 

7) Monetární politika a stabilita cen (9,2 %). 

 

Studie indexu ekonomických svobod z roku 2001 (údaje zemí jsou za rok 1999) 

zahrnovala celkem 123 zemí, kterým byly přiděleny hodnoty všech jednadvaceti ukazatelů. 

Známky byly v rozmezí 0 – 10, kdy 0 byla nejhorší moţná známka a 10 nejlepší. Na prvním 

místě se umístil Hongkong se známkou 9,4, po něm pak Singapur (9,3), Nový Zéland (8,9) 

nebo Velká Británie (8,8). Naopak nejhůře se známkou 1,9 na tom byl Myanmar, dále pak 

Alţírsko (2,6), Demokratická republika Kongo (3,0) nebo Guinea-Bissau ohodnocený 

známkou 3,3, (Voigt, 2008). 

Všech 123 zemí bylo také rozděleno do pěti různých skupin (,,kvintilů“), kdy autoři 

indexu zjistili, ţe existuje jednoznačná korelace mezi rozsahem ekonomických svobod a 

příjmem na jednoho obyvatele. Samozřejmě, ţe nejen příjem na jednoho obyvatele, ale i jeho 

růst je v souvztaţnosti s rozsahem ekonomických svobod. Ovšem tato korelace mezi růstem a 

rozsahem ekonomických svobod uţ není tak jednoznačná jako u příjmu na jednoho obyvatele. 



S. Voigt (2008) zmiňuje: „Přijmeme-li vysoký příjem na jednoho obyvatele jako 

hlavní cíl hospodářské politiky, přičemž rozsah ekonomických svobod je vnímán jako jeho 

příčina, je nasnadě požadavek podporovat ekonomické svobody, a tedy uplatňovat 

institucionálně založenou růstovou politiku.“ Toto poţaduje většina autorů indexu 

ekonomických svobod a např. navrhují, aby byly ekonomické svobody zajištěny pomocí 

ústavy v dané zemi. 

Domněnka, ţe zřejmě demokracie ovlivňuje ekonomický růst (ať uţ pozitivně nebo 

negativně) se objevila relativně nedávno. Uţ v 19. století se např. Karel Marx či David 

Ricardo shodli, ţe pokud se rozšíří volební právo na široké nemajetné vrstvy, povede to 

k vykořisťování bohatých těmi chudými. Tito chudí by totiţ volili ty, jeţ by slibovali rozsáhlá 

přerozdělovací opatření. Kdyby se tak stalo, došlo by k oslabení vlastnických práv a to by 

zase neprospívalo hospodářskému růstu. Z tohoto pohledu Marxe a Ricarda vyplývá, ţe 

demokracie hospodářskému růstu škodí, (Voigt, 2008). 

K tomuto názoru se jinak staví např. Przeworski a Limongi (1993), kteří zkoumali 21 

studií a zjistili, ţe osm ze zkoumaných bylo ve prospěch demokracie (tedy, ţe demokratické 

země dosahují vysokého tempa hospodářského růstu), osm bylo ve prospěch diktatur (tyto 

studie tvrdily, ţe vyššího tempa hospodářského růstu je dosahováno v nedemokratických 

zemích) a pět zbývajících nenašlo ţádný rozdíl mezi demokracií a diktaturou. Podle těchto 

autorů jsou reţimy určeny k tomu, aby provedli růst skrze jejich postoje k vlastnickým 

právům, k tlakům na okamţitou spotřebu. 

Hlavním argumentem, který je zásadně ve prospěch diktatury, říká, ţe demokracie 

podporuje okamţitou spotřebu, která sniţuje investice. Na druhé straně, hlavní argument ve 

prospěch demokracie zase říká, ţe diktátoři nemají ţádný zájem maximalizovat celkovou 

produkci země, (Przeworski, Limongi, 1993). 

Przeworski, Alvarez, Chaibud a Limongi (2000) přispívají více ke zjištění, který 

reţim je účinnější, neţ jakékoli jiné předchozí šetření v této oblasti. Kniha pokrývá nejdelší 

dobu zkoumání (1951 – 1990) a také největší počet zkoumaných zemí (141). Proto se jedná o 

nejobsáhlejší šetření v této oblasti. Tím, ţe obsah knihy zahrnuje všechny moţné případy, 

vylučuje moţnost zkreslení.  

V této knize je mnoho objevů o vztahu mezi daným typem reţimu a hospodářským 

růstem. Nejdůleţitějším zjištěním je, ţe během zkoumaného období měla diktatura vyšší míru 

HDP (4,42 %) neţ demokracie (3,95 %). Nicméně průměrný meziroční růst HDP na 

obyvatele byl vyšší v demokratických zemích (2,46 %) neţ v diktaturách (2 %). Kromě toho 

je také prokázáno, ţe lidé ţijí déle v demokraciích. Muţi ţijí v demokraciích průměrně 66,2 



let, zatímco jen 50,8 let v diktaturách a ţeny ţijí průměrně 71,5 let v demokraciích a pouze 

54,2 let v diktaturách. 

Většina studií se potýkala s problémy dostupnosti a spolehlivosti dat. Údaje o nárůstu 

HDP na obyvatele nejsou k dispozici pro delší časovou řadu. Kromě toho většina diktatur se 

špatnými hospodářskými výsledky (např. Kuba, Irák, Severní Korea) mají tendenci maskovat 

tyto špatné hospodářské výsledky a tím neumoţňují zveřejnění správných údajů o 

hospodářském růstu, neboť tím zkreslují dané údaje. Většina diktatur má totiţ horší výsledky 

svého hospodářského růstu neţ ve skutečnosti údaje naznačují. 

M. Antic (2004) pouţil ve své studii dva různé modely šetření, kdy zjišťoval, který 

politický reţim (demokracie nebo diktatura) pozitivně ovlivní hospodářský růst.  

 

Model č. 1: 

 

HDP/obyv. = a + b1 politický reţim + b2 doba reţimu - b3 HDP/obyv. (zaostalost)  

            + b4 válka + b5 otevřenost – b6 růst počtu obyvatel – b7 obyvatelstvo 

            (přirozený log) + b8 regionální růst + b9 investice + b10 vzdělání + ε, 

 

 kde a je konstanta a ε je standardní chyba. 

 

Model č. 2 : 

 

(HDP/obyv. = a + b1 politický reţim + b2 doba reţimu – b3 úroveň HDP/obyv.  

             + b4 válka + b5 otevřenost – b6 růst počtu obyvatel – b7 regionální růst  

             + b8 investice + b9 vzdělání + ε) * populace. 

 

Výsledné hodnoty jsou rozděleny do rozhraní 0 – 1, kde 0 charakterizuje čistou 

demokracii a 1 čistou diktaturu. Závislou proměnnou je HDP na obyvatele. Doba reţimu (věk 

reţimu) je kontrolní proměnná, neboť Huntington (1968) tvrdí, ţe stabilní reţim posiluje 

ekonomický růst. Úroveň HDP na obyvatele je zahrnuta proto, neboť ekonomické teorie tvrdí, 

ţe chudým zemím se daří rozvíjet rychleji neţ vyspělým zemím. Podle ekonomického zákona 

klesajících výnosů, „budeme mít méně a méně extra výstupů, pokud přidáme po sobě jdoucí 

dávku vstupů, zatímco ostatní zásoby vstupů budou fixní“.  

 



Válka je další kontrolní proměnná, neboť Huntington a Dominguez zjistili, pokud jsou 

v zemi válečné konflikty a násilí, pak má tato země nízkou míru růstu na obyvatele. Toto 

zjištění bylo potvrzeno Landauem (1986), který došel k závěru, ţe války a vůbec válečné 

konflikty na půdě dané země, sniţují její ekonomický růst. (Tato proměnná má hodnotu 1, 

pokud je v rozporu jakéhokoliv typu na území dané země, jinak 0). Další kontrolní 

proměnnou je míra otevřenosti ekonomiky. Růst počtu obyvatel je do modelů zahrnutý, neboť 

Przeworski (2000) zjistil, ţe populační růst má negativní vliv na růst HDP na obyvatele. 

Stejně tak i celkový počet obyvatel, který má také negativní vliv na růst HDP, protoţe menší 

počet obyvatel má za příčinu vyšší míru růstu HDP na obyvatele a naopak.  

Regionální růst jako opět další kontrolní proměnná je zahrnutý z důvodu, ţe je zřejmé, 

ţe rychlý hospodářský růst jedné země můţe vyvolat silný hospodářský růst v okolních 

zemích. Ne vţdy tomu tak ale je. Investice jsou zde definovány jako skutečné hrubé domácí 

investice (soukromého i veřejného sektoru) jako procento HDP. Jak uţ bylo zmíněno, 

diktatury mají výhodu ve vyšší úrovni investic. Poslední proměnnou je vzdělání, coţ je 

standardní proměnná pouţívána ve většině ekonomických studií růstu. Jedná se o kumulativní 

roky vzdělání průměrné pracovní síly, (Antic, 2004). 

M. Antic svou studii rozdělil na období před rokem 1950, dále pak pro období 1951 – 

1990 a 1991 – 1999 a to kvůli odlišnosti kvality údajů pro zvolené období.  

Pro období 1500 – 1820 není moţné provádět nějaké srovnání ekonomické úspěšnosti 

demokracie nebo diktatury, neboť neexistovaly ţádné demokracie. Pro toto období je moţné 

pouze porovnat přibliţující se ekonomické výsledky diktatur, které moc dobré nebyly. 

V průměru byl roční růst HDP na obyvatele za období 1500 – 1820 asi jen 0,4 procent. 

Oproti tomu, během období 1820 – 1992, kdy se mnohé země staly demokraciemi, 

průměrné roční tempo růstu HDP na obyvatele pro celý svět bylo 30x vyšší (tedy 1,21 

procent). Samozřejmě, ţe toto zjištění nemusí znamenat, ţe diktátorské reţimy způsobily 

v období 1500 – 1820 stagnaci, tak stejně jako to neznamená, ţe demokratizace světa 

způsobila po roce 1820 ekonomický „boom“. Je moţné, ţe hospodářský růst způsobil 

demokratizaci zemí, nikoli naopak. 

Od roku 1820 měly tedy jak demokracie, tak diktatury vyšší tempa růstu HDP na 

obyvatele neţ v období 1500 – 1820. Proto je také moţné, ţe vědecký a technologický pokrok 

způsobily urychlení růstu v obou typech politických reţimů. Přesto hospodářské výsledky 

v období před rokem 1820 nepodporují hypotézu, ţe diktátorské reţimy umoţňují rychlejší 

ekonomický růst HDP na obyvatele neţ demokracie. Aţ v roce 1830 se objevila první 



moderní demokracie (USA) a proto od tohoto roku je moţné srovnávat ekonomické výsledky 

demokracií a diktatur. 

