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Úvod 

S pojmem korupce se v posledních letech setkáváme stále častěji, ať už v médiích, 

vyjádřeních politiků či při veřejných prezentacích výsledků různých průzkumů. Je 

považována za jeden ze závažných celosvětových problémů, který je nutné řešit. Tento jev 

provází lidstvo v mnoha podobách od nepaměti a chápání korupce a její závažnosti je 

významně ovlivněno kulturou, prostředím, ve kterém lidé žijí a hodnotami, které vyznávají.  

Zmíněnému fenoménu je v České republice věnována větší pozornost již několik let, i 

když není ničím novým. Své kořeny má korupce, někdy také označována jako úplatkářství, 

v daleké historii. První zmínky o boji proti korupci a protikorupčních opatřeních zmiňoval již 

Chammurapiho zákoník ze slavné Starobabylonské říše, antické Řecko, starověká Indie i 

Římská říše byly proslulé prodejem nejen úřednických hodností, ale dokonce císařské koruny. 

Můžeme tedy konstatovat, že korupci lze historicky zařadit do doby prvních rozvinutějších 

státních útvarů. 

Jedním z důvodů, proč se u nás o korupci tolik nemluvilo, je ten, že socialistický 

režim neměl příliš zájem se tímto problémem zabývat, přestože korupce byla nedílnou 

součástí  systému. Po roce 1989 bylo nutné řešit otázky týkající se ekonomické transformace, 

která se s problematikou korupce také potýkala. Větší pozornost byla věnována 

makroekonomickým veličinám, liberalizaci trhu, privatizaci a restrukturalizaci, zatímco  

institucionální otázka transformace, s níž je korupce úzce spojena, měla být řešena později. 

Transparency International zveřejňuje Index vnímání korupce (CPI1) od roku 1995 

také pro Českou republiku a nutno říci, že její postavení v žebříčku ani dosahovaná hodnota 

indexu nejsou příliš lichotivé. Lze však korupci měřit? Která definice je nejvýstižnější? Má 

pouze negativní důsledky na ekonomiku a existuje vztah mezi ekonomickým růstem a 

korupcí? Jaké jsou příčiny jejího výskytu? Na většinu otázek se dílčím způsobem pokoušela 

odpovědět řada studií a odborných článků, převážně však zahraničních. 

Problematika korupce je stále velmi aktuální. Neustále se setkáváme s novými 

studiemi zabývajícími se tímto tématem. Jak již bylo řečeno, v České republice je pravidelně 

zveřejňován index vnímání korupce CPI, ale dalším ukazatelům již taková pozornost 

věnována není a rozsáhlejší studie věnující se korupci u nás stále chybí. Prakticky jedinou 

institucí, která v této oblasti vyvíjí viditelnou činnost, je již zmíněná Transparency 

                                                 
1 Tento index není jediný, který slouží k měření vnímání korupce, ale je zřejmě nejznámější. 
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International ČR, a to i přesto, že postavení České republiky v žebříčcích hodnotících 

korupční prostředí není právě nejlepší, ať už ve srovnání s dalšími zeměmi Evropské unie či 

ve světě. Téměř notorickým tématem je problematika korupce v předvolebním boji českých 

politických stran, což eskalovalo zejména v letošním volebním období (2010) v České 

republice. 

Prvním základním problémem, který v souvislosti s korupcí vyvstává, je její definice. 

Různé národy, kultury, mezinárodní organizace, ale také společenské vědy se na korupci 

dívají a vnímají ji různě. S tím také souvisí problematika měření a panují různé názory na vliv 

korupce na ekonomické veličiny, jako je zejména ekonomický růst. Obecně se tvrdí, že čím je 

korupce vyšší, tím nižší je ekonomický růst. 

Většina lidí spojuje  korupci pouze s úplatkářstvím a závažnost tohoto problému 

posuzují na základě svých vlastních zkušeností. V posledních letech nabývají na významu 

studie renomovaných agentur zabývající se podnikatelským prostředím, zvláště pak jejich 

srovnáním v rámci Evropské unie. Česká republika má z pohledu těchto analýz nepříliš 

lichotivé postavení, horší situace je pouze v Maďarsku a Polsku (nově také v Rumunsku a 

Bulharsku), naopak lépe je na tom např. Slovensko. Důvodem k nespokojenosti nejen 

zahraničních investorů ale také domácích podnikatelů jsou daňové disproporce, složitost a 

nepřehlednost daňového systému nebo např. zdlouhavá práce justice. Zároveň je v těchto 

studiích věnována pozornost také korupčnímu prostředí jednotlivých zemí. Ač se objevují 

názory, že korupční prostředí může být pro velké firmy výhodné, obecně lze konstatovat, že 

důsledky korupce jsou negativní, a to nejen v podnikatelském prostředí ale v celé ekonomice. 
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1 Cíle, metody a struktura práce 

1.1 Cíle práce a použité metody 

Práce je vedena snahou vytvořit komplexní materiál o korupci se zaměřením na 

Českou republiku a komparaci se zeměmi OECD, k nimž bude přiřazeno ještě Slovinsko (dále 

bude tedy celá skupina označována jako OECD). Primárním cílem této práce je prokázat či 

vyvrátit negativní vztah mezi korupcí a ekonomickou výkonností v  zemích OECD 

integrováním korupce do růstových modelů. Sekundárním pak nalézt exaktní vysvětlující 

proměnné pro korupci. Těmto cílům odpovídá část teoretická, ve které jsou vymezeny a 

komparovány různé definice korupce, způsoby jejího měření, typy, příčiny a důsledky 

korupčního jednání a v neposlední řadě jsou zde stručně představeny teorie růstu, které budou 

použity v empirické části práce. 

Při psaní jakékoliv vědecké práce je jedním z důležitých kroků správné stanovení 

metodologie, kterou je možno používat. Nejinak je tomu také v oblasti zkoumání korupce a 

jejího vztahu k ekonomickému růstu. Níže jsou stručně popsány metody, které budou v práci 

využity s důrazem na metodu indukce, která bude sloužit ke stanovení definice korupce. Právě 

tato oblast se při zkoumání korupce jeví jako problematická. 

 Metodologie je vědní disciplína, která studuje tvorbu a aplikaci metod. V literatuře se 

s tímto pojmem setkáme ve dvojím významu. V rámci této práce bude na metodologii 

nahlíženo jako na teorii metod, konkrétně jako na metodologii vědy. 

 Dle jednoho z autorů, který se metodologií vědy zabývá, je metoda „…v 

nejobecnějším smyslu způsob či postup, jímž se od určitého výchozího stavu dospěje 

k zamýšlenému stavu výslednému…“2. Metoda a systém tvoří podstatu vědy, kdy systém 

představuje její obsahovou stránku a metoda její stránku formální. Systémem tedy míníme 

uspořádaný celek poznatků, zatímco za metodu označujeme cestu, kterou je tento celek 

vybudován a získán.  

Metody se při vědeckém poznávání nepoužívají odděleně, nýbrž se vybírají 

v závislosti na předmětu poznání, následně se kombinují a vzájemně doplňují tak, aby bylo 

dosaženo co nejlepšího výsledku ve smyslu dosažení zamýšleného cíle. 

                                                 
2 KNAPP (1993). 
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Metody můžeme rozdělit na obecné a dílčí (specifické). Dílčími metodami, které lze 

použít při zkoumání v oblasti ekonomie jsou metody: 

• logické, 

• exaktní, 

• sociologické, 

• komparativní, 

• fenomenologické, 

• semiotické, 

• historické. 

Pro studium korupce a jejího vztahu k ekonomickému růstu byly jako nejvhodnější 

zvoleny metody logické, exaktní, sociologické, komparativní a historické. 

Mezi metody logické řadíme abstrakci, induktivní a deduktivní metody, analýzu a 

syntézu. 

a) Abstrakce je nezbytná forma vědeckého a obecně jakéhokoliv rozumného myšlení. 

Gnoseologie3 vidí abstrakci jako postup od smyslového vnímání k racionálnímu 

poznání.  

b) Indukcí  je chápáno vytváření systémů výroků, které pak tvoří představy o objektu a 

pro její vymezení jsou důležité následující principy:4 

• uznání existence objektu, 

• respektování existence kauzality, 

• akceptování zákonitostí a relativní opakovatelnosti forem procesů, 

• existence struktur, tj. uspořádání tříd předmětů. 

                                                 
3 Teorie poznání (můžeme se setkat také s výrazem noetika) zkoumá lidské poznání, jeho vznik, proces a 
předmět, zkoumá, jaký je vztah poznání k realitě. 
4 VARADZIN, BŘEZINOVÁ (2003). 
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Z těchto principů vyplývá, že pokud máme postupovat od daného jevu odrážejícího se 

v datech, která máme k dispozici, musíme existenci tohoto konkrétního uznat. Je třeba také 

stanovit kauzalitu mezi dvěma jevy, neboť bez ní není možné tvořit obecně platné výroky.  

c) Dedukce je taková metoda, která k poznání pravdy používá odvozování pravdivých 

závěrů a premis, postupuje tedy od jednoho myšlenkového soudu k druhému. Jako 

příklad dedukce v oblasti korupce lze uvést následující. Jestliže někdo nabízí či 

požaduje úplatek, dopouští se trestného činu. Úředník požaduje úplatek. Pokud platí 

výše uvedené, potom se úředník dopouští trestného činu.  

d) Analýza a syntéza jsou metody, které spolu úzce souvisí. Analýzou rozumíme 

rozložení celku na elementární části, identifikaci těchto částí a poznání jejich podstat a 

zákonitostí. Naproti tomu syntéza skládá části v celek a vytváří nové pojmy.   

Mezi metody exaktní, které budou použity při zkoumání korupce, patří metoda 

modelování a metody matematické, jejichž nedílnou součástí jsou metody statistické. Z nich 

pak regresní a korelační analýza, které jsou postavené na metodě nejmenších čtverců. 

K nejrozšířenějším sociologickým metodám patří metoda reprezentativního výběru, 

která je předpokladem vědecké indukce a při zkoumání korupce je hojně využívána při sběru 

dat. Pokud mají být její poznatky zobecněny, je dobré se při sestavování reprezentativního 

vzorku obrátit na specializované instituce, které mají s touto činností zkušenosti, aby bylo 

eliminováno riziko, že vybraný vzorek nebude reprezentativní.  

Další metoda, která bude využita je ekonomická statistika. Statistická data jsou 

výchozím materiálem, ale i zde je nutné dodržet určité zásady. Jednou z nich je 

komparovatelnost dat. Institucí, které provádějí statistické výzkumy, je velká řada a výsledky 

jednotlivých institucí se mohou lišit v závislosti na způsobu sběru dat a jejich vypovídací 

schopnosti.  Proto je nutné provést případný přepočet na stejné základní období.  

Historická metoda je založena na studiu historických pramenů, které pomáhají 

k pochopení zkoumaného jevu v současnosti. V případě korupce lze sledovat, jak se vyvíjelo 

její chápání v čase. K tomu slouží dva zdroje poznání - prameny a literatura. Zatímco 

literaturou chápeme již zpracovaný pokus o zobrazení jevu nebo problému v rovině 

teoretické, pramen je chápán jako bezprostřední výsledek činnosti lidí, který dává smysl až 

tehdy, pokud je zasazen do souvislostí a správně interpretován. Velkou pozornost je třeba 

věnovat výběru pramenů, jejich úplnosti a zasazení do historického kontextu. 
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1.2 Struktura práce 

Kromě úvodní kapitoly věnované cílům, metodám a struktuře práce, lze disertační 

práci rozdělit na tři klíčové bloky, které se dále dělí na jednotlivé kapitoly. 

V prvním bloku bude pozornost věnována teoretickému vymezení korupce. Bude 

vymezen pojem korupce, na který  různé světové organizace (např. Transparency 

International, Světová banka, OSN, OECD, WEF) pohlížejí s drobnými nuancemi, a jehož 

definice je klíčová pro chápání korupce v následujícím textu. Část této kapitoly bude také 

věnována vývoji vnímání a nahlížení na korupci v čase v rámci ekonomických teorií, jejím 

typům a formám, resp. příčinám a důsledkům korupce. Důsledky se dělí na ekonomické a 

neekonomické, ale toto dělení je pouze orientační, neboť korupce je problémem nejen 

ekonomickým, ale také politickým a celospolečenským. V neposlední řadě se budou 

rozebrány  jednotlivé přístupy k měření korupce. 

Druhá stěžejní část bude věnována vztahu a vlivu korupce na ekonomický růst a 

růstové faktory. Budou zde rozebrány jednotlivé teorie růstu a ve větším rozsahu ty, které 

budou dále využity v části empirické. Korupce bude do těchto vybraných modelů růstu 

integrována. 

Třetím blokem je empirická část disertační práce, jíž bude samotná ekonometrická 

analýza, která bude zaměřena jak (1) na analýzu vlivu korupce na ekonomický růst v rámci 

modelů růstu, (2) tak na korupci samotnou (bude tedy zkoumán vztah korupce a proměnných, 

které ji mohou ovlivňovat). Jak již bylo řečeno, analýza bude prováděna na vzorku zemí 

OECD, který bude dále rozčleněn na homogennější skupiny, např. země G7, EU-15, EU-5, 

EU-20 apod.5  

 

 

 

 

                                                 
5 Bližší specifikace jednotlivých skupin zemí lze nalézt v kapitole (5). 
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2 Teoretické vymezení korupce 

V této kapitole bude pozornost věnována jednotlivým teoretickým přístupům ke 

korupci, její definici, včetně forem a typů korupce. Nedílnou součástí je pak multidisciplinární 

přístup z pohledu zástupců jednotlivých vědních disciplín. Klíčovým se však jeví rozbor 

náhledu zejména představitelů relevantních směrů ekonomického myšlení. 

2.1 Korupce ve společenských vědách 

Problematika korupce má bezesporu interdisciplinární charakter, avšak u odborníků 

z různých oborů, zvláště společenských věd (sociologie, politologie, ekonomie), nepanuje 

v názorech na korupci shoda. Problémem je určit, jaké podmínky a charakteristiky by měl 

nějaký jev splňovat, aby mohl být považovaván za korupci. Jediné, v čem spolu tito zástupci 

společenských věd souhlasí je, že korupce se rozhodně týká veřejné role vyplývající z pozice 

veřejného činitele. Níže budou rozebrány jednotlivé přístupy ke korupci z pohledu vybraných 

relevantních společenských věd. 

2.1.1 Korupce jako deviantní chování 

Korupce jako deviantní chování je nejčastější náhled zástupců společenských věd. Za 

klasickou je považována definice amerického autora J. S. Nye, který tento fenomén 

charakterizuje takto: „… chování, které se z důvodů dosahování soukromých (osobních, 

rodinných, úzce skupinových) finančních anebo statusových zisků odchyluje od formálních 

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

soukromého vlivu“.6  

V podstatě jde o to, že ne každé deviantní chování je korupcí, ale za deviantní je 

považováno zneužívání pravomocí osobami ve veřejných  funkcích pro soukromé zisky. 

Překročení formálních povinností (norem) se používá jako kritérium pro identifikaci 

korupčního chování. Veřejný činitel tak porušuje normativní řád, který  má regulovat jeho 

chování v dané pozici. Problém je, že takových řádů je několik. Prvním z nich je právo. 

Porušování  psaného práva je označováno za legalistické chápání korupce. Korupcí je v tomto 

případě to, co jako korupci postihuje právní řád.  

                                                 
6 NYE (1967), str. 420.  
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Druhá definice je označována jako public office definice. Je širší a zahrnuje do 

definice korupce i vnitřní pravidla. Jejich porušení není ani trestným činem ani přestupkem. 

Tato pravidla tedy nepostihuje soud, ale nadřízený. 

Poslední, nejširší chápání korupce označované jako public opinion definice, je spojeno 

s veřejným míněním. Korupční jednání je takové, které bývá obecně za korupci považováno. 

Zde se mohou názory jednotlivců rozcházet a tato definice nedokáže určit, kterým názorům 

dát přednost a proč. 

2.1.2 Korupce jako patologické chování 

Na rozdíl od deviace, která se vztahuje k souboru norem, které platí v určité 

společnosti nebo komunitě a bez jejichž poznání nemůžeme deviaci identifikovat, není 

identifikace patologického chování na normách závislá. Určujícím prvkem je zde přijatý 

žebříček hodnot a představa přirozeného chování v určité situaci.7 

Korupční chování je patologické tehdy, pokud narušuje normální stav a je škodlivé 

nejen pro zúčastněné strany, ale také pro celou společnost. Společnost se obává  

dlouhodobých a většinou celospolečenských důsledků rozmáhání korupce a boj proti ní je 

tedy ve veřejném zájmu. Vše, co stojí v cestě tomuto boji, je škodlivé. Někteří autoři využili 

takto popsané škodlivosti pro svou vlastní definici korupčního chování. Jedním z nich je C. 

Friedrich, který vytvořil public interest definici korupce. Hlavní roli zde sehrává kritérium 

poškozování veřejného zájmu.8  

Pokud jeho definici zjednodušíme, jedná se o korupci tehdy, když držitel pravomocí  

preferováním svého soukromého zájmu poškozuje zájem veřejnosti. Toto vymezení korupce 

ovšem naráží na jeden, zřejmě zásadní, problém, a to kdo a jak definuje veřejný zájem a čí 

hodnoty jsou vlastně poškozeny.  Ten, kdo se přiklání k definici C. Friedricha, má prakticky 

dvě možnosti. Buď vytvoří svůj vlastní, vědecky zdůvodněný koncept veřejného zájmu, nebo 

bude souhlasit s vymezením veřejného zájmu, který představuje nějaká zájmová skupina. 

V případě vytvoření vlastní koncepce narazí na to, že není sám, kdo tuto nebo podobnou 

koncepci vytvořil a ve druhém musí zdůvodnit, proč se přiklonil k názorům právě té zájmové 

skupiny a ne jiné. 

                                                 
7 Blíže viz FRIČ (1999). 
8 FRIEDRICH (1972). 
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Druhá varianta vymezení pojmu korupce jako patologického chování, s níž přišel 

anglický politolog M. Philp, také není bezproblémová. Podle něj ke korupci dochází tehdy, 

když se věci změní ve své přirozenosti.9 Ve své koncepci označuje korupci jako patologické 

chování proto, že způsobuje patologické změny ve  svém okolí. To znamená, že narušuje 

přirozený, normální stav věcí.  Problémem ovšem je, jak tento normální neboli přirozený stav 

definovat. Ve své práci uvádí příklad politické korupce, jejíž identifikace se může opírat o 

několik koncepcí normálního stavu v politice. Záleží např. na politickém zřízení v zemi, 

stupni demokracie  a podobně. 

2.1.3 Korupce jako chování maximalizující zisk 

S touto tzv. nehodnotící, tržní definicí korupce přišel van Klaveren. Snažil se v ní 

vyhnout problémům předcházejících vymezení tím, že korupci umístil do světa pozitivní 

ekonomie, resp. nabídky a poptávky. To přineslo nové podněty pro teorii korupce převážně 

v oblasti ekonomického vnímání korupce. Zda se mu ale podařilo korupci v tomto prostředí 

nějak definovat je sporné a mnoho autorů s jeho názorem nesouhlasí.  

Van Klaveren není schopen přesně definovat, kdy se subjekt korupčního chování 

dopouští a kdy ne. Předpokládá, že mezi chováním veřejného činitele, který má sloužit 

potřebám veřejným a jeho tržním chováním vede jasná hranice, kterou však dále 

nespecifikuje.10   

2.1.4 Korupce jako sociální dezorganizace 

Předcházející přístupy se při definicích korupčního chování soustředily pouze na 

jedince, který se korupce dopouští. Ale je vůbec možné, aby korupce dosahovala takových 

rozměrů za pouhého přispění jednotlivců? Nebo se stala fenoménem také díky širším vazbám, 

sociálním kořenům a společenským dopadům? 

Kdyby se jednalo o pouhá jednotlivá morální selhání, nebyl by takový problém 

s korupcí bojovat. Jednoduše by zkorumpovaní lidé byli nahrazeni nezkorumpovanými a 

morálně bezúhonnými. Pokud je ale problém ještě jinde, nebude mít tato metoda prakticky 

žádné výsledky. Noví lidé dosazení do „starých“ poměrů se zpravidla začnou chovat stejně 

jako jejich předchůdci, anebo toto místo opustí. 

Můžeme konstatovat, že korupce funguje jako sociální systém, který má svá pravidla 

                                                 
9 PHILP (1989). 
10 KLAVEREN (1957). 
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hry, vnitřní mechanismy vývoje podmiňující jeho sílu, schopnost proniknout a rychle se ve 

společnosti šířit. Díky tlaku a atmosféře (korupčnímu klimatu), který  korupce ve společnosti 

vytváří, dokáže měnit postoje nejen jednotlivců, ale celých společenských skupin. 

2.1.5 Korupční normy 

Jak již bylo uvedeno, korupce má svá vlastní pravidla hry, kterými se korupční 

chování řídí a vzájemné vazby důvěry, které zajišťují dodržování těchto pravidel. Při jejich 

opakovaném užívání jsou označována jako korupční normy. 

Výkon veřejné funkce je na prodej, každý je úplatný, záleží jen na správné výši 

úplatku. Pokud snad někdo odmítne úplatek přijmout, stačí ho pouze zvýšit a všechno by 

mělo být v pořádku.  Aby to však fungovalo bez problémů, je ještě třeba znát správné lidi na 

správném místě. To vše říkají korupční normy. Kdybychom se řídili korupční morálkou, 

potom každého, kdo neuplácí, považujeme za hlupáka; kdo úplatky nepřijímá, škodí sám 

sobě; kdo se nezapojí do korupční transakce, je nebezpečný a ten, kdo vyzradí informace o 

korupci, musí být potrestán. 

Korupční normy jsou schopny vytvářet na jednotlivce nátlak. Jestliže člověka 

dostatečně ovlivní, může potom považovat korupční chování i za svou morální povinnost. 

Ocitá se v prostředí, kde se dávání nebo braní úplatků očekává a považuje za součást 

slušnosti. Jednotlivec, který se těmto normám odmítá podřídit, se tak dostává do „dvojího 

ohně“. Díky tomu, že úplatek nedal, nemusí získat, oč usiloval a okolí jeho snahu neuplácet 

neocení, naopak odsoudí. Na druhé straně ani ten, kdo korupčnímu klimatu podlehne není bez 

následků. Získá sice to, oč usiloval, ale může ho trápit svědomí, že provedl něco, s čím 

vnitřně nesouhlasí a co je obecně morálně odsuzováno. 

2.1.6 Duální normativní struktura 

Francouzská socioložka J. Becquart-Leclercqová uvádí, že každá společnost se 

vyznačuje duální normativní strukturou. Jedna struktura představuje svět ideálů a představ 

skupiny o sobě samé a druhá struktura spíše praktický přístup vypořádání se s realitou. Pokud 

se tyto dvě struktury víceméně překrývají, je vše v pořádku. Problém ovšem nastává, je-li 

rozdíl mezi nimi příliš velký. Potom dochází k jakési společenské schizofrenii, kdy se něco 

jiného říká a něco jiného dělá. 

Ke zvětšování mezery mezi těmito normativními strukturami přispívá právě korupce. 

Těžko lze nalézt někoho, kdo by se veřejně hlásil ke korupčním normám, a právě v tom je 
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jejich skrytá síla. Korupce vytváří skrytou paralelní normativní strukturu a tím způsobuje 

zmatek v chování lidí ve společnosti. Lidé tak žijí ve „dvojím“ světě, kde platí dva různé 

druhy morálky. 

Jednotlivec, který se v tomto „dvojím“ světě neumí orientovat, má na vybranou. Buď 

žít v rovině ideálů i s vědomím, že praktické překážky budou značné, nebo povýšit korupční 

pravidla na ideály. Je pravděpodobné, že ani jednu volbu nepřijme jeho okolí nijak příznivě. 

V prvním případě si okolí uvědomí svou vlastní zkaženost a ve druhém bude nuceno 

k pokryteckým soudům.11 

2.1.7 Sociální dezorganizace 

Jak vyplývá z textu výše, korupci netvoří jen korupční chování, ale také soubor 

korupčních norem a pravidel, které se snáze šíří v takovém prostředí, kde jsou pro ně vhodné 

podmínky. Většinou jsou to tzv. slabá místa nebo poruchy oficiálního normativního systému. 

K tomuto jevu, tedy pronikání korupce, dochází ve třech modelových případech:12 

1. Situace, pro kterou existuje několik pravidel současně, kdy se tato vzájemně vylučují 

nebo si odporují (culture conflicts). 

2. Dodržování oficiálních norem nevede k patřičným výsledkům nebo odměně 

(breakdown). S tímto jevem se lze setkat na úřadech, kde nejsou úředníci za svou 

svědomitost a korektnost náležitě oceněni. Snáze tak podléhají korupčním svodům. 

3. Situace, pro kterou oficiální pravidla jednoduše neexistují (normlesness). Tato situace 

je typická pro transformační období v postkomunistických zemích, kde staré normy 

přestaly platit a nové ještě neexistují. 

Stručně řečeno, tam, kde selhávají oficiální normy, otevírá se velký prostor pro 

působení norem korupčních. V této chvíli tedy neselhává jedinec, ale systém, který není 

schopen své vlastní normy dodržovat a jimi se řídit. 

Tam, kde se korupční pravidla ujmou a lidé si na ně zvyknou, tam je potom velice 

těžké zavádět normy oficiální. Občané si jen neradi znovu zvykají na něco nového, v případě 

oficiálních norem, pro ně méně příjemného. To je důvod, proč stav sociální dezorganizace, 

který způsobují korupční normy chování, vykazuje značnou stabilitu navzdory různým 

antikorupčním kampaním. 
                                                 
11 BECQUART-LECLERCQ (1984). 
12 WEINBERG, RUBINGTON (1973). 
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2.1.8 Institucionalizace korupce a její vývojová stádia 

I když by se mohlo zdát, že korupce je všemocná a její fungování bezproblémové, tak 

jednoduché to není. Korupční chování je nelegální, a proto neustále čelí riziku odhalení a 

postihů. Nemusí to být jen ze strany policie, složek činných v trestním řízení, nebo v podobě 

různých antikorupčních kampaní, zvláštních komisí a kontrolních orgánů, ale také ze strany 

korupce samotné. Korupce působí většinou skrytě a právě toto jí může škodit. Ne všichni 

znají pravidla a normy korupčního chování, a tak dochází  k různým nedorozuměním, která 

zvyšují nejistotu a nedůvěru zúčastněných. 

Čím vyšší je riziko odhalení, tím méně je korupční chování pro veřejné činitele 

atraktivní. V tomto hrají důležitou roli média. Většinou se jim nepodaří prokázat korupci na 

základě důkazů, ale skandalizace z korupce podezřelých osob a tolerantních politiků také 

narušuje proces šíření korupčních norem ve společnosti. Těmto tlakům se korupce brání 

procesem institucionalizace. Jeho podstatou je ochránit korupční normy a činitele korupce 

před odhalením a výše uvedenými riziky.   

Institucionalizace korupce je rozdělována do čtyř vývojových stádií podle stupně 

pronikání korupce do společnosti:13 

1. Stádium náhodné korupce, kde korupce není organizovaná a neopírá se o ustálené 

korupční  normy. Společnost má zájem na dobré pověsti a nikoliv na krátkodobém 

finančním zisku. Riziko odhalení korupčního chování je zde velké, a pokud k němu 

dojde, bývá ostře odsuzováno. Pokud má korupce setrvat v tomto stádiu, hrají 

důležitou roli kontrolní mechanismy. 

2. Stádium spontánně regulované korupce se vyznačuje selháním kontrolních 

mechanismů. Korupce již není pouhým náhodným selháním jedince, ale dochází 

k šíření korupce a přijímání korupčních norem v různých oblastech života společnosti. 

3. Stádium organizované korupce se vyznačuje bojem mezi aktéry korupčního chování, 

snahou o zvyšování korupčních zisků a pojišťováním se proti rizikům větším 

organizováním korupčních řetězců. Do korupce pronikají netržní prvky a začínají se 

tvořit korupční monopoly. 

4. Stádium systémové korupce je nejvyšším stupněm. Vyznačuje se vysokou závislostí a 

provázaností mezi klientskými sítěmi a politickými špičkami. Státní instituce by již 

                                                 
13 FRIČ (1999). 
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bez těchto vazeb nemohly fungovat a ve státní správě vznikají orgány zaměřené, pod 

různými záminkami, na vymáhání úplatků. Prodávají se nejen místa úředníků státní 

správy, ale také hlasy voličů. Země se tak mění na korupční stát. 

2.2 Korupce ve školách ekonomického myšlení 

Ačkoliv je korupce předmětem většího zkoumání teprve několik posledních desetiletí, 

lze se setkat se zmínkami o ní již v dílech starověkých filozofů a středověkých učenců.  