Příloha č. 1 ukazuje převahu silnějšího hospodářského růstu v demokraciích neţ 

v diktaturách v období 1820 – 1950. Dvacet jedna zemí ze třiceti, které změnily reţimy 

v tomto období, měly vyšší tempo hospodářského růstu v době, kdy byly demokracií a pouze 

devět zemí mělo rychlejší růst v období diktatury. Průměrná míra růstu HDP na obyvatele pro 

celý svět za období 1820 – 1950 je 0,92 procent, (Antic, 2004). 

Vzhledem k tomu, ţe dvacet pět zemí ze třiceti, které zaţily demokracii, měli 

průměrné míry HDP na obyvatele vyšší neţ světový průměr a tak lze dospět k závěru, ţe 

demokratické země byly v tomto období velmi úspěšné. Kromě toho pouze dvě země, které 

byly demokracií, měly negativní tempa růstu a to Španělsko (-3,22) a Indie (-2,34). Zřejmě 

proto, ţe Španělsko zaţilo občanskou válku během období demokracie a Indie zaţila násilí po 

dosaţení nezávislosti, (Antic 2004). Kromě toho demokracie v těchto dvou zemích trvala 

pouze krátkou dobu (ve Španělsku pět let a v Indii tři roky).  

Demokraciím se v období 1820 – 1950 dobře dařilo. V období 1830 – 1870 v USA 

rostla průměrná míra HDP na obyvatele o 1,3 procent ročně, zatímco ve stejném období 

v diktátorských zemích byla tato míra niţší neţ 0,6 procent za rok, (Antic, 2004). 

V příloze č. 2 můţeme vidět jak země, které byly po celé období 1820 – 1950 

diktaturami, měly horší hospodářské výsledky neţ země, které zaţily demokracii ve stejném 

časovém horizontu. 

Oproti období 1820 – 1950 se rozdíly mezi diktaturami a demokraciemi od roku 1951 

prohloubily. Zatímco diktaturám se podařilo zlepšit své výsledky spíše materiálně, 

demokraciím se zase podařilo zvýšit růst HDP na obyvatele zhruba o 5 procent za posledních 

padesát let. Během období 1951 – 1990 měly diktatury průměrný růst HDP na obyvatele 

oproti období 1820 – 1950 (0,9 procent) o 2 a více procent vyšší. Dalším ovlivňujícím 

faktorem je růst počtu obyvatel v diktaturách a úbytek počtu obyvatel v demokraciích. Bylo to 

dáno tím, ţe diktatury měly rychlejší růst populace neţ demokracie a také tím, ţe mnoho 

zemím se jejich proces demokratizace nepovedl, (Antic, 2004). 

Období 1991 – 1999 je velmi důleţité, neboť v právě v tomto období vzniklo mnoho 

prací a různých studií zabývajících se vlivem politických reţimu na hospodářský růst. 

Dokonce i autoři jako Przeworski, Gasiorowski a Kurzman nebo Werum a Burkhart čerpali 

z literatur napsaných zrovna v tomto období. Nicméně nejlepší období pro srovnávání 

demokracie a diktatury byl rok 1990, protoţe právě v této době mnoho zemí změnilo statut 

svého politického reţimu.   



Tato studie jednoznačně nedospěla k závěru, který politický reţim podporuje 

hospodářský růst, ale z dlouhodobého hlediska by měly být země demokraciemi neţ 

diktaturami. Země by však pro svůj lepší hospodářský růst měly podporovat investice a 

regionální ekonomické integrace, ekonomiky zemí by měly být otevřené vůči ostatním 

ekonomikám, země by se měly vyhýbat válkám nebo alespoň dělat vše proto, aby k nim 

nedocházelo aj., (Antic, 2004). 

I kdyţ je moţné srovnávat ekonomické výsledky na základě mnoha různých kritérií 

(růst HDP, inflace, produktivita atd.), růst HDP na obyvatele je nejvíce objektivní měření 

hospodářského úspěchu. Podle Przeworského (2000): „ … příjem je jednoduše nejlepší 

celkový ukazatel vybraných lidí, který si užívají ve svém životě.“, (Antic 2004). 

Samozřejmě, ţe modelů, jak zjistit, který reţim je efektivnější existuje mnohem víc. 

Například L. Filipová a R. Bednařík (2009) zahrnují do svého modelu i náboţenství. 

Vzdělanostní úroveň je totiţ ovlivněna ekonomickou úrovní ve společnosti, politickým 

reţimem a náboţenstvím. Náboţenství vţdycky hrálo a bude hrát důleţitou roli pro 

ustanovení priorit a hodnot ve společnosti a tak má významný vliv na politický reţim a tím 

pak na ekonomický růst. Navíc má náboţenství velkou přímou politickou sílu v zemích, které 

nejsou sekularizované nebo jen částečně. To se také týká dopadu vzdělávací úrovně na 

politický reţim a to je předpoklad, ţe více vzdělaných lidí dává přednost demokratickému 

politickému reţimu.  

Celkově Filipová a Bednařík (2009) ve své studii zkoumali dvě hypotézy. První z nich 

byla ta, ţe HDP na obyvatele je ovlivněn náboţenstvím a politickým reţimem a druhá 

hypotéza přepokládá, ţe existuje nějaká souvislost mezi HDP a vzděláním stejně jako mezi 

vzděláním a politickým reţimem. 

Země, které zkoumali, rozdělili do dvou skupin a to na základě čtyř proměnných: 

náboţenství, vzdělání, politický reţim a HDP na obyvatele. První skupina zahrnuje celkem 49 

zemí s celkovým počtem obyvatel 1,4 mld. a charakteristickými rysy, kterými jsou: průměrná 

doba vzdělání 14,5 let, průměrné HDP na obyvatele ve výši 16 413 dolarů, průměrná hodnota 

demokratického reţimu podle Polity IV
8
 na úrovni 5,8, dalšími znaky pak jsou, 100 % římsko 

– katolické země, 100 % protestantských zemí, 18,2 % pravoslavných zemí, 100 % 

ţidovských zemí (pouze Izrael), a 16,7 % buddhistických zemí. 

Ve druhé skupině se jednalo celkem o 61 zemí s celkovým počtem obyvatel 3,9 mld. a 

charakteristické rysy této skupiny jsou: průměrná doba vzdělání 9,9 let, průměrné HDP na 

                                                 
8
 Index Polity IV zkoumá průvodní vlastnosti demokracií a diktatur v řídících institucích. 



obyvatele ve výši 3 615 dolarů, průměrná hodnota nedemokratického reţimy podle Polity IV 

na úrovni -2,4, dále pak zahrnuje 100 % hinduistických zemí, 100 % muslimských zemí, 81,8 

% pravoslavných zemí, 100 % tradičním náboţenstvím převáţně v zemích Afriky, 83,8 % 

buddhistických zemí a 100 % konfuciánských zemí. 

Tato analýza nám ukazuje, ţe vyšší úroveň HDP a vzdělání je spojena 

s demokratickými politickými reţimy a hlavně římsko-katolickým, protestantským a 

ţidovským náboţenstvím. Naopak, nízká úroveň HDP a vzdělání se vyznačuje 

v autoritářských reţimech, ve kterých převaţuje islám a hinduismus, (Filipová, Bednařík, 

2009). 

Dá se předpokládat, ţe délka vzdělání v ekonomice je dána úrovní HDP a 

institucionálními faktory (hlavně typem politického reţimu a náboţenstvím). Politický reţim 

a náboţenství tvoří institucionální prostředí, které má vliv na chování jedinců a tak na 

ekonomické styky a ekonomický úspěch vyjádřený pomocí úrovně HDP. Úroveň HDP také 

poţaduje vzdělání a proto má více vyspělých ekonomik vyšší potřebu po vzdělání, coţ se 

vyjadřuje vyššími mzdami, které jsou spojené s vyšším vzděláním. Toto je faktor pro motivaci 

lidí více investovat do vzdělání a nabízet tak jejich lidský kapitál jako faktor ekonomického 

růstu. Proto má HDP vliv také na vzdělání a vzdělání má vliv na HDP, (Filipová, Bednařík, 

2009). 

Nejen HDP ale i politický reţim ovlivňuje míru vzdělání v dané zemi, neboť 

demokratické státy jsou spojené s vyšším vzděláním a také toto vyšší vzdělání podporují. 

Demokracie podporuje svobodu a také nezávislost a zodpovědnost za vlastní ţivot. Tyto 

aspekty pak podporují obchod a konkurenci, které jsou důleţité v západních demokratických 

systémech. Vyšší úroveň vzdělání a ekonomický vývoj má kladnou zpětnou vazbu na 

demokracii, neboť vzdělaný člověk poţaduje politickou účast a rovnost práv. 

Strach ze vzdělaných lidí je jedním z důvodů nízké úrovně vzdělání v autoritářských 

reţimech. V dnešní době ale není moţné popírat potřebu velkého mnoţství vysoce 

kvalifikovaných lidí pro úspěšný ekonomický vývoj. 

Studie Filipové a Bednaříka (2009) by se dala shrnout tímto způsobem: Ekonomická 

úroveň a růst země jsou dané lidským kapitálem, fyzickým kapitálem a technologickým 

pokrokem. Tento přístup je zaloţený na neoklasických podmínkách ekonomického růstu a 

tedy za předpokladu, ţe v ekonomice není ţádné omezení. Ovšem podmínky obchodu a 

chování jedinců ve společnosti jsou dány institucemi, které jsou stanové politickým reţimem. 

Úroveň vzdělání je ovlivněna ekonomickou úrovní, politickým reţimem a náboţenstvím. 

Politický reţim pak stanovuje instituce a přímo působí na rozsah, kvalitu a přístup ke 



vzdělání. Politický reţim je ovlivněn jak náboţenstvím, tak úrovní vzdělání. Vyšší HDP na 

obyvatele je spojený zase s technologickým pokrokem, coţ vytváří vyšší poptávku po 

vzdělanějších lidech. 

Tímto „problém“ se také zabývá R. Barro (1996). Jeho studie vychází, jako i jiné výše 

zmíněné studie, z neoklasické teorie růstu. Celkem do šetření zahrnul 100 zemí v období 1960 

– 1990. Barro zde rozšiřuje HDP na obyvatele ve stálém stavu o mnoho dalších proměnných. 

Těmito proměnnými jsou údaje o průměrné délce ţivota, údaje o průměrné délce vzdělávání 

muţů a ţen, údaje o porodnosti, velikost vládních výdajů apod.  

Barro ve své práci konstatuje, ţe pokud vláda zlepší prostředí pro podnikání, například 

tím, ţe sníţení náklady na regulaci, korupci a daně nebo posílí vlastnická práva, tempo 

hospodářského růstu se zvýší. 

Období, ve kterých zkoumal tempa růstu, rozdělil na tři části, 1965 – 1975, 1975 – 

1985 a 1985 – 1990. Nejdůleţitější proměnnou v této studii je míra demokracie, která je zde 

pouţita jako ukazatel politických práv. Tento ukazatel je klasifikován v rozmezí 1 – 7, kde 1 

znamená nejvyšší míru politických práv a 7 nejniţší míru politických práv. Tato klasifikace 

byla ale později převedena na klasifikaci podle K. Bollena, jehoţ rozmezí je od 0 do 1. 

Barro zjistil, ţe pokud jsou politická práva pouţita při nízké úrovni demokracie, vede 

to k pozitivnímu hospodářskému růstu. Avšak pokud se budou politická práva při střední 

úrovni demokracie (kolem hodnoty 0,5) zvyšovat, nemusí to mít na hospodářský růst 

pozitivní vliv. Důvodem toho můţe být např. zvyšování přerozdělování příjmů. 

Závěrem jeho práce by se dalo říct, ţe vyspělé, především západní země by měly více 

přispívat do sociální péče chudých národů vyváţením jejich ekonomického systému, jako 

např. práva k majetku a volné trhy, spíše neţ jejich politické systémy, které se typicky 

vyvíjely po dosaţení optimálních ţivotních úrovních, (Barro, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Analýza vlivu politických režimů na českou ekonomiku ve srovnání 

s Rakouskem od roku 1918 po současnost 

 

V roce 1918 se rozpadlo Rakousko – Uhersko (později R – U) a vznikly nástupnické 

státy, kterými byly Československo, Rakousko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Království 

Srbů, Chorvatů a Slovinců. Tento rok byl důleţitý mimo jiné i tím, ţe přinesl pokus o 

demokratizaci a také završením národotvorných a státotvorných procesů některých 

středoevropských států
9
. 

Demokratizace a konstitucionalismus
10

 v Československé republice byly jak 

hodnotově, tak institucionálně odlišné od tzv. habsburského monarchismu, který trval aţ do 

svrţení Rakousko – Uherska. Čeští „otcové zakladatelé“
11

 byli motivováni, právě díky 

symbióze demokracie a konstitucionalismu, aby se Československá republika stala vzorem 

středoevropské demokracie. Snaţili se o fixaci na západoevropské země (hlavně na Francii), 

plnili funkci zprostředkovatele o demokracii, o kterou usilovali Rumunsko a Jugoslávie a také 

se domnívali, ţe vytvoří určitý ideologický most mezi Východem (komunismem) a Západem 

(kapitalismem), (Balík, 2007). 

Nezávislý rakouský stát zpočátku čelil problémům z řad vlastních obyvatel, neboť 

právě oni nesouhlasili s jeho samostatnou existencí a to proto, ţe za optimální kulturně – 

politický rámec povaţovali Německo a jeho národnost. V listopadu roku 1918 bylo Rakousko 

vyhlášeno jako demokratická a republikánská forma státu, (Hloušek, 2008). 

 

3.1 Československo a Rakousko v období 1918 – 1938 

3.1.1 Československo v období „první“ a „druhé“ republiky 

Dědictvím Československa po habsburské monarchii bylo území (21 % celkové 

rozlohy R – U), obyvatelstvo (26 % celkové populace R – U) a také průmyslové kapacity, 

které tvořily 60 – 70 % celé monarchie. Trh ale tvořil pouhou třetinu celého dědictví, 

(Jakubec, 2008). 

Tzv. První republika vznikla 28. října 1918, coţ bylo na konci 1. světové války a tak 

se musela válečná výroba přeměnit na výrobu „mírovou“. Období 1918 – 1920 bylo obdobím 

poválečné lability hospodářství. Řešila se otázka nedostatku vlastních surovin, obtíţný a 

nákladný jejich následný dovoz a také vyčerpaná pracovní síla. 
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 Šlo především o Čechy, Poláky a Srby, kteří se povaţovali za vedoucí národy v mnohonárodnostních státech. 
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 Vláda lidu prostřednictvím ústavy. 

11
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Jelikoţ nebyl v nově vzniklé republice rozvinut systém odvodu daně z příjmů, cel a 

jiných poloţek, byl ve státní pokladně velký nedostatek finančních prostředků. Problémem 

bylo také to, ţe největší československé podniky měly své sídlo ve Vídni a Budapešti. Proto 

byl roku 1919 vydán tzv. nostrifikační zákon, který nařizoval, aby se sídla a hospodářská 

vedení těchto velkých podniků přemístila na území ČSR. S určitým časovým zpoţděním kvůli 

nastalým problémům v Rakousku a Maďarsku proběhlo přemístění úspěšně. Díky tomuto 

kroku nastal příliv peněz do státní pokladny a také se tato situace promítla do úrovně 

hospodářského růstu země. Nostrifikace se ale netýkala jen podniků, ale také bankovního a 

pojišťovacího sektoru. Přehled nostrifikace průmyslových a akciových podniků z roku 1928, 

jenţ je v tab. č. 3 (viz. Přílohy), nám ukazuje, ţe nejvíce nostrifikovaných podniků bylo 

z Rakouska a to i s největším akciovým kapitálem, (Jakubec, 2008). 

V letech 1921 – 1923 nastala v zemi krize, kdy se zastavil vzestupný trend průmyslové 

výroby. Tuto krizi ještě více prohloubila deflační politika vlády (došlo ke zhodnocení měny a 

určitým škrtům v sociální oblasti ekonomiky) v letech 1922 – 1923. V tomto období se také 

do hloubky projevily problémy poválečné výroby a velmi slabá konkurenceschopnost 

československého zboţí na zahraničních trzích. Přílivem levného amerického zboţí se situace 

ještě zhoršila. Nesnadné totiţ bylo, ţe předešlý široký trh habsburko – uherské monarchie 

nenutil podniky potýkat se s konkurencí, neboť byl dostačující pro všechny. Výrobci tak 

nemuseli příliš investovat do modernizace výroby nebo do nových technologií a byla 

zaručena celní ochrana trhu. Vznikem ČSR se výrobci a podniky dostali do takové situace, 

kdy mezinárodní dělba práce poţadovala, aby výrobci byli na vysoké kvalitativní úrovni a aby 

i se svými náklady byli konkurenceschopní.  

Tento poţadavek byl z prvopočátku velmi těţký a tak se prvořadým úkolem 

hospodářství země stal export především průmyslového zboţí. Československý stát také od 

roku 1919 podporoval elektrifikaci. Hospodářské konjunktury se československá ekonomika 

dočkala aţ v letech 1924 – 1929, (Geršlová, 2002). 

V roce 1929 ovšem došlo ke krachu na newyorské burze. Tím, jak docházelo 

k řetězovým reakcím, počínaje vybíráním vkladů občanů u bank a pojišťoven a konče 

vysokým růstem nezaměstnanosti, rostlo ze stran obyvatel přesvědčení, ţe liberální 

demokracie je prohnilá a neschopná. Tím, ţe lidé demokracii přestali důvěřovat, rostla obliba 

komunistických a fašistických myšlenek, neboť zrovna ony v tomto období slibovaly velkou 

změnu podmínek. Po USA a Německu bylo ČSR zasáhnuto krizí nejhlouběji. Nešlo jen o 

závislost na exportu zboţí ale především na opoţdění, díky kterému krize trvala delší dobu 

neţ v jiných zemích. Proto také docházelo k postupnému odlivu zahraničního kapitálu ze 



země a to omezovalo investice. Různí podnikatelé totiţ své zisky ukládali u zahraničních 

bank a tento kapitál pak v ČSR chyběl. 

Velkým překvapením bylo vydání tzv. zmocňovacího zákona roku 1933, kdy se 

jednalo o moţnost vlády zasahovat do hospodářské problematiky samostatně. Toto rozhodnutí 

mělo pozitivní dopady v bankovnictví, neboť nedocházelo k bankrotům a úvěrová soustava se 

stabilizovala, (Jakubec, 2008). 

Aţ roku 1936 nastal v ČSR pomalý hospodářský růst, který byl spojen s investicemi 

na obranyschopnost státu. Tento malý hospodářský růst byl však přerušen v roce 1938 

politickými událostmi, jakými byla částečná mobilizace v květnu 1938 a událostmi 

následujících po ní. 

V září roku 1938 byla éra tzv. Druhé československé republiky, která trvala pouze do 

března roku 1939. Touto událostí došlo k oslabení ekonomického potenciálu země. To, ţe 

představitelé ČSR upustili od demokratických tradic, bylo pouze pod nátlakem mezinárodní 

situace. Tuto formu státu, vzhledem k tomu, jak krátce trvala, je komplikované definovat. 

Nicméně se zpustila zásadní vnitropolitická transformace, která se vykazovala jako proces 

postupného opouštění od určitých standardů demokracie. 

Můţeme tedy říct, ţe reţimem druhé republiky byla tzv. autoritativní demokracie, 

která v sobě ale neměla zahrnovat prvky jako přílišný liberální charakter ekonomiky či 

přehnaná role politických stran. Jinak by se také mohl reţim druhé republiky jevit jako tzv. 

postdemokratický mobilizační autoritativní reţim. Tento název nám naznačuje, ţe ke změně 

reţimu došlo díky předchozímu selhání demokracie, (Balík, 2007). 

V tomto období Německo zabralo část území ČSR a v této oblasti byly soustředěné 

celé dvě pětiny průmyslové kapacity ČSR
12

. Ztrátou celé hnědouhelné a poloviny černouhelné 

těţby došlo k oslabení ekonomiky. Vzrostl podíl těţkého průmyslu na zbývajícím území ČSR 

a také se zvýšil podíl Slovenska na celkové produkci země (z 8 % na 11 %). Také došlo 

k významným kapitálovým přesunům v československém hospodářství. ČSR byla stále více 

závislá na Německu v důsledku odlivu zahraničního kapitálu. Stoupal československý dovoz 

a vývoz vůči Německu, z německé zbrojní konjunktury byly očekávány vysoké zisky a také 

se hledal cílový trh pro zemědělské přebytky, (Geršlová, 2002). 

Obchodní styky mezi pohraničím a vnitrozemím byly násilně rozděleny a převáţná 

část vnitrostátního obchodu se změnila na mezistátní obchod. České obyvatelstvo bylo nuceno 

odejít z pohraničí díky neustálému teroru ze stran Němců, kteří přebírali velké podniky do 
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svých rukou. Příliv českého obyvatelstva do vnitřní oblasti ČSR byl velkým problémem, 

neboť lidé neměli zaměstnání a byli bez domova. 