Prostupuje ekonomickým myšlením od jeho počátku a stala se také součástí ekonomických 

teorií. Některé z nich se korupcí zabývaly spíše okrajově jako doprovodným jevem, ovšem 

jiné (institucionální ekonomie, škola veřejné volby) věnovaly korupci mnohem větší 

pozornost. Největší pozornost je zaměřena směrem ke korupci od 90. let minulého století, kdy 

se jí začaly zabývat významné  mezinárodní organizace (Světová banka, OECD, OSN, MMF, 

apod.). Ve spolupráci s nimi vznikla celá řada studií a publikací, které se zabývaly příčinami 

vzniku, možnostmi měření, druhy a důsledky korupce. Nemalou zásluhu na tom má také 

vznik mezinárodní organizace Transparency International (TI) v roce 1993, která se zabývá 

výhradně záležitostmi korupce a korupčních praktik. Tato kapitola bude proto rozdělena do tří 

stěžejních oblastí: korupce v ekonomickém učení, korupce v ekonomických teoriích a 

v poslední podkapitole se budeme věnovat empirickým zdrojům. 

2.2.1 Korupce v počátcích ekonomického myšlení  

Fenomén korupce provází lidstvo prakticky odnepaměti. Slovo korupce je latinského 

původu a vychází ze slovního základu rumpere, tedy zlomit, rozlomit, přetrhnout. Výraz 

corrumpere pak znamená zmařit, kazit, oslabit, podplatit. 

  Se zmínkami o korupci se setkáváme již v dílech starověkých antických filozofů, ale 

také např. ve Starobabylónském Chammurapiho zákoníku. Je však nutno poznamenat, že 

korupce byla vnímána jako exogenní faktor a řešeny a diskutovány byly spíše její následky 

(formou různých postihů) než příčiny či případná preventivní opatření proti ní. Každopádně 

byla korupce vnímána jako faktor negativní. V antickém Řecku a Římě byl za podplácení 

voličů udělován nejvyšší trest, tedy trest smrti a po politicích bylo vyžadováno, aby své 

veřejné výdaje zdůvodňovali před tribunálem.  

Před spojením korupce a moci varoval také Platón, který ve své představě ideálního 

státu vyžadoval, aby ani politici ani válečníci nedisponovali soukromým majetkem, protože 

jakékoliv bohatství a majetek vede ke korupci. Na něj pak navázal jeho žák Aristoteles, který 
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kritizoval nejen politiky, ale také hromadění majetku formou nekalých obchodů, lichvy a 

spekulací. Ve středověku se otázkou lichvy zabýval církevní myslitel T. Akvinský, který 

proti ní ostře vystupoval. Podle církevních zákonů lichva s korupcí úzce souvisela, nicméně je 

překvapivé, že se nikdo nezabýval otázkou korupce a prodáváním odpustků, které z dnešního 

pohledu považujeme za úplatek. Na tuto skutečnost upozornilo až husitské hnutí na počátku 

15. století. Lichva a hromadění majetku se staly terčem kritiky také učenců renesance a 

protestantismu. 

S novověkem přichází merkantilismus, jehož představitelé prosazovali finanční a 

obchodní zájmy států, jejich panovníků, vysokých státních úředníků, obchodníků a bankéřů. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o směr založený na silném protekcionismu a regulacích, 

korupce v určitých oblastech v tomto období přímo kvetla14. Jak uvádí Buchanan15, byla 

zvláště Francie po celou dobu merkantilismu příkladem, jak korupce prorostla státní správou. 

V této zemi se korupce pronikající státní byrokracii stala součástí běžného života a prodej 

právních a soudních úřadů panovníkem se stal zajímavým příkladem korupce.   

2.2.2 Korupce v ekonomických teoriích 

V 18. století odráží vývoj ekonomického myšlení klasická škola politické ekonomie, 

liberální směr založený na přirozeném řádu. Jeho představitelé se zabývali převážně 

makroekonomickými otázkami, jako je ekonomický růst a jeho zdroje, podstata a 

rozdělováním společenského bohatství, dělba práce a mezinárodní obchod.  

Za základní dílo, které povýšilo ekonomii na samostatnou vědní disciplínu, je 

považováno „Pojednání o podstatě a původu bohatství národů“ A. Smitha. Právě Smith 

poukazoval na nebezpečí státních zásahů a omezování svobodného podnikání, které mohou 

vést ke korupci a prosazoval význam hodnot jako je přirozená svoboda a idea spravedlnosti. 

Ve svém nejznámějším díle uvádí, že fungování tržního systému spočívá ve všeobecně 

platných a uznávaných morálních zásadách a v institucionálních předpokladech. Stát má 

vystupovat v roli organizátora činnosti ve svobodné společnosti a plnit tři základní funkce16: 

• chránit společnost před násilím a vnějším napadením, 

                                                 
14 Hlavně díky výhradnímu právu panovníka a státu udělovat exportní monopoly, které představovaly pro ty, 
kteří je získali, velký zisk. 
15 BUCHANAN, TOLLISON, TULLOCK (1980).  
16 Viz KLIKOVÁ, KOTLÁN a KOL. (2006). 
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• chránit každého člena společnosti před nespravedlností a útlakem ze strany 

druhého, 

• budovat a udržovat některé veřejné práce a díla a některé veřejné instituce, které 

by nikdy nemohly být budovány a udržovány v zájmu některého jednotlivce či 

skupiny. 

Aby byl stát schopen tyto funkce plnit, musí disponovat důvěryhodnou, spravedlivou a 

nestrannou vládou. V souvislosti s efektivní daňovou a celní správou varuje Smith před 

nebezpečím úplatků, kdy celnictví považuje za korupcí a úplatky postižené více než jiné 

instituce. „Výběrčí spotřebních daní dostávají úplatků málo anebo nedostávají žádné, a 

poněvadž tato složka bernictví byla zřízena teprve mnohem později, není zpravidla tak úplatná 

jako celnictví, do něho se za dlouhou dobu jeho trvání zaneslo a pevně v něm zakořenilo 

mnoho zlořádů.“17 

Ve druhé polovině 19. století byla klasická politická ekonomie vystřídána 

neoklasickou ekonomií, která vycházela z marginalistické teorie, koncepce racionálního 

ekonomického člověka a metodologického individualismu a jejím charakteristickým rysem 

byla tržní rovnováha a optimální alokace zdrojů ve společnosti. Mezi nejznámější 

představitele neoklasické ekonomie patří A. Marshall, který zdůrazňoval význam etiky a 

nebezpečí korupce v souvislosti s manažerským způsobem řízení firem. 

Ve 20. století se korupce dostala jako problém vyspělých ekonomik do popředí zájmu 

v souvislosti se vznikem teorie veřejné volby a nové institucionální ekonomie, nicméně je 

třeba upozornit na řadu ekonomů18, kteří sice nepatří k těmto dvěma školám, ale již před 

jejich vznikem spojovali problém korupce s rostoucím rozpětím státních aktivit (do 30. let 20. 

stol.), které vedly ke korupčním příležitostem. Např. M. Friedman hájící principy 

hospodářského liberalismu ve svých pracích upozorňoval na problematiku korupce, kterou 

spojil s neefektivností a plýtváním v hospodaření s veřejnými prostředky19. Doporučoval 

proto, aby hospodářství bylo založeno na jasných pravidlech, protože tato zvyšují 

transparentnost a zajišťují prostředí, ve kterém mohou jak firmy tak domácnosti investovat a 

prospívat. V této oblasti na něj navázal jeho žák G. S. Becker, který se zabýval souvislostí 

politické a hospodářské moci. V časopise Ekonom G. S. Becker (1994)  říká: „Nebezpečí 

                                                 
17 SMITH (2002), s. 801. 
18 MISES (1933), HAYEK (1991), ROTHBARD (2000). 
19 FRIEDMAN, FRIEDMANOVÁ (1992). 
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korupce je možné snížit nezvolením nečestných politiků a potrestáním podnikatelů, kteří 

nelegálně ovlivňují politiku. Nejdůležitější je zjednodušit, standardizovat a hlavně zrušit 

zbytečné předpisy regulující ekonomickou aktivitu.“20  

2.2.3 Korupce v teorii veřejné volby 

Velká hospodářská krize ve 30. letech 20. století přinesla řadu pochybností o 

schopnosti trhu fungovat samovolně bez zásahu státu, na jejímž základě byly do té doby 

postaveny všechny liberální teorie. Bylo nutno připustit, že trh selhává a k odstranění 

následků krize (zvláště v oblasti sociální) je třeba státních zásahů do ekonomiky. Veřejný 

sektor, prostřednictvím něhož byly státní zásahy realizovány, se tak začal rozrůstat ve všech 

vyspělých ekonomikách. Ovšem právě zastánci teorie veřejné volby začali poukazovat na to, 

že selhat může i stát a ve svých pracích se věnovali teoriím státního (vládního)  selhání. 

Obecně je teorie veřejné volby považována za ekonomickou analýzu politiky, protože 

pomocí nástrojů a metod ekonomické teorie zkoumá problematiku politického chování a 

rozhodování. Tato teorie považuje egoismus za základní princip chování člověka a 

předmětem jejího zkoumání  je např. teorie státu, volební pravidla, politika stran, fungování 

institucí, chování voličů, byrokracie a zájmové skupiny. 

Hlavním představitelem této školy je J. Buchanan, dalším významným 

představitelem je G. Tullock. Podle Buchanana21 neexistují ani společenské cíle ani 

společenské preference, jak by si mnozí veřejnou volbu vysvětlovali, ale jedná se o volbu 

mezi různými pravidly hry, v jejichž rámci jednotlivci volí a sledují své vlastní zájmy. Škola 

veřejné volby tedy studuje chování voličů, politiků a byrokracie jako subjektů, které prosazují 

své vlastní zájmy. V souvislosti s touto školou se objevují termíny jako efekt krátkozrakosti a 

racionální ignorace. Efekt krátkozrakosti vysvětluje, jak je možné, že politici přijímají 

politická opatření, která mají sice krátkodobý prospěch, jejich náklady se ovšem dostaví 

později a bývají dlouhodobé, nicméně voliči je vidí jako pozitivní a přínosná. Efekt racionální 

ignorace je jev, kdy si občané uvědomují, že hlas jednotlivce ovlivňuje výsledky voleb jen 

nepatrně, tudíž nepovažují svůj hlas za rozhodující a tak nevěnují dostatek úsilí na získání 

informací potřebných pro správnou volbu. 

Škola veřejné volby zkoumá také chování zájmových skupin, které mohou narušit 

efektivní chod hospodářství prostřednictvím prosazování výhod malé skupiny voličů, přičemž 

                                                 
20 BECKER (1994), s. 54. 
21 BUCHANAN (2002). 
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hlavní roli zde hraje jejich dobrá organizovanost. Díky jejich působení dochází k neefektivní 

alokaci zdrojů ve společnosti, protože lidé jsou zaměstnáni prosazováním parciálních zájmů, 

které vedou k vyššímu přerozdělování ve společnosti, zatímco by tento čas mohli věnovat 

produktivní činnosti. Podle amerického ekonoma M. Olsona22 vede růst počtu zájmových 

skupin, růst jejich síly a politického vlivu ke zvětšení přerozdělovacích procesů ve 

společnosti. Kromě toho  vede sílící role zájmových skupin k tomu, že se politici snaží více 

kontrolovat různé hospodářské činnosti a tím se zvyšuje úloha vlády v hospodářství a 

společnosti obecně. Zde opět narážíme na problém regulace, na jejíž negativní efekt 

upozorňoval již Smith, nicméně škola veřejné volby  ukázala, že i regulace může být ze strany 

firem považována za pozitivní tehdy, chrání-li měně efektivní domácí výrobce před 

zahraniční konkurencí. 

Nové poznatky přinesla teorie veřejné volby v pohledu na byrokracii. Narozdíl od 

tradičního pohledu na byrokracii, která sleduje zájmy a přání svých politických vůdců, přišli 

představitelé teorie veřejné volby (Tullock, Downs, Niskanen) s názorem, že byrokracie je 

tvořena úředníky, kteří usilují o posílení svého vlivu a zlepšení svého postavení, tedy 

maximalizaci vlastního užitku a nikoliv veřejného blaha. Snahy byrokratů dosáhnout svých 

cílů se mohou projevit přijímáním úplatků, snahou o zvýšení prestiže nebo moci. Proto se 

byrokracie snaží o maximalizaci svých rozpočtů na úkor daňových poplatníků a rozšiřování 

veřejné správy. Podle W. Niskanena23 zahrnuje byrokratova funkce užitku pravidelný plat, 

možnost vedlejšího příjmu, vliv a moc, společenské postavení a snadnost řízení úřadu. Tuto 

teorii dále rozvinul G. Tullock. 

Ten se také zabýval dobýváním renty (rent-seeking), což je využívání politického 

procesu k obohacení se na úkor jiných, kdy se ekonomické jednání přesunuje z ekonomického 

trhu na trh politický. Možnost dobývání renty vyplývá z regulace ekonomiky, kdy 

příležitostmi pro tento proces jsou subvence, licence ke vstupu na trh, dovozní omezení a 

kvóty, veřejné zakázky, získání státního majetku za výhodnějších podmínek, daňové výhody 

apod. Podle Tullocka24, představují úplatky součást rentních vyhledávacích aktivit a výše 

úplatku je zahrnuta do vyjednávací strategie a korumpující subjekt (podnikatel) je připraven 

nést náklady na dobývání renty až do výše renty. Tyto náklady jsou ovšem pro společnost 

neproduktivní.  

                                                 
22 OLSON (1982). 
23 NISKANEN (1994). 
24 BUCHANAN, TOLLISON, TULLOCK (1980). 
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V oblasti korupce a jejího zkoumání tedy přinesla teorie veřejné volby řadu nových 

poznatků právě proto, že endogenizovala politický proces, tzn. učinila rozhodování a chování 

politiků a jejich voličů součástí širšího modelu ekonomického chování. 

2.2.4 Korupce a nová institucionální ekonomie 

Nová institucionální ekonomie se začala rozvíjet od 60. let 20. století a její 

představitelé tak reagovali na skutečnost, že neoklasická ekonomie úlohu institucí převážně 

ignorovala, považovala institucionální prostředí za dané, neměnné a dále ho nezkoumala. 

Vzhledem k tomu, že se instituce v průběhu času mění, byla ústřední otázkou nové 

institucionální ekonomie analýza vlivu a změny souborů společenských pravidel (institucí a 

vlastnických práv) na ekonomické chování lidí.  

Z hlediska zkoumání korupce jsou důležitým pojmem, se kterým tento směr pracoval, 

transakční náklady, které vznikají, když ekonomické subjekty směňují a vynucují si vlastnická 

práva25. I přesto, že jako analytický rámec použila nová institucionální ekonomie klíčových 

principů neoklasické ekonomie, modifikovala předpoklad racionality. Člověk smluvních 

vztahů maximalizuje svoji užitečnost v určitém institucionálním uspořádání a disponuje tedy 

omezenou racionalitou, protože existuje ve světě transakčních nákladů, vlastnických práv a 

omezených, asymetrických informací. Aby se  mohl v takovém prostředí rozhodovat, je třeba 

vytvořit určitá pravidla (instituce).  

Podle D. C. Northa26 rozlišujeme instituce formální (mají zákonnou podobu) a 

neformální (zvyky, tradice, obyčeje, budování sociálních sítí). Korupční chování pak 

vymezujeme jako odchylku od formálních pravidel. Pokud je však korupce silně zakořeněna 

zvykem či tradicí, řadíme ji k neetickým neformálním institucím. Korupce pak může působit 

jako  endogenní instituce a „…funguje jako sociální systém, má svá vlastní pravidla hry, 

vnitřní mechanismy svého vývoje podmiňující jeho sílu, pronikavost a rychlost šíření ve 

společnosti“27. Pokud tedy selžou instituce formální, otvírá se prostor pro fungování korupce 

jako instituce neformální, jejíž součástí jsou korupční normy, pravidla a vazby bez jejichž 

dodržování by korupce nebyla možná. Situace může dojít tak daleko, že korupce supluje 

úlohu formálních institucí (např. v zemích třetího světa, socialistických zřízeních). 

                                                 
25 Tento výklad pojmu transakčních nákladů zavedl R. H. Coase. 
26 NORTH (1990). 
27 FRIČ (1999), s. 19. 
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Nová institucionální ekonomie se v současnosti zabývá vyhodnocením vlivu institucí a 

institucionálních faktorů na  celkovou ekonomickou výkonnost země. Dle institucionalistů 

mohou vhodně vytvořené a udržované politické a ekonomické instituce pozitivně ovlivňovat 

ekonomickou výkonnost země a dlouhodobě zvyšovat její konkurenceschopnost. Určitou roli 

ve výkonnosti země tudíž může hrát také vliv korupce. Tyto závěry pak empiricky ověřila 

řada analytiků28. 

2.3 Soudobé vymezení pojmu korupce 

S pojmem korupce se setkáváme velice často, nicméně každý člověk si pod tímto 

označením může představit něco jiného. Korupcí se zabývá řada mezinárodních organizací a 

také společenské vědy jí věnují pozornost, nicméně definicí korupce existuje celá řada a 

někdy se značně liší. Český právní řád pracuje s pojmem korupce ojediněle a při posuzování 

trestné činnosti spojené s korupcí může vycházet převážně z platné právní úpravy příbuzných 

jevů. Pro potřeby této práce je třeba si stanovit definici, se kterou pak budeme dále pracovat, 

k čemuž nám poslouží metoda indukce. 

2.3.1 Korupce v českém právním řádu 

V oblasti českého práva je třeba rozlišit korupci ve sféře soukromoprávní a v oblasti 

veřejného práva. V rámci první skupiny jde zejména o zneužívání pozic v soukromé sféře 

k nelegálnímu obohacení. Tato skupina případů je řešena převážně obchodním zákoníkem 

v rámci ustanovení proti nekalé soutěži, a opatření proti ní mohou být také součástí 

pracovních smluv, případně jiných soukromoprávních institutů (smlouva o kontrolní činnosti, 

inominátní - nepojmenované kontrakty dle obchodního, resp. občanského zákoníku). Některé 

zvlášť závažné formy korupce v soukromém sektoru mohou být postiženy také trestním 

právem. Podstatná část zákonné úpravy opatření proti korupci v rámci soukromého sektoru je 

obsažena v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku. Ten definuje nekalou soutěž 

a právní postup proti ní. Nekalou soutěží se dle zákona rozumí jednání v rozporu s dobrými 

mravy soutěže, které je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. 

Zákon výslovně prohlašuje nekalou soutěž za zakázanou. K formám nekalé soutěže patří také 

podplácení.  

Podplácení je jednání, kterým soutěžitel osobě, která je členem statutárního nebo 

jiného orgánu jiného soutěžitele nebo je v pracovním nebo jiném obdobném poměru k jinému 

                                                 
28 MAURO (1995), TANZI, DAVOODI (1997), KEEFER, KNACK (1998). 
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soutěžiteli, přímo nebo nepřímo nabídne, slíbí či poskytne jakýkoli prospěch za tím účelem, 

aby nekalým postupem soutěže docílil na úkor jiných soutěžitelů pro sebe nebo jiného 

soutěžitele přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu v hospodářské soutěži. Jinou formou 

nekalosoutěžního jednání, která má též korupční povahu, může být porušování obchodního 

tajemství dle § 51 obchodního zákoníku. 

Korupční jednání má i další dopady v soukromoprávní rovině. Zákon č. 586/1991 Sb., 

občanský zákoník, definuje jednání v rozporu s dobrými mravy. Některé právní úkony 

související s korupcí lze právě do zmíněné kategorie zařadit. Takovéto jednání je 

sankcionováno absolutní neplatností, tedy neplatností od samého počátku. Zmíněné může 

způsobit nulaci soukromoprávních smluv, např. smlouvy kupní, smlouvy o dílo, či jiné 

inominátní smlouvy, jež byly uzavřeny v důsledku korupčního jednání. 

Ve veřejnoprávní části pozitivního práva se jedná o korupční jednání zejména v oblasti 

veřejných zakázek a trestněprávní rovině. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách sice 

stanovuje kontrolní mechanismy provádění veřejných obchodních soutěží se státním 

majetkem a zakotvuje řadu protikorupčních opatření (povinnost zveřejnění soutěže 

v obchodním věstníku, zákaz uveřejnění podmínek soutěže jiným způsobem, stanovení 

způsobu podávání nabídek, zakotvení možnosti oddělení cenové části nabídky od ostatních 

částí a její otevření až po vyhodnocení dalších částí nabídky, zajištění relativní objektivnosti 

při přijímání nabídek, objektivní složení komisí, povinnost při zadání veřejné zakázky vyplnit 

evidenční list a zaslat jej orgánu dohledu a rovněž povinnost zveřejnit v Obchodním věstníku 

uchazeče, se kterým byla smlouva uzavřena), nicméně je běžnou praxí tento zákon obcházet. 

V oblasti trestněprávní český právní řád definuje v novém trestním zákoně pojem 

korupce v řadách státních zaměstnanců a také je možné zde najít příbuzné trestné činy spojené 

s korupcí, jež jsou uvedeny v několika paragrafech trestního zákona (zákon č. 40/2009 Sb.). 

2.3.2 Metoda indukce a problematika korupce 

Na základě výše uvedeného lze ukázat využití induktivních metod v gnoseologických 

přístupech ke korupci. Metoda indukce je obecně chápána jako postup od konkrétního 

k obecnému. Nyní bude ovšem pozornost zaměřena na její vědecké pojetí, kdy úkolem 

vědecké indukce je spolehlivé zjištění zákonitostí, které ovládají chování pozorovaných 

prvků. Tudíž pak lze konstatovat, že to, co platí o pozorovaných prvcích, platí o všech prvcích 

dané třídy. 
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Předpokladem je nalézt v obecné rovině množinu chování, resp. shodné prvky, které 

musí chování splňovat, aby bylo označeno za korupční.  Na základě empirického zkoumání 

skutečnosti těch druhů chování a jednání, které má být považováno za korupční, budou 

analyzovány individuální znaky jednotlivých forem chování a z nich pomocí indukce 

vyvozeny obecné charakteristiky korupčního chování. Pro účely tohoto hledání byl zvolen 

klientelismus, nepotismus, prodej pozic, lobbying a podplácení. Nejprve je třeba jednolivé 

pojmy definovat a následně se identifikovat znaky, které mají společné. 

Klientelismus je definován jako zvýhodňování na základě příbuzenských nebo 

přátelských vztahů. Jedná se o přísně osobní vztah patron-klient, přičemž klient je na 

patronovi závislý, je mu zcela oddán a v rámci možností se snaží podporovat patronův zájem. 

Lidem mimo klientský vztah jsou tyto hodnoty29 nedostupné. 

 Pojem nepotismus je definován jako prosazování vlastních příbuzných a oblíbenců do 

společensky vlivných a lukrativních postů z pozice postavení daného jedince, který tímto 

uplatňuje a rozšiřuje svůj vliv na společenské struktury. 

 Na rozdíl od nepotismu, při prodeji pozic používá vlivný jedinec k upevňování a 

rozšiřování svého vlivu placené protěžování. Tento vlivný člověk má možnost rozhodovat o 

personálních otázkách a pracovní místa tak obsazuje na základě úplatků, které získává od 

zájemců o tato místa. 

 Na prodej míst navazuje termín podplácení, který je v trestním zákoně popsán jako 

poskytnutí, nabídka či slib úplatku s úmyslem opatřit sobě či někomu jinému značný prospěch 

nebo způsobit jinému značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek. 

 Lobbying je cílené prosazování zájmů určité skupiny v politickém procesu bez ohledu 

na to, zda se jedná o schvalování legislativy nebo exekutivní rozhodnutí. I v zemích, kde je 

lobbying legální činností, se v souvislosti s ním hovoří o náchylnosti ke korupčnímu jednání 

ze strany lobbistů, proto zde existují určitá pravidla, kterými se musí lobbisté řídit. V České 

republice bohužel žádná právní úprava lobbyingu neexistuje a s tímto pojmem právní řád 

nepracuje. I tato skutečnost přispívá k netransparentnosti této činnosti. 

 Stejně jako musí trestný čin splňovat určitou skutkovou podstatu, mělo by i chování 

označované jako korupční splňovat určitá kritéria, aby mohlo být takto označeno. Dále byla 

zvolena následující kritéria: 

                                                 
29 Dosažení žádoucího stavu věcí, zachování diskreditujícího tajemství, získání potřebných informací. 
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1) existence dvou subjektů – korumpujícího a korumpovaného, 

2) jednání ve smyslu komisivního či omisivního projevu, 

3) jednání je v rozporu se společensky závaznými normami, 

4) musí existovat přímý úmysl, 

5) získání neoprávněného prospěchu. 

Prvním kritériem je existence dvou subjektů – subjektu korumpujícího, tedy 

nabízejícího, který má za  cíl získat prospěch buď pro sebe či pro někoho jiného a druhým 

subjektem je korumpovaný, tedy subjekt, který odměnu poptává za poskytnutí nebo příslib 

neoprávněné výhody. 

Dalším kritériem je jednání ve smyslu projevu komisivního (aktivního) či 

omisivního (nečinnost, pasivní přístup v podobě zdržení se určitého chování nebo strpění 

chování jiného subjektu). Za omisivní chování lze považovat situaci, kdy je osoba svědkem 

předání úplatku a tuto skutečnost neohlásí, čímž mlčky přistupuje na to, že některé subjekty 

budou zvýhodněny oproti jiným a tímto jednáním jim vznikne škoda. 

 Úmysl přímý znamená, že osoba věděla, že škodu způsobí a chtěla ji způsobit. 

V neposlední řadě je to získání neoprávněného prospěchu ať již v podobě peněžní či jiné 

výhody. 

Při analýze výše uvedených forem chování a zkoumání, zda splňují zvolená kritéria 

korupčního chování, lze vyvodit závěr, že klientelismus, nepotismus, prodej pozic a 

podplácení je všechna splňují. V případě lobbyingu se toto již říci nedá, protože pokud 

lobbying funguje ve smyslu jeho původního významu a nejsou při něm použity korupční 

praktiky, nejedná se o korupční chování. Neexistují zde dva subjekty korumpující a 

korumpovaný a toto jednání není v rozporu se společensky závaznými normami.  

2.3.3 Definice korupce 

Na základě společných znaků, které chování splňuje kritéria k označení korupční, lze 

stanovit vlastní obecnou definici korupce. Nejdříve však stručný přehled, jak je korupce 

definována různými organizacemi a institucemi, které se korupcí, více či méně, zabývají. 

Velice jednoduchou definici používá Transparency International (TI), která se 

primárně problematikou korupce zabývá, a podle níž je korupce „zneužití svěřených 
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pravomocí ve vlastní prospěch.“30 

Transparency International Česká republika (TIC) definuje korupci poněkud detailněji 

jako „…takové jednání, kterým osoba v určitém kvalifikovaném postavení (volený zástupce, 

úředník zaměstnaný ve veřejné správě, zaměstnanec veřejného sektoru, ale i osoba na určité 

pozici v soukromém sektoru) zneužívá svého postavení k osobnímu obohacení nebo obohacení 

třetích osob, přičemž z tohoto jednání mohou mít přímý užitek osoby, které korupční jednání 

vyvolají, a vždy vzniká škoda do různé míry určitelné skupině fyzických i právnických osob.“ 
31 Tuto definici použila TIC ve své publikaci, která sloužila v rámci antikorupčního 

vzdělávacího programu pro zaměstnance veřejné správy. 

Další organizací, která se pokusila pojem korupce definovat je OSN, podle ní je 

korupce „…nabídka, slib nebo předání jakékoli výhody v něčí prospěch jako nepřiměřené 

pohnutky pro výkon povinností a vyjednávání, požadavek, přijetí jakékoliv takové výhody jako 

nepřiměřené pohnutky pro výkon nebo vykonání povinností…“32 

Podle Světové banky je definice korupce prostá, jedná se o „…zneužití veřejné moci za 

účelem získání osobního prospěchu.“ 33 

Aby ovšem nebyly citovány pouze mezinárodní organizace, podívejme se, jak korupci 

vymezilo Ministerstvo vnitra v dokumentu „Strategie vlády v boji proti korupci 2006-2011“. 

Podle této strategie „…je možné korupci charakterizovat jako vztah mezi dvěma subjekty, ať 

jednotlivci nebo institucemi, z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou 

formu odměny za poskytnutí či příslib neoprávněné výhody. Druhý pak očekává, že za tuto 

poskytnutou výhodu mu bude slíbená materiální či nemateriální odměna poskytnuta.“34 

Nejen mezinárodní organizace a instituce ale také společenské vědy se zabývají 

pojmem korupce. Společenské vědy vycházejí při definici korupce z pojetí amerického autora 

J. S. Nye. Dále pak nahlížejí na korupční jednání jako na deviantní či patologické chování, 

chování maximalizující zisk, nebo chápou korupci jako sociální dezorganizaci. Tato 

problematika byla již rozebrána v kapitole (2.1). 

                                                 
30 TRANSPARENCY INTERNATIONAL (2001). 
31 TIC (2005). 
32 OSN [on-line], dostupné na <http://www.un. org/depts/dhl/events/anti_corription >. 
33 BAYLEY (1996). 
34 Ministerstvo vnitra, dostupné na  <http://www.mvcr.cz/clanek/boj-proti-korupci-364712.aspx>. 
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 Všechny tyto definice odrážejí znaky korupčního chování, které byly stanoveny výše. 

Žádná z nich ovšem nezahrnuje všechny znaky. Proto bude vytvořena definice, která by 

odpovídala všem námi stanoveným znakům. Jako nejvhodnější formulace se jeví tato: 

„Korupce zahrnuje veškeré chování osob, které se odchyluje od formálně stanovených 

povinností za účelem dosažení soukromého finančního nebo jiného zisku a prospěchu. 

Korupce má často podobu obchodu: na jedné straně je zde osoba disponující jakoukoli 

formou moci, na druhé straně osoba, která se snaží tuto osobou přimět k nikoli nestrannému 

jednání. Buď tak jedná za účelem dosažení zvýhodnění sebe sama nebo spřízněného subjektu, 

nebo za účelem kompromitace korumpovaného.“  

S využitím metody indukce (zároveň také metody analýzy a syntézy) bylo korupční 

chování definováno tak, aby tato definice odpovídala záměru této práce a s jako takovou s ní 

budeme pracovat v dalším textu. 

2.4 Typy a formy korupce 

Stejně jako u definice korupce, i při jejím členění se lze setkat s různými názory. Nejprve 

budou kategorizovány typy korupce podle mezinárodních organizací a posléze podle zástupců 

společenských věd. Pokud se jedná o formy korupčního jednání, je jich celá řada, kdy 

nejvýstižnější výčet uvádí Transparency International. 

2.4.1 Typy korupce 

Jak již bylo řečeno, ani při typologii korupce nepanuje shoda. Korupci lze dělit 

z mnoha hledisek. V zahraniční literatuře35 jsou za hlavní kritéria považována intenzita, 

rozsah a závažnost korupčního jednání. Lze se také setkat s členěním korupce dle oblasti 

jejího výskytu, nicméně toto členění není považováno za určující, protože korupce se dnes 

může vyskytovat prakticky ve všech oblastech lidské činnosti. 

 Dále lze rozdělit korupci na přímou a tzv. zprostředkovanou podle toho, zda spolu 

aktéři jednají přímo či se jeden z nich zavazuje jednat ve prospěch korumpujícího 

prostřednictvím dalších osob.  

Jiný pohled na korupci je z hlediska aktivity potenciálního příjemce úplatku, který 

může úplatky pasivně přijímat, tj. není přímým iniciátorem korupčního aktu, anebo být 

iniciátorem korupčních transakcí a úplatky aktivně vymáhat. 

                                                 
35 Např. ROSE-ACKERMAN (1999), JOHNSTON (2005), LAMBSDORFF (2007). 
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Chmelík36 uvádí, že na korupční jednání lze pohlížet jako na individuální či kolektivní, 

kdy druhé zmiňované je považováno za závažnější formu korupce. V zahraniční literatuře se 

lze také setkat s členěním korupce na regionální, celostátní, či mezinárodní (s touto pak 

souvisí pojem importovaná korupce). 

Z pohledu (nejen) transformujících se ekonomik je zajímavá typologie korupce na tzv. 

legální a ilegální korupci.37  Ilegální korupce je přímým porušením právních norem – jedná 

se o uplácení a podplácení, vydírání, defraudace atd. Dochází tedy k přímému porušení 

zákona. Tento typ úzce souvisí s tzv. legalistickým vnímáním korupce. Legální korupce je 

typem, kdy přímo nedochází k porušení zákona. Právní rámec je totiž natolik nedokonalý, že 

umožňuje řadu právních kliček, několik možných způsobů výkladu právních norem či právní 

úprava jednoduše neexistuje, a je tudíž možné se obvinění z korupce vyhnout, příp. korupční 

jednání legalizovat.  

Dle výše zmíněného výčtu je zřejmé, že způsobů, jak korupci dělit je celá řada. Za 

základní dělení je považován přístup Transparency International a Světové banky.  

2.4.1.1 Typologie korupce dle Transparency International 

Transparency International38 dělí korupci na dva základní typy - malou  (drobnou) a 

velkou (vysokou). 

Malá korupce je spojena spíše s úplatky nižších státních úředníků, policistů, kteří jsou 

často špatně placeni, s drobnými úplatky ve zdravotnictví a jiných službách, tedy s běžným 

životem lidí. Tento typ korupce není považován za příliš závažný a je vnímán různě dle 

společenského klimatu (např. pozornost pro lékaře je někde považována za korupci, jinde za 

zcela běžný projev vděčnosti), nicméně svým rozsahem může působit větší škody než korupce 

velká (podlamuje důvěru občanů v instituce, vede ke zvyšování transakčních nákladů). Malá 

korupce se může vyskytovat v těchto podobách: 

• podplácení úředníků (může být iniciováno jak ze strany soukromého subjektu, tak ze 

strany úředníka), 

• záměrně nepřehledná a nadměrná regulace (nutí subjekty hledat jiné, kratší cesty),  

• zatemňování pravidel (úzkoprsé lpění na postupech či využívání jejich „flexibility“),  

                                                 
36 CHMELÍK (2003). 
37 KAUFMANN (2005). 
38 TRANSPARENCY INTERNATIONAL (2000). 
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• špatná organizace (nejasné vztahy podřízenosti a nadřízenosti, netransparentnost), 

• zneužívání pravomocí vyplývajících z dozorové (kontrolní) činnosti veřejné správy. 

Velká korupce je již spjata s velkými zisky. Jedná se o organizovanou formu korupce, 

která je velmi těžko odhalitelná, neboť jsou na ní zainteresování výše postavení veřejní 

činitelé. Její morální a ekonomický vliv na společnost je mnohonásobně vyšší než u korupce 

malé, protože může mimo jiné poškodit kredibilitu země v zahraničí. Velká korupce nabývá 

dle Transparency International či jiných autorů39 těchto podob: 

• zpronevěra veřejných zdrojů (přes skryté rozpočtové položky nebo bonusy k platům; 

vede ke zmenšování objemu prostředků, které by mohly směřovat na veřejně 

prospěšné projekty či služby), 

• nehospodárné užívání veřejných zdrojů, 

• soukromý prospěch z privatizace, 

• zneužívání veřejné moci při udělování veřejných zakázek (postihuje centrální i nižší 

úrovně), 

• přidělování monopolních a kvazi-monopolních licencí, 

• nepotismus, klientelismus případně i „prodej pozic“, 

• zisk důležitých, běžně nedostupných, informací; insider trading. 

2.4.1.2 Typologie korupce dle Světové banky 

Pro Světovou banku zpracovali typologii korupce Hellman, Jones a Kaufmann40, kteří 

dělí korupci veřejných rozhodnutí podle různých forem na: 

• administrativní korupci (zahrnuje platby veřejným činitelům, kteří mohou změnit 

způsob realizace stanovených pravidel), 

• vlivovou korupci (představuje schopnost subjektu ovlivňovat tvorbu základních 

pravidel bez nutnosti uplácet veřejné činitele, větší vliv zde hraje velikost firmy, vazby 

na stát atd.), 

                                                 
39 Např. KARKLINS (2002). 
40 HELLMAN, JONES a KAUFMANN (2000). 
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• korupci sloužící k ovládnutí státu - State capture (ovlivňování tvorby základních 

pravidel, tzn. zákonů, regulací, nařízení; probíhá formou nezákonných, 

netransparentních plateb). 

2.4.2 Formy korupce 

Korupční jednání může nabývat celé řady forem, od úplatků až po sofistikované, 

dobře propracované postupy. V mnoha případech proto není dost dobře možné korupci 

dokázat, natož pak někoho obvinit. Ačkoli existuje řada možných způsobů a forem, je nutné 

mít na paměti fakt, že jedna forma na sebe váže další a tyto se navzájem doplňují. 

Mezi základní pozorovatelné formy korupce lze zařadit:41 

• vlastizradu, velezradu, převrat, nezákonné zahraniční transakce, pašování, 

• zpronevěru a defraudaci, padělání, „vycpávání účtů“ (padding of accounts), „urovnání 

věcí“ (skimming), špatné užívání fondů, 

• zneužití moci, zastrašování, mučení, nezasloužené prominutí trestů a ústupky, 

• podvody, zkreslování, vydírání, 

• překrucování spravedlnosti, kriminální chování, křivou výpověď, nezákonné uvalení 

vazby, falešná obvinění, úmyslné uvedení v omyl, 

• zanedbání povinností, dezerce, parazitismus, 

• uplácení a podplácení, vydírání, vymáhání nezákonných odvodů, provize, 

• falšování a manipulaci voleb, 

• zneužití vnitřních a důvěrných informací, falšování záznamů, 

• nedovolený (neschválený) prodej veřejného úřadu, veřejného majetku a licencí, 

• manipulaci s předpisy, obchody, dodávkami, smlouvami a úvěry, 

• daňové podvody, daňové úniky a nepřiměřené obohacování, 

• nedovolené ovlivňování obchodů, náklonnost (zaujatost) při zprostředkovatelských 

vztazích, konflikt zájmů, 

                                                 
41 Následující členění  bylo převzato z The TI Source Book 2000, Executive Summary, p. XVIII. 
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• přijetí nepatřičného daru, poplatku, úplatku (speed money), požitku a služební cesty 

financované cizím subjektem, 

• propojení s organizovaným zločinem, operace na černém trhu, 

• cronyismus (bratříčkování), nepotismus (zvýhodňování rodinných příslušníků), 

maskování a kamufláž, klientelismus, 

• nezákonný dohled (sledování), nezákonné odposlechy a zneužití poštovního styku, 

• zneužití úředních pečetí a razítek, úředních budov a příspěvků na vedlejší výdaje. 

Jednoznačně nejrozšířenější formou korupce je uplácení, které má dvě strany – 

upláceného, kterému je nabídnut (resp. přijal) úplatek a uplácejícího, který úplatek nabízí 

(podplácení). Podle českého právního řádu42 se úplatkem rozumí určitá výhoda, která se 

dostává tomu, kdo úplatek přijímá, či jiné osobě s jeho vědomím. Úplatek může mít 

majetkovou (finanční nebo materiální prospěch nebo tzv. protislužba) i nemajetkovou povahu, 

přičemž pro posouzení trestného činu úplatkářství není vymezena dolní hranice hodnoty 

úplatku, ale přihlíží se k tzv. společenské nebezpečnosti.  

Rubem přijímání úplatku je podplácení. Podplácení je samostatným trestným činem, 

kterého se dopustí ten, kdo jinému (přímo osobě obstarávající věc nebo prostředníkovi) 

v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek.  

Trestní zákoník také postihuje tzv. nepřímé úplatkářství, kterého se dopouští osoba, 

která žádá nebo příjme úplatek za to, že bude svým vlivem působit na výkon pravomoci 

veřejného činitele, nebo za to, že tak již učinil; dále ten, kdo z tohoto důvodu takový úplatek 

poskytne, nabídne nebo slíbí – nesměřuje tedy k vlivu na všechny osoby obstarávající věci 

obecného zájmu, ale pouze k vlivu na výkon pravomoci veřejného činitele. 

K dalším formám korupce patří klientelismus, nepotismus a prodej pozic. Tyto formy 

korupce byly již popsány výše. 

2.5 Dílčí shrnutí 

První, klíčová část práce je rozdělena na dvě hlavní subkapitoly. V té první byla 

pozornost věnována tomu, jak na korupci nahlíží společenské vědy a zejména vymezení 

                                                 
42 Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákon. 
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korupce v čase z hlediska jejího výskytu v ekonomických teoriích. Jak z těchto kapitol 

vyplývá, korupce je lidstvu známá již od starověku, nicméně přístup k tomuto fenoménu a 

jeho začleňování do ekonomických teorií bylo postupné a korupci byl věnován stále větší a 

větší prostor, zvláště pak v 90. letech 20. století, kdy vznikla řada empirických prací na téma 

vlivu korupce na jednotlivé makroekonomické veličiny. 

Je velmi problematické korupci přesně definovat. Zpravidla se objevuje tam, kde se 

veřejný sektor setkává se soukromým sektorem, kde záležitosti celku spravují jeho 

reprezentanti. Vyskytuje se ve všech typech státních útvarů a politických zřízení, ve všech 

sférách státní správy.  Prakticky každá mezinárodní organizace zabývající se korupcí a jejím 

měřením používá jinou definici korupce.  

Pojem korupce nelze zúžit jen na úplatkářství a spojovat ji výhradně se státní správou. 

Toto jednání se vyskytuje i v soukromém sektoru, politice, soudnictví, sportu, médiích, 

malém a středním podnikání a dalších oblastech. Za její hlavní znak se považuje nepoctivé 

chování při plnění svěřených úkolů, které souvisí s pracovním postavením. Podstatou tohoto 

chování tedy je, že daný subjekt nejedná nestranně, ale z určitých negativních osobnostních, 

právem nebo jinými normami presumovaných, pohnutek. 

Jak již bylo uvedeno výše, o korupci se ve větší míře mluví a píše až od 90. let 

dvacátého století. Dříve totiž představovala korupce jakési společenské tabu. V tomto období 

si však vlády (převážně ve vyspělých ekonomikách) začaly uvědomovat ekonomické ztráty 

způsobené stále se rozrůstající korupcí (např. neúčinnost rozvojové pomoci zemím třetího 

světa) a tento problém se dostává na program jednání národních vlád i mezinárodních 

organizací. V tomto období se také začínají prosazovat nevládní organizace, které se bojem 

proti korupci zabývají. Mezi nejznámější patří Transparency International. 

Pohledy na typologii korupce jsou různé. Transparency International rozlišuje korupci 

drobnou (praktikována státními úředníky, kteří jsou často špatně placeni a jsou závislí na 

malých poplatcích od veřejnosti) a vysokou, která zahrnuje rozsáhlé mezinárodní úplatky a 

tajné zahraniční účty. Experti Světové banky dělí korupci na administrativní (zde jsou 

zahrnuty úplatky veřejným činitelům, kteří mohou změnit způsob realizace stanovených 

pravidel), vlivovou (představuje schopnost subjektu ovlivňovat tvorbu základních pravidel bez 

nutnosti uplácet veřejné činitele; větší vliv zde hraje velikost firmy, vazby na stát atd.) a 

korupci sloužící k ovládnutí státu (ovlivňování tvorby základních pravidel; tzn. zákonů, 

regulací, nařízení; probíhá formou nezákonných, netransparentních plateb).  
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Také z hlediska společenských věd existují různé přístupy ke korupci. Mezi ně patří 

legalistické chápání korupce (taková činnost, kterou jako korupci postihuje právní řád), public 

opinion definice korupce (nejširší chápání korupce, které je spojeno s veřejným míněním; 

korupce znamená takové chování, které bývá obecně za korupci považováno) a public office 

definice korupce (zahrnuje také vnitřní pravidla, např. firemní; jejichž porušení však není ani 

trestným činem, ani přestupkem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

3 Příčiny, důsledky a měření korupce 

Tato kapitola v rámci teorie korupce navazuje na předchozí a budou v ní představeny 

příčiny, důsledky a způsoby měření korupce, které je obecně považováno za poněkud 

problematické. 

 
3.1 Příčiny korupce 

Korupce je vysvětlována různě. Obecně lze říci, že základní příčinou korupce je touha 

člověka po materiálních statcích, úspěšné kariéře, penězích, postavení atd. Právě v situaci, 

kdy jsou pravomoci svěřeny osobě ve veřejné funkci, má tato největší příležitost ke 

korupčnímu chování a to se také odráží v definici korupce. Samozřejmě, že pouhá touha 

člověka po majetku atd. by nestačila k tomu, aby mohl praktikovat korupční chování. Velkou 

roli hraje také korupční klima a struktura státního aparátu. Bylo potvrzeno, že čím složitější je 

státní regulace a s ní spojený administrativní proces, tím vyšší je snaha dosáhnout chtěného 

stavu nemorálním chováním, kam korupční chování nepochybně patří.  

3.1.1 Ekonomické a politické příčiny 

Mezi ekonomické a politické  příčiny můžeme zařadit tyto: 

a) udělování exkluzivních práv, dotace. 

Tato udělovací pravomoc je pro úředníky spravující tyto aktivity příležitostí požadovat 

úplatek za vyřízení či urychlení záležitosti. 

b) nejasná a složitá úprava daňové problematiky, nízké platy správců daní a jejich 

časté kontakty s plátci daní. 

Zde jsou hrozbou velké pravomoci v rukou výběrčího daní (určování pokut za daňové 

nedoplatky, výběr firem podléhajících revizi a podobně). 

c) mzdy ve veřejném sektoru. 

Vyšší mzdy by znamenaly nižší potřebu úředníků požadovat úplatek jako možnost získat 

dodatečný důchod a znamenaly by vyšší ztrátu v případě, že by díky přijetí či požadování úplatku 

přišli o zaměstnání.  

d) rozhodování o směru a výši vládních výdajů. 
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Místem, kde vzniká prostor pro korupci je udělování vládních zakázek. Proto hraje 

důležitou roli úprava procedury vypisování a zadávání veřejných zakázek a rozhodování o vládní 

spotřebě. Mělo by být zajištěno, aby projekty byly vybírány na základě porovnání nákladů a 

výnosů jednotlivých variant a byl znemožněn nárůst konečné ceny projektu.  

e) poskytování určitých statků a služeb za nižší než tržní ceny. 

Vlády zajišťují dodávky zboží a služeb za nižší ceny zejména v oblastech dodávek 

elektřiny, vody, přídělů určitého zboží, přístupu ke vzdělání, bydlení a zdravotní péči, dále 

jejich úředníci rozhodují o poskytnutí garancí a úvěrů, přidělování určitých forem důchodů a 

sociálních dávek. Všechny tyto oblasti skýtají prostor pro korupci. 

f) privatizace státního majetku. 

g) financování politických stran. 

Riziko korupce zvyšuje možnost financování politických stran soukromými subjekty. Tato 

skutečnost potom vede k usměrňování veřejných prostředků a veřejného „zájmu“ ve prospěch 

soukromých subjektů, které se na financování politických stran podílejí. 

h) složitost zákonů, regulací a postupů 

Složitá nejednoznačná legislativa a úprava úředních postupů, která umožňuje více výkladů 

vytváří prostor pro korupční jednání. V zemích, kde je legislativa nekomplexní, nekonzistentní 

a rozporná (zvláště pak v otázkách majetkoprávního charakteru), se korupci daří zpravidla 

mnohem lépe, než ve státech s kvalitním a osvědčeným zákonodárstvím. Obecně v rámci 

přípravy nových předpisů, příp. v rámci prověrky existujícího právního řádu, musí být 

sledováno, zda předpisy svou konstrukcí nemohou umožňovat korupční prostředí, například v 

důsledku absence hrozby sankce, neexistence kontrolních mechanismů, přílišné vágnosti 

předpisů a značné koncentrace rozhodovací pravomoci bez možnosti nezávislé kontroly. 

i) špatně definovaná vlastnická práva, nedostatečné konkurenční prostředí apod. 

Vzhledem k monopolnímu postavení státu existuje na trhu jen několik málo firem, 

které tento trh kontrolují. Stát hodlá svěřit obstarání určitých služeb a produktů jen 

omezenému počtu těchto soukromých subjektů. Čím větší je počet takovýchto firem, tím větší 

je korupční prostředí, neboť jejich úsilí získat zakázku a znevýhodnit postavení konkurence 

stoupá. V opačném případě, kdy je konkurence nedostatečná, se prostor pro korupci projevuje 



 36 

prováděním různých korupčních praktik, jako jsou například nekvalitní služby, nedodržování 

dodacích lhůt, navyšování cen apod. 

3.1.2 Sociokulturní faktory 

Mezi sociokulturní faktory, které výrazně ovlivňují výskyt korupce, lze zařadit tradici, 

sociální změnu, hodnotovou orientaci a morálku lidí, sociálně-psychologické příčiny, normy, 

absenci a nedůslednost kontroly a v neposlední řadě vliv médií. 

Tradice 

V zemích, kde je korupce považována za normální způsob chování a je tolerována, se 

poskytnutí úplatku automaticky očekává. Ten, kdo úplatek nabízí, nemá často jinou možnost, 

chce-li dosáhnout svého cíle. Typickým příkladem byla socialistická společnost a 

komunismus, nicméně s těmito způsoby se můžeme setkat i ve společnostech 

demokratických. Vláda by proto měla podporovat společenskou debatu o etických kritériích 

veřejného života a vědeckými výzkumy a širokou mediální prezentací sporných kauz 

podporovat vytváření antikorupčního naladění společnosti. 

Sociální změna, hodnotová orientace a morálka lidí 

Řadu korupčních příležitostí přináší přechod od tradiční společnosti k moderní. Stará 

pravidla už neplatí a nová  nejsou ještě zavedena, což je prostředí pro korupci přímo ideální. 

Svoji roli zde hraje i nedokonalost legislativy. Dochází k situacím, kdy veřejnou správu 

spravují lidé, kteří s tím nemají dostatek zkušeností a jejich morální kvality nejsou ověřeny. 

Veřejná správa také nemá potřebnou prestiž a autoritu. V souvislosti se společenskými 

změnami se výrazně zvyšuje vertikální sociální mobilita. Postavení v hierarchii společenského 

žebříčku je tak stále častěji závislé na materiálních kritériích. K jejich naplnění mohou vést i 

nepoctivé praktiky, pokud jim ovšem není účinně bráněno. Vláda by se  proto měla snažit 

přesvědčit občany, že respektování etických a právních pravidel se vyplácí a naopak jejich 

nerespektování je kontraproduktivní, a i z pragmatických důvodů nevhodné. 

Sociálně-psychologické příčiny 

Existují a vždy budou existovat jedinci, kteří prosazují své výhody na úkor ostatních. 

Z toho důvodu je nutný dobrý legislativní rámec. Problémy mohou vzniknout i v těch 

případech, kdy jedinci preferují čestné a morální hodnoty, nicméně ve společnosti jsou 
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neoficiálně nastaveny prokorupční normy a jedinec tak nemá šanci své morální hodnoty 

uplatnit, aniž by nebyl znevýhodněn.  

Normy 

Nastavení norem úzce souvisí se sociálně-psychologickými příčinami. Pokud chybí 

normy zcela, považuje každý za normu to, co vyhovuje jemu. V tomto pojetí se může korupce 

jevit ne jako nežádoucí způsob chování, ale jako pozitivní postup, který vede k 

individuálnímu úspěchu, či dokonce ke společenskému prospěchu.  

Absence nebo nedůslednost kontroly 

Postupy a chování zakotvené v právních předpisech musí být v právním státě 

spolehlivě dodržovány. Pokud tomu tak není, měly by neprodleně následovat účinné sankce. 

Ukazuje se však, že mechanismy kontroly jsou často buď nedostatečné, nebo jim není 

přiznáván adekvátní status. Velký význam má přístup lidí k zákonnosti. Mezi veřejností 

převládá přesvědčení o nevýhodnosti dodržování zákonů. Proto je úkolem vlády přesvědčit 

občany, že respektovat platný právní řád se vyplácí a že stát je schopen tento respekt případně 

i vynutit, a to relativně rychle a spravedlivě.  

Vliv médií  

Na veřejné mínění má nemalý vliv míra objektivity a informační serióznosti 

sdělovacích prostředků, které jsou jedním z nástrojů veřejné kontroly. 

3.1.3 Chudoba 

Transparency International považuje za základní, nikoli však jedinou, příčinu 

korupčního chování chudobu. S ní také souvisí tzv. začarovaný kruh, kdy chudoba je příčinou 

korupce, ale korupce je také příčinou chudoby. Nejčastější je tato situace v některých 

afrických zemích. Zde vládne úzká skupina osob, které se snaží obohatit a upřednostňují 

projekty výhodné pro ně, ale nikoliv pro blaho a vývoj země, kterou spravují. Korupce zde 

vede k zaostalosti, protože potom jsou i základní potřeby uspokojovány jen díky ní. 

Výše zmíněný výčet příčin korupce není zdaleka kompletní, nicméně představuje 

přehled nejčastějších a nejznámějších příčin korupčního chování. U příčin sociokulturního 

charakteru je jejich odstraňování během na dlouhou trať, neboť některé z nich jsou v lidech 

hluboce zakořeněny a může trvat několik generací, než se je podaří odstranit. Příčiny 

ekonomické se dají dobře odstraňovat správně nastavenou legislativou a systémem kontroly 
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jejího dodržování. Problematické jsou ovšem politické příčiny, neboť na jejich odstraňování 

by se měli podílet právě političtí aktéři představovaní vládou a opozicí, kteří ovšem nejsou 

dostatečně motivováni. Problematika chudoby a jejího řešení je velkou kapitolou, které je sice 

věnována velká pozornost, bohužel však bez výrazných výsledků. 

Jako jedna z příčin neustálého vývoje a posilování moci korupce je v literatuře 

zmiňována teze začarovaných kruhů.  

Mezi nejznámější patří začarovaný kruh ovlivněný působením korupčního klimatu. 

Pokud nedojde k potrestání veřejně známých korupčních případů, mají lidé pocit, že korupce 

je všemocná a tudíž nemá smysl proti ní bojovat. Naopak si zdůvodní, proč korupčních 

příležitostí nevyužít. Šíří se tak korupční klima, které lidi ovlivňuje ve stále větším měřítku a 

tím také dochází k jeho posilování. 

Další začarovaný kruh souvisí s chudobou. Jak již bylo výše uvedeno, chudoba je 

příčinou korupce, ale korupce je také příčinou chudoby.  

Jako poslední lze uvést začarovaný kruh, kde šíření korupčního chování souvisí 

s pověstí skupiny nebo celé společnosti. Jestliže do zkorumpované společnosti vstupují noví, 

nezkorumpovaní členové, jsou  strženi její reputací. Jestliže chtějí do této společnosti 

zapadnout, potom se jim nevyplatí korupci vzdorovat a pod nátlakem okolí podléhají. 

Stručný výčet podnětů, které uvádí Frič není úplný, ale shrnuje nejznámější příčiny, 

které korupci ovlivňují43: 

 • výše úplatku,    • silné korupční klima, 

 • způsob fungování administrativy,            • klientelismus, 

 • normativní systém,    • politická participace, 

 • systém kontroly,    • reputace skupiny, 

 • systém sankcí,    • chudoba, 

 • byrokratická kultura,   • korupční vzory. 

                                                 
43 FRIČ (1999). 
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3.2 Náklady a důsledky korupce 

Náklady a důsledky korupce je obtížné vyčíslit, ale oblasti, ve kterých má korupce 

negativní důsledky, určit lze. V zásadě je můžeme rozdělit na politické, společenské a 

ekonomické44. Obecně pak můžeme ještě náklady a důsledky korupce rozdělit na přímé, tedy 

ty které vyplívají přímo pro korumpujícího či korumpovaného, nebo nepřímé, které jsou 

zprostředkované i dalšími, tzv. třetími osobami. 

3.2.1 Politické důsledky korupce 

Politické důsledky korupce jsou sice obtížně kvantifikovatelné, neboť dopadají na 

celou společnost, nicméně je lze rozdělit alespoň z hlediska časového na krátkodobé a 

dlouhodobé. Krátkodobě může korupce způsobit ztrátu důvěry v politiku vlády, která je 

v dané době u moci. Politici, kteří jsou pro dané období u moci se sice mohou snažit o jakási 

antikorupční opatření, ale jejich cíle jsou bohužel pouze krátkodobé, zaměřené na rychlý efekt 

a dá se předpokládat, že pokud v dalších volbách nezvítězí vládnoucí strana(y) ve volbách, 

budou tato nahrazena jinými, pravděpodobně se stejným krátkodobým efektem. 

Z dlouhodobého hlediska hrozí, že pokud je korupce systematická, může dojít ke ztrátě 

důvěryhodnosti země ve vztahu k okolnímu světu a ke vzniku nedůvěry v celý politický 

systém a jeho legitimitu.  

3.2.2 Společenské důsledky korupce 

U společenských důsledků je třeba zmínit fakt, že korupce může být vnímána jako 

cesta k úspěchu, popř. tato má často demoralizující vliv na celý aparát veřejné správy. 

Úředníci i firmy dávají přednost jednání s těmi, které znají a využívají svých kontaktů a 

známostí, což snižuje riziko odhalení korupčního jednání. Zároveň dochází k formování tzv. 

elit (viz předchozí text), a korupce tak probíhá skrytě, což vede k posílení klientelismu 

v těchto vazbách.  