 

3.1.2  „Rakousko jako demokracie bez demokratů“ 

Jak uţ bylo řečeno, převáţná většina obyvatel Rakouska nesouhlasila s nastolením 

demokracie v zemi, neboť se vzhlíţela v sousedním Německu. Problémem také bylo to, ţe 

demokratická forma státu nebyla naplněna demokratickým obsahem v jistém slova smyslu, 

protoţe ţádná z tehdejších politických stran nebrala demokracii jako jednou moţnou a 

přijatelnou alternativu. 

Stejně jako ČSR tak i Republika Německé Rakousko se potýkala po svém 

samostatném vzniku s mnoha ekonomickými problémy. I kdyţ v případě Rakouska se jednalo 

o mnohem horší ekonomické problémy. V letech 1919 – 1920 se dosavadní ekonomická krize 

přelila v krizi v oblasti zaměstnanosti a sociální oblasti. Rakouské zemědělství bylo na pokraji 

zhroucení, neboť nedokázalo uspokojit základní potřeby obyvatel ve velkých městech a tak se 

nedostatek potravin stal politickým problémem. Chybělo taky značné mnoţství uhlí a 

rakouská ekonomika nebyla schopna jeho spotřebu pokrýt. 

Finanční zátěţ státní pokladny byla prohlubována zvyšováním nových poţadavků a 

opatřením sociálních demokratů v rámci podpory v nezaměstnanosti čí zkrácením pracovní 

doby na osm hodin denně apod. Celkově se státní finance Rakouska ocitly začátkem roku 

1922 na pokraji kolapsu, (Hloušek, 2008). 

Pomoc přišla právě roku 1922 díky zahraničních půjček na sanaci a konsolidaci 

veřejných financí a celé ekonomiky. Rakousko také přijalo novou měnu, čímţ chtělo sanaci 

podpořit. I přes zahraniční půjčky docházelo pouze k pozvolnému hospodářskému růstu 

rakouské ekonomiky. 

Aţ roku 1929 vzrostla ţivotní úroveň v Rakousku o 17 % oproti roku 1913 a přesáhla i 

ţivotní úroveň ostatních středoevropských zemí. Ovšem stejně jako ČSR tak i Rakousko 

pocítilo následky ekonomické krize v roce 1930. Důsledkem ekonomické krize byl pokles 

hrubého domácího produkt a opětovné zvýšení nezaměstnanosti. V oblasti finančnictví 

dopady krize nejvíce pocítila roku 1931vídeňská banka Credit-Anstal fűr Handel und 

Gewerbe. V této době také projektovala rakouská vláda celní unii s Německem, coţ odráţelo 

ekonomické problémy rakouské ekonomiky. V roce 1932 si Rakousko zajistilo další 

zahraniční půjčky a roku 1934 došlo k sanaci bankovního sektoru. Poté se obnovila jak 

finanční tak monetární stabilita. 



Roku 1933 padla prvorepubliková demokracie a na její místo nastoupil Dollfussův 

autoritativní politický reţim, díky kterému se rakouská nezávislost částečně stabilizovala. 

Tento autoritativní reţim hájil rakouskou státní samostatnost, kdy nejdříve došlo k navázání 

zahraničněpolitických vztahů s Itálií a později (jelikoţ to bylo nevyhnutelné) s Německem. 

V březnu roku 1938 došlo k násilnému připojení Rakouska k Německu. Otázkou 

zůstává, zda si tento anšlus
13

 rakouská společnost přála nebo byla jen obětí jako ostatní země, 

(Hloušek, 2008). 

 

3.1.3 Srovnání ČSR a Rakouska za období 1918 – 1938 

Značné ekonomické problémy jak Československa, tak Německého Rakouska, které 

nastaly po vzniku těchto samostatných demokratických států, byly s postupem času 

překonány. To, ţe byly obě země demokraciemi, nemělo na ekonomiku značný vliv, neboť 

obě země se musely vypořádat se špatnou situací, která vznikla rozpadem R – U. Tyto 

problémy nebyly ale na stejné úrovni těchto sledovaných zemí. V roce 1918 československá 

ekonomika pozvolna rostla namísto rakouské ekonomiky, která byla v troskách a nebýt 

zahraniční pomoci úplně by se zhroutila.  

V grafu č. 3.1 můţeme pozorovat vývoj meziročního tempa růstu HPD. Obě 

ekonomiky se zprvu vypořádaly s ekonomickými problémy po první světové válce. V grafu 

jde jasně vidět jak krize v letech 1922 – 1923 postihla Československo a Rakousko. Obě 

ekonomicky se ovšem z krize dostaly a dosahovaly příznivého růstu. Kromě let 1925 - 1926 

obě země dosahovaly hospodářské konjunktury. 

Po dopadu hospodářské krize ve 30. letech se obě ekonomiky propadly. Jelikoţ se do 

ČSR ekonomická krize dostala později, propad tempa růstu trval o něco déle neţ v Rakousku, 

které se s touto krizí vypořádalo celkem rychle. 

Špatná situace vyplývající z ekonomické krize vyústila v nespokojenost s demokracií 

v Rakousku a roku 1934 došlo k občanským nepokojům. Výměna politického reţimu vedla 

do roku 1938 k pozvolnému obnovení ekonomického růstu. Naopak v ČSR se propad 

průmyslové produkce podařilo vyřešit (ovšem paradoxně) zbrojením, čímţ došlo k obnově 

hospodářského růstu. 
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Graf. č. 3.1: Meziroční tempo růstu HDP (v %) za období 1918 – 1938 

Zdroj: Maddison A., Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 2008, vlastní výpočty. 

 

Graf č. 3.2: HDP na obyvatele (v $) za období 1918 - 1938 

Zdroj: Maddison A., Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 2008. 

 

Díky tomu, ţe Československo zdědilo po R – U 60 – 75 % trhu celé monarchie 

můţeme vidět, ţe HDP na obyvatele se vyvíjelo rostoucí tendencí. Stejnou tendenci růstu 

HDP na obyvatele mělo i Rakousko, i kdyţ převáţně vyšší (viz. Graf č. 3.2). Ekonomický růst 



v obou zemích narůstal aţ do začátku ekonomické krize z roku 1929, kde se obě ekonomiky 

propadly na úroveň z let 1923 – 1924. 

 

3.2 Československo a Rakousko v období 1939 – 1945 

3.2.1 Protektorát Čechy a Morava 

Začátkem března roku 1939 došlo k vytvoření samostatného státu Slovensko, 

k obsazení zbývajícího území ČSR hitlerovským Německem a k vyhlášení Protektorátu 

Čechy a Morava. Šlo o okupační zřízení, kdy se Morava a Čechy dostaly pod přímou 

zahraniční kontrolu hitlerovského Německa. Z hlediska státní formy se jednalo o aplikaci 

klasického totalitního reţimu, která se projevovala jak fyzickým tak psychickým terorem 

obyvatelstva, totální cenzurou, absolutním monopolem státu na kontrolu, vyuţití a výrobu 

prostředků ozbrojené moci. Jednalo se také o úplnou kontrolu státu nad ekonomikou, kdy se 

zavedlo válečné plánování a direktivní řízení kvůli snaze o co největší vyuţití lidských a 

surovinových zdrojů, (Balík, 2008). 

Tyto rysy, kterými se Protektorát Čechy a Morava vyznačoval, vedly k úplnému 

potlačení lidských práv a svobod a to i těch základních jako je např. ţivot. Obyvatelstvo bylo 

rozděleno do nerovných skupin a to na německé státní příslušníky a na druhořadé, jeţ měli 

protektorátní příslušnost. Lze zde hovořit o plné totalitarizaci české společnosti, aniţ by se 

opomíjela otázka řešení ţidovské či cikánské menšiny. 

Nedocházelo jen ke germanizaci obyvatelstva, ale také ke germanizaci hospodářství. 

Bylo zavedeno uţ zmíněné válečné řízení hospodářství, které mělo dané charakteristické rysy. 

Např. jedním z nich bylo autonomní rozhodování podniků (jak státních tak soukromých), 

které bylo dáno centrálním ekonomickým rozhodováním. Příkazy ze strany centra 

(německého či protektorátního) určovaly výrobní program podniků, docházelo k přídělům 

zakázek, paliv, polotovarů, surovin a také se jednalo o rozhodnutí budovat či likvidovat 

závody. Dalším rysem válečného plánování byla nedílná součást i rozhodování v řízení 

cenové a mzdové politiky. Cílem tohoto opatření bylo zajištění maximální odlišnosti mezi 

cenami a mzdami, neboť ceny byly určovány pro oficiální trh, který se vymezoval výši 

přídělů, a reálné mzdy díky růstu cen klesaly oproti nominálním mzdám, které rostly. Byl 

zaveden tedy přídělový systém, který byl zprvu určen pro základní potraviny a mýdlo, ale 

postupně se začal vztahovat na ostatní potraviny a průmyslové výrobky. Byla 

upřednostňována válečná výroba a tak byly pracovní síly rozmisťovány prostřednictvím 

pracovních úřadů, kdy se po roce 1939, kvůli vyhlášení pracovní povinnosti muţů od 16 do 



25 let, převáděly povinně obrovské skupiny zaměstnanců z jiných podniků. Válečného 

plánování se také týkal zahraniční obchod, který přestal plnit funkci navzájem výhodné 

výměny zboţí a byl zaveden povolovací systém při dovozu a vývozu zboţí a účinná devizová  

kontrola, (Jakubec, 2008). 

Mezi typické metody germanizace hospodářství se dají zařadit také personální zásahy, 

coţ umoţňovalo nacistům získat kontrolu i v takových podnicích, ve kterých se jim 

nepodařilo získat potřebnou kapitálovou účast. 

Asi největší akcí při rozdělování a přerozdělování majetku byla konfiskace ţidovského 

majetku ve prospěch Němců, jehoţ celková hodnota byla vyšší neţ 6 mld. Kč.  

Ať uţ rozvracením měny nebo strukturální deformací průmyslu směrem k těţkému 

průmyslu byla československá ekonomika zcela vyčerpaná. Také se ve vyčerpanosti 

československé ekonomiky projevil protektorátní dluh, který se v den osvobození vyšplhal aţ 

do výše 33,7 mld. korun, (Geršlová, 2002). 

 

3.2.2 Rakousko součástí nacistického Německa 

V březnu roku 1938 bylo Rakousko jako první země okupováno a o den později bylo 

na základě zmocňovacího zákona (z roku 1934) připojeno k Německu a stalo se tak jeho 

součástí. Název Rakousko měl být zrušen a země byla označena za „Východní marku“ a dá se 

říct, ţe od roku 1942 politický systém Rakouska přestal dočasně zcela existovat, (Hloušek, 

2008). 