Dalšími celospolečenskými dopady korupce, které byly ověřeny empirickými 

studiemi, jsou její dopady v oblasti zdravotnictví a vzdělanosti, kde jsou finanční zdroje 

neefektivně vynakládány. Podle těchto studií45 vede zhoršení korupce o jeden bod (stupnice 0-

10) k nárůstu dětské úmrtnosti o 1,1 až 2,7 na 1000 živě narozených dětí a stejné zhoršení 

                                                 
44 V literatuře existuje další, podrobnější členění, ale pro potřeby této publikace je výše uvedené postačující. 
45 GUPTA, DAVOODI, TIONGSON (2000); GUPTA, DE MELLO, SHARAN (2000). 
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korupce způsobí, že řádné studium nedokončí o 1,4 - 4,8 procentního bodu více žáků. Tyto 

důsledky mají samozřejmě vliv na pokles kvalifikované pracovní síly.46 

3.2.3 Ekonomické důsledky korupce 

Z hlediska ekonomických  důsledků může korupce způsobit: 

• neefektivnost v rozdělování, 

• zvyšování počátečních nákladů o úplatky, které slouží k překonání administrativních 

bariér, což vede k narušení tržní rovnováhy, jinými slovy řečeno korupce vede ke 

zvýšení transakčních nákladů, 

• dopad na růst HDP, neboť podle některých odborníků snižuje korupce podíl investic 

na HDP a má záporný vliv na výdaje na zdravotnictví a na vzdělávání, 

• omezení přílivu přímých zahraničních investic (růst korupce se projeví v poklesu 

ratingu země), 

• neschopnost vlády dosáhnout svých ekonomických cílů (korupce při jmenování do 

funkce je zdrojem neefektivnosti), 

• zhoršení kvality prostředí, ve kterém funguje soukromý sektor, 

• růst administrativních nákladů (daňový poplatník je nucen platit za stejnou službu více 

než by měl), 

• značný úbytek produktivního úsilí, protože čas i energie jsou věnovány spíše 

k získávání kontaktů a obcházení pravidel, 

• nárůst veřejných výdajů (vyšší úroveň korupce je spojena s nižší kvalitou a dochází 

k plýtvání veřejnými prostředky), 

• neúčinnost rozvojové pomoci zemím třetího světa. 

Jak je vidět, důsledky a náklady korupce nejsou pro společnost zanedbatelné, a proto 

by měla věnovat velkou pozornost opatřením, jak korupci zabránit nebo ji alespoň zmírnit. 

Antikorupčních opatření existuje celá řada, proto zde zmíníme jen ta, která jsou použitelná 

pro Českou republiku. Transparency International doporučuje pro veřejný sektor např.:  

                                                 
46 Vzorek zkoumaných zemí byl rozmanitý, od těch vyspělých, až po země rozvojové. 
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• zavést funkční výběr úředníků a systém jejich uplatnění, 

• zkvalitnit management práce, 

• zdokonalit systém řízení v oblasti veřejné správy tak, aby byl uplatněn princip 

konečné odpovědnosti vedení resortu za jeho významné poruchy, 

• okamžité řešení zjištěných problémů a nedostatků;  pokud je to možné, jejich 

zveřejnění,  

• minimalizovat styk úředníků se žadateli,  

• zavést systém kontroly rozhodování; z některých jednání by bylo vhodné pořizovat i 

obrazové a zvukové záznamy, 

• vypracovat návody pro komunikaci a využívání služeb veřejného sektoru (řada 

institucí však již vypracovala tzv. etické kodexy, ve kterých jsou tyto informace 

uvedeny). 

3.3 Měření korupce 

Korupce jako statistická veličina je velice problémová, neboť je obtížně 

kvantifikovatelná. Srovnatelná objektivní data v tomto směru prakticky neexistují47, tudíž 

většina průzkumů a měření vychází ze subjektivního hodnocení dotazovaných. Indikátory 

měření úrovně korupce jsou tedy založeny na tzv. měkkých datech, která vykazují značnou 

variabilitu v závislosti na situaci a době, kdy jsou získávána.  

Metody měření korupce lze rozdělit z mnoha hledisek, např. na souhrnné 

inidikátory, kdy měření úrovně korupce a její hodnocení je dílčí součástí souhrnného indexu 

(používá Světová banka, WEF, PRS Group, Freedom House) a indikátory, které se věnují 

čistě měření úrovně korupce (sestavuje např. Transparency International, GFK).  

Dále mohou být indikátory korupce rozděleny na tzv. jedinečné (unikátní), kde byl 

daný index sestrojen pouze pro určitý účel (např. Index V4 nevládní neziskové organizace 

Transparency ČR), zde ovšem není možnost srovnání v čase, a kompozitní (složené), které 

jsou systematicky propracované, komplexní a jsou sestavovány v pravidelných časových 

intervalech tak, aby bylo možno srovnávat jejich výsledky v čase (mezi tyto indexy řadíme 

                                                 
47 Indexy založené na objektivních (tzv. tvrdých) datech konstruovány byly, nicméně většinou se jedná o 
jednorázové průzkumy, které nejsou srovnatelné v čase. 
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např. index vnímání korupce – CPI, ICRG společnosti PRS Group, Globální barometr 

korupce, Governance Matters – GM). 

V této práci bude využito členění, které v jedné ze svých studií představil a použil 

Wei48. Ten použil kritérium způsobu sběru a vyhodnocení dat. Dle těchto kritérií rozděluje 

indexy a studie zabývající se měřením a hodnocením  korupce do těchto skupin: 

• indexy a analýzy založené na hodnocení ze strany expertů, 

• studie a analýzy založené na složených indexech, 

• indexy a analýzy založené na mínění veřejnosti a šetření ve firmách, 

• studie a analýzy vycházející z objektivních (tzv. tvrdých) dat. 

Nutno ovšem poznamenat, že toto dělení nelze chápat striktně. Některé indexy by mohly být 

zařazeny do více skupin, protože jejich charakteristika odpovídá více kritériím. 

3.3.1 Indexy a analýzy založené na hodnocení ze strany expertů 

Tyto indexy a analýzy jsou výsledkem hodnocení míry korupce ze strany expertů, 

jimiž mohou být nezávislé mezinárodní organizace či ratingové agentury zaměřující se např. 

na hodnocení různých rizik (politických ekonomických), která jsou důležitá při rozhodování 

zahraničních investorů. Většinou se jedná o indexy složené, kdy hodnocení korupce 

představuje pouze jednu ze složek celkového indexu. 

3.3.1.1 International Country Risk Guide 

K těm nejznámějším patří projekt International Country Risk Guide (ICRG), jehož 

autory jsou odborníci organizace Political Risk Services Group. Výsledky jsou každoročně 

zveřejňovány již od roku 1982 a v rámci tohoto indexu se také setkáme s indexem korupce. 

Celá studie rozděluje rizika do tří oblastí – politická, ekonomická a finanční. Korupce je pak 

zařazena do rizik politických a její váha je 6 bodů z celkových 100 v této kapitole. Index 

korupce vyjadřuje rozsah, v němž jsou níže i výše postavení státní úředníci ochotni požadovat 

a přijímat úplatky. Tomuto indexu se bude větší prostor věnován v dalším textu, neboť bude 

klíčovým prvkem ekonometrické analýzy. 

                                                 
48 WEI (2001). 
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3.3.1.2 Governance Matters 

Dalším indexem patřícím do skupiny založené na expertním hodnocení je souhrnný 

ukazatel sestavovaný pracovníky Světové banky, který je označován jako Governance 

Matters (GM). Při jeho sestavování je cílem hodnotit kvalitu správy. V letech 1996-2004 byl 

pravidelně zveřejňován ve dvouletých intervalech, od roku 2005 je pak zveřejňován 

každoročně. Je založen na několika stovkách různých  individuálních měření, které se 

soustředí na vnímání kvality správy. V roce 200849 bylo do závěrečného srovnání zahrnuto 

212 zemí a data pocházejí z celkem 35 různých zdrojů produkovaných 33 nezávislými 

organizacemi (výzkumné instituce a týmy, nevládní a mezinárodní organizace). Experti 

Světové banky50 tato data rozdělili do šesti skupin a s použitím statistických metod sestavili 

šest agregovaných klíčových indikátorů správy: 

• úroveň demokracie (GM1), 

• politická stabilita (GM2), 

• efektivnost vlády (GM3), 

• kvalita regulací (GM4), 

• právní řád (GM5), 

• kontrola korupce (GM6). 

Těchto šest indikátorů může dosáhnout hodnot v intervalu <-2,5; 2,5>. Čím vyšší je 

hodnota ukazatele, tím lépe je kvalita správy vnímána. Indikátory jsou dále  agregovány dle 

tří hlavních kritérií:  

1. proces,  jakým je vláda volena, monitorována a nahrazována (úroveň, politická 

stabilita, tedy kvalita politického procesu), 

2. schopnost vlády efektivně formulovat a implementovat politická opatření 

(efektivnost vlády, kvalita regulací),  

3. respekt občanů a postavení institucí, které ovlivňují ekonomické a sociální 

interakce mezi nimi (právní řád, kontrola korupce).  

                                                 
49 Za jednotlivá měření v letech 1996-2008 se počet zdrojů, institucí a zemí zahrnutých do pozorování průběžně 
měnil v závislosti na dostupnosti dat. 
50 KAUFMANN, KRAAY, ZOIDO-LOBATÓN, MASTRUZZI (2009). 
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Nyní bude stručně nastíněno, čím se jednotlivé indikátory zabývají, větší pozornost bude 

věnována  indikátoru kontroly korupce. 

• Úroveň demokracie zahrnuje indikátory měřící různé aspekty politického 

procesu, občanských svobod a politických práv. Do této kategorie spadá také 

nezávislost médií, která hrají důležitou roli v monitorovacím procesu. 

• Politická stabilita je kombinací několika ukazatelů, které  měří pravděpodobnost 

destabilizace nebo svrhnutí vlády neústavním způsobem (násilí, terorismus). 

• Efektivnost vlády zahrnuje zodpovědnost za kvalitu veřejných služeb, byrokracii,  

nezávislost státních úředníků,  plnění státních závazků apod. Největší důraz je 

kladen na schopnost vlády tvořit a implementovat správnou politiku a zajistit 

veřejné statky. 

• Kvalita regulací je zaměřen na vládní politiku samotnou. Zahrnuje měření dopadů 

opatření omezujících trh, jako např. cenová regulace nebo neadekvátní bankovní 

dozor, regulace zahraničního obchodu apod. 

• Právní řád zahrnuje některé indikátory měřící rozsah důvěry ve společenský 

právní systém (dopad kriminality, efektivnost a předvídatelnost soudních 

rozhodnutí).  

• Kontrola korupce měří vnímání korupce, které se běžně popisuje jako výkon 

veřejné moci za účelem soukromého zisku. Přes tento přímočarý pohled se 

konkrétní stav korupce měřený pomocí různých zdrojů poněkud liší. Její rozsah 

začíná „příplatkem za provedení úkonu“, pokračuje účinky korupce na 

podnikatelské prostředí, a může končit „velkou korupcí“ na politické scéně nebo 

tendencí vybrané společnosti  k účasti na „převzetí moci ve státě“. Výskyt korupce 

je často projevem nedostatku uznání jak ze strany korupčníka (obvykle soukromé 

osoby nebo firmy), tak ze strany  poškozeného (obvykle veřejného činitele nebo 

politika) k pravidlům, podle kterých se jejich vzájemné působení řídí. Korupce 

tudíž podle této definice představuje selhání řídicí moci. 

Jak již bylo řečeno, je k sestavení ukazatelů GM využíváno 35 zdrojů, které zahrnují 

mezinárodní organizace,  poradenské organizace, univerzity, atd. V rámci šetření ukazatele 

kontroly korupce odpovídají respondenti na otázky týkající se míry vážnosti korupce v dané 
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zemi, důvěry veřejnosti ve finanční poctivost politiků, nutnost a frekvenci firem poskytovat 

úplatky (např. v případě veřejných služeb, žádosti o úvěr, placení daní, získávání veřejných 

zakázek, vynesení pozitivního rozsudku, ovlivňování práva, regulací atd.), vnímání 

antikorupčních opatření apod.  

U tohoto ukazatele je nutno poznamenat, že nebyla použita data, která shromažďuje 

Transparency International k sestavení indexu vnímání korupce – CPI. Podle autorů indexu je 

toto zbytečné, neboť CPI  samotné je tvořeno agregací mnoha individuálních zdrojů, které 

jsou již zahrnuty v šetřeních použitých k sestavení ukazatele GM6. 

Je třeba také zdůraznit, že s každým novým měřením GM, dochází-li ke změně 

metodologie, popřípadě jsou získány nové zdroje informací, dochází k přepočítání ukazatelů 

z minulých let, čímž je zaručena srovnatelnost ukazatelů v čase.  I díky tomuto je ukazatel 

Governance Matters považován odborníky za jeden z nejkvalitnějších. 

3.3.1.3 Ukazatele WEF (World Economic Forum) 

WEF bylo založeno v Ženevě v roce 1971 jako nezávislá nezisková mezinárodní 

organizace. Jejím mottem je „podnikání v globálním veřejném zájmu“ a hlavní myšlenka tkví 

v tom, že ekonomický růst a pokrok není udržitelný bez  rozvoje sociálního, zatímco sociální 

rozvoj není bez ekonomického růstu proveditelný. 

The Global Competitiveness Report je publikace vydávaná WEF, v níž se experti 

snaží odpovědět na otázku, proč jsou některé země schopné vykazovat dlouhodobě udržitelný 

ekonomický růst, který pomáhá širokému spektru populace vymanit se z chudoby, zatímco 

jiné země stagnují nebo  se dokonce jejich situace, a s ní i životní standard,  zhoršuje. 

Metodologie, kterou WEF používá k hodnocení konkurenceschopnosti jednotlivých 

zemí, se časem vyvíjela. V roce 2001 byl ve studii Global Competitiveness Report 2001-2002 

představen Global Competitiveness Index (GCI), který zahrnoval všechny faktory, které 

podle odborníků měly největší vliv na ekonomický růst.  

Poslední zpráva  The Global Competitiveness Report 2008-2009 byla zveřejněna 

v září 2008, kdy na základě kombinace tzv. tvrdých dat a informací spíše kvalitativního 

charakteru, které jsou těžko měřitelné, byly informace rozděleny do tří subindexů  (celkem 12 

pilířů). Přesnou strukturu uvádí tab. (3.1). 
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Tab. 3.1: Global  Competitivness Index - 12 pilířů 

Subindexy Pilíř 

Základní požadavky 1. Instituce 

2. Infrastruktura 

3. Makroekonomická stabilita 

4. Zdravotnictví a základní vzdělání 

Stupně efektivnosti 5. Vyšší vzdělávání 

6. Efektivnost trhů 

7. Efektivnost trhu práce 

8. Informovanost finančních trhů 

9. Technologická připravenost 

10. Tržní síla 

Inovace a informovanost 11. Obchodní informovanost 

12. Inovace 

Zdroj: WEF, The Global Competitiveness Report 2008-2009, 
viz http://www.weforum.org/pdf/GCR08/GCR08.pdf 

 Do posledního měření 2008-2009 bylo zahrnuto 134 zemí. Indexy nabývají hodnoty 

od 1 (nejhorší výsledek) do 7 (nejlepší výsledek). Indexy týkající se korupce jsou zařazeny 

v pilíři (1) - Instituce.  

3.3.2 Studie a analýzy založené na složených indexech 

 Složené indexy se konstruují spojením několika indikátorů korupce, tudíž zahrnují 

více informací a eliminují případné jednostranné odchylky získaných výsledků. Do této 

kategorie řadíme v současnosti zřejmě nejznámější a nejsledovanější ukazatel korupce 

Corruption Perception Index (CPI – Index vnímání korupce), který od roku 1995 

každoročně zveřejňuje mezinárodní nevládní organizace Transparency International (TI) ve 

spolupráci s Goettingenskou univerzitou.   

Transparency International je nejznámější mezinárodní nevládní organizací v oblasti 

měření a boje proti korupci. Vznikla v roce 1993 v Berlíně a jejím zakladatelem je Peter 

Eigen, bývalý ředitel Světové banky ve východní Africe. TI má mnoho poboček, nazývaných 
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National Chapters. Zpočátku působily tyto pobočky jen ve vyspělých státech. Později 

docházelo k jejich zřizování v rozvojových zemích a v neposlední řadě také v zemích 

bývalého východního bloku. V České republice vznikla TI jako občanské sdružení v roce 

1998. Také tomuto indexu se bude věnována větší pozornost v rámci kapitoly, kde budou 

blíže charakterizovány proměnné použité v empirické analýze. 

3.3.3 Indexy a analýzy založené na mínění veřejnosti a šetření ve firmách 

Dalším způsobem, kterým lze získávat informace o korupci, je šetření v rámci firem a 

obyvatelstva. Tato šetření provádějí specializované instituce, které používají standardní 

statistické metody ke zpracování výsledků průzkumů. Tyto výsledky sice mají jistou váhu, 

protože odrážejí názory veřejnosti, nicméně mohou být (a velmi často také jsou) zkreslovány 

aktuální situací v dané zemi, a vzhledem k počtu respondentů (v případě veřejného mínění se 

vzorek většinou pohybuje od 1000 do 10000 respondentů) jsou velmi nepřesné, protože 

relativně malý vzorek odpovědí zevšeobecňuje názory občanů či firem na danou 

problematiku. Výrazným faktorem, ke kterému je třeba při vyhodnocování výsledků 

přihlédnout, je také to, kdo si šetření objednal a na jakou cílovou skupinu je zaměřeno. 

K dalším nevýhodám patří skutečnost, že některé z těchto průzkumů jsou prováděny nahodile 

či jednorázově, tzn. že jejich výsledky nejsou porovnatelné v čase. 

3.3.3.1 Globální barometr korupce 

Jedním z ukazatelů, tvořících výjimku, je Globální barometr korupce, který je 

jediným celosvětovým průzkumem veřejného mínění zaměřeným na názory a zkušenosti 

respondentů s korupcí. Od roku 2004 do roku 2007 ho každoročně zveřejňovala Transparency 

International (TI). I přes to, že v roce 2008 sestaven nebyl, lze u stejných otázek, které jsou 

pokládány, sledovat vývoj problematiky v čase. V roce 2009 probíhal průzkum v 69 zemích 

světa a zapojilo se do něj 73 132 respondentů.51 Ve většině zemí realizuje průzkum pro TI 

společnost Gallup International, nicméně tato nepůsobí všude, proto bylo zapojeno dalších 15 

agentur z 18 zemí světa. 

3.3.3.2 Index plátců úplatků 

K nejznámějším indexům, které jsou založeny na šetření ve firmách patří Index 

plátců úplatků (BPI). V roce 2008 hodnotil 22 předních exportních zemí podle toho, do jaké 

míry jsou mezinárodní společnosti se sídlem v těchto zemích náchylné k nabízení úplatků v 

                                                 
51 Sběr dat probíhalo od října 2008 do března 2009 formou osobních a telefonických rozhovorů nebo online 
dotazování.  
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zahraničí. Je založen na dvou otázkách, které byly položeny 2 742 obchodním manažerům 

firem z 26 zemí, jež byli tázáni na obchodní praktiky zahraničních firem v jejich zemích.  

  Další průběžné průzkumy korupce provádí v České republice např. agentura GfK 

Praha – Institut pro výzkum trhu, Centrum pro výzkum veřejného mínění (výzkumné  

oddělení Sociologického ústavu Akademie věd ČR) nebo např. Faktum Invenio s.r.o., popř. 

Transparency International Česká republika. Z mezinárodních organizací jsou to např. 

Freedom House nebo Světová banka. 

3.3.4 Studie a analýzy vycházející z objektivních (tzv. tvrdých) dat 

Tyto studie a analýzy vycházejí z objektivně měřitelných dat. Jednou z cest, jak tato 

data získat, je kvantifikace poměru obchodních transakcí spojených s korupčními platbami a 

úplatky státním úředníkům. Výzkumy tohoto typu jsou velmi náročné, protože je těžké získat 

informace od firem, kde a jak uplácely místní úředníky. Také proto je většina indexů v této 

skupině spíše jednorázových, tzn. byl proveden pouze jeden průzkum v několika vybraných 

zemích (případně se sestavují v periodách s několikaletou časovou prodlevou), a tyto indexy 

jsou buď časově nebo místně těžko srovnatelné. 

3.3.4.1 Index V4 

Ukazatelem spadajícím do této kategorie, který v roce 2004 zveřejnila a ve spolupráci 

s agenturou GfK Praha sestavila TIC, je Index V4. Tento jednorázový srovnávací výzkum byl 

proveden v hlavních městech zemí Visegrádské čtyřky (Praze, Bratislavě, Budapešti a 

Varšavě) a jeho cílem bylo zjistit, které vybrané protikorupční nástroje jsou uplatňovány ve 

veřejné správě těchto měst a zároveň zjistit, jak je vnímána funkčnost těchto nástrojů. 

Vzhledem k cílům byl výzkum rozdělen do dvou fází. V první fázi byla zjišťována objektivní 

data týkající se existence protikorupčních nástrojů a mechanismů ve veřejné správě hlavních 

měst, kdy sběr dat probíhal formou obsahové analýzy dokumentů a rozhovorů se zástupci 

jednotlivých měst. Ve druhé fázi bylo formou osobního dotazování mezi zaměstnanci 

magistrátů, členy zastupitelstev, novináři, podnikateli a zástupci nevládních organizací 

hlavních měst (ve třech městech bylo dotázáno 100 respondentů, v Praze 107) zjišťováno 

vnímání účinnosti protikorupčních nástrojů. Výsledný index pak nabývá hodnot 0-1, kde 0 

znamená velmi špatné hodnocení a 1 naopak velmi dobré. 

3.3.4.2 Corporate Governance Risk Index (CGRI) 

 Autory tohoto indexu jsou Crichton-Miler a Worman, kteří ho sestrojili v roce 1999 na 
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základě OECD Principles of Corporate Governance (CG)52. Principy CG zahrnula OECD do 

svého kodexu, který v roce 1999 a ministři členských států se zavázali zavádět je do praxe. 

Pokud jde o Českou republiku, 60% principů tohoto kodexu je obsaženo v obchodním 

zákoníku a zbytek v samoregulačních kodexech, které na principy navazují. U nás 

formulovala Kodex CG Komise pro cenné papíry.  

Úroveň CG u nás ovšem není vysoká, neboť pozdější zpráva Světové banky o stavu 

bankovnictví poukazuje na vysoký objem špatných úvěrů (32% HDP), který je zapříčiněn 

špatnou úrovní CG v ČR.  V příloze č. 1 je uveden stručný obsah  dalšího dokumentu Světové 

banky: „Zprávy Světové banky o dodržování standardů a pravidel v ČR“. Tato zpráva byla 

vypracována v květnu 2002 a zveřejněna v prosinci 2002. 

 Metodologie sestavování indexu rozlišuje čtyři prvky CGRI: obchodní právo, etiku 

podnikání, vymahatelnost práva a celkovou právní úpravu. Index tedy hodnotí, jak velké 

riziko podstupuje firma, která chce v dané zemi podnikat, z hlediska těchto čtyř oblastí. 

• Obchodní právo je sbírka zákonů upravující vztahy mezi vlastníky firem a 

ostatními. Vyváženost zákonů je také doporučována v Principech CG 

vydaných OECD. 

• Zákony nestačí jen utvářet, ale je třeba také dohlédnout na jejich dodržování. 

Efektivní soudy, arbitři a exekuční agentury, kteří chrání a slouží 

k vymahatelnosti práv akcionářů, věřitelů a dalších stran jsou nedílnou součástí 

zdravého podnikatelského prostředí. 

• Celková právní úprava, která je správně definována a dodržována, by měla 

předcházet podvodům a zneužívání. Zahrnuje bankovní regulaci apod. 

• K efektivnímu fungování trhu je kromě zákonů nezbytná také důvěra a určitý 

etický kodex v podnikání.  

 Tento index je specifický, založený na dotazníku, který se skládá z 28 otázek a je 

rozdělen do čtyř kategorií po sedmi otázkách. Každé pozitivní odpovědi je přiřazen jeden bod, 

tzn. že index může dosáhnou maximální hodnoty 28 bodů. Interpretaci výsledků CGRI 

můžeme rozdělit také do  čtyř kategorií: 

                                                 
52 Termín Corporate Governance je do češtiny překládán jako správa a řízení společnosti, hovoří se tedy o 
principech CG. 
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•    0-5   bodů ⇒ velmi vysoké riziko, 

•    6-10   bodů ⇒ vysoké riziko, 

•  11-20   bodů ⇒ střední riziko, 

•  21-28   bodů ⇒ nízké riziko. 

 Respondenty jsou většinou manažeři velkých společností působících v dané zemi, 

kteří mají také zkušenosti s podnikatelským prostředím v rozvinutých západních zemích. 

Téměř všichni respondenti jsou zaměstnáni u  firem se zahraniční kapitálovou účastí, což 

umožňuje hodnotit CGRI z pohledu zahraničních investorů. 

3.3.4.3 Indexy korupce veřejných rozhodnutí (KVR)  

Tento přístup hodnotící korupční prostředí vychází z odlišení typu vztahu mezi 

zúčastněnými subjekty, tj. mezi státem a firmou. Jeho autory jsou Hellman, Jones, Kaufmann, 

kteří pracovali pro Institut Světové banky. Data byla získána ve spolupráci s Evropskou 

bankou pro obnovu a rozvoj. Oproti přístupu TI se snaží o zachycení korupce podle jejích 

různých forem. Rozlišuje tři typy:  

1. Ovládnutí státu (OS) je vymezováno jako vliv na tvorbu základních pravidel, tzn. 

zákonů, regulaci, nařízení. Probíhá formou nezákonných a netransparentních plateb 

veřejným činitelům.    

2. Vlivová korupce (VK)  představuje schopnost subjektu ovlivňovat tvorbu základních 

pravidel bez nutnosti uplácet veřejné činitele. Větší vliv než úplatek zde hraje velikost 

firmy, vlastnické vazby na stát a četné kontakty s veřejnými činiteli. 

3. Administrativní korupce (AK), kam zahrnujeme úplatky veřejným činitelům, kteří 

mohou změnit způsob realizace stanovených pravidel. 

Další odlišnost oproti přístupu TI spočívá ve způsobu získávání dat. TI pracuje 

s externím hodnocením expertů nebo zahraničních investorů, kdežto tento přístup využívá 

přímých zkušeností firem.  

Indexy KVR hodnotí tři typy vztahů mezi účastníky korupční transakce. Rozsah AK je 

vyjadřován procentem ročních příjmů, které firmy vynakládají na  neoficiální platby veřejným 

činitelům. Účelem je dosažení rozhodnutí, které je pro firmy žádoucí (různá povolení, daňová 
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a celní řízení). 

Rozsah OS vyjadřuje jednak podíl podniků, které korumpují veřejné činitele s cílem 

ovlivnit podobu zákonů a nařízení,  jednak podíl podniků, které připouštějí přímý dopad 

korupce základních pravidel na jejich podnikatelskou činnost. 

Rozsah VK odráží vlastní hodnocení schopností firem ovlivnit obsah zákonů, pravidel 

a regulací vydávaných státními institucemi ve svůj prospěch. 

K dalším známým indexům využívajícím z velké části tvrdá data, jehož součástí je 

také korupce, patří Index of Economic Freedom (IEF)53, který nezávisle na sobě publikují 

dvě organizace -  Fraser Institute a Herritage Foundation. 

3.4 Dílčí shrnutí 

Třetí kapitola byla věnována, mimo jiné, příčinám a důsledkům korupce, které spolu 

souvisí. Příčiny korupce lze rozdělit na politické a ekonomické. Konkrétně se jedná například 

o udělování exkluzivních práv a dotací, výši mezd ve veřejném sektoru, privatizaci státního 

majetku, financování politických stran, složitost zákonů a regulací, špatně definovaná 

vlastnická práva apod.  

Dále její výskyt ovlivňují sociokulturní faktory, kam můžeme zařadit tradice, sociálně-

psychologické příčiny, normy a vliv médií. V neposlední řadě otevírá dveře pro působení 

korupce chudoba, kterou např. Transpareny International považuje za základní, nikoliv však 

jedinou příčinu korupčního chování. 

Jak již bylo řečeno, nejen vlády jednotlivých zemí si uvědomují negativní dopady 

korupce a náklady na její potlačování a zejména náklady, které přináší její působení. Podobně 

jako příčiny korupce, můžeme i její dopady rozdělit na politické, ekonomické a společenské.  

Právě díky zvyšujícím se nákladům korupce je třeba věnovat větší pozornost nejen opatřením 

represivním, ale především preventivním. 

Velká část třetí kapitoly se zabývá měřením korupce. Z pohledu statistického 

sledování a měření je korupce veličinou značně problémovou. Právě skutečnost, že jednotlivé 

organizace používají různé definice korupce, znesnadňuje porovnávání jednotlivých výsledků. 

Kromě toho je korupce principiálně veličinou obtížně kvantifikovatelnou. Objektivní data 

jejího měření prakticky neexistují, a tudíž většina průzkumů a měření vychází ze 
                                                 
53 Index ekonomické svobody. 
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subjektivního hodnocení dotazovaných. Indikátory měření úrovně korupce jsou tak založeny 

na tzv. měkkých datech, která vykazují značnou variabilitu v závislosti na situaci a době, kdy 

jsou získávána.  

Metody měření korupce lze rozdělit z mnoha hledisek, např. na souhrnné indikátory, 

kde měření úrovně korupce a její hodnocení je dílčí součástí souhrnného indexu (používá 

Světová banka, WEF, PRS Group, Freedom House) a indikátory, které se věnují čistě 

měření úrovně korupce (sestavuje např. Transparency International, GFK).  

Dále jsou indikátory korupce rozdělit na tzv. jedinečné (unikátní), kde byl daný 

index sestrojen pouze pro určitý účel (např. Index V4 nevládní neziskové organizace 

Transparency ČR), zde ovšem chybí možnost srovnání v čase, a kompozitní (složené), které 

jsou systematicky propracované, komplexní a jsou sestavovány v pravidelných časových 

intervalech tak, aby bylo možno srovnávat jejich výsledky v čase (mezi tyto indexy řadíme 

např. index vnímání korupce – CPI, ICRG společnosti PRS Group, Globální barometr 

korupce, Governance Matters – GM). 

V následující kapitole budou představeny hlavní směry teorií růstu se zaměřením na 

ty, které budou využity v regresní analýze. Další text bude věnován vzájemné vazbě mezi 

korupcí a ekonomickým růstem, kdy bude korupce integrována do modelů růstu. 
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4 Korupce v teoriích růstu 

Jak již bylo řečeno v úvodních kapitolách, je tato práce primárně věnována analýze 

vztahu korupce a ekonomického růstu v rámci růstových teorií. V předchozí části byl 

vymezen pojem korupce a v následujících subkapitolách se budeme věnovat ekonomickému 

růstu. 

 Obecně je nutné rozlišit ekonomický růst v krátkém a dlouhém období. V krátkém 

období je chápán jako meziroční či čtvrtletní změna hrubého domácího produktu (GDP) a 

determinanty růstu hledáme na straně agregátní poptávky, respektive na straně agregátní 

nabídky. K měření produkce se používají standardní agregáty jako jsou hrubý domácí (v 

případě velkých a silných ekonomik národní) produkt, národní důchod či alternativní 

ukazatele měření produkce.  

V dlouhém období hovoříme o růstu potenciálního produktu54. Potenciální produkt je 

potom chápán jako taková úroveň produkce, při níž nedochází k inflačním tlakům a údaje o 

něm ukazují tendence a trendy, ke kterým v dané ekonomice dochází. Zároveň říkají, jakým 

směrem se ubírá dlouhodobá životní úroveň. Právě rozborem determinant dlouhodobého 

ekonomického růstu se zabývají teorie růstu, jejichž vývoj bude následně představen. 

Ekonometrická analýza, která je součástí této studie, využívá zejména neoklasických a 

nových teorií růstu, proto se jim budeme věnovat podrobněji. 

Mezi prvními se otázkami růstu zabýval A. Smith55, kde došel k závěru, že klíč k růstu 

lze spatřovat v dělbě práce, akumulaci kapitálu a technickém pokroku. Důležitou roli hraje 

stabilní právní rámec a ochrana vlastnických práv. Dále také objasnil, jak se mohou 

prostřednictvím mezinárodního obchodu chudší země přibližovat zemím bohatým. Na jeho 

poznatky navázala řada ekonomů, např. D. Ricardo, R. Malthus. 

4.1 Keynesiánský model růstu 

Základy moderních teorií růstu položili v první polovině 20. století keynesiánští 

ekonomové Harrod56 a Domar57, kteří při zdůvodňování ekonomického růstu vycházeli 

                                                 
54 Tato veličina je vypočítána jako geometrický průměr meziročních temp růstu za sledované období. V 
sofistikovaných analýzách se pak využívají ekonometrické metody typu Hodrickova-Prescottova filtru, 
Kalmanova filtru, metody produkční funkce atd. Jedná se pak o aproximaci růstu potenciálního produktu, tedy 
produktu, při kterém jsou v ekonomice dlouhodobě všechny zdroje využity plně a optimálně. 
55 SMITH (1776). 
56 HARROD (1939). 
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z různých principů. Harrod rozebíral působení akcelerátoru, zatímco v Domarově teorii je 

klíčovým princip multiplikační. Obecně dospěli k obdobným závěrům, proto jsou jejich teorie 

vysvětlovány společně v rámci tzv. Harrod-Domarovy dynamizované keynesiánské teorie 

růstu.  

Přidržíme-li se Harrodovy verze, docházíme k závěru, že ekonomika může dosahovat 

rovnovážného dlouhodobého ekonomického růstu, ale tato rovnováha je značně nestabilní. 

Důvodem je vychýlení očekávání investorů, kteří očekávají buď  vyšší ekonomický růst než 

je zaručený a pak investují více, čímž se ekonomika (působením multiplikátoru a 

akcelerátoru) dostává do tzv. inflační mezery, nebo očekávají růst nižší, investují méně a 

ekonomika se ocitá v mezeře recesní. Nedostatkem tohoto modelu je, že Harrod pouze 

předpokládal, že existují mechanismy způsobující nestabilitu, ale již nedefinuje mechanismus, 

který by rovnováhu opět nastolil. Existenci mechanismů nastolujících rovnováhu 

předpokládají postkeynesiánští ekonomové Kaldor58 a Kahn59, Pasinetti60 či Robinsonová61, 

v jejichž modelech hraje základní úlohu míra úspor a její diferenciace. 

4.2 Neoklasický model růstu 

V polovině 50. let přišli neoklasikové Solow62 a Swan63 s poměrně novým pohledem 

na teorii růstu. Tato teorie sice vychází z Harrodova modelu, nicméně využívá neoklasické 

produkční funkce, čímž odstraňuje jeden z nedostatků keynesiánského modelu, kterým je 

nemožnost substituce kapitálu a práce. Neoklasický model růstu se tak stal východiskem 

empirických výzkumů na dalších několik desetiletí. Solow nejvíce kritizoval závěry 

Harrodova modelu v oblasti vyváženého dlouhodobého ekonomického růstu. To z toho 

důvodu, že zatímco Harrod považoval kapitalismus za značně nestabilní, a to i 

v dlouhodobém časovém horizontu, Solow jej pokládal za vcelku stabilní právě díky možnosti 

substituovat kapitál prací a naopak. 

Mezi předpoklady neoklasického modelu patří harrodovsky neutrální technický 

pokrok, stabilní tempo růstu pracovní síly a stabilní tempo růstu technického pokroku, 

klesající mezní výnosy z výrobních faktorů, konstantní sklon k úsporám, konstantní míra 

                                                                                                                                                         
57 DOMAR (1946). 
58 KALDOR (1956). 
59 KAHN (1959). 
60 PASINETTI (1962). 
61 ROBINSONOVÁ (1962). 
62 SOLOW (1956). 
63 SWAN (1956). 
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amortizace fyzického kapitálu, rovnost úspor a investic, kdy zároveň platí keynesiánská 

úsporová funkce (S = s.Y), neoklasický předpoklad pružných mezd a cen a také neoklasická 

produkční funkce, a další. 

Jelikož se však Solowův model nezaměřuje na růst celkového reálného důchodu (Y), 

ale na růst reálného důchodu na osobu, lze růstovou rovnici napsat ve vztahujícím se k 

efektivní jednotce práce. 

y = f(k), 

kde y = Y/AL  a k = K/AL, K vyjadřuje akumulaci kapitálu, AL velikost pracovní síly a Y 

velikost celkového výstupu. 

Při neexistenci technického pokroku zákon klesajících mezních výnosů způsobí, že se 

časem vyčerpá možnost zvyšovat životní úroveň pomocí akumulace kapitálu. Jinými slovy, 

výstup na pracovníka již nemůže dál růst, neboť dodatečná jednotka kapitálu na pracovníka 

nemá žádný efekt na výstup a ekonomika se tak dostává do tzv. stálého stavu. I v této situaci 

však může mít další zvýšení akumulace kapitálu (investice) smysl, a to za předpokladu, že 

pracovní síla poroste tempem (n) nebo se zvýší technický pokrok (g), který rozšíří práci. Aby 

mohl technický pokrok růst, je nutné investovat. Investice mají také smysl, pokud nahrazují 

znehodnocení kapitálu (∆K = δ). 

Změna kapitálové akumulace na pracovníka (∆k) je pak vyjádřena rovnicí: 

( )( ) ( ) ( )tkgntkfsk ⋅++−⋅=∆ δ , 

kde (s) je míra úspor, (n) míra růstu populace, (g) tempo růstu technického pokroku a (δ) míra 

znehodnocení kapitálu. Velikost produktu na pracovníka je vyjádřena jako f(k(t)). Podle 

Solowova modelu konverguje ekonomika ke stálém stavu, kde ∆k = 0. Následnou úpravou 

výše uvedené rovnice vznikne tato: 

( ) ( ) *.*. kgnkfs δ++=  

Jelikož stálý stav je situace, kdy časové hledisko není podstatné, lze jednotlivé 

veličiny považovat za konstantní a index času (t) se již v rovnici nevyskytuje.  

 Jak je patrné z Grafu (4.1), ve stálém stavu se skutečné investice ((s.f)k)) rovnají 

investicím udržovacím ((n+g+δ).k)). Tím pádem je zajištěno, že nedojde k poklesu 
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vybavenosti pracovníka kapitálem. V žádném jiném bodě kromě bodu k* není tato situace 

možná.  

Graf 4.1: Solowův model: stálý stav 

Pramen: Vlastní konstrukce 

Obecně tedy ze Solowova modelu vyplývá, že celkový reálný důchod (Y) roste 

tempem růstu pracovní síly (n) a tempem růstu technického pokroku (g). Velikost produktu na 

pracovníka (y) bude při neexistenci technického pokroku konstantní, závislá na tvaru 

produkční funkce a míře úspor. Čím vyšší je míra úspor, tím vyšší je úroveň důchodu na 

osobu ve stálém stavu, zatímco čím vyšší je populační růst, tím nižší je úroveň důchodu na 

osobu ve stálém stavu. V případě neexistence technického pokroku bude tempo růstu 

produktu na pracovníka ve stálém stavu nulové a v případě existence technického pokroku 

bude odpovídat tempu růstu technického pokroku (g), zatímco mezní produkt kapitálu je ve 

stálém stavu konstantní a mezní produkt práce roste tempem růstu technického pokroku. 

 Každá země se tedy dostane do stálého stavu bez ohledu na počáteční podmínky, kdy 

vlivem klesajícího mezního produktu kapitálu přestane být investování efektivní. Investice 

jsou zde nutné pouze k nahrazení znehodnoceného kapitálu, vybavení nové pracovní síly 

kapitálem, či z důvodu umožnění technického pokroku. Je-li nazíráno na ekonomický růst 

z pohledu ekonomického růstu na pracovníka, potom je jediným faktorem, který ve stálém 
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stavu ekonomický růst umožňuje, technický pokrok. Tento faktor však neoklasický model 

nevysvětluje, technický pokrok je zde exogenní veličinou. 

Podle Solowa budou ekonomiky konvergovat, a to jak absolutně (měřeno celkovým 

výstupem na pracovníka), tak relativně (měřeno tempem růstu výstupu na pracovníka). Chudé 

země se tak budou přibližovat bohatým. Vzhledem k rozdílnému meznímu produktu kapitálu 

(u chudých zemí je MPK výrazně vyšší) by mělo docházet ke kapitálovým transferům ve 

smyslu investic bohatých zemí do rozvoje zemí chudých. Tím se bude rozdíl v MPK postupně 

vyrovnávat a přesun kapitálu z bohatých zemí do chudých bude ustávat.  

I přesto, že Solowův model lze považovat za vhodný analytický nástroj, který slouží 

k důležitým predikcím, což potvrzují mnohé empirické studie64, čelí tento model kritice ve 

dvou důležitých oblastech. První z nich je, že provádí syntézu neoklasických a 

neokeynesiánských myšlenek, kdy na jedné straně předpokládá dokonale fungující trhy práce 

a kapitálu, na druhé straně pak přebírá keynesiánský popis agregátní poptávky rovnicí úspor.  

Druhou, mnohem diskutovanější výtkou je zpochybnění modelu tím, že vlastně růst 

nevysvětluje. Dostane-li se ekonomika do stálého stavu, je růst důchodu na osobu 

determinován pouze technickým pokrokem, který je však exogenní. Závěr tedy zní, že 

chceme-li tedy  konzistentní teorii růstu, je nutné tempo růstu endogenizovat. Nejen to, ale 

také opuštění předpokladu dostupnosti stejných technologií vedlo ke vzniku nových modelů 

růstu, které jsou dnes označovány jako nové teorie růstu. Obecným cílem zastánců nových 

teorií růstu je vysvětlit, proč země, které více spoří a investují, rostou dlouhodobě rychleji a 

proč mají politiky, které ovlivňují míru úspor a míru investic, tak významné důsledky pro 

ekonomický blahobyt. Zároveň je jejich cílem spolu s teorií rozvíjet také empirii. 

4.3 Nové teorie růstu 

Nové teorie růstu nevznikly jako samostatný směr, ale vyvinuly se v průběhu snahy o 

rozšíření neoklasického modelu zejména o „lidský kapitál“. Vznik těchto teorií datujeme 

nejčastěji do období 80. let 20. století a jejich vývoj můžeme rozdělit do dvou fází.  

První fáze je spojena s pracemi Romera65 a Lucase66, kteří svou pozornost zaměřili na 

pojetí a měření kapitálu. Zatímco Lucas se snažil rozšířit definici kapitálu, který byl do té 

                                                 
64Např.  BARRO, SALA-I-MARTIN (1995); FRAIT, ČERVENKA (2002). 
65 ROMER (1986). 
66 LUCAS (1988). 
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doby vnímán jako fyzický (stroje a zařízení), o lidský kapitál, Romer se zaměřil na existenci 

pozitivních externalit z lidského kapitálu, přenos znalostí  a transfer technologií.  

V neoklasických teoriích růstu byl za kapitál považován pouze ten fyzický, který 

podléhal zákonu klesajícího mezního produktu. Zvýší-li se ovšem hodnota kapitálu 

(zahrnutím kapitálu lidského), poroste i jeho podíl na důchodu, zvýší se vliv míry úspor na 

důchod na osobu ve stabilním stavu a přechod ke stálému stavu se zpomalí. Za předpokladu, 

že podíl lidského kapitálu na důchodu jsou dvě třetiny67, hodnota kapitálového koeficientu se 

zvýší na 0,6-0,8 (oproti předpokládaným 0,33 při zahrnutí pouze fyzického kapitálu) a dojde 

ke zpomalení přechodu ke stálému stavu. 

Další možností, jak vysvětlit vyšší podíl kapitálu na důchodu, je zahrnutí pozitivních 

externalit spojených s rozvojem výrobních faktorů, tedy kapitálu a práce. Za předpokladu 

dokonalé konkurence, mají nové myšleny a znalosti přínos nejen pro firmu, která je vyvinula, 

ale také pro ostatní, které je mohou použít, a tím pádem z nich má částečně prospěch celá 

společnost. 

Skupinu modelů, které sice navazují na Solowův neoklasický model, ale upouštějí od 

předpokladu klesajícího mezního produktu kapitálu, označujeme jako AK modely. V podstatě 

vycházejí z empirických výzkumů, které ukazují, že lidský kapitál nepodléhá zákonu 

klesajícího mezního produktu. Za předpokladu, že lidský kapitál je zahrnut do obecné definice 

kapitálu, dojde ke změně produkční funkce, která bude nyní vypadat následovně: 

y = A.k 

V této rovnici, která vyjadřuje velikost produktu na obyvatele, představuje (A) 

konstantní mezní produkt kapitálu a (k) velikost kapitálu na pracovníka. Vzhledem k těmto 

změnám se ekonomika nebude přesouvat do stálého stavu tak, jak předpokládal Solow, ale ke 

konvergenci směrem ke stálému stavu vůbec nedojde. 

Druhou fázi vývoje nových teorií růstu představují práce Romera68, Grossmana a 

Helpmana69, Aghiona a Howitta70, které již znamenaly endogenizaci technického pokroku 

v rámci růstových teorií. V těchto modelech (označujeme je jako R&D modely, neboli 

modely výzkumu a vývoje) je hlavním předpokladem zahrnutí výzkumu a vývoje a 

                                                 
67 Viz např. ČIHÁK, HOLUB (2000). 
68 ROMER (1987, 1990). 
69 GROSSMAN, HELPMAN (1991). 
70 AGHION, HOWITT (1992). 
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nedokonalé konkurence, protože v této době se v makroekonomii začínají prosazovat 

poznatky z mikroekonomie. Technický pokrok tak již není exogenní veličinou, ale výsledkem 

záměrné vědecké a výzkumné činnosti a také existencí nedokonalé konkurence, kdy přístup 

k výsledkům vědy a výzkumu je omezený. Dlouhodobý růst je pak závislý také na 

institucionálních faktorech dané země a ne pouze na její ekonomické výkonnosti, kterou 

představuje produkční funkce.  

4.4 Korupce a její vliv na ekonomický růst 

Názory analyzující vliv korupce se dělí na dva hlavní proudy. Jedna skupina ekonomů 

zastává mínění, že korupce může mít prostřednictvím různých kanálů pozitivní vliv na 

ekonomický růst71, druhá skupina, která je mnohem početnější, dokazuje přesný opak, tedy 

negativní působení korupce. 

4.4.1 Možné pozitivní efekty korupce na ekonomický růst 

Mezi představitele zastánců pozitivního působení korupce na ekonomiku patří např. 

Leff72 a Huntington73, kteří jsou toho názoru, že korupce může podnikatelům umožnit obejít 

zdlouhavé byrokratické procedury, čímž neguje škodlivé efekty byrokracie. Liu74 použil 

model sekvenčního zpracování front, aby dokázal, že korupce umožňuje přeskupit frontu ve 

smyslu efektivního využití času pro ty,  pro které je čas natolik cenný, že se jim vyplatí využít 

korupčních praktik, aby se dostali dopředu. Beck a Mahler75 nebo Lien76 říkají, že korupce 

může sloužit k zajištění toho, aby projekty a zakázky byly přiděleny nejefektivnějším firmám. 

K tomuto závěru dochází na základě toho, že pouze schopná a efektivně fungující firma má 

dostatek prostředků na případné korupční praktiky. 

Na názory Leffa a Huntingtna reagoval Tanzi77, který tvrdí, že zdlouhavá byrokracie 

je spíše následkem a ne iniciátorem vyhledávání renty. Myrdal78 oponuje, že vedle možných 

změn ve frontě, mohou úplatky způsobit zpomalení veřejných služeb (z důvodu neustálého 

předbíhání ve frontě) a Boycko, Shleifer a Vishny79 zdůrazňují nejistotu, která vyplývá 

z nemožnosti vynutit dodržování kontraktů, které byly uzavřeny za pomoci korupčních 

                                                 
71 Konkrétně mohou být úplatky nástrojem, který působí pozitivně v rámci tzv. Coaseho teorému. 
72 LEFF (1964). 
73 HUNTINGTON (1968). 
74 LIU (1985). 
75 BECK, MAHLER (1986). 
76 LIEN (1987). 
77 TANZI (1998). 
78 MYRDAL (1968). 
79 BOYCKO, SHLEIFER, VISHNY (1995). 
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praktik. Navíc je třeba vzít v úvahu důsledky v podobě prodražení projektu pro firmu o 

úplatky a negativní vliv na reputaci firmy v případě, že bude korupce odhalena. V této 

souvislosti podotýkají také Baumol80, Murphy, Shleifer a Vishny81, že existující praktiky ve 

zkorumpované společnosti vedou k podpoře najímání expertů na vyhledávání renty, což 

způsobuje, že úspěšnost v rent-seekingu je důležitější než samotná ekonomická efektivnost. 

Přesun schopných manažerů z produktivního sektoru do oblasti rent-seekingu pak má 

negativní vliv na ekonomický růst.  

Efektivní odhad korupce může být také významně ovlivněn dvěma faktory: povahou 

korupčního systému a rozsahem korupce. Shleifer a Vishny82 poukazují na fakt, že pokud je 

korupční systém centralizovaný, může docházet ke zmenšování neefektivních následků 

korupce. Rose-Ackerman83 upozorňuje, že je složité limitovat jednou zavedené úplatky do 

oblastí, ve kterých by mohly být ekonomicky žádoucí. 

4.4.2 Negativní efekty korupce na prorůstové veličiny a ekonomický růst  

Oproti názorům, že korupce může mít na ekonomický růst pozitivní efekt, je skupina 

zastánců negativního působení korupce značně početnější a ve svých názorech jednotnější. 

Dle těchto ekonomů a analytiků má korupce negativní vliv na investice a další prorůstové 

veličiny (technický pokrok, lidský kapitál, velikost veřejných výdajů apod.) a tím pádem na 

ekonomický růst. V následujícíh subkapitolách budou komentovány pouze některé práce, 

jejich kompletní přehled je uveden v příloze této práce. 

4.4.2.1 Korupce a její vliv na investice  

Murphy, Shleifer a Vishny84 ve své práci uvádějí, že pokud se experti ve větší míře 

přesouvají z produktivních sektorů do oblasti rent-seekingu, dochází k poklesu produktivních 

investic. Romer85 došel k závěru ohledně působení korupce může ovlivňovat investice do 

nových výrobků a technologií, zvláště pokud jsou tyto nutné v počáteční fázi vývoje.  

V oblasti zahraničních investic uvádí Shleifer a Vishny86, na příkladu ruské 

ekonomiky v 90. letech, negativní efekty korupce. Pro zahraniční investory je nutnost platit 

úplatky na kterékoliv úrovni byrokratického aparátu, který rozhoduje o zahraničních 

                                                 
80 BAUMOL (1990). 
81 MURPHY, SHLEIFER, VISHNY (1991). 
82 SHLEIFER, VISHNY (1993). 
83 ROSE-ACKERMAN (1978). 
84 MURPHY, SHLEIFER, VISHNY (1991). 
85 ROMER (1994). 
86 SHLEIFER, VISHNY (1993). 
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investicích, natolik odrazující a nákladná, že investoři od svých záměrů investovat v Rusku 

ustupují. K těmto jevům dochází převážně v ekonomikách se slabou vládou a nefunkčním 

institucionálním systémem. 

Mauro87 ve svých empirických studiích věnovaných korupci a jejímu vlivu na 

ekonomických růst došel k závěru, že vliv korupce prostřednictvím působení na investice je 

značný. Na vzorku 67 zemí za období 1960-1985 dokázal, že zlepšení vnímání korupce88 o 

dva body (na stupnici 0-10) vede ke zvýšení investic o 4 procentní body a růst HDP na 

obyvatele za jeden rok se zvýší o půl procentního bodu.  V této analýze dále dochází k závěru, 

že i přes působení dalších prorůstových faktorů hrají investice největší roli. 

Další dvě studie, které se zabývaly rolí investic, jsou založeny na specifických 

komponentech. Zatímco Wei89 použil přímé zahraniční investice, Tanzi a Davoodi90 se 

zabývali veřejnými investicemi. Ve své empirické analýze došel Wei ke stejným závěrům, 

jako Boycko, Shleifer a Vishny91, tedy že nejistota spojená s korupcí významně snižuje příliv 

přímých zahraničních investic. Konkrétně uvádí, že zhoršení vnímání korupce o 6 bodů (na 

stupnici 0-10) má na přímé zahraniční investice stejný vliv jako zvýšení daňové zátěže pro 

investory o 18-20 procentních bodů. 

 Tanzi a Davoodi92 použili ukazatel veřejných investic jako podíl na HDP, aby 

potvrdili či vyvrátili hypotézu, že vyšší korupce je spojena s vyššími veřejnými investicemi. 

Na základě provedené analýzy dospěli k závěru, že vyšší korupce zvyšuje velikost veřejných 

investic a zároveň snižuje jejich efektivnost, což vede ke snížení ekonomického růstu. Stejně 

jako Mauro použili ke stanovení ukazatele korupce dva zdroje (Political Risk Services a 

Business International) a analýza byla provedena za období 1980-1995. 

4.4.2.2 Korupce a její vliv na další prorůstové faktory 

Mezi prorůstové faktory, které hrají významnou úlohu v teoriích růstu, patří velikost 

populace, technický pokrok a lidský kapitál. Jakým způsobem je může korupce ovlivňovat? 

Na tuto otázku se pokusila odpovědět ve svých empirických výzkumech řada analytiků. 

                                                 
87 MAURO (1995, 1996). 
88 K měření korupce využil dva zdroje: Political Risk Services a Bussines International, jejichž hodnoty  
zprůměroval. 
89 WEI (1997). 
90 TANZI, DAVOODI (1997). 
91 BOYCKO, SHLEIFER, VISHNY (1995). 
92 TANZI, DAVOODI (1997). 
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Obecně lze tvrdit, že na všechny tyto veličiny má korupce vliv negativní, a to prostřednictvím 

snižování vládních výdajů na vzdělávání, vědu a výzkum a zdravotnictví. 

Konkrétně se těmito otázkami zabýval např. Mauro93, který ve své práci věnované 

vlivu korupce na vládní výdaje na vzdělání dospěl k závěru, že korupce má signifikantní vliv 

na velikost výdajů na vzdělání, efektivitu jejich využití, a tím pádem i na lidský kapitál, který 

je většinou aproximován podílem minimálně středoškolsky vzdělaného obyvatelstva na 

pracovní síle. Konkrétně uvádí, že zhoršení vnímání korupce o jeden bod (na škále 0-10) 

povede ke snížení vládních výdajů na vzdělání v poměru k HDP o 0,7-0,9 procentního bodu. 

Ve stejné práci dochází na základě regresní analýzy k závěru, že zhoršení korupce o jeden bod 

povede ke snížení výdajů na zdravotní péči v poměru k HDP  o 0,6-1,7 procentního bodu. 

Tato skutečnost bude mít vliv na produktivní populaci. 

Gupta, Davoodi a Tiongson94 se ve své práci také zaměřili na vliv korupce na 

poskytování zdravotní péče a vzdělání. Výsledkem jejich analýz je konstatování, že korupce 

má vliv na produktivní populaci, lidský kapitál a technický pokrok prostřednictvím vlivu na 

míru dětské úmrtnosti a „propadovost“ žáků základních a středních škol. Klesne-li hodnocení 

korupce o jeden bod, má to za následek zvýšení dětské úmrtnosti o 1,1-2,7 na 1000 živě 

narozených dětí. Ve školství (vzdělávání) pak zhoršení vnímání korupce povede ke zvýšení 

počtu žáků, kteří studium nedokončí, a to o 1,4-4,8 procentního bodu. 

4.4.2.3 Korupce a její vliv na ekonomický růst 

Z výše uvedeného vyplývá, že korupce má negativní vliv na prorůstové veličiny, tudíž 

je nasnadě, že bude mít také negativní efekt na samotný ekonomický růst. 

Mezi první empirické práce v této oblasti můžeme zařadit studii Maura95, ve které na 

základě regresní analýzy, jejímž východiskem je neoklasický model růstu, dochází k závěru, 

že zlepšení vnímání korupce o 1 bod (na škále 0-10) povede k růstu hrubého domácího 

produktu na obyvatele o 0,8-1,3 procentního bodu. Tuto teorii následně rozvinul v další 

analýzách, kde se zabýval i dalšími prorůstovými proměnnými96. 

                                                 
93 MAURO (1996). 
94 GUPTA, DAVOODI, TIONGSON (2000). 
95 MAURO (1995). 
96 MAURO (1996, 1998). 
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Leite a Weideman97 se zabývali vlivem korupce na hospodaření s přírodním 

bohatstvím, což dle jejich názoru taktéž ovlivňuje ekonomický růst země. Docházejí k závěru, 

že zhoršení vnímání korupce o 1 bod povede ke snížení reálného hrubého domácího produktu 

na obyvatele o 0,7-1,2 procentního bodu.98 

Mo99 ve své studii věnované vztahu ekonomického růstu a korupce uvádí, že sníží-li se 

hodnocení vnímání korupce o jeden bod (na škále 0-10), jinými slovy, dojde-li k jejímu 

zhoršení, bude to mít za následek snížení ekonomického růstu o 0,545 procentního bodu. 

Hlavním faktorem, který působí na vnímání korupce je politická nestabilita, která tvoří celých 

53% efektu.  

Vztahu korupce a ekonomického růstu se, i když okrajově, věnovali ve své studii také 

Frait a Červenka100. Vzhledem k nedostatku dat bylo zkoumané časové období velmi krátké, i 

tak je jejich závěr poněkud odlišný od výše zmíněných, neboť uvádějí, že země s vyšší mírou 

korupce rostou rychleji, což je způsobeno efektem konvergence101. 

4.5 Dílčí shrnutí 

Čtvrtá kapitola byla věnována růstovým teoriím. Stručně byl popsán keynesiánský 

růstový model Harroda a Domara. Vzhledem k tomu, že se další ekonometrická část práce 

bude zaměřovat na neoklasický model růstu v základní a rozšířené (verze s lidským 

kapitálem) podobě, byla hlavní pozornost věnována právě těmto růstovým teoriím. 

Neoklasický model růstu Solowa a Swana v základní podobě popisuje zejména vliv 

kapitálové akumulace na ekonomický růst. Investice a následná kapitálová akumulace jsou 

rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje růst výstupu na pracovníka na cestě ke stálému stavu 

(tedy zejména u méně vyspělých ekonomik). Vzhledem ke klesajícímu meznímu produktu 

kapitálu nastane dříve či později situace, kdy se ceteris paribus růst výstupu na pracovníka 

zastaví. Klíčovým faktorem dlouhodobého růstu se pak stává technologický pokrok, který ale 

není neoklasickým modelem vysvětlen. 

                                                 
97 LEITE, WEIDEMAN (1999). 
98 V rámci této studie dochází autoři k závěru, že hlavním kanálem prostřednictvím něhož ovlivňuje korupce v 
rámci hospodaření s přírodními zdroji negativně ekonomický růst je zvyšování aktivit v oblasti dobývání renty. 
99 MO (2001). 
100 FREIT, ČERVENKA (2002). 
101 Země s nižší mírou konvergence ke stálému stavu vykazují vyšší úroveň výstupu na hlavu, ale zároveň také 
nižší tempo růstu. 
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 Stručně byly také zmíněny nové teorie růstu. Zejména se jednalo o analýzu vlivu 

lidského kapitálu. Ten způsobuje, z důvodu možného rostoucího mezního produktu, že 

ekonomika nebude konvergovat ke svému stálému stavu, popř. k jiným ekonomikám. 