Jelikoţ bylo Rakousko připojeno k Německu, stala se rakouská ekonomika součástí 

německé ekonomiky. Můţeme říct, ţe rakouská ekonomika byla stejně jako ČSR orientována 

na válečně řízené hospodářství a budování „velkoprostorového hospodářství“, (Průcha, 2003). 

 

3.2.3 Srovnání Rakouska a ČSR za období 1939 - 1945 

Neboť byla jak rakouská tak československá ekonomika prakticky součástí jiného 

hospodářství, porovnání (kvůli nedostatku údajů) na základě meziročního tempa růstu HDP a 

HDP na obyvatele nebylo moţné. Mohla bych ale konstatovat, ţe ekonomika ani jedné země 

neklesala. Obě země pokračovaly ve výrobě, i kdyţ se jednalo o zbrojení, a tak HDP na 

obyvatele např. v Rakousku aţ na malé výkyvy pozvolna rostlo
14

, jak můţeme vidět v tabulce 

č. 4 (viz. Přílohy). Horších výsledků se ekonomický růst zemí dočkal aţ po skončení války. 
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3.3 Československo a Rakousko v období 1945 – 1968 

3.3.1 Vývoj ČSR do počátku Pražského jara 

Po osvobození ČSR zjistilo, ţe jim druhá světová válka způsobila značné škody a 

obtíţe. To, jak se země bude dále politicky a hospodářsky vyvíjet určovali komunisté pod 

značkou SSSR. 

Budování pozice tzv. „mostu mezi Východem a Západem“ (zmíněno na začátku 

kapitoly) bylo ze strany tehdejšího prezidenta E. Beneše podceněno stalinskou politikou, která 

usilovala o ovládnutí a sovětizaci střední Evropy, (Jakubec, 2008). 

K rychlému obnovení činnosti důleţitých průmyslových podniků došlo díky malým 

škodám v československém hospodářství ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. OSN 

pro pomoc válkou zničeným spojeneckým zemí a UNRRA (United Nations Relief and 

Rehabilitation Administration) zrealizovaly mezinárodní poválečný plán obnovy, čímţ pak 

ČSR dosáhla své hospodářské obnovy. ČSR pomohl také Sovětský svaz, i kdyţ ne v tak velké 

míře, svými dodávkami potravin, surovin či obilí. Tato mezinárodní pomoc napomohla i 

k rychlé obnově zahraničního obchodu. 

Sovětský svaz však tlačil na ČSR a ta na nátlak odstoupila od deklarovaného souhlasu, 

který se vztahoval na přijetí tzv. Marshallova plánu
15

, jenţ posléze zásadně přispěl 

k poválečné obnově Evropy.  

Veřejnost pozitivně smýšlela s návrhy komunistů, kterými byly znárodnění a zavedení 

plánované ekonomiky, neboť měla na paměti ekonomické neúspěchy posledních deseti let 

první republiky, (Jakubec, 2008). 

Na základě Košického vládního programu
16

 došlo ke konfiskaci majetku Němců, 

Maďarů a různých kolaborantů a zrádců, pozemkové reformě a převedení ústředních 

průmyslových podniků, pojišťoven, úvěrového a peněţního systému a různých přírodních a 

energetických zdrojů pod státní kontrolu. V tomto programu byl totiţ, mimo jiné, zahrnut 

předpoklad vyššího stupně státních zásahů do ekonomiky neţ doposud, ovšem o znárodnění 

zde doslova řeč nebyla. Pozemková reforma se týkala konfiskace veškerého zemědělského 

majetku. Celkem se zkonfiskovalo zhruba asi 3 milióny ha zemědělské půdy, coţ 

představovalo celou jednu třetinu půdního fondu země, (Geršlová, 2002). 
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 Oficiální název byl Plán evropské obnovy; byl přijatý Kongresem 3. dubna 1948 s cílem organizovaně 

zabezpečit americké úsilí pomoci poválečné Evropě; v důsledku odmítnutí ze strany zemí východního bloku byl 

plán omezený jen na západní Evropu. 
16

 Byl označován za program národní a demokratické revoluce; schválen v roce 1945 a určoval zásady budoucí 

politiky. 



Znárodnění mělo dopad ve všech oblastech hospodářství, ať uţ se jednalo o velký a 

potravinářský průmysl nebo akciové banky a pojišťovny. V plném rozsahu pak byly 

znárodněny doly, hutě, plynárny, samostatné elektrárny, válcovny, cementárny, zbrojovky aj. 

Roku 1946 byl schválen poválečný dvouletý plán, neboť se všichni domnívali, ţe 

pokud se má ekonomika po válce obnovit, tak jen díky státním zásahům. Dvouletý plán měl 

za cíl dosáhnout takové úrovně průmyslové produkce jako před válkou. Obnova se také týkala 

měnové oblasti, která se potýkala s vyšší inflací, protoţe celkový objem oběţiva devětkrát 

převyšoval objem oběţiva před válkou a v oběhu byl velký počet různých měn
17

, i kdyţ 

jednotná měna (Kčs.) byla zavedena uţ v roce 1945. 

Po únorovém převratu
18

 roku 1948 vycházel hospodářský vývoj pouze z představ KSČ 

(Komunistická strana Československa), kdy byla nastolena komunistická diktatura, čímţ se 

zničil parlamentární demokratický systém a ČSR se stalo tzv. „sovětským satelitem“. 

Hospodářství této diktatury bylo zaloţeno na velitelském principu, neboť bylo militarizované, 

zpolitizované, centralizované a řízené byrokraty, jeţ byli jmenováni komunistickou stranou. 

V tomto smyslu se jednalo o centrálně řízené hospodářství, kde převaţuvalo státní a 

druţstevní vlastnictví, existovaly zde znatelné aktivní zásahy státu do řízení ekonomiky, 

uměle se tvořily ceny, plánovaly se investice a byly potlačeny úlohy trhu nebo dokonce 

docházelo k jeho celkové eliminaci. Prakticky do roku 1960 postupně zanikl i soukromý 

sektor, (Jakubec, 2008). 

„Jestliže k 1. únoru 1948 činil podíl znárodněného průmyslu 63 %, v květnu téhož 

roku dosáhl 94,1 %. Ke konci roku 1948, kdy bylo znárodnění v podstatě dokončeno, 

neexistovaly v Československu soukromé podniky s více než 20 zaměstnanci. Socialistický 

sektor se podílel 70 % na tvorbě národního důchodu, zbývajících 30 % vznikalo 

v malovýrobním sektoru a zejména v zemědělství.“, (Geršlová, 2002). 

Roku 1949 byl zaveden volný trh, kde převládaly výrazně vyšší ceny. Tím, ţe 

existoval tzv. dvojí trh, mělo dojít ke zrušení černého obchodu a ke zmenšení rozdílů mezi 

omezenou nabídkou na trhu a rostoucí tendencí příjmů obyvatel. Ve stejném roce byla 

zahájena první pětiletka (1949 – 1953), kdy se jednalo o základní program výstavby 

socialismu v Československu. Program obsahoval především strukturální změnu 

hospodářství, jeţ posilovala váhu těţkého průmyslu, především strojírenského průmyslu, a 

v oblasti zemědělství se jednalo o vyšší orientaci na ţivočišnou výrobu neţ rostlinnou.  
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 Maďarské pengö, protektorátní a slovenské koruny, říšské marky, předmnichovské mince aj.  
18

 Spíše se jednalo o revoluci (lidové povstání, kdy se usiluje o změnu politického systému) neţ převrat ( násilné 

svrţení legitimní vlády a převzetí politické moci v zemi). 



Začátkem roku 1949 také vznikla organizace Rada vzájemné hospodářské pomoci 

(RVHP), která měla celkem šest zakládajících členů včetně Československa. Šlo o spojení sil 

socialistických zemí proti kapitalistickým zemím a orientaci na ekonomickou nezávislost vůči 

západu. RVHP zajišťovalo dvoustranné obchodní smlouvy především se SSSR a posléze 

s ostatními zeměmi navzájem. 

Došlo ke kolektivizaci zemědělství, které zahrnovalo přesvědčení, ţe přednosti 

sovětského pojetí zemědělství jsou pro socialistickou přestavbu nejlepší. Tak byl roku 1949 

schválen zákon o jednotném zemědělském druţstvu (JZD). Charakteristickými předpoklady 

kolektivizace zemědělství bylo výrobní zemědělské druţstevnictví, vyuţívaly se přechodné 

typy druţstev, stát různými opatřeními urychloval kolektivizaci, apod. Vstup do JZD nebyl 

dobrovolný a v případě nesouhlasů rolníků se pouţívaly různé metody nátlaku, (Geršlová, 

2002). V letech 1955 – 1959 došlo k další kolektivizaci zemědělství, kdy socialistický sektor 

získal aţ 83 % půdy, (Jakubec, 2008). 

S plněním prvního pětiletého plánu se objevily i problémy jako nepruţný zahraniční 

obchod, ohromné investice do těţkého průmyslu, úpadek zemědělství či likvidace politických, 

vědeckých či kulturních elit. Proto mezi léty 1950 – 1951 došlo k některým úpravám, kdy se 

jednalo především o přemístění investic z těţkého průmyslu do spotřební výroby a 

zemědělství. Tyto investice byly později tak vysoké, ţe zničily hlavní cíle pětiletky. 

Roku 1953 byla zavedena měnová reforma, která byla vynucena díky inflačním 

tlakům, které se v ekonomice táhly uţ od válečného hospodářství. Reforma měla zrušit 

přídělový systém
19

, posílit korunu a následně ji připoutat k ruskému rublu. Díky této reformě 

došlo k částečné stabilizaci hospodářství, ale mnoho obyvatel přišlo o celoţivotní úspory, 

neboť výměnou za nové mince a bankovky za poměr 5 : 1 si lidé mohli vyměnit 300 korun, 

pokud ale měli více neţ 300, poměr se změnil na 50 : 1. Tento krok sice sníţil popularitu 

komunistické strany, ale dostavila se stabilizace ekonomiky. 

V období druhé pětiletky se zavedla tzv. Rozsypalova reforma. Základem reformy 

bylo decentralizovat ústřední řízení tak, ţe se odstranily hlavní správy na ministerstvech a 

podniky se začaly slučovat do tzv. výrobně hospodářských jednotek (VHJ). Významným 

krokem, který byl obsaţen v reformě, byla mzdová politika, která předpokládala, ţe reálné 

mzdy se budou zvyšovat sniţováním cen. Rozsypalova reforma se ovšem nedotáhla do konce 

a tak mezi roky 1961 – 1965 vznikla třetí pětiletka, která se ale po chvilce brzy zhroutila, 

(Geršlová, 2002). 
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 Potraviny, průmyslové výrobky a šaty se dávaly na příděl. 



V nové ústavě země bylo roku 1960 oficiální cestou oznámeno přejmenování 

Československé republiky za Československou socialistickou republiku (ČSSR). 