Souhrnně řečeno, klíčovými faktory, které významně ovlivňují ekonomický růst jsou míra 

úspor, míra kapitálové akumulace, technologický pokrok, velikost populace a podíl lidského 

kapitálu.  

Dále byla popsána vzájemná vazba mezi korupcí, ekonomickým růstem, investicemi a 

dalšími prorůstovými veličinami. I přesto, že někteří ekonomové zastávají názor, že korupce 

maže kola ekonomiky a má na ekonomický růst pozitivní efekt, řada empirických studií 

(převážně z 90. let 20. století) dokazuje pravý opak. Hovoří o negativních efektech korupce na 

ekonomický růst, kde je korupce do růstových teorií integrována prostřednictvím jejího vlivu 

na investice, velikost produktivní populace a lidský kapitál. 
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5 Ekonometrická analýza korupce a ekonomického růstu 

Hlavním úkolem ekonometrické analýzy, která tvoří empirickou část této práce, bude 

potvrdit či vyvrátit hypotézu, že existuje vztah mezi korupcí a ekonomickým růstem. Nejdříve 

se budeme věnovat základními charakteristikám analýzy, tzn. vzorku zemí, na kterém byla 

prováděna, datovým zdrojům a samozřejmě jednotlivým proměnným, které budou v analýze 

použity. Následně provedeme testování jejich stacionarity a v hlavní části této kapitoly se již 

budeme věnovat regresní analýze samotné a jejím výsledkům. 

Výhodou této analýzy, ve srovnání s dosavadními studiemi, je rozšíření zkoumaného 

období. Empirické práce zmíněných autorů, kteří analyzovali vztah mezi korupcí a 

ekonomickým růstem jsou datovány převážně do 2. poloviny 90. let 20. století, kdy byla 

problematika korupce velmi populární. Cílem naší analýzy je rozšířit zkoumané období o 

zhruba 10-12 let (pro data do roku 2007). Další nespornou výhodou je analýza homogenního 

vzorku zemí. Oproti dosavadním studiím, jejichž cílem bylo zahrnout do analýzy co největší 

počet zemí bude v rámci této ekonometrické analýzy, v souladu s přístupy Barroa a Sala-i-

Martina102, rozebrána skupina relativně homogenních zemí. Analýza bude prováděna na 

vzorku zemí OECD + Slovinsko (dále jen OECD), a to právě z důvodu relativní homogenity 

těchto zemí z hlediska jejich vyspělosti, čímž je zaručena dobrá komparovatelnost získaných 

dat. Tato skupina zemí bude dále rozdělena na dílčí kategorie a to z hlediska úrovně HDP 

(např. země G7), z hlediska integračních seskupení (EU-15, EU-5, EU-20) či z hlediska 

úrovně korupce (země s nejvyšší či nejnižší úrovní korupce). 

Předností práce je také využití panelové regrese, která oproti běžným cross-country 

regresím umožňuje maticově postihnout všechny vazby mezi zeměmi. 

5.1 Základní charakteristika analýzy 

Jak již bylo řečeno, cílem empirické části práce je prokázat či vyvrátit závěry uvedené 

v části teoretické. Konkrétně se jedná o vliv korupce na ekonomický růst a růstové proměnné 

(míru investic, velikost lidského kapitálu apod.). Např. Mauro103 dokázal inverzní vztah mezi 

korupcí a podílem investic na HDP, kdy zvýšení korupce (pokles CPI o jeden bod) vedlo 

                                                 
102 BARRO, SALA-I-MARTIN (1995). 
103 MAURO (1995). 
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k poklesu přílivu investic do země o 1-2,8%. K podobným závěrům došli ve svých studiích 

také další analytici104. 

Jak je zřejmé z kapitoly věnující se měření korupce, zdrojů a dat k této veličině 

existuje poměrně dost. Bohužel však nejsou všechna data vhodná k tomu, aby byla 

srovnávána v čase a napříč určitým vzorkem zemí (v našem případě členů OECD). Proto byly 

vybrány takové zdroje, které mohou zajistit co možná největší datovou konzistentnost a 

komparovatelnost. Velká část údajů byla čerpána z databáze společnosti PRS Group105, která 

od počátku 80. let každoročně zveřejňuje index International Country Risk Guide (podrobněji 

viz kapitola 5.1.1). Doplňkovým zdrojem byla databáze OECD106, Transparency 

International107 a Penn World Table108. Analýza byla provedena za období 1984-2007 s tím, 

že z důvodu neexistence vhodných časových řad u některých zemí je období kratší (většinou 

1992-2007). 

Pro ekonometrickou analýzu pak program E-views, verze (7). Tento program je 

schopen provádět všechny ekonometrické testy, jak uvádí např. Green109. K regresní analýze 

bude využita metoda OLS (metoda nejmenších čtverců). Hladina významnosti je značena 

způsobem, který uvádí následující tabulka. 

Tabulka 5.1: Značení hladiny významnosti  

Hladina významnosti Značení 
1% * 
5% ** 
10% *** 
>10%  

 

Analýza bude prováděna formou panelové regrese, která umožňuje postihnout 

maticově vztahy napříč vybraného vzorku zemí z časového hlediska110. Odhadován bude 

                                                 
104 KEEFER, KNACK (1996), BRUNETI, KISUNKO, WEDER (1997). 
105 Databáze PRS Group (1984 – 2009), dostupné na <http://www.prsgroup.com/ICRG.aspx>. 
106 OECD Factbook 2009 online, databáze dostupná na: 
http://titania.sourceoecd.org/vl=4335781/cl=22/nw=1/rpsv/factbook/>. 
107 Transparency International, databáze Indexu vnímání korupce (CPI) online, dostupné na: 
<http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi>. 
108 Penn World Table - databáze 1950 – 2007 online , dostupné na: 
 <http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_index.php>. 
109 GREEN (2008). 
110 GUJARATI (2003). 
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neoklasický model růstu a alternativně stejný model rozšířený o lidský kapitál tak, jak je 

uvedeno v následujících rovnicích: 

1) RGDP =  c0 + c1.gdp84 + c2. rinvestment + c3.(population +0,05)+ c4.corruption 

2) RGDP = c0 + c1.gdp84 + c2. rinvestment + c3. (population +0,05) + c4.corruption+ 
c5.human  

V souladu se studií Mankiwa, Romea a Weila (MRW)111 je růst reálného GDP na 

obyvatele (vysvětlovaná proměnná) vyjádřen jako výše reálného GDP na obyvatele v USD, 

přepočteného na základě parity kupní síly (RGDP) a vliv kapitálové akumulace aproximován 

prostřednictvím ukazatele reálných investic (rinvestment).  

Dalšími vysvětlujícími proměnnými jsou: počet obyvatel (population), technický 

pokrok a míra znehodnocení kapitálu112 a lidský kapitál (human), který je v souladu se 

současnými trendy aproximován podílem minimálně středoškolsky vzdělaného obyvatelstva 

na celkové pracovní síle113. Dále pak v souladu s hypotézou konvergence roční úroveň 

reálného domácího produktu (gdp84). Poslední vysvětlující proměnnou je korupce 

(corruption) měřená alternativně třemi, v dalších subkapitolách popsanými, způsoby. 

K vysvětlení vztahu ekonomického růstu, investic a korupce budou použity tyto  

ukazatele měřící korupci - Index CPI společnosti Transparency International, Index korupce 

PRS, který každoročně sestavuje společnost PRS Group, případně průměr těchto dvou 

indexů. 

5.1.1 Index korupce PRS 

Americká společnost PRS Group se od roku 1979 soustředí na analýzu politických a 

dalších rizik, která jsou podstatná pro mezinárodní obchod. Vytváří tak dva nezávislé, veřejně 

přístupné (i když placené) indexy – Index politických rizik a International Country Risk 

Guide (ICRG), jehož součásti budou podstatné pro naši ekonometrickou analýzu. 

Index korupce je součástí ICRG, který se skládá z 22 indexů. Ty jsou rozděleny do tří 

kategorií podle druhu rizika, které představují na politické, ekonomické a finanční. Pro 

každou subkategorii je pak tvořen další speciální index, skládající se z několika položek. 

Index politického rizika může dosahovat hodnoty 100 bodů, Index ekonomického rizika a 

                                                 
111 MANKIW, ROMER, WEIL (1992). 
112 Míra znehodnocení kapitálu a technického pokroku je v souladu s výše uvedenými studiemi volena arbitrárně 
ve výši 5%. 
113 Přesněji podílem minimálně středoškolsky vzdělaného obyvatelstva ve věkové skupině 15-64 let. 
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Index finančního rizika pak každý od 0 do 50 bodů. Váhy jednotlivých indexů pro výpočet 

složeného ICRG jsou tedy následující, Index politického rizika tvoří 50%, Indexy 

ekonomického  a finančního rizika pak každý 25%. Složený ICRG tedy nabývá hodnot od 0 

do 100 a je rozdělen do několika kategorií od velmi nízkého rizika (80-100 bodů) až po riziko 

velmi vysoké (0-49 bodů). V současnosti je ICRG sestavován pro 140 zemí s periodou jeden 

měsíc a jednou ročně pro dalších 26 zemí. 

Jak již bylo řečeno, ICRG se skládá z 22 indexů rozdělených do 3 kategorií. Index 

politického rizika zahrnuje 12 součástí (a 15 subsoučástí), další dva – finanční a ekonomický 

pak každý 5 součástí. Každé součásti (složce) je přiřazeno různé bodové ohodnocení, kdy 

nejvyšší bodové hodnocení znamená nízkou míru potenciálního rizika a nízké bodové 

hodnocení vyjadřuje vysokou míru rizika. Index politického rizika je založen na tzv. měkkých 

datech, tedy na subjektivních analýzách dostupných informací, které jsou získávány pomocí 

dotazníkových šetření, zatímco Index finančního a ekonomického rizika na objektivních, tzv. 

tvrdých datech.  

Index korupce PRS je součástí Indexu politického rizika, proto si ho představíme 

podrobněji. Cílem tohoto souhrnného indexu je ohodnotit míru politické stability země, což se 

provádí pomocí bodového hodnocení jednotlivých faktorů, které mohou tuto stabilitu 

ovlivňovat. Minimum, které může být každému faktoru přiřazeno je nula, zatímco maximální 

hodnota se odvíjí od fixní váhy, která je danému faktoru v rámci celku přiřazena. Pro všechny 

složky (faktory) platí již výše uvedené, čím vyšší je bodové hodnocení, tím nižší politické 

riziko představují. K zajištění bodové konzistence, jak mezi zeměmi, tak v čase, jsou body 

přidělovány na základě sérií přednastavených otázek.  

Index korupce PRS může dosáhnout maximální hodnoty 6 bodů a odhaduje míru 

korupce napříč politickým spektrem. Korupce je hrozbou pro zahraniční investice z několika 

důvodů: deformuje ekonomické a finanční prostředí země, snižuje efektivnost vlády a 

podnikání, když umožňuje zaujímat vlivné pozice nikoliv na základě schopností, nýbrž na 

základě klientelismu; a v neposlední řadě způsobuje inherentní nestabilitu politického procesu 

a systému. Ačkoliv tento index  bere v potaz úplatky, se kterými se mohou investoři setkat na 

úřadech, při udělování vývozních či dovozních licencí, výměře daní, při poskytování úvěrů 

apod., mnohem více se soustředí na aktuální či potenciální korupci ve formě klientelismu, 

nepotismu, možnosti výhradního zaměstnání, tajného financování politických stran či 

podezřele těsného vztahu mezi politiky a businessmany. To proto, že tyto formy korupce jsou 
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považovány za potenciálně mnohem vyšší riziko pro zahraniční investory a mohou vést ke 

všeobecné nespokojenosti, neefektivnosti kontroly hospodaření státu, a podporovat rozvoj 

černého trhu. Největší riziko korupce je ovšem spatřováno ve skutečnosti, že její přebujelost 

může vést ke svržení či pádu vlády a následně ke všeobecné reorganizaci nebo 

restrukturalizaci politických institucí či změně politického systému. 

5.1.2 Index CPI 

Aby bylo možno index CPI zkonstruovat, je nutné jasně stanovit, co je za korupci 

považováno. Transparency International používá definici, která již byla uvedena výše. 

Korupce je dle ní „…zneužívání veřejné pravomoci k osobnímu prospěchu“114. Narozdíl od 

jiných institucí se tedy zaměřuje pouze na korupci ve veřejném nikoli soukromém sektoru. 

Index CPI je založen na vnímání korupce respondenty šetření, jimiž jsou v současnosti 

domácí i zahraniční podnikatelé, analytici a zástupci odborné veřejnosti z hodnocených zemí. 

Jak je vidět, index je založen na hodnocení expertů, i když zpočátku byly do šetření zahrnuty 

také výsledky průzkumů veřejného mínění. Nicméně tato data se jevila jako ne příliš 

relevantní a bylo od nich upuštěno. CPI je sestavován jednou ročně a průzkumy použité při 

jeho sestavování většinou obsahují otázky zaměřené na uplácení veřejných činitelů nebo 

provize při veřejných zakázkách. Ve výsledku nabývá  CPI hodnot od nuly do desítky, kdy 

nula představuje zemi naprosto zkorumpovanou, naproti tomu desítka zemi zcela „čistou“, 

tudíž bez korupce. Vzorek zkoumaných zemí (ale také zdrojů, které průzkumy provádějí) se 

z důvodů získávání dostatečně důvěryhodných zdrojů informací v čase mění, např. v roce 

2000 bylo zkoumáno 90 zemí, v roce 2002 se v konečném žebříčku umístilo celkem 102 

zemí, v roce 2005 to bylo 159 zemí,  v roce 2007 bylo do výsledného žebříčku zařazeno 180 

zemí. Stejný počet zemí byl také v roce 2008 a 2009. Měnící se počet států, které jsou do 

průzkumů zařazeny, je také důvodem k tomu, že při posuzování úrovně korupce není důležité 

pořadí země v žebříčku (je zavádějící) ale samotná hodnota indexu CPI. 

Index CPI je indexem složeným, tudíž zahrnuje výsledky několika průzkumů 

prováděných rozličnými institucemi. Ty používají rozdílné vzorky respondentů, ale také 

rozdílnou metodiku. Od roku 1993 bylo ke stanovení hodnoty indexu využíváno šetření 10 

nezávislých institucí a pro zařazení země do programu platilo, že zde musí být provedena 

nejméně čtyři šetření. V roce 1999 však došlo ke změně metodiky. Transparency International 

vyhledává pouze vysoce kvalitní data, tzn. spolehlivé a precizně zpracované údaje a usiluje o 

                                                 
114 TI (2000). 
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nejvyšší kvalitu používaných zdrojů a přehledně prováděnou průzkumnou práci. Trvá na tom, 

aby použité metody a analýzy byly prvotřídní. Proto se také počet institucí i výzkumů může 

každoročně měnit. Např. v roce 2000 bylo provedeno 16 průzkumů a na sběru dat se podílelo 

8 institucí, v roce 2002 se sestavování indexu CPI účastnilo 9 institucí, v roce 2004 se do 

průzkumu zapojilo 18 institucí, naposledy v roce 2007 provádělo průzkum 12 nezávislých 

institucí115. Zdrojových indikátorů (průzkumů) bylo v roce 2007 celkem 14, v roce  2009 pak 

13 stejně jako v roce 2008.  Aby byly výsledky dané země do souhrnného Indexu CPI 

zahrnuty, musí zdrojový indikátor splňovat určitá kritéria116: 

• musí umožnit srovnání více zemí, 

• musí měřit celkovou úroveň korupce, 

• nesmí být starší než tři roky. 

Další nutnou podmínkou je, aby zdroj uváděl pořadí států, ve kterých průzkumy 

provádí. Toto opatření zabraňuje jednomu zdroji provádět průzkumy v různých zemí 

s využitím různé metodiky. V případě, že by k tomu došlo, nebude možné pořadí sestavit. Do 

výsledných tabulek tedy mohou být zařazeny jen ty země, ve kterých proběhly alespoň tři 

různé průzkumy od tří dostupných zdrojů. Země, u nichž jsou k dispozici dva nebo dokonce 

jen jeden zdroj, nemohou být do hodnocení CPI začleněny. To je důvod, proč se některé země 

neobjevují na výsledkové listině CPI každoročně. Aby TI zabránilo zkreslování výsledků a 

výrazným odchylkám, které mohou být způsobeny medializací různých korupčních skandálů, 

využívá tříletého klouzavého průměru, do kterého jsou zahrnuta nejen data za sledovaný rok, 

ale také data z předchozích dvou let.  

Jakmile proběhnou všechny průzkumy a TI obdrží od svých zdrojů data, jsou tato 

normalizována na škále 0-10 a konečná hodnota Indexu CPI pro každou zemi je stanovena  

výpočtem střední hodnoty z těchto normalizovaných hodnot. Vzhledem k tomu, že každý 

zdroj využívá svůj vlastní systém hodnocení korupce (např. WEF škálu 1-7), vyžaduje 

agregace údajů, aby byla data před stanovením střední hodnoty pro každou zemi 

                                                 
115 Asian Development Bank, African Development Bank, Bertelsmann Foundation, IDA, IBRD, Economist 
Intelligence Unit, Freedom House, World Markets Research Centre, International Institute for Management 
Development Lausanne, Merchant International Group, World Economic Forum, United Nations Economic 
Commission for Africa. 
116 Veškeré následující informace o podmínkách zařazení zdroje či země do žebříčku, o výpočtu a standardizaci 
Indexu CPI jsou převzaty z dokumentu The Methodology of the Corruption Perceptions Index 2007, jehož 
autorem je prof. Dr. Johann Graf Lambsdorff, a který byl zveřejněn na webových stránkách TI v říjnu 2007 
(blíže viz  http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007/methodology). 
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standardizována (normalizována).  Tato standardizace pak probíhá ve dvou níže popsaných 

krocích. 

Aby bylo možné všechny standardizované hodnoty umístit do intervalu 0-10, je 

v první fázi standardizace nových zdrojů využita metoda stejných percentilů, pro jejíž využití 

je klíčové pořadí země (nikoli její hodnocení) tak, jak ho dodá každý ze zdrojů. Při této 

technice se stanoví obecné podmnožiny nového zdroje a určí se i v indexu CPI z předchozího 

roku. Poté se nejvyšší hodnota CPI vezme jako standardizovaná hodnota pro zemi, která je 

hodnocená jako nejlepší v pořadí. Druhá nejvyšší hodnota je přiřazena zemi s druhým 

nejlepším pořadím atd. 117 Abychom si představili, jak tento mechanismus funguje uveďme si 

příklad. Z nových zdrojů bylo sestaveno pořadí z těchto pěti zemí: Velká Británie (4,2), 

Singapur (3,9), Čína (2,8), Malajsie (2,7) a Indie (2,4). V předchozím roce obdržely  uvedené 

země hodnoty CPI: 8,6; 9,4; 3,2; 5,1 a 2,9. Pokud přiřadíme odpovídající percentily, získala 

by nejlepší hodnocení Velká Británie (9,4), následovaná Singapurem (8,6), Čínou (5,1), 

Malajsií (3,2) a Indií (2,9). 

Využití percentilů je vhodné u těch složených indexů, které mají různé rozložení, 

protože využívají ordinální informace bez ohledu na kardinální veličiny. Samozřejmě, že 

existují také alternativní metody standardizace dat, nicméně tyto používají velké množství 

různých domněnek, které nemusí být realistické.  

Jakmile získáme standardizované hodnoty, následuje druhý krok, kterým je stanovení 

jednoduchého průměru standardizovaných hodnot. Díky této metodě má výsledný index pro 

všechny země menší standardní odchylku než měl CPI v předchozím roce. Toto „natažení“ 

bodování zajistí, že standardní odchylka zemí zahrnutých do indexu zůstane v čase konstantní 

a neprojeví se trend k trvale se snižující rozmanitosti hodnocení zemí. 

Pokud bychom použili pouze prostou metodu střední hodnoty a standardní odchylky, 

můžeme získat hodnoty nacházející se mimo interval hodnocení 0-10. Proto se ve druhém 

kroku používá složitější standardizace, tzv. beta-transformace. Její podstatou je zvýšení 

standardní odchylky na hodnotu předchozího roku a zachování intervalu 0-10. Každá hodnota 

                                                 
117 Pokud dojde k tomu, že dvě nebo více zemí získají stejné umístění, určí se jejich standardizovaná hodnota 
aritmetickým průměrem příslušných hodnot podle CPI. Pro země, u nichž nebyly k dispozici hodnoty CPI, je 
hodnocení odvozeno od zemí, které se v pořadí umístily nejblíže (výše nebo níže). Mezi jejich bodovým 
hodnocením se provede lineární interpolace, která předpokládá, že má-li země podle určitého bodového 
hodnocení blíže sousední (lépe hodnocené) zemi, bude k ní mít blíže i standardizovaná hodnota. Jestliže je země 
hodnocená jako nejlepší (nejhorší), má pak pouze jednoho souseda, nikoli dva, a je nutné vytvořit druhého 
(imaginárního) s nejvyšším (nejnižším) hodnocením podle daného zdroje, kterému se přiřadí hodnota 10 nebo 0. 
Tento přístup zaručuje, že všechny hodnoty budou v intervalu 0 – 10. 
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(X) je tedy transformována podle následující funkce: 

( ) ( ) ,dX10/X110/X10 11 −β−α
−⋅ ∫  kde α a β jsou parametry. 

Tato beta-transformace je součástí standardních statistických programů. Klíčovým úkolem je 

nalézt parametry α a β tak, aby výsledná střední hodnota a standardní odchylka indexu nabyla 

požadovaných hodnot. K vyřešení tohoto problému byl navržen algoritmus, jehož aplikaci na 

index CPI  2007 znázorňuje  následující obrázek (Obr. 5.1: Beta-transformace). Parametry 

jsou α = 1,159 a β = 1,187. Jak ukazuje obrázek, v intervalu 4 – 10 se úroveň lehce zvýšila, 

zatímco v intervalu 0-4 došlo k jejímu mírnému snížení. T-o efekt zajišťuje zachování 

předchozí standardní odchylky. Jakmile je však dosaženo hodnoty 10, dále už neroste. 

Stejným způsobem při dosažení hodnoty 0 již další pokles nenásleduje. Tak je zaručeno 

setrvání všech hodnot ve stanoveném rozsahu. 

Obr. 5.1 : Beta-transformace 

 

Zdroj: The Methodology of the Corruption Perceptions Index 2007, Transparency International 

Beta-transformace se nejprve aplikuje na všechny standardizované hodnoty z prvního 

kroku a poté se z nich vypočítá průměr pro stanovení bodového hodnocení země.  I když se 

počet zemí, institucí a průzkumů v jednotlivých letech může měnit (což znamená, že výsledný 

Stav CPI před transformací 
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CPI by nebylo možné v čase srovnat), zajišťuje beta-transformace srovnatelnost dat.  I přesto  

se způsob výpočtu od začátku sestavování indexu CPI neustále vyvíjí a každým rokem 

vylepšuje. 

Konečné výsledky, které TI každoročně zveřejňuje formou tabulky, zahrnují pořadí 

země v žebříčku, hodnotu indexu CPI, hodnoty standardní odchylky a počet zdrojů 

zahrnutých do indexu (není u každé země stejný). Dále se uvádí rozptyl hodnot, jehož hranice 

tvoří nejvyšší a nejnižší hodnota, které  země v hodnocení dosáhla. Rozptyl je vztažen ke 

všem standardizovaným hodnotám po beta-transformaci, tudíž všechny hodnoty jsou 

v požadovaném intervalu 0-10. Dále v tabulce najdeme interval věrohodnosti, který se 

odvozuje od standardní chyby pro průměrné hodnocení země a od výsledného parametrického 

odhadu intervalu spolehlivosti, který činí 95%. 

Jak již bylo řečeno, není počet průzkumů díky rozdílné dostupnosti dat u všech zemí 

stejný. U zemí s nižším počtem zdrojů a velkými rozdíly mezi hodnotami pocházejícími 

z jednotlivých zdrojů je hodnocení míry korupce méně spolehlivé. Na tento fakt nás upozorní 

vysoká hodnota standardní odchylky. Tyto rozdíly mohou odrážet skutečný rozsah korupce, 

ale většinou jsou způsobeny medializací nějakého korupčního skandálu, případně rozdílnými 

hodnotovými měřítky respondentů. S tímto problémem je ovšem třeba počítat u všech tzv. 

měkkých dat, která odrážejí subjektivní názory respondentů, což je také případ indexu CPI. 

Přes všechna úskalí, která sestavování indexu CPI přináší, je jeho výsledkům 

věnována velká mezinárodní pozornost118. Je to způsobeno jeho širokým záběrem co do počtu 

srovnávaných zemí a srovnatelností v čase. Prozatím je k dispozici dvanáctiletá časová řada 

bazických dat, která lze použít např. k různým analýzám vlivu korupce na vybrané veličiny.  

5.1.3 Index korupce 

Tato proměnná použitá v ekonometrické analýze je aproximována ukazatelem 

korupce, který byl získán jako průměr výše uvedených veličin, tedy Indexu korupce PRS a 

Indexu CPI. Tento postup byl zvolen také proto, aby konečný ukazatel korupce zahrnoval 

měření z co nejvíce zdrojů a byl tak relativně objektivnější.  

                                                 
118 Jeho hodnota pro určitou zemi může být vodítkem např. při rozhodování o přidělení zahraniční pomoci, o 
lokalizaci investic, protože dlouhodobě nízká hodnota indexu CPI je výstrahou, že v oblasti korupce na tom není 
daná země dobře. Druhou otázkou mohou být různé výkyvy ve vnímání korupce, jejich důvody však byly 
uvedeny výše.  
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Vzhledem k tomu, že PRS Group a Transparency International (TI) používají jinou 

škálu hodnocení, bylo třeba tuto sjednotit. Proto byl Index korupce PRS přepočítán ze škály 

1-6 na škálu 0-10, která odpovídá hodnocení TI. Následně byly hodnoty zprůměrovány, kdy 

váha jednotlivých indexů tvoří 50%. Výsledný Index korupce tak dosahuje hodnot 0-10. 

5.2 Použité proměnné a problém stacionarity 

V rámci každé regresní analýzy je třeba otestovat stacionárnost119 použitých časových 

řad, a to proto, že většina těchto řad vykazuje trend nebo sezónnost, tzn. že jsou 

nestacionární120. K převodu nestacionárních řad na stacionární slouží diference prvního nebo 

vyššího řádu, nicméně u většiny proměnných je postačující použití první diference. 

Alternativou je použití nelineárních parametrů a logaritmizace. 

Testování stacionarity použitých časových řad bylo provedeno pomocí testu 

jednotkových kořenů (Panel Unit Root Test), konkrétně podle Levina, Lina a Chua121, Ima, 

Pesarana a Shina122 a dále testy ADF a PP podle Fishera123, jehož modely dále rozvinuli 

Maddala a Wu124. 

Jelikož byl jako ukazatel ekonomického růstu zvolen reálný hrubý domácí produkt na 

obyvatele (rgdp), je celkem logické, že tato časová řada byla v úrovních a na 1% hladině 

významnosti testována jako nestacionární. Zavedením diference 1. řádu byla nestacionarita 

odstraněna. 

Další testovanou proměnnou byl vliv kapitálové akumulace, který byl aproximován 

ukazatelem reálných investic (rinvestment). Také tato časová řada vykazovala v úrovních 

prvky nestacionarity ve všech provedených testech, a proto byla zavedena diference prvního 

řádu. Obdobně bylo postupováno u lidského kapitálu (human) a počtu obyvatel (population).  

                                                 
119 Stacionární je taková časová řada, u které je simultánní rozdělení množiny T pozorování hodnoty náhodné 
veličiny Y1 – Yt stejné jako simultánní rozdělení budoucích pozorování Y1+h – YT+h, kde T a h jsou nezávislé na 
čase. V praxi postačí slabá stacionárnost, kdy je dostatečné, aby průměry a rozptyly hodnot náhodné proměnné 
byly v čase neměnné (viz HUŠEK, 1999). 
120 Stacionárnost časové řady je důležitým předpokladem pro kvalitu predikce jejího budoucího chování na 
základě minulých pozorování. Není-li stochastický proces, generující konkrétní výběr T pozorování časové 
řady, v čase stabilní, neboli není konzistentní s budoucími skutečnými hodnotami predikované náhodné veličiny 

tY , nelze očekávat, že předpovědi, získané na základě informace o jejím chování v minulosti, budou reálné (viz 

tamtéž). 
121 LEVIN, LI, CHU (2002). 
122 IM, PESARAN, SHIN (2003). 
123 FISHER (1932). 
124 MADDALA, WU (1999). 
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Jak již bylo uvedeno výše, velikost korupce byla aproximována třemi ukazateli.  

Indexem korupce PRS (corruption), indexem CPI (CPI) a Indexem korupce (AVCPI), který je 

průměrem předchozích dvou veličin. Jak ukazuje Tabulka (5.2), zatímco u indexu CPI 

společnosti Transparency International byla potvrzena stacionárnost v úrovních a na 1% 

hladině významnosti byla potvrzena neexistence jednotkových kořenů, u Indexu korupce PRS 

tomu bylo přesně naopak.  

Tabulka 5.2: Výsledky testů stacionarity časových řad ukazatelů korupce 

Metoda Hodnota v úrovních 
Hodnota po zavedení 

diference 1. řádu 

Index korupce PRS     

Levin, Li, Chu 0,29  -14,55* 

Im, Pesaran,Shin 1,55  -13,91* 

ADF - Fisher Chi 47,01 268,44* 

PP - Fisher Chi 41,18 298,71* 

Index CPI     

Levin, Li, Chu  -5,36*  -  

Im, Pesaran,Shin  -4,14*  -  

ADF - Fisher Chi 117,45*  -  

PP - Fisher Chi 98,42*  -  

Index korupce    

Levin, Li, Chu  -0,86***  -15,94* 

Im, Pesaran,Shin -0,2  -16,49* 

ADF - Fisher Chi 64,22 357,69* 

PP - Fisher Chi 46,33 365,64* 

Pramen: Vlastní výpočty 

Tento rozdíl je způsoben metodikou zpracování dat. Transparency International má 

tuto metodiku propracovanou mnohem podrobněji a sofistikovaněji. Jak bylo popsáno 

v kapitole (5.1), je u indexu CPI věnována velká pozornost tomu, aby bylo zamezeno 

sezónnosti časové řady. V následné regresní analýze budou využity všechny typy ukazatelů 

korupce, ale výsledky budou prezentovány pro ten, se kterým bude dosaženo nejlepších 

výsledků. 
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Kromě již provedeného testování stacionárnosti časových řad, bude v dalších testech 

analyzována náhodná složka, tedy její autokorelace125. V provedených analýzách bude 

autokorelace 1. řádu126 testována pomocí D-W statistiky (Durbinovy- 

Watsonovy statistiky)127. 

Dále budou prováděny všechny běžné statistické testy. Jedná se zejména o koeficient 

determinace, významnost jednotlivých koeficientů u vysvětlovaných proměnných, 

významnost modelu jako celku apod. 

5.3 Ekonometrická analýza vztahu korupce a ekonomického růstu: 

vzorek zemí OECD 

Při analýze zemí OECD128 v období let 1984-2007 byla u časových řad, které byly 

specifikovány jako nestacionární, zavedena diference prvního řádu. Testován byl jak 

neoklasický model, tak rozšířený neoklasický model (s lidským kapitálem), a to s počáteční 

úrovní HDP (ve smyslu hypotézy konvergence) i bez ní. Jako proměnná, která vysvětluje 

korupci (corruption) byly použity alternativně Index korupce PRS, CPI a AVCPI. Zároveň 

také byly růstové modely otestovány za použití logaritmů (tedy nelineární v parametrech). 

Celkem bylo testováno 24 modelů s tím, že v tabulce budou uvedeny ty výsledky, které 

z hlediska ekonometrické a statistické verifikace vycházejí nejlépe. Testovány byly také 

zpožděné proměnné, nicméně tato analýza nepřinesla žádné zásadní výsledky. 

Tabulka (5.3) znázorňuje výsledky pro rozšířený neoklasický model, kdy byly na  

základě 362 pozorování zjištěny vcelku uspokojivé výsledky. I přesto, že došlo ke zkrácení 

zkoumaného období z důvodu nedostupnosti srovnatelných dat pro velikost lidského kapitálu, 

byla potvrzena hypotéza, že zlepšení korupce vede ke zlepšení ekonomického růstu 
                                                 
125 Autokorelace je sériovou korelací náhodných složek. Jedná se o situaci, kdy je náhodná složka v modelu 
v libovolném období pozorování zkorelována s náhodnou složkou nebo s náhodnými složkami v předcházejících 
obdobích. Autokorelace bývá způsobena u ekonometrických modelů nejčastěji setrvačností údajů, chybnou 
specifikací modelu, použitím zpožděných proměnných, zprůměrňováním hodnot, vynecháním podstatné 
proměnné apod. Odhady parametrů modelů pomocí OLS zůstávají nestranné, avšak odhadnuté rozptyly jsou 
vychýlené a standardní testovací postupy ztrácejí na síle (viz HUŠEK, 1999). 
126 U autokorelace 1. řádu se jedná o závislost náhodné složky v běžném období, u autokorelace vyšších řádů se 
jedná o závislost náhodné složky v běžném období na náhodných složkách z více předcházejících období  (viz 
tamtéž). 
127 D-W statistika je nejčastějším testem pro testování autokorelace 1. řádu a je definována jako podíl součtu 
čtverců rozdílů sousedních reziduí a nevysvětleného, tzv. reziduálního, součtu čtverců. 
128 Skupina zemí OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) zahrnuje 30 rozvinutých 
ekonomik světa. Nyní je členem OECD: Austrálie, Rakousko, Belgie, Kanada, Česká republika, Dánsko, Finsko, 
Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Lucembursko, Mexiko, 
Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, 
Velká Británie, USA). Jak již bylo řečeno, v analýze bude zahrnuto také Slovinsko, o jehož přístupu se jedná. 
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aproximovaného růstem reálného HDP na obyvatele. Koeficienty byly verifikovány jako 

statisticky významné a přiléhavost modelu k datům je 23%. Problémem se jeví autokorelace, 

nicméně vzhledem k tomu, že oproti neoklasickému modelu (bez vlivu lidského kapitálu), 

došlo k určitému zlepšení (hodnota D-W statistiky byla u neoklasického modelu 0,58), dá se 

předpokládat, že následnou přesnější specifikací modelu přidáním dalších vysvětlujících 

proměnných může být autokorelace odstraněna. 

Tabulka 5.3 : Výsledky pro země OECD, období 1992-2006 

Statistická verifikace Ekonometrická verifikace Ekonomická verifikace 

Počet pozorování 362         

C0 101,56 (0,72) - - teorie empirie 

D(RINVESTMENT) 153,01 (6,46* Unit root test Stacionarita1 + + 

D(POPULATION+0,05)  -0,11 (-1,62)* Unit root test Stacionarita1 - - 

D(AVCPI) 148,07 (1,92)** Unit root test Stacionarita1 + + 

GDP84 0,09 (8,08)* Unit root test Stacionarita + + 

D(HUMAN) 4,63 (0,12) Unit root test Stacionarita1 + + 

Adjusted R2 0,23   

F-statistika 21,56* 

D-W 
statistika 0,71 

  

Pramen: Vlastní výpočty 
Pozn: 1 Proměnné (v prvním sloupci) zahrnuté do analýzy jsou stacionární v 1. diferencích. 

Jak je vidět pro názornost v následujícím grafu, kauzalita vztahu korupce a 

ekonomického růstu ovšem nemusí platit ve všech zemích stejně.  

Graf 5.1: Korupce a ekonomický růst v Nizozemí a Itálii za období 1985-2007 

 

 

 

 

Pramen: Vlastní výpočty 
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Ukazuje se, že v zemích, které stabilně dosahují v oblasti vnímání korupce dobrých výsledků, 

může také snižování korupce vést  ke snižování ekonomického růstu (Nizozemí). 

5.4 Ekonometrická analýza zemí G7 

 Při analýze zemí G7129 byl zvolen stejný postup jako u zemí OECD. Testováno bylo 

opět 24 modelů. V tabulce jsou uvedeny výsledky odhadů rozšířeného neoklasického modelu, 

čímž opět došlo ke zkrácení sledovaného období. 

Tabulka 5.4: Výsledky pro země G7, období 1992-2006 

Statistická verifikace Ekonometrická verifikace Ekonomická verifikace 

Počet pozorování 87         

C0  -254,62 (-0,39) - - teorie empirie 

D(RINVESTMENT) 302,68 (6,63)* Unit root test Stacionarita1 + + 

D(POPULATION+0,05)  -0,02 (-0,26) Unit root test Stacionarita1 - - 

D(AVCPI) 191,24 (2,3)** Unit root test Stacionarita1 + + 

GDP84 0,1 (1,82)*** Unit root test Stacionarita + + 

D(HUMAN)  -29,21 (-0,38) Unit root test Stacionarita1 +  -  

Adjusted R2 0,42   

F-statistika 13,32* 

D-W 
statistika 0,78 

  

Pramen: Vlastní výpočty 

Pozn: 1 Proměnné (v prvním sloupci) zahrnuté do analýzy jsou stacionární v 1.  diferencích 

Bylo dosaženo relativně lepších výsledků než v případě zemí OECD. Výrazně se 

zvýšila přiléhavost modelu k datům, která činí 42%. Problémem se opět jeví autokorelace, ale 

stejně jako u předchozího vzorku zemí došlo k jejímu zlepšení oproti neoklasickému modelu 

bez vlivu lidského kapitálu, rozšíření o další proměnné by mělo vést ke zlepšení tohoto 

ukazatele. Byl tedy potvrzen vliv korupce na ekonomický růst podle stanovené hypotézy.  

V rozporu s předpokladem růstové teorie byl potvrzen negativní vliv lidského kapitálu 

na dlouhodobý růst. Vzhledem k statistické nevýznamnosti koeficientu nelze dát ale 

zmíněnému kauzální interpretaci. 

                                                 
129 Zahrnuje 7 nejvyspělejších ekonomik světa: USA, Japonsko, Kanadu, Velkou Británii, Německo, Francii a 
Itálii. 
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5.5 Ekonometrická analýza zemí EU-15, EU-12 

V rámci analýzy zemí EU-15130, tedy původních členů Evropské unie, ani v rámci 

užšího vzorku zemí EU-12131 bylo postupováno obdobně a analyzováno 24 modelů. Avšak 

nebyly zjištěny příliš uspokojivé výsledky. I přesto, že v Tabulce (5.5) budou interpretovány 

výsledky neoklasického modelu pro země EU-15132 a počet pozorování je tak znatelně vyšší, 

nelze hovořit o průkaznosti modelu.  

Tabulka 5.5: Výsledky pro země EU-15, období 1985-2007 

Statistická verifikace Ekonometrická verifikace Ekonomická verifikace 

Počet pozorování 345         

C0  -504,6 (-0,89)* - - teorie empirie 

D(RINVESTMENT) 197,21 (6,22)* Unit root test Stacionarita1 + + 

D(POPULATION+0,05)  -0,22 (-0,71) Unit root test Stacionarita1 - - 

D(AVCPI) 27,59 (0,3) Unit root test Stacionarita1 + + 

GDP84 0,13 (4,83)* Unit root test Stacionarita + + 

Adjusted R2 0,12   

F-statistika 24,87* 

D-W 
statistika 0,46 

  

Pramen: Vlastní výpočty 

Pozn: 1 Proměnné (v prvním sloupci) zahrnuté do analýzy jsou stacionární v 1.  diferencích. 

 Na základě 345 pozorování byla sice potvrzena hypotéza negativního působení 

korupce na ekonomický růst, nicméně přiléhavost dat k lineárnímu modelu je 12% a 

problémem je také výsledek D-W statistiky, která značí autokorelaci. Při testování 

rozšířeného neoklasického modelu byly všechny výsledky znatelně horší.  Pokud se podíváme 

na kvantifikaci vlivu korupce na ekonomický růst, je tato velmi nízká a na nízké hladině 

významnosti.   

Vzhledem k ne příliš dobrým výsledkům byla provedena separátní analýza časových 

                                                 
130 Jedná se o 15 „původních“ členů EU (Německo, Francie, Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko,Velká 
Británie, Irsko, Dánsko, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Rakousko, Finsko, Švédsko), kteří tvořili Unii do 
rozšíření v roce 2004. Tyto země jsou vysoce homogenním vzorkem a navíc mají dostatečně dlouhou a relativně 
přesnou datovou základnu. 
131 Zahrnuje státy, které jsou v eurozóně (země EU15 mimo Velké Británie, Dánska a Švédska), kromě 
Slovinska, které přijalo společnou měnu k 1. 1. 2007, resp. Slovenska, jež vstoupilo do Eurozóny k 1.1.2008, ale 
historicky patří spíše k zemím EU5 a zejména nemají dostatečně dlouhou a věrohodnou datovou základnu. 
132 Pro interpretaci byl zvolen větší vzorek zemí, neboť výsledky obou vzorků zemí byly velmi podobné. 
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řad jednotlivých zemí, která ukázala, že v rámci tohoto modelu existují značné disproporce ve 

vztahu ekonomického růstu a korupce mezi jednotlivými zeměmi (znaménko u korupce se 

v jednotlivých zemích lišilo, a tudíž i vliv korupce na ekonomický růst se jevil jako 

nejednoznačný), což také mohlo způsobit nízkou přiléhavost modelu k datům. 

5.6 Ekonometrická analýza zemí EU-5 

Skupina zemí EU-5133 byla testována samostatně, neboť je jak z hlediska tradic a 

historického vývoje, tak z hlediska ekonomické výkonnosti relativně homogenním vzorkem. 

Časová řada bude tedy kratší než u ostatních zemí OECD. Testovány byly opět všechny 

modely (24 modelů), kdy se jako nejvhodnější jeví níže uvedený model rozšířený o lidský 

kapitál. U všech proměnných, které vykazují nestacionárnost časových řad byla zavedena 

diference 1. řádu. 

Tabulka 5.6: Výsledky pro země EU-5, období 1995-2007 

Statistická verifikace Ekonometrická verifikace Ekonomická verifikace 

Počet pozorování 47         

C0 368,73 
(1,6)*** 

- - teorie empirie 

D(RINVESTMENT) 11,54 (0,47) Unit root test Stacionarita1 + + 

D(POPULATION+0,05)  -0,01 (1,41) Unit root test Stacionarita1 - - 

D(AVCPI) 130,03 (0,95) Unit root test Stacionarita1 + + 

GDP84 0,046 
(1,92)*** 

Unit root test Stacionarita + + 

D(HUMAN) 290,41 (3,22)* Unit root test Stacionarita1 +  +  

Adjusted R2 0,29   

F-statistika 4,76* 

D-W 
statistika 1,18 

  

Pramen: Vlastní výpočty 

Pozn: 1 Proměnné (v prvním sloupci) zahrnuté do analýzy jsou stacionární v 1.  diferencích. 

Na základě 47 pozorování byl opět prokázán negativní vliv korupce na ekonomický 

růst, kdy koeficient determinace dosahuje 29% a model je celkově signifikantní na 1%-ní 

hladině významnosti. Rozšířený neoklasický model byl zvolen také proto, že hodnota D-W 

statistiky se po zavedení proměnné aproximující lidský kapitál významně zlepšila z původní 
                                                 
133 Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko. 
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hodnoty 0,46 na 1,18.  

5.7 Linearita vztahu korupce a ekonomického růstu 

V této části regresní analýzy byla zkoumána linearita vztahu korupce a ekonomického 

růstu, respektive negativního působení korupce na ekonomický růst. Nejdříve bylo sestaveno 

pořadí zemí od těch s nejnižší korupcí po ty s nevyšší (viz Graf 5.2).  Data byla vypočítána na 

základě ukazatele  Index korupce AVCPI v období 1984-2009.  

Z grafu je patrné, že nejnižší úroveň korupce dlouhodobě vykazují severské země, 

zatímco státy jako Itálie, Turecko a Mexiko se nachází na opačné straně spektra. Čím je to 

způsobeno? Důvodů může být několik, jedním z nich je poměrně vysoká hodnota životní 

úrovně v severských zemích, které dosahují relativně vysokého reálného GDP na obyvatele a 

zároveň je jejich sociální systém štědrý, kdy je většina veřejných služeb jako je školství, 

zdravotnictví na vysoké úrovni poskytováno bezplatně. Dalším důvodem je stabilní a silný 

institucionální systém, a svou úlohu bezesporu sehrává i tradice. Naproti tomu Mexiko, 

Turecko, Jižní Korea patří k zemím, jejichž GDP na obyvatele je spíše nízké (ve srovnání 

s ostatními zeměmi OECD), jejich institucionální systém vykazuje známky nestability a 

pokud jde o tradici a morálku, můžeme říci, že korupce je jaksi součástí folkloru těchto zemí. 

Graf 5.2: Pořadí zemí OECD dle rozsahu korupce za období 1984-2009 
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Pramen: Vlastní  konstrukce. 
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Pro samotnou analýzu byla zvolena metodika postupného vyřazování od zemí 

s nejvyšší mírou korupce po ty s nejnižší. Testován byl neoklasický model bez vlivu lidského 

kapitálu a jako ukazatel korupce byl zvolen Index korupce (AVCPI) ve sledovaném období 

1985-2007. Stejně jako u předchozích analýz byla zjišťována významnost modelu jako celku, 

významnost koeficientů,  hodnota koeficientu determinace, autokorelace, a znaménko u 

ukazatele korupce. Při vyřazování jednotlivých zemí kolísal koeficient determinace kolem 

23% a ukazatel D-W statistiky okolo hodnoty 0,61 až do situace, kdy ukazatel vnímání 

korupce přesáhl 9 bodů. Za této situace došlo ke zvýšení přiléhavosti modelu k datům na 34 

% a autokorelace se zlepšila na 1,04. Vzrostl také kvantifikovaný vliv korupce a hladina 

významnosti se přiblížila 10%.  

Tabulka 5.7: Výsledky pro země, které přesáhly 9,5 bodu v hodnocení korupce, 1985-

2007 

Statistická verifikace Ekonometrická verifikace Ekonomická verifikace 

Počet pozorování 115         

C0  -210,15 (-0,38) - - teorie empirie 

D(RINVESTMENT) 244,28 
(10,81)* 

Unit root test Stacionarita1 
+ + 

D(POPULATION+0,05) 1,86 (0,61) Unit root test Stacionarita1 -  +  

D(AVCPI) 361,61 (1,22) Unit root test Stacionarita1 + + 

GDP84 0,09 (2,11)** Unit root test Stacionarita + + 

Adjusted R2 0,53   

F-statistika 33,29* 

D-W 
statistika 1,07 

  

Pramen: Vlastní výpočty 

Pozn: 1 Proměnné (v prvním sloupci) zahrnuté do analýzy jsou stacionární v 1. diferencích. 

Další zlom nastal, když hodnota ukazatele korupce dosáhla 9,5 bodu. Této hodnoty 

dosáhlo celkem 5 zemí (Nový Zéland, Švédsko, Island, Dánsko a Finsko). Jak ukazuje 

Tabulka (5.7), koeficient determinace přesáhl hranici 50% a i když se stále vyskytovala 

autokorelace, došlo u tohoto ukazatele k dalšímu zlepšení. 

U popisovaného modelu se v rozporu s růstovou teorií jevila proměnná 

(POPULATION), ale vzhledem k statistické nevýznamnosti koeficientu nelze výše 

uvedenému přikládat žádnou kauzální interpretaci. 
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 Po celou dobu se potvrzoval závěr negativního působení korupce na ekonomický růst. 

Ke změně došlo až poté, kdy byla prováděna regresní analýza pro poslední dvě země, které 

dosáhly nejvyšších hodnot v rámci ukazatele korupce (Dánsko, Finsko), a znaménko u 

ukazatele korupce se změnilo na záporné. Přiléhavost modelu k datům přesáhla 60% a i přes 

existující autokorelaci byl ukazatel korupce z hlediska kvantifikace významný. U zemí, které 

dlouhodobě dosahují velmi dobrého hodnocení korupce můžeme tedy konstatovat, že 

snižování korupce nemá takový význam jako u zemí s hodnocením horším. 

 Následně byl zvolen zpětný postup a země byly vyřazovány v opačném pořadí, tedy 

od zemí s nejnižší korupcí po ty s nejvyšší. I v tomto případě se koeficient determinace 

dlouho pohyboval okolo 25% a hodnota D-W statistiky kolísala kolem hodnoty 0,56. Ovšem 

v momentě, kdy Index korupce klesl pod 5,5 bodu zvýšila se přiléhavost modelu k datům na 

59% a autokorelace se zlepšila na 1,18. Také kvantifikace ukazatele korupce se zdvojnásobila, 

i když významnost tohoto koeficientu byla relativně malá.  

 U tří zemí s nejvyšší korupcí (Mexiko, Turecko, Jižní Korea) dosáhl koeficient 

determinace 70% a také hodnota D-W statistiky byla ve srovnání s předchozími výsledky na 

velmi dobré úrovni 1,76. Vliv korupce na ekonomický růst zůstal po celou dobu testování této 

nelinearity negativní.  

Tabulka 5.8: Výsledky pro 3 země s nejvyšší korupcí, 1985-2007 

Statistická verifikace Ekonometrická verifikace Ekonomická verifikace 

Počet pozorování 69         

C0 670,82 (5,03)* - - teorie empirie 

D(RINVESTMENT) 94,4 (8,27)* Unit root test Stacionarita1 + + 

D(POPULATION+0,05)  -0,73 (-10,18)* Unit root test Stacionarita1 -  -  

D(AVCPI) 28,86 (0,71)** Unit root test Stacionarita1 + + 

GDP84 0,1 (3,73)* Unit root test Stacionarita + + 

Adjusted R2 0,71   

F-statistika 41,35* 

D-W 
statistika 1,76 

  

Pramen: Vlastní výpočty 
Pozn: 1 Proměnné (v prvním sloupci) zahrnuté do analýzy jsou stacionární v 1.  diferencích. 

Z analýzy linearity vztahu korupce a ekonomického růstu u zemí OECD vyplývá, že 

až na drobné výjimky má korupce negativní vliv na ekonomický růst. U zemí s velmi nízkou 
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korupcí mohou platit závěry Leffa134, Huntingtna135 a Friedricha136, že korupce maže kola 

ekonomiky a v těchto případech nemá velký smysl investovat do jejího snižování. I přesto, že 

efekty korupce jsou kvantitativně vysoké, jejich odhady se nepohybují ani na 10%-ní hladině 

významnosti a jejich vliv na případné snížení tempa ekonomického růstu bude zanedbatelný. 

U zemí s vysokou korupcí je sice kvantifikace jejího vlivu nižší, nicméně 

významnější, a proto je v těchto zemích důležité korupci snižovat. 

5.8 Dílčí shrnutí 

V této empirické části práce byl analyzován vliv korupce na dlouhodobý ekonomický 

růst. Vysvětlovanou proměnnou byl, v souladu s neoklasickým modelem typu MRW, zvolen 

ukazatel hrubého domácího produktu přepočtený na obyvatele. Ten pak vyjadřuje velikost 

životní úrovně. Vysvětlujícími proměnnými byly ukazatele korupce a další standardní růstové 

proměnné. Ukazatelem velikosti korupce byl zejména notoricky známý Index vnímání 

korupce (CPI). Dále pak Index korupce PRS a jejich průměr (Index korupce, AVCPI). 

Standardními růstovými proměnnými byly zejména velikost investic v relaci k HDP, 

tempo růstu populace, exogenní míra technického pokroku a znehodnocení kapitálu. 

Alternativně byl tento model rozšířen o velikost lidského kapitálu (neoklasický model) nebo 

počáteční úroveň důchodu (dle hypotézy konvergence). Proměnné byly analyzovány 

v úrovních, ale zejména v 1. diferencích nebo logaritmech (problém stacionarity). Celkem 

bylo pro každý typ analýzy testováno 24 modelů, a to všemi běžnými statistickými a 

ekonometrickými testy. 

Analýza byla provedena v časovém rozmezí let 1984-2007, resp. v některých regresích 

v období kratším (nejčastěji 1992-2006) z důvodu nedostatku vhodných komparovatelných 

časových řad. 

Z prostorového hlediska se jednalo o analýzu homogenního vzorku zemí OECD a 

Slovinska, resp. o další dílčí skupiny zemí. Zejména pak o země skupiny G7, EU-15 (původní 

členové Evropské unie) a EU-5 (noví členové EU, kteří jsou také v OECD). Nedílnou součástí 

provedené analýzy bylo testování zemí podle výše korupce s úkolem zjistit, zda existuje 

lineární vztah mezi korupcí a dlouhodobým ekonomickým růstem.  

                                                 
134 LEFF (1964). 
135 HUNTINGTON (1968). 
136 FRIEDRICH (1972). 
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Výsledné hodnoty byly statisticky, ekonometricky a ekonomicky testovány s cílem 

zjistit, zda jsou hypotézy dané teorií potvrzeny empirickým pozorováním. 

Obecně bylo postulováno, že existence korupce destimuluje ekonomický růst a životní 

úroveň obyvatel s tím, že nejrelevantnější závěry vycházely obvykle v neoklasickém 

růstovém modelu s rozšířením o lidský kapitál a zahrnutím počáteční úrovně důchodu. 

Vysvětlované a vysvětlující proměnné byly využity v diferencích. Nejlepší výsledky 

vycházely pro souhrnný ukazatel korupce (průměr CPI a Indexu korupce PRS). Zmíněné je 

také jednou z předností této analýzy oproti podobným pracím. 

Na závěr je také třeba konstatovat, že pro skupinu zemí EU-15 nebyly potvrzeny  příliš 

signifikantní výsledky. Velmi zajímavou skutečností se jevilo, že vliv korupce lze považovat 

za nelineární. V zemích s vysokou mírou korupce (Mexiko, Turecko, Jižní Korea) je 

snižování korupce vysoce žádoucí, avšak v zemích s nízkou korupcí (Dánsko a Finsko) je 

naopak korupce (mírná) spíše prospěšná a nedestimuluje dlouhodobý ekonomický růst. Je 

možné se např. přidržet myšlenky, Leffa a Hauntingtona, jež byla výše rozebrána, že korupce 

(mírná) umožňuje obejít podnikatelům zdlouhavé byrokratické procedury a negovat škodlivé 

efekty byrokracie. 
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6 Ekonometrická analýza vysvětlujících proměnných 

korupce 

Jak ve svých pracích uvádí např. Mauro137 nebo Lambsdorff138, není přesně dán směr  

kauzality mezi korupcí a ekonomickým růstem. Tak jako může korupce negativně či pozitivně  

ovlivňovat ekonomický růst, může mít i ekonomický růst nebo životní úroveň vliv na korupci. 

Kromě životní úrovně ovlivňují korupci také další proměnné. V této kapitole se budeme 

věnovat právě jim a jejich působení. Nejdříve si tyto ukazatele představíme a následně se 

budeme věnovat regresní analýze vysvětlujících proměnných korupce. 

6.1 Specifikace proměnných v modelech ovlivňujících korupci 

Kromě ukazatele životní úrovně, který byl již popsán výše a bude aproximován 

prostřednictvím velikosti reálného GDP na obyvatele v USD přepočteného na základě parity 

kupní síly (RGDP), byly další použité ukazatele získány z databáze společnosti PRS Group.  

Tabulka 6.1: Složení Indexu politického rizika 

Složka (faktor) Max. počet bodů 

Stabilita vlády 12 

Socioekonomické podmínky 12 

Investiční profil 12 

Domácí konflikty 12 

Vnější konflikty 12 

Korupce 6 

Armáda v politice 6 

Náboženské  tenze 6 

Právo a přádek 6 

Etnické tenze 6 

Demokratická zodpovědnost 6 

Kvalita byrokracie 4 

Celkem 100 

Pramen: International Country Risk Guide Metodology, dostupné na: 
http://www.prsgroup.com/PDFS/icrgmethodology.pdf 

 

                                                 
137 MAURO (1995, 1996, 1998). 
138 LAMBSDORFF (2007). 
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 Velká část z nich je součástí Indexu politického rizika, který spolu s dalšími dvěma 

Indexy tvoří ICRG (International Country Risk Guide)139. Index politického rizika zahrnuje 

12 součástí (a 15 subsoučástí).  Každé součásti (složce) je přiřazeno různé bodové 

ohodnocení, kdy nejvyšší bodové hodnocení znamená nízkou míru potenciálního rizika a 

nízké bodové hodnocení vyjadřuje vysokou míru rizika. Index politického rizika je založen na 

tzv. měkkých datech, tedy na subjektivních analýzách dostupných informací, které jsou 

získávány pomocí dotazníkových šetření. Složení Indexu politického rizika a maximální počet 

bodů, které jsou jednotlivým faktorům přiřazeny, ukazuje Tabulka (6.1).  

Nyní si blíže představíme ty komponenty, které použijeme v ekonometrické analýze. 

Jsou to stabilita vlády, právo a pořádek, demokratická zodpovědnost a kvalita byrokracie. To, 

jaký vliv mohou mít na korupci bylo popsáno v kapitole (3.1). 

Ukazatel stability vlády (gstability), jehož maximální ohodnocení může dosáhnout 

12 bodů, odhaduje schopnost vlády dostát svému volebnímu programu a zároveň její 

schopnost setrvat ve funkci po celé volební období. Tento ukazatel se skládá ze tří dalších 

komponent, kdy každá může dosáhnout maximálně čtyř bodů (vládní jednota, legislativní síla, 

všeobecná podpora vlády). 

Komponenty ukazatele Právo a pořádek (law) jsou sestavovány každá zvlášť 

s hodnocením 3 body pro každou součást. Právo hodnotí sílu a nezaujatost právního systému, 

zatímco subkomponent pořádek hodnotí všeobecné dodržování právních předpisů. Země tudíž 

může dosáhnout maxima v ukazateli právo a zároveň minima v oblasti pořádku v případě 

výskytu vysoké kriminality z důvodu nedodržování zákonů bez efektivních sankcí.  