V šedesátých letech stoupala osobní spotřeba obyvatel a sociální a nemocenské 

pojištění bylo jedno z nejúplnějších v celé Evropě. Obnovily se úspory a obyvatelstvo tak 

mohlo nakupovat zboţí dlouhodobé spotřeby. Veřejnost neměla zájem o politické dění a 

z toho taky socialistický reţim těţil. Toto období se ale taky neobešlo bez reformy. Tzv. 

Šikova reforma v období čtvrté pětiletky znázorňovala pokus komunistického vedení o 

ekonomickou reformu. Tahle reforma se domáhala omezení přímých zásahů státu do 

ekonomiky a zvýšení účasti pracovníků v řízení podnikové sféry a to prostřednictvím rad 

pracujících. V polovině šedesátých let se objevil prostor pro dílčí obnovu soukromého 

podnikání. 

Všechna úsilí ovšem ztroskotala díky invazi vojsk Varšavské smlouvy roku 1968. 

Téhoţ roku také z Československé federace vznikly na základě ústavního zákona o 

československé federaci dva státy národnostního principu a to Česká socialistická republika a 

Slovenská socialistická republika, (Jakubec, 2008). 

 

3.3.2 Neutrální Rakousko 

V roce 1943 podle Moskevské deklarace se potvrdilo obnovení rakouské nezávislosti a 

anšlus byl prohlášen za neplatný od svého začátku. Otázkou je, zda se dá hovořit o 

nezávislosti, neboť rakouské území bylo rozděleno do čtyř pásem a stejně tak i hlavní město 

Vídeň, kde ještě existovalo páté mezinárodní pásmo. Podmínkou neutrality země bylo 

opuštění okupačních vojsk, ukončení okupace a navrácení plné suverenity. Tzv. Státní 

smlouva zaručovala ukončení okupace v Rakousku aţ v roce 1955. 

Po roce 1945 zůstala státní forma Rakouska stejná jako za první republiky, tedy 

parlamentární demokracie. Rakouska ekonomika se opět nacházela na samotném začátku, 

ovšem škody způsobené válkou byly nyní ale mnohem vyšší neţ po první světové válce. 

Hrozil nedostatek potravin a tak na výţivu obyvatel šlo celkem 30 % všech výdajů státního 

rozpočtu. Nacistická modernizace přešla na industriální ekonomiku, coţ bylo výhodou, neboť 

na ni rakouská ekonomika po roce 1945 bez problémů navázala. 

Rakousko zatěţovala, stejně jako v ČSR, vysoká míra inflace a černý trh, ve kterém 

byly ceny aţ 26krát vyšší neţ na oficiálním trhu. Roku 1947 došlo na měnovou reformu a 

došlo k upevnění rakouského šilinku. Můţeme říct, ţe vláda vytvářela prvky státního a 

organizovaného kapitalismu, (Hloušek, 2008). 



I v Rakousku docházelo ke znárodňování a tak mezi roky 1946 – 1947 bylo 

znárodněno aţ sedmdesát průmyslových podniků a tři největší banky. Začátkem padesátých 

let patřila pod státní sektor celá čtvrtina hodnoty ekonomické produkce. 

Mezinárodní pomoc se týkala i Rakouska. Ta významně napomohla obnově rakouské 

ekonomiky. Oproti ČSR, Rakousko souhlasilo s Marshallovým plánem a celkově mezi roky 

1945 – 1955 získalo ze zahraniční pomoci asi 1,6 miliardy amerických dolarů. V této době 

docházelo k ekonomickému rozvoji a ekonomické modernizaci, která souvisela se 

zlepšováním ţivotní úrovně země. 

Roku 1955 Rakousko vstoupilo do Organizace spojených národů (OSN) a poté 

odevzdalo přihlášku do Rady Evropy. V roce 1959 bylo Rakousko jedním ze zakládajících 

členů nové organizace EFTA (Evropská dohoda o volném obchodu), jeţ vstoupila v platnost 

roku 1960. 

Roku 1959 byl rakouský šilink směnitelný a později došlo k celkové stabilizaci měny. 

Rozmach rakouského ekonomického růstu byl dán rozkvětem průmyslu, zejména pak 

rozvojem stavebnictví a dalších. Docházelo také k ekonomické modernizaci, kdy se zdroje 

pro ekonomický růst čerpaly z mezinárodní spolupráce. Ve druhé polovině šedesátých let 

došlo k přesunům pracovních sil směrem k terciárnímu sektoru, (Hloušek, 2008). 

Cílem ekonomické politiky byla stimulace ekonomického růstu prostřednictvím 

státních zásahů a aktivní ovlivnění struktury ekonomiky, coţ podporovalo maximalizaci 

ekonomického růstu. 

 

3.3.3 Srovnání Rakouska a ČSSR za období 1945 – 1968 

Po druhé světové válce se obě země musely znovu odrazit ode dna (uţ podruhé). 

Názorně nám to naznačuje, v grafu č. 3.3, hodnota meziročního tempa růstu HDP Rakouska, 

která v roce 1945 dosahovala neuvěřitelných -58,7 %. 

Můţeme říct, ţe následný vývoj byl přiměřený, i kdyţ bylo Rakousko od roku 1955 

demokratickým státem a ČSR bylo okupováno sovětskou armádou. 

Rakousko se díky mezinárodní finanční pomoci odrazilo ode dna a jiţ od roku 1949 

bylo jeho HDP na obyvatele vyšší neţ v ČSR (viz. Graf č. 3.4). S postupem času se rozdíly 

hodnot HDP na obyvatele jen prohlubovaly. 

 

 

 



Graf č. 3.3: Meziroční tempo růstu HDP (v %) v období 1945 - 1968 
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Zroj: Maddison A., Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 2008, vlastní výpočty. 

 

Graf č. 3.4: HDP na obyvatele (v $) za období 1945 - 1968 
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Zdroj: Maddison A., Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 2008. 

 

 



3.4 Československo a Rakousko za období 1968 - 1989 

3.4.1 ČSSR a období politické normalizace 

Toto období je nazýváno tzv. „politickou normalizací“, kdy se jednalo o navrácení 

k normálním poměrům, tedy poměrům před reformním hnutím roku 1968. Byl vyhlášen 

konsolidační hospodářský program na dva roky. Charakteristickými rysy tohoto programu 

bylo posílení disciplíny, podpora exportu a následné posílení platební bilance zahraničního 

obchodu, rozšiřování bytové výstavby, upevňování úloh stranických orgánů při řízení 

hospodářství aj.  

Nově vzniklý reţim
20

 v ČSSR se začal označovat za reálný socialismus, čímţ bylo 

poukázáno na to, ţe „ani demokracie v politické oblasti, ani výsledky v hospodářské oblasti 

nemohou být ideální, situace je těžká a složitá a velkolepé cíle socialistické dokonalosti není 

možno realizovat v maximální šíři.“, (Geršlová, 2002). 

V letech 1971 – 1975 byl schválen pátý pětiletý plán, kde se většinu úkolů podařilo 

splnit, coţ se za celé období všech pětiletek povedlo pouze tomuto plánu. Šlo o převedení 

ekonomiky na intenzivní typ rozvoje, efektivnější výrobu, vyváţený růst různých oblastí 

ţivotní úrovně nebo o přiměřené tempo hospodářského růstu. V rámci pátého pětiletého plánu 

došlo k omezení v investiční politice a tak se stabilizoval hospodářský růst aţ do poloviny 

sedmdesátých let. 

Šestý pětiletý plán s sebou ovšem přinesl opět značné problémy. Jednalo se o záporný 

růst hrubého domácího důchodu, pasivní obchodní bilanci, zahraniční zadluţení, problémy 

zásobování vnitřního trhu, neměnná struktura čsl. průmyslu a nemluvě o zpomalování růstu 

ţivotní úrovně. Právě velikost ţivotní úrovně měla být hlavním pilířem důvěryhodnosti 

totalitního reţimu. 

Komunisté potlačovali nejrůznější kritiku socialistického reţimu a pouţívali na to 

jakékoliv formy, např. vyloučení z KSČ nebo zastrašování a tak se většina obyvatel o 

politické dění nezajímala a stáhla se do ústraní, (Jakubec, 2008). 

V osmdesátých letech se v čsl. ekonomice opoţděně projevily následky ropné krize. 

Na poklesu hrubého domácího produktu se projevila technologická zaostalost, rostoucí ceny 

dováţených surovin nebo dokonce vyčerpání zdrojů extenzivního růstu. V letech 1983 – 1984 

došlo v rámci sedmé pětiletky k obnovení hospodářského růstu, coţ se spojovalo 

s intenzifikací výroby, vyuţívání rezerv nebo lepší efektivností. 
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 Prakticky vzato se nejednalo o nový reţim, pořád šlo o socialismus. 



I v centrálně plánované ekonomice se objevovaly prvky šedé ekonomiky a bylo 

překvapivé, ţe stát proti této šedé ekonomice nijak nezasahoval, i kdyţ se stále více 

rozrůstala. Souviselo to s tolerancí vůči obyvatelstvu, neboť vznikl nástroj k uspokojování 

potřeb, které oficiální trh nemohl nabídnout. 

V období normalizace se rozrostla výstavba moderních bytů a rodinných domů a 

s celkovým počtem vystavěných bytů na tisíc obyvatel zaujímalo Československo první 

příčky na světě. S postupem času ovšem rychlost výstavby na českém území klesala a na 

slovenském dokonce stagnovala. 

Stále více se do povědomí veřejnosti dostávaly zprávy ze zahraničí v rámci 

turistického ruchu nebo médií, (Jakubec, 2008). 

Československá ekonomika byla jednou z nejlepší ekonomik sovětského bloku (vyjma 

NDR, kterému pomáhala Spolková republika Německo). Ovšem v polovině osmdesátých let 

se československá ekonomika, stejně jako ostatní východní ekonomiky, dostala do krize. Tu 

měl zachránit M. S. Gorbačov, který se pokusil o tzv. perestrojku. Mělo dojít k uvolnění 

mezinárodního napětí, čímţ mělo následně dojít ke sníţení vojenských výdajů, ke zvýšení 

výroby mobilizací technologických zdrojů a oţivení společnosti pomocí liberalizace, 

demokratizace a otevřenosti. 

Tento pokus ovšem roku 1989 selhal. Docházelo k zásobovací krizi, znovu se zavedl 

přídělový systém, začaly vznikat vlny stávek, coţ svědčilo o nespokojenosti a občanské 

odvaze ve městech, (Jakubec, 2008). 

K rozpadu komunistické diktatury a „sovětského satelitu“ v listopadu roku 1989 

v Československu došlo prostřednictvím „sametové revoluce“.                       

 

3.4.2 Demokratické Rakousko 

V sedmdesátých letech minulého století docházelo k orientaci na rozvoj sluţeb a 

techniky. Rostl stále více podíl střední třídy. V průběhu padesátých let ji tvořilo 30 % 

rakouské populace a na konci šedesátých let to bylo uţ více jak 60 % populace. Různé 

společenské postupy dopomohly k rozvinutí a ekonomickému vývoji v průběhu sedmdesátých 

let, (Hloušek, 2008). 

V malé míře ovlivnily ekonomický růst ropné šoky z let 1973 – 1974. Díky deficitního 

financování se podařilo udrţet vysoký hospodářský růst a to za nízké míry nezaměstnanosti. 

V rámci OECD bylo Rakousko označeno za vzor socioekonomické stability. Na konci 

sedmdesátých let došlo k poklesu ekonomické výkonnosti díky zadluţenosti země. Na 



začátku 80. let se začala růst míra nezaměstnanosti. Od poloviny osmdesátých let kromě 

neutrality země také dominovala ekonomická a bezpečnostní témata, která podporovala vstup 

Rakouska do EU. 17. července roku 1989 byla podána oficiální ţádost, (Hloušek, 2008). 

 

3.4.3 Srovnání ČSSR a Rakouska za období 1968 - 1989 

Tempo růstu ekonomiky bylo v druhé polovině razantně vyšší oproti první polovině. 

Dynamicky se rozvíjel průmysl chemický, polygrafický a sklářský a také se oţivila investiční 

aktivita a vzrostl podíl ušlechtilých paliv v palivoenergetické bilanci. Kladným faktorem pro 

československou ekonomiku byl trvalý vzestup zemědělské výroby. (Geršlová, 2002). 

Rozdíl tempa růstu byl mezi roky 1968 – 1974 dán příchodem vojsk Varšavské 

smlouvy do Československa a změnou ekonomické struktury. Dalo by se říct, ţe díky splnění 

úkolu v pátém pětiletém plánu se tempo růstu alespoň na čas dostalo na úroveň rakouské 

ekonomiky (viz. Graf č. 3.5). 

Obě země posléze postihly dopady ropných šoků z let 1973 a 1979. Od roku 1985 

rakouská ekonomika oproti československé rostla podstatně rychleji (aţ na malý odklon). 

 

Graf č. 3.5 : Meziroční tempa růstu HDP (v %) za období 1968 - 1989 

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1
9

6
8

1
9

6
9

1
9

7
0

1
9

7
1

1
9

7
2

1
9

7
3

1
9

7
4

1
9

7
5

1
9

7
6

1
9

7
7

1
9

7
8

1
9

7
9

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

Rakousko

ČSSR

Zdroj: Maddison A., Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 2008, vlastní výpočty. 

 

Pozoruhodný je rozdíl ve vývoji tempa růstu HDP od roku 1988, kdy můţeme 

vypozorovat rozdílný odklon obou zemí. Rakouská ekonomika rostla, zatímco československá 



ekonomika se dostala do kontrakce. Následný politický rozvrat v ČSSR určitě tempu růstu 

HDP nepomohl. 

Rozdílná tendence vývoje obou ekonomiky je patrná i v grafu č. 3.6, kde se rozdíly 

v ţivotní úrovni v ekonomice prohlubovaly. 

 

Graf č. 3.6 : HDP na obyvatele (v $) za období 1968 - 1989 
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    Zdroj: Maddison A., Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 2008. 

 

3.5 Československo a Rakousko v období 1989 po současnost 

3.5.1 Ekonomická transformace Československa a vznik České republiky 

Československo mělo po „sametové revoluci“ oproti ostatním postkomunistickým 

zemím příznivé makroekonomické podmínky, kdy se jednalo o vyrovnaný státní rozpočet, 

nízký zahraniční dluh, vysoká ţivotní úroveň obyvatelstva aj. Ovšem fungovala zde i 

neexistence soukromého podnikání, průmysl byl značně zdeformován (orientace na těţký 

průmysl) a převáţně neexistoval i sektor sluţeb. Rozdíly v ekonomice se také nacházely 

v české a slovenské části, neboť slovenský průmysl byl orientován převáţně na zbrojařství a 

měl slabou infrastrukturu oproti české části. 

V roce 1990 se začaly vést debaty o podobě reformy a převáţně o její rychlosti
21

. 

V témţe roce byl přijat Scénář ekonomické reformy, který představoval šokovou terapii a 

jednalo se o okamţitou liberalizaci cen, zahraničního obchodu, stabilizaci inflace, poté 

rychlou privatizaci, (Štěpánek, 2009). 

                                                 
21

 Zda provést reformy formou šokové terapie (rychle a razantně) nebo gradualistickým způsobem (pomalu). 



Liberalizace cen proběhla prostřednictvím trţních cen, odstraněním cenových 

subvencí, zavedením soukromého podnikání a zavedením vnitřní konvertibility měny, čímţ se 

vytvořilo konkurenční prostředí. 

Stabilizace se týkala hlavně inflace, kdy šlo o udrţení úrovně inflace pod kontrolou. 

Rizikem totiţ mohlo být nedostatkové zboţí na trhu, monopolní struktura ekonomiky nebo 

deficit platební bilance, které mohly způsobit inflační spirálu. Řešením stabilizace byla 

rozpočtová a měnová restrikce, regulace cen nebo ukotvení měnového kurzu. 

Dalším krokem transformace byla privatizace, která byla nutná kvůli neefektivním 

alokacím výrobních faktorů, špatné industrializací. Podniky se financovaly ze státního 

rozpočtu (vznikaly deficity SR), existovala špatná zkušenost se státním vlastnictvím a byla 

nutná změna vlastníka některých podniků. Privatizační proces byl od začátku pod kontrolou 

státu a byl regulovaný privatizačními zákony. 

V letech 1991 – 1993 proběhla malá privatizace, která se týkala malý podniků a 

provozoven a probíhala formou aukcí, z nichţ se vybralo celkem 45 miliard korun. Poté 

následovala velká privatizace, která zahrnovala střední a velké průmyslové podniky. Tato 

forma privatizace probíhala formou kupónů, přímým prodejem nebo výběrovým řízením. 

Dále tak následovala restituce, kdy se jednalo o navrácení znárodněného majetku po 

komunistickém převratu v roce 1948 původním vlastníkům nebo jejich dědicům. Také došlo 

k převodu historického nebo nezbytného majetku do vlastnictví obcí a měst, (Štěpánek, 2009). 

V listopadu roku 1992 byl schválen návrh zákona o způsobu zániku Československé 

federativní republiky a k 31. prosinci roku 1992 přestal existovat. Tak 1. ledna 1993 vznikla 

Česká republika, (Geršlová, 2002). 

Vznikla řada ekonomických úkolů, které bylo nutno vyřešit. Hlavními úkoly bylo 

udrţení nízké míry inflace, vyváţený státní rozpočet a rovnováţné vnější ekonomické vztahy. 

V oblasti financí se vláda snaţila sniţovat a zjednodušovat daňové zatíţení, sníţit a později 

úplně zrušit dotace ztrátovým podnikům nebo sniţovat podíl veřejných financí na hrubém 

domácím produktu. Do roku 1997 byl vyrovnaný státní rozpočet. Ovšem v roce 1997 se 

zastavil ekonomický růst a docházelo k výpadkům daňových příjmů a státní rozpočet se stal 

schodkovým. Od roku 1998 byl pak státní rozpočet záměrně konstruován deficitně, 

(Štěpánek, 2009). 

 V roce 1993 došlo ke zrušení federální měny a ke vzniku nové české měny. V roce 

1997 pak došlo k hospodářské recesi, která vedla k odlivu značné části kapitálu ze země. 

V oblasti zahraničního obchodu se po rozpadu RVHP český trh orientoval na západní země, 



došlo k trvalému růstu dovozů z ostatních zemí s tranzitivní ekonomikou (např. Čínou) a míra 

ekonomické otevřenosti byla na 70 %, (Štěpánek, 2009). 

Roku 1999 vstoupila Česká republika do NATO (Atlantská mezinárodní vojenská 

organizace) a v roce 2004 pak do EU (Evropská unie).  

Vývoj ekonomiky byl po roce 2000 celkem rovnoměrný. Vstupem do EU se české 

ekonomice otevřely nové moţnosti, jako přísun zahraničního kapitálu, nové podmínky pro 

obyvatele a trh. 

V posledních letech ovšem ekonomiku trápí vysoké deficity státního rozpočtu, vysoké 

daňové zatíţení a dominantní podíl mandatorních výdajů na státním rozpočtu. Tyto problémy 

se zatím pokusila vláda řešit reformou veřejných financí v oblasti daní, zdravotnictví, sociální 

oblasti a důchodové oblasti, (Štěpánek, 2009). 

 

3.5.2 Ekonomika Rakouska 

V roce 1994 obyvatelstvo souhlasilo se vstupem do EU v referendu a roku 1995 tak 

Rakousko vstoupilo do Evropské unie. V roce 2004 bylo Rakousko jednou z nejbohatších 

zemí Evropské unie. V roce 1999 pak zavedlo jako jedna z jedenácti zemí jednotnou měnu 

euro. 

Rozhodujícím podílem národnímu hospodářství dominuje sektor sluţeb, ale ani 

výrobní průmysl nestojí v pozadí. Dnes má Rakousko jednu z nejniţších nezaměstnaností. 

Paradoxem je, ţe právě nezaměstnanost byla v předchozích obdobích pro Rakousko velkým 

problémem. 

 

3.5.3 Srovnání ČR a Rakouska za období 1989 po současnost 

Z grafu č. 3.7 pozorujeme, jak se česká ekonomika vypořádala s rozpadem 

komunistické diktatury. Růst v letech 1993 – 1994 byl dán růstem peněţní zásoby a tak v roce 

1994 – 1995 došlo k obnově hospodářského růstu a hospodářské expanzi. Následný propad 

české ekonomiky byl dán ekonomickou krizí z Asie, díky které došlo k odlivu zahraničního 

kapitálu. 

Rakouská ekonomika se vyvíjela poměrně rovnoměrně oproti předchozímu období. 

V grafu č. 3.8 se nachází porovnání HDP na obyvatele a opět můţeme vidět rozdíly mezi 

oběma ekonomikami. Tento rozdíl uţ se však dále nezvyšuje. 

 

 



Graf č. 3.7: Meziroční tempo růstu HDP (v %) za období 1989 po současnost 
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Zdroj: Maddison A., Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 2008, vlastní výpočty. 

 

Graf č. 3.8 : HDP na obyvatele (v $) za období 1989 po současnost 
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3.6 Celkové srovnání ČSR a Rakouska od roku 1918 po současnost 

Kaţdá země zpustošená válkou se po jejím skončení musí vypořádat s mnohými 

problémy, ať uţ se jedná o ekonomické, kulturní, politické či jiné problémy. Jak uţ bylo 

zmíněno na začátku kapitoly, čeští představitelé se po první světové válce snaţili o symbiózu 

mezi demokracií a konstitucionalismem, čímţ se ČSR mohla stát vzorem středoevropské 

demokracie. 

Stát se tak mohlo, neboť se čsl. ekonomika vyvíjela opravdu dobře, vyjma dopady 

celosvětové hospodářské krize. Ale i z této hospodářské krize se ČSR dokázala vymanit. 

Paradoxem ovšem je, ţe důsledkem ekonomického růstu, po prudkých poklesech průmyslové 

výroby zapříčiněných hospodářskou krizí, bylo zbrojení. ČSR měla strach ze stále sílící moci 

sousedního Německa. Tento strach byl oprávněný a hrozby se naplnily, kdyţ ČSR upadla 

v nemilost díky Mnichovskému diktátu a později se stala Protektorátem Čechy a Morava. 

V tomto období ekonomika nestagnovala a ani neklesala. Naopak se dá říct, ţe dokonce i 

pozvolna rostla (viz. Graf č. 3.9). Tento pozvolný růst byl dán vyuţitím mnoha odvětví, 

jakými byl například chemický průmysl nebo oděvní průmysl. Nebyly to ovšem ţádné klady. 

Československá ekonomika byla podstatně ovlivněna na řadu dalších let válečnou 

ekonomikou, odtrţením Slovenska nebo zabráním značné části českého území. 

Válečná ekonomika s sebou přinesla hodně záporných důsledků jako třeba inflaci, růst 

státního dluhu, nucené kapitálové transakce, pokles reálných mezd a důchodů nebo 

zabavování zlata a zlatých zásob, (Jakubec, 2008). Můţeme tedy říct, ţe většina odvětví 

průmyslu byla zaměřena na válečnou výrobu nebo byla zastavena. 

Rakouska ekonomika na tom bylo v daném období podobně. Vycházela ze stejných 

základů jako ČSR. Ačkoliv se vyvíjela rakouská ekonomika dokonce lépe neţ čsl. ekonomika 

po ekonomickém poklesu došlo k v nespokojenosti s demokracií a roku 1934 došlo 

k občanským nepokojům. Roku 1938 se změnil politický reţim, který vedl k pozvolnému 

hospodářskému růstu.  Také v Rakousku v průběhu druhé světové války měl ekonomický růst 

vzestupnou tendenci a také díky zbrojení. V tomto období ale Rakousko nebylo samostatnou 

republikou, neboť bylo díky anšlusu připojeno k Německu. 

Po skončení druhé světové války nastaly v obou zemích stejné situace jako při jejich 

vzniku. Obě se musely znova odrazit ode dna, coţ se jim povedlo díky mezinárodní pomoci. 

ČSR se ale začala ubírat východním směrem a Rakousko západním směrem. Dokazuje to také 

to, ţe Rakousku se vrátila jeho nezávislost v roce 1955, zatímco ČSR se stalo 

Československou socialistickou republikou, která byla pod diktaturou Sovětského svazu. 

Rozdíly můţeme vypozorovat v grafu č. 3.9, kde vidíme jasně se prohlubující rozdíly v HDP 



na obyvatele za jednotlivé země aţ do roku 1989. Toho roku došlo k revoluci a zhroucení 

diktatury v ČSR a následné nastolení demokracie. 

Je otázkou, zda by byl vývoj ekonomiky ČSR stejné nebo podobný jako vývoj 

ekonomiky Rakouska, kdyby bylo ČSR demokracií. Pokud byly země demokraciemi, měly 

příznivé ekonomické růsty, které ovšem ovlivňovaly různé hospodářské krize. Pokud byly 

země pod nadvládou Německa, také ekonomiky rostly, ale určitě ne tak, jak by mohly růst 

nebýt diktatury fašismu a válečného řízení hospodářství. 

Následný „boom“ ekonomického růstu v Rakousku naznačuje, ţe trţní ekonomika má 

na rozvoj hospodářství určitě příznivější vliv neţ centrálně řízená ekonomika. V osmdesátých 

letech se začalo hovořit o přestavbě a demokratizaci, coţ naznačovalo, ţe diktatura 

Sovětského svazu nebude trvat věčně. Tak se taky stalo a po sametové revoluci a určitém 

přechodném obdobím vznikla demokratická Česká republika, která se svým nynějším 

vzestupnějším růstem HDP na obyvatele přibliţuje rakouské hranici. 

 

 

Graf č. 3.9: Celkové srovnání HDP na obyvatele (v $) od roku 1918 po současnost 
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Zdroj: Maddison A., Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 2008. 
Poznámka: Pro období 1938 – 1947 v ČSR nejsou data přesná. 

 

 

 

 



Závěr 

Uţ v devatenáctém století se hovořilo o vzájemném vztahu mezi bohatstvím a 

demokracií. Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat vliv politických reţimů na 

ekonomický rozvoj v České republice a Rakousku od roku 1918 po současnost.  

To, jestli existuje obecně pozitivní či negativní vztah mezi demokracií a 

hospodářským růstem, jsem se snaţila nastínit uţ v druhé kapitole. Většina zmíněných studií 

vychází z neoklasického modelu růstu. Ze závěrů studií S. P. Huntingtona či R. J. Baara 

vyplývá, ţe demokracie opravdu vede k hospodářskému růstu. Demokracie totiţ dohlíţí na 

dodrţování zákonů a práv. Je také obecně známo, ţe pokud země jednou demokracii zaţila, 

její průběh zůstane v povědomí obyvatel, kteří většinou s autokratickými reţimy nesouhlasí. 

Tento nesouhlas je dán mnohými faktory, které ovlivňují např. ekonomiku země, ţivotní 

úroveň obyvatel nebo dokonce samotné dodrţování lidských práv. 

Pokud bych měla vymezit nejdůleţitější politické momenty ve vývoji obou zemí, které 

ovlivnily jejich ekonomiku, jednalo by se o samostatný vznik obou zemí v roce 1918, pád 

demokracie v Rakousku roku 1933, Mnichovská dohoda a anšlus Rakouska roku 1938, vznik 

Protektorátu Čechy a Morava roku 1939, konec druhé světové války roku 1945, únorový 

převrat roku 1948, vyhlášení nezávislosti Rakouska v roce 1955, vpád vojsk Varšavské 

smlouvy do ČSR v roce 1968, sametová revoluce a pád sovětské diktatury roku 1989 a vznik 

České republiky v roce 1993. 

Během prvních dvanácti let existence Československa i Rakouska byl vývoj 

ekonomiky těchto zemí velmi podobný. Závaţnější ekonomické problémy nastaly počátkem 

30. let 20. století, kdy tyto ekonomiky zasáhla světová hospodářská krize. Díky této krize se 

průmyslová výroba obou zemí prudce propadla.  Následný československý hospodářský růst 

byl přibliţně od roku 1935 zapříčiněn zbrojením proti sousednímu Německu. Naopak po 

ekonomickém poklesu v Rakousku, který nastal díky hospodářské krizi, došlo 

k nespokojenosti s demokracií a roku 1933 došlo k občanským nepokojům, které měly za 

výsledek změnu politického reţimu v roce 1938.  

V průběhu druhé světové války měl hospodářský růst obou zemí vzestupnou tendenci 

díky válečnému hospodářství. Ovšem po skončení druhé světové války se obě ekonomiky 

propadly. K následné hospodářské obnově došlo díky mezinárodní pomoci. K rozdílnému 

vývoji československé a rakouské ekonomiky začalo docházet v průběhu 50. let 20. století, 

kdy Rakousko získalo zpět svou nezávislost a Československo se stalo socialistickou 

republikou, jeţ byla ovlivňována diktaturou Sovětského svazu. 



Následný „boom“ ekonomického růstu v Rakousku naznačuje, ţe trţní ekonomika má 

na rozvoj hospodářství určitě příznivější vliv neţ centrálně řízená ekonomika. V osmdesátých 

letech se začalo v ČSR hovořit o přestavbě a demokratizaci, coţ naznačovalo, ţe diktatura 

Sovětského svazu nebude trvat věčně. Rozdíly mezi oběma ekonomikami se prohlubovaly aţ 

do roku 1989. Toho roku došlo v ČSR k sametové revoluci a ke zhroucení sovětské diktatury. 

Pokud byly země demokraciemi, měly příznivé ekonomické růsty, které ovšem 

ovlivňovaly různé hospodářské krize, neboť demokracie jsou vnějším ekonomickým šokům 

více vystaveny neţ uzavřené ekonomiky diktatur. Pokud byly země pod nadvládou Německa, 

také ekonomiky rostly, ale určitě ne tak, jak by mohly růst nebýt diktatury fašismu a 

válečného řízení hospodářství. Negativní dopad válečné ekonomiky se projevil v obou zemích 

po skončení druhé světové války, kdy došlo k významnému poklesu ekonomického růstu. 

Následný vývoj obou ekonomik poukázal na rozdílnost mezi trţním a centrálně 

plánovaným hospodářstvím. Koncem 80. let 20. století rostly dynamiky vývoje společnosti, 

na něţ nebyly mechanismy socialistického reţimu schopny správně reagovat. A tak po 

sametové revoluci, zhroucení sovětské diktatury a po určitém přechodném období vznikla 

demokratická Česká republika, která se svým nynějším vzestupnějším růstem HDP na 

obyvatele přibliţuje rakouské hranici. 

V současné době je Rakousko jedna z nejbohatších zemí EU a Česká republika je 

druhou (po Slovinsku) nejrozvinutější ekonomikou postkomunistických zemí a vlastně všech 

zemí středovýchodní Evropy. 

Téma této bakalářské práce bylo pro mě opravdu velmi zajímavé. Díky roku 1933 

jsem zjistila, ţe nejen politický reţim ovlivňuje ekonomický růst země, ale i ekonomický růst 

sám můţe ovlivnit politický reţim. Názorným příkladem je uţ zmíněný pád demokracie 

v Rakousku, který byl dán nezvládnutím důsledků hospodářské krize. Podobná situace taky 

podle mého názoru nastala i v roce 1989 v Československu. 

Myslím si, ţe proti Mnichovskému diktátu se ČSR nemohlo bránit stejně jako 

Rakousko, které se nemohlo bránit násilnému anšlusu. Tedy popravdě, země se mohly bránit, 

ale za výsledek by to mělo vysoké ztráty na ţivotech, nehovoře o celkové moţné prohře. 

Také věřím tomu, ţe kdyby zůstala Československá republika po druhé světové válce 

nezávislým a demokratickým státem stejně jako Rakousko, její vývoj by byl na podstatně 

vyšší úrovni.  

 

 

 