Míru, v jaké je vláda zodpovědná vůči svým voličům, měří ukazatel demokratické 

zodpovědnosti (accountability) (max. 6 bodů). Čím menší zodpovědnost, tím větší 

pravděpodobnost pádu vlády (v demokratické společnosti formou voleb či vyslovení 

nedůvěry, v nedemokratické násilnou formou).  

Kvalita byrokracie (bureaucracy) (max. 4 body) představuje institucionální sílu a 

úroveň byrokracie, jinými slovy její schopnost vstřebat či odolávat tlakům na její změny 

v případě změny vlády. Čím vyšší bodové hodnocení daná země získá, tím vyšší je síla a 

odborná schopnost byrokracie fungovat bez drastických změn při změně vlády. 

V nízkorizikových zemích má byrokracie tendenci fungovat samostatně a nepodléhat 

                                                 
139 Konkrétní složení ICRG bylo popsáno v kapitole (5.1.1). 
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politickým tlakům s tím, že má vytvořen vlastní systém přijímání a školení zaměstnanců. 

Země s nedostatkem schopně fungující byrokracie dostávají nízké hodnocení, neboť jakákoliv 

změna ve vládě vede k ohrožení funkční schopnosti administrativy. 

Závislá proměnná - korupce bude aproximována ukazatelem CPI společnosti 

Transparency International. Výsledný odhadovaný model bude mít tedy podobu následující 

rovnice: 

CPI = c0 + c1.accountability + c2.law + c3.rgdp + c4.gstability + c5.bureacracy + c6.cpi98 

 

Testován bude opět vzorek zemí OECD, který bude dále rozdělen na skupiny více 

homogenních zemí. Analyzované období bude poměrně krátké (1995-2007), a to vzhledem 

k nedostupnosti delších komparovatelných časových řad. 

 

6.2 Ekonometrická analýza vysvětlujících proměnných korupce: vzorek 

zemí OECD 

V případě analýzy zemí OECD vycházel testovaný model jako statisticky významný 

s velmi vysokým koeficientem determinace (93%), avšak s problematickou autokorelací. 

V souladu s teoretickými předpoklady a statisticky významnými se jevily proměnné 

vyjadřující vliv počáteční úrovně korupce (hypotéza konvergence), institucionální síly a 

kvality byrokracie a vládní stability. Dá se tedy konstatovat, že vyšší institucionální síla 

byrokracie a její schopnost fungovat  bez drastických změn při změně vlády má za následek 

nižší korupci. Stejně tak se vládní stabilita a schopnost vlády dostát svému volebnímu 

programu projevuje v nízkokorupčním prostředí.  

Kvantitativně se také potvrdil vliv reálného produktu na obyvatele (životní úroveň) na 

kvalitu společnosti aproximovanou korupčním prostředí. Koeficient však nebyl verifikován na 

běžných statistických hladinách významnosti. Vliv práva a pořádku, resp. demokratické 

zodpovědnosti se neshodoval s intuitivním názorem, že síla a nezaujatost právního sytému, 

spolu s dodržováním právních předpisů vedou ke snížení korupce, avšak statistická 

významnost koeficientů nebyla vysoká a závěrům lze stěží dát kauzální interpretaci. 
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Tabulka 6.2: Determinanty korupce v OECD, 1995-2007 

Statistická verifikace Ekonometrická verifikace Ekonomická verifikace 

Počet pozorování 391         

C0  -0,91 (-3,79)* - - teorie empirie 

D(ACCOUNTABILITY)  -0,01 (-0,13) Unit root test Stacionarita1 

+ - 
D(LAW)  -0,11 (1,05) Unit root test Stacionarita1 + - 
D(RGDP) 3,06 (1,11) Unit root test Stacionarita1 + + 
GSTABILITY 0,04 (2,00)** Unit root test Stacionarita + + 

BUREAUCRACY 0,49 (6,14)* Unit root test Stacionarita + + 

CPI98 0,83 (38,59)* Unit root test Stacionarita + + 

Adjusted R2 0.93 
  

F-statistika 924,66* 

D-W 
statistika 0.41 

  

Pramen: Vlastní výpočty 

V této i dalších analýzách (následující subkapitoly) byl většinou potvrzen odlišný vliv 

než postuluje teorie, a to u ukazatelů práva a pořádku a ukazatele demokratické 

zodpovědnosti. Vzhledem k tomu, že u jednotlivých koeficientů nevycházely t-statistiky jako 

významné, nelze těmto odlišnostem dát žádnou kauzální interpretaci. 

6.3 Ekonometrická analýza vysvětlujících proměnných korupce: vzorek 

zemí G7 

Ve skupině nejvyspělejších zemí G7 bylo regresní analýzou potvrzeno, že vliv kvality 

byrokracie je poměrně silný a statisticky verifikovatelný.  

Tabulka 6.3: Determinanty korupce v G7, 1995-2007 

Statistická verifikace Ekonometrická verifikace Ekonomická verifikace 

Počet pozorování 91         

C0 0,32 (0,65) - - teorie empirie 

D(ACCOUNTABILITY) 0,01 (0,06) Unit root test Stacionarita1 

+ + 
D(LAW)  -0,16 (-0,86) Unit root test Stacionarita1 + - 
D(RGDP) 2,84 (0,27) Unit root test Stacionarita1 + + 
GSTABILITY 0,04 (1,21) Unit root test Stacionarita + + 

BUREAUCRACY 0,32 (2,00)** Unit root test Stacionarita + + 

CPI98 0,75 (14,76)* Unit root test Stacionarita + + 

Adjusted R2 0.86 
  

F-statistika 93,18* 

D-W 
statistika 0.49 

  

Pramen: Vlastní výpočty 
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Stejně tak byl potvrzen pozitivní vliv počáteční úrovně korupce. Ostatní proměnné lze 

vyhodnotit jako statisticky nevýznamné, i když, až na vliv práva a pořádku, v souladu 

s teoretickými předpoklady. Za zmínku stojí, že ukazatel demokratické zodpovědnosti má 

pozitivní vliv na snižování korupce, což je v rozporu s předchozí analýzou všech zemí OECD. 

 

6.4 Ekonometrická analýza vysvětlujících proměnných korupce: vzorek 

zemí EU-15 

Při analýze skupiny původních členů Evropské unie bylo zjištěno, že se závěry neliší 

nijak podstatně od rozboru zemí G7. Snad pouze s výhradou mírně vyššího koeficientu 

determinace a větší významnosti kvality a síly byrokracie, a to jak ve smyslu statistické 

významnosti, tak zejména ve smyslu kvantitativním (vliv kvality byrokracie je téměř 

dvojnásobný). 

Tabulka 6.4: Determinanty korupce v EU-15, 1995-2007 

Statistická verifikace Ekonometrická verifikace Ekonomická verifikace 

Počet pozorování 195         

C0  -0,45 (-1,06) - - teorie empirie 

D(ACCOUNTABILITY) 0,05 (0,32) Unit root test Stacionarita1 

+ + 
D(LAW)  -0,23 (-1,39) Unit root test Stacionarita1 + - 
D(RGDP) 1,21 (0,3) Unit root test Stacionarita1 + + 
GSTABILITY 0,02 (0,71) Unit root test Stacionarita + + 

BUREAUCRACY 0,5 (3,88)* Unit root test Stacionarita + + 

CPI98 0,78 (22,23)* Unit root test Stacionarita + + 

Adjusted R2 0.87 
  

F-statistika 213,5* 

D-W 
statistika 0.42 

  

Pramen: Vlastní výpočty 

 

6.5 Ekonometrická analýza vysvětlujících proměnných korupce: vzorek 

zemí EU-12 

Při rozboru zemí eurozóny lze konstatovat, že se výsledky téměr úplně shodují se 

skupinou původních členů Evropské unie (EU-15), což je vzhledem k velmi podobnému 

vzorku zemí očekávané. Snad jen s výjimkou poněkud nižšího koeficientu determinace a 
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velmi mírně kvantitativně důležitějším vlivem kvality byrokracie. V souladu s teoretickými 

předpoklady tak nevychází pouze vliv práva a pořádku. Ostatní proměnné působí na korupci 

očekávaným způsobem, byť u některých nemůžeme hovořit o statistické významnosti. 

Tabulka 6.5: Determinanty korupce v EU-12, 1995-2007 

Statistická verifikace Ekonometrická verifikace Ekonomická verifikace 

Počet pozorování 156         

C0  -0,42 (-0,83) - - teorie empirie 

D(ACCOUNTABILITY) 0,07 (0,39) Unit root test Stacionarita1 

+ + 
D(LAW)  -0,25 (-1,3) Unit root test Stacionarita1 + - 
D(RGDP) 1,56 (0,32) Unit root test Stacionarita1 + + 
GSTABILITY 0,02 (0,37) Unit root test Stacionarita + + 

BUREAUCRACY 0,51 (3,47)* Unit root test Stacionarita + + 

CPI98 0,78 (16,76)* Unit root test Stacionarita + + 

Adjusted R2 0.83 
  

F-statistika 122,95* 

D-W 
statistika 0.41 

  

Pramen: Vlastní výpočty 

 

6.6 Ekonometrická analýza vysvětlujících proměnných korupce: vzorek 

zemí EU-5 

Poněkud odlišnější a věrohodnější výsledky lze nalézt u skupiny nových a zároveň 

nejvyspělejších členů Evropské unie (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko a 

Slovinsko). Opět zde všechny proměnné, až na právo a pořádek, působí očekávaným směrem 

tak, jak to postulují teoretické přístupy. Za zmínku však stojí, že se v těchto zemích podařilo 

verifikovat velmi důležitý vliv vládní stability, stejně jako ve všech zemích OECD. Tento vliv 

je však kvantitativně výrazně vyšší a dá se tak konstatovat, že síla vlády a její schopnost 

dostát programovým závazkům je velmi důležitým kamenem boje proti korupci. V komparaci 

s původními členy Evropské unie (EU-15), kde tomu tak není, je to velmi zajímavá 

skutečnost. 

Jako v jediné skupině zemí byl potvrzen statisticky významný koeficient u ukazatele 

životní úrovně. Lze to interpretovat tak, že pokud bude v této skupině zemí růst životní 

úroveň, bude se také snižovat korupce. To je zejména s povolebními cíli českých politických 

stran velmi podnětná zkušenost. 
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Tabulka 6.6: Determinanty korupce v EU-5, 1995-2007 

Statistická verifikace Ekonometrická verifikace Ekonomická verifikace 

Počet pozorování 56         

C0  -1,51 (-2,17)** - - teorie empirie 

D(ACCOUNTABILITY) 0,05 (0,3) Unit root test Stacionarita1 

+ + 
D(LAW)  -0,25 (-1,29) Unit root test Stacionarita1 + - 
D(RGDP) 0,001 (4,2)* Unit root test Stacionarita1 + + 
GSTABILITY 0,18 (3,76)* Unit root test Stacionarita + + 

BUREAUCRACY 0,28 (1,48) Unit root test Stacionarita + + 

CPI98 0,69 (5,89)* Unit root test Stacionarita + + 

Adjusted R2 0.72 
  

F-statistika 24,94* 

D-W 
statistika 0.82 

  

Pramen: Vlastní výpočty 

 
6.7 Ekonometrická analýza vysvětlujících proměnných korupce: vzorek 

zemí EU-20 

Nakonec byla analyzovaná skupina všech členů Evropské unie, kteří jsou v OECD 

(včetně Slovinska).  

Tabulka 6.7: Determinanty korupce v EU-20, 1995-2007 

Statistická verifikace Ekonometrická verifikace Ekonomická verifikace 

Počet pozorování 251         

C0  -1,03 (-2,97)* - - teorie empirie 

D(ACCOUNTABILITY) 0,04 (0,37) Unit root test Stacionarita1 

+ + 
D(LAW)  -0,24 (-1,71)*** Unit root test Stacionarita1 + - 
D(RGDP) 4,16 (1,07 Unit root test Stacionarita1 + + 
GSTABILITY 0,05 (1,86)*** Unit root test Stacionarita + + 

BUREAUCRACY 0,43 (3,79)* Unit root test Stacionarita + + 

CPI98 0,85 (28,6)* Unit root test Stacionarita + + 

Adjusted R2 0.91 
  

F-statistika 397* 

D-W 
statistika 0.4 

  

Pramen: Vlastní výpočty 

 
Zde se potvrdil závěr z analýz celé skupiny zemí OECD s jedním podstatným 

rozdílem. Statisticky významným se jevil vliv práva a pořádku. Ten sice nebyl v souladu 

s teoretickými předpoklady, ale byl kvantitativně poměrně vysoký. Docházíme tak 
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k paradoxnímu závěru, že síla a nezaujatost právního systému, stejně jako dodržování 

zákonných norem není rozhodujícím faktorem při boji s korupcí. 

Vzhledem k tomu, že tento koeficient vychází u všech analýz, mimo této zmiňované, 

jako statisticky nevýznamný, lze jen těžko dát výše uvedenému kauzální interpretaci. 

 

6.8 Dílčí shrnutí 

V této kapitole byl diskutován vliv jednotlivých institucionálních proměnných na 

velikost korupce. Jednalo se především o rozbor úrovně politické stability a schopnosti dostát 

volebnímu programu (gstability), kvalitu a sílu byrokracie a její schopnost odolávat tlaku při 

změně vlády (bureaucracy). Dále pak o ukazatel demokratické zodpovědnosti 

(accountability), který hodnotí jak je vláda odpovědna svým voličům (s tím souvisí 

pravděpodobnost pádu vlády). Pozornost byla věnována také právu (zákonu) a pořádku (law), 

tedy tomu jaký vliv má síla a nezaujatost právního systému, popř. všeobecné dodržování 

právních norem. 

Na základě provedených ekonometrických analýz v období 1995-2007 ve skupině 

zemí OECD, popř. v dílčích homogenních skupinách (zejm. G7, EU-15 a EU-5), lze 

konstatovat, že můžeme nalézt proměnné s kvantifikovatelným statisticky významným 

vlivem. V souhrnu lze říci, že téměř ve všech skupinách zemí se jeví velmi podstatnou 

proměnná vyjadřující vliv kvalitní a neovlivnitelné byrokracie s tím, že nejzásadnější se toto 

jeví v původních zemích EU-15.  

Poměrně jasně verifikovatelným je vliv vládní stability a její schopnosti dostát 

programovému cíli. Kvantitativně je tento ukazatel velmi důležitý zejména u zemí EU-5. Boj 

s korupcí, který vyhlásily téměř všechny strany v České republice v současnosti tak může být 

velmi dobře naplněn v případě stabilní vlády, která dostojí programovým cílům. Lze však ale 

konstatovat, že takto prezentované vědecké závěry prováděné analýzy naráží v praxi na celou 

řadu úskalí. 

Na závěr je třeba zmínit tři zajímavé závěry provedených analýz. (1) Vliv počáteční 

úrovně korupce je poměrně významný a lze konstatovat, že pokud má země nižší úroveň 

korupce (vyšší index), potom obecně toto působí na korupci samotnou a znamená snadnější 

další snižování korupce. (2) Vliv životní úrovně na velikost korupce je také markantní, a to 
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zejména u nových členů Evropské unie. Zvyšování životní úrovně pak půjde ruku v roce se 

snižováním korupce. (3) Vliv kvality a síly byrokracie je o nových členů Evropské unie 

dvakrát vyšší než u původních členů. 
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Závěr 

Korupce a její potenciální snižování je jedním ze stálých témat nejen ekonomického či 

společenskovědního zkoumání, ale také problém, jež velmi palčivě sužuje jakoukoliv 

společnost. Tento jev je více či méně imanentní v každém společenském systému a jeho 

eliminace se zdá žádoucí. Problematika korupce je také politickým tématem téměř v každé 

zemi. V České republice se v současnosti (červen 2010) stalo toto téma všudypřítomným 

permanentním volebním a programovým bodem. Předložená práce se pak stává vysoce 

aktuální a potažmo i žádoucí. 

Primárním cílem této disertační práce bylo prokázat či vyvrátit hypotézu o negativním 

vztahu mezi korupcí a ekonomickou výkonností v  zemích OECD integrováním korupce do 

růstových modelů. Sekundárním cílem práce pak bylo nalézt exaktní vysvětlující proměnné 

pro korupci.  

Tyto cíle byly naplňovány v kontextu analýzy postavení korupce v jednotlivých 

institucích společenských věd, v ekonomických učeních a teoriích. Na základě využití 

induktivní metody byla také vytvořena platná definice korupce, jež zahrnuje všechny nutné 

znaky korupčního jednání.  

Obecně lze říci, že jednotlivé definice odrážejí znaky korupčního chování, které byly 

popsány v kapitole (2), ale žádná z nich nezahrnuje všechny znaky. Jako nejvhodnější a 

nejkomplexnější formulace se jeví tato: „Korupce zahrnuje veškeré chování osob, které se 

odchyluje od formálně stanovených povinností za účelem dosažení soukromého finančního 

nebo jiného zisku a prospěchu. Korupce má často podobu obchodu: na jedné straně je zde 

osoba disponující jakoukoli formou moci, na druhé straně osoba, která se snaží tuto osobou 

přimět k nikoli nestrannému jednání. Buď tak jedná za účelem dosažení zvýhodnění sebe sama 

nebo spřízněného subjektu, nebo za účelem kompromitace korumpovaného.“  

Ve druhé, potažmo třetí, kapitole byla rozebírána typologie korupce, příčiny, důsledky 

a měření korupce. Pokud jde o typologii, jeví se zajímavým členění dle Transparency 

International, a to na korupci drobnou (praktikovanou špatně placenými státními úředníky) a 

vysokou (zahrnující rozsáhlé mezinárodní úplatky). Kategorizace Světové banky se pak dotýká 

rozlišení korupce administrativní, vlivové a korupce sloužící k ovládnutí státu. 

Příčiny korupce lze spatřovat zejména v oblasti politické a ekonomické. Z hlavních 

faktorů lze např. jmenovat udělování exkluzivních práv a dotací, výši mezd ve veřejném 
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sektoru, privatizaci státního majetku, financování politických stran, složitost zákonů a 

regulací, špatně definovaná vlastnická práva. 

Měření korupce je záležitost poměrně komplikovaná. Problémem jsou nejen různé 

definice korupce, ale také nedostupnost vhodné datové základny. V zásadě lze metody měření 

korupce lze rozdělit podle několika faktorů. Zejména se jedná o souhrnné indikátory, kde 

měření úrovně korupce a její hodnocení je dílčí součástí souhrnného indexu a indikátory, 

které se věnují čistě měření úrovně korupce. Zejména v ekonometrické analýze byl použit 

přístup s využitím Indexu vnímání korupce CPI, ale také Index korupce PRS, popř. jejich 

vhodně přepočítaný průměr. Zmíněné indexy jsou sestavovány rozdílnými institucemi a 

v zásadě lze konstatovat, že i z různých důvodů. Jejich kvalita i parametry jsou odlišné, avšak 

lze říci, že se vhodně doplňují. 

Podstatnou částí primárného cíle, z teoretického hlediska, bylo popsat teorie růstu a 

integrovat korupci do jejich rámce. Nezbytná pozornost byla věnována popisu pozitivních a 

zejména negativních efektů korupce na dlouhodobý ekonomický růst. Korupce působí 

negativně na ekonomický růst zejména z důvodu její škodlivosti ve vztahu k růstovým 

proměnným, jakými jsou míra investic (akumulace kapitálu), velikost lidského kapitálu apod. 

Z empirického pohledu byl primární cíl naplňován prostřednictvím regresní analýzy, 

s využitím metody nejmenších čtverců a všech běžných statistických a ekonometrických testů. 

Zvolenou metodou byla panelová regrese, která oproti individuální analýze časových řad, 

popř. zprůměrňovaných cross-country regresí umožňuje postihnout největší množství vazeb 

maticově uvnitř vybraného vzorku zemí. Analyzovanou skupinou byl homogenní vzorek zemí 

OECD, který v souladu s barroovskou hypotézou podmíněné konvergence umožňuje 

nejrelevantnější analýzy zemí, a to z důvodu stejných institucionálních charakteristik. Zvolené 

období (1984-2007) bylo dostatečně dlouhou a věrohodnou datovou základnou. 

V zásadě byly provedeny 2 skupiny regresí. Jednalo se o (1) analýzu vlivu korupce na 

životní úroveň, měřenou HDP na obyvatele, a to ve smyslu ve čtvrté kapitole popsaných, 

zejména neoklasických, růstových teorií. Další (2) skupinu regresí tvořily modely, které 

zkoumaly vliv determinujících faktorů samotné korupce. V obou popsaných skupinách byly 

analyzovány i dílčí modely a celkem bylo testováno skoro 150 modelů. 

Pokud jde o první část regresních analýz, bylo zjištěno, že korupce má negativní vliv 

na dlouhodobý ekonomický růst a životní úroveň. Přesto lze konstatovat, že je působení 
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korupce značně nelineární. Snižování korupce má smysl zejména u zemí s vysokou korupcí 

(Mexiko, Turecko, Jižní Korea) a naopak mírně pozitivní se jeví korupce u zemí s její vůbec 

nejnižší úrovní (Finsko a Dánsko). U těchto nízkokorupčních zemí je další snižování korupce 

kontraproduktivní a lze souhlasit s některými teoretickými studiemi, které považují korupci za 

pozitivní. 

Z hlediska sekundárního cíle a druhé skupiny analýz, které zkoumaly determinující 

faktory korupčního prostředí, lze říci, že rozhodujícím faktorem je kvalita a síla byrokracie 

s tím, že markantnějším se jeví její vliv u nových členů Evropské unie. Z dalších faktorů lze 

jmenovat zejména vládní stabilitu a schopnost naplňovat programová prohlášení vlády. Také 

životní úroveň se jeví pozitivní kamenem boje s korupcí, a to zejména u nových členů 

Evropské unie jakým je Česká republika.  

Obecně lze konstatovat, že pro tvůrce legislativního prostředí České republiky i její 

centrální autority se jeví zásadním doporučením snižovat míru korupce v rozumné míře 

standardními způsoby. Avšak toto by mělo byt doprovázeno zvyšováním životní úrovně, 

zvyšováním kvality byrokracie a její síly a také dodržováním vládních programových bodů. 
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Seznam zkratek 

 
AK   Administrativní korupce 
BPI   Bribery Payer Index (Index plátců úplatků) 
CGRI   Corporate Governance Risk Index (ukazatel OECD) 
CPI   Corruption Perception Index (Index vnímání korupce) 
EU   Evropská unie 
GCI   Global Competitiveness Index (Index společnosti WEF) 
HDP   hrubý domácí produkt 
G7 zahrnuje 7 nejvyspělejších ekonomik světa: USA, Japonsko, Kanadu, 

Velkou Británii, Německo, Francii a Itálii. 
GFK   společnost provádějící výzkum trhu a veřejného mínění v ČR 
GM   Governance Matters (ukazatel Světové banky) 
ICRG   International Country Risk Guide (ukazatel společnosti PRS Group) 
IEF   Index od Economic Freedom (Index ekonomické svobody) 
IKVR   Indexy korupce veřejných rozhodnutí 
IMF   Mezinárodní měnový fond 
OECD   Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
OLS   metoda nejmenších čtverců 
OS   Ovládnutí státu 
OSN   Organizace spojených národů 
TI   Transparency International 
TIC    Transparency International Česká republika 
VK   Vlivová korupce 
WEF   Světové ekonomické fórum 
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Seznam proměnných použitých v ekonometrické analýze 

 
ACCOUNTABILITY  ukazatel demokratické zodpovědnosti 
AVCPI   Index korupce (vlastní konstrukce) 
BUREAUCRACY  ukazatel kvality byrokracie 
CORRUPTION  ukazatel korupce - obecně 
CPI    Corruption Perception Index (Index vnímání korupce) 
CPI98    ukazatel výchozí úrovně CPI 
D    diference 1. řádu 
HUMAN   ukazatel velikosti lidského kapitálu 
GDP84   výchozí roční úroveň reálného HDP 
GSTABILITY   ukazatel vládní stability 
LAW    ukazatel práva a pořádku 
POPULATION  ukazatel velikosti populace 
RGDP    ukazatel reálného hrubého domácího produktu 
RINVESTMENT  ukazatel reálných investic 
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Příloha 

 
Přehled studií a analýz – vliv zvýšení korupce o 1 bod (na stupnici 0-10) 

Autoři Vliv korupce na Závěry analýzy 
Mauro (1995) Reálný HDP na obyvatele  -0,3 až -1,8 p. b. 

Tanzi, Davoodi (1997) Reálný HDP na obyvatele  -0,6 p. b. 

Leite, Weidman (1999) Reálný HDP na obyvatele  -0,7 až -1,2 p. b. 

Abed, Davoodi (2000) Reálný HDP na obyvatele  -1 až -1,3 p. b. 

Mauro (1996) Míra investic v poměru k HDP  -1 až -2,8 p. b. 

Mauro (1998) Míra veřejných výdajů na 
vzdělání v poměru k HDP 

 -0,7 až -0,9 p. b. 

Mauro (1998) 
Míra veřejných výdajů na 
zdravotní péči v poměru k 
HDP 

 -0,6 až -1,7 p. b. 

Gupta, Davoodi, Alonso-
Terme (1998) 

Neefektivnost příjmů (Giniho 
koeficient) 

 +0,9 až 2,1 (Giniho škála) 

Ghura (1998) 
Míra daňových příjmů v 
poměru k HDP 

 -1 až -2,9 p. b. 

Tanzi a Davoodi (1997) 
Míra vládních příjmů v 
poměru k HDP 

 - 0,1 až -4,5 p. b. 

Tanzi, Davoodi (1997) Míra vládních investic v 
poměru k HDP 

 +0,5 p. b. 

Tanzi, Davoodi (1997) Procento kvalitně vystavěných 
komunikací 

 -2,2 až -3,9 p. b. 

Al-Marhubi (2000) Inflace  +0,17 až 0,26% 

Mo (2001) Ekonomický růst  -0,545 p. b. 

Gupta, de Mello, Sharan 
(2000) 

Míra vládních výdajů na 
obranu a bezpečnost 

 +1 p. b. 

Gupta, Davoodi, Tiongson 
(2000) 

Dětská úmrtnost  +1,1 až 2,7 úmrtí na 1000 
živě narozených dětí 

Gupta, Davoodi, Tiongson 
(2000) 

Propadovost studentů 
základních a středních škol 

 +1,4 až 4,8 p. b. 

Habib, Zurawicki (2001) Přímé zahraniční investice  - 0,51 p. b. 

Bahmani - Oskooee, Nasir 
(2002) 

Směnný kurs  -0,03 p. b. 

Zdroj: Transparency International (2001) 
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Resumé 

The Relationship Between Corruption and Economic Growth 

Everyday we could hear about corruption or meet with it, ether through media or we 

could be the witness of corruption behavior in our daily life. So corruption is one of the most 

discussed problems of our century which is necessary to solve. There are many organizations 

and institutions which deal with corruption, measuring of corruption perception is an 

international comparison entity, there is analyzed an influence of corruption on the state 

economy and in modern history it has became a part of some economic theory. Governance 

and political parties pay attention to this problem in their programs, however just before 

elections. 

In special articles we can read that the consequences of corruption for economic and 

social development and growth are detrimental. It erodes macroeconomic and fiscal stability 

and spurs inequality. It reduces the effectiveness of public administration and distorts public 

expenditure decisions, channeling resources away from sectors such as health care and 

education to corruption-prone sectors or personal enrichment. It erodes the rule of law and 

harms the reputation of and trust in the state. Not least corruption has negative effects on 

investment and hinders growth. 

Since 1995 Transparency International compiles Corruption Perceptions Index also for 

Czech Republic and we have to say that its rank and score are not very good. But is it possible 

to measure corruption? And which of its definition is the best one when so many 

organisations and institutions use so many definitions? Do we know causes and consequences 

of corruptions occurrence? Are the effects of corruption on economy only negative or it could 

be positive too? Is there any relationship between corruption and economic growth? The aim 

of this thesis is to answer these questions. 

Primary goal of this thesis is to confirm or disconfirm that corruption has negative 

effects on economic growth in OECD countries. The secondary goal is to describe the 

relationship between institutional factors and corruption. Both in the econometric analysis 

framework. The theoretical framework corresponds with these goals, so there are define and 

compare different definitions of corruption, methods of its measuring, type of corruption, its 

causes and consequences and also economic growth theory in which was the corruption 

integrated. 
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Anotace 

Korupce a její potenciální snižování je jedním se stálých témat nejen ekonomického či 

společenskovědního zkoumání, ale také problém, jež velmi palčivě sužuje jakoukoliv 

společnost. Tento jev je více či méně imanentní v každém společenském systému a jeho 

eliminace se zdá žádoucí. Problematika korupce je také politickým tématem téměř v každé 

zemi. V České republice se v současnosti (červen 2010) stalo toto téma všudypřítomným, 

permanentním volebním a programovým bodem. Tato práce se pak stává vysoce aktuální a 

potažmo i žádoucí. 

Na základě regresních analýz, bylo zjištěno, že korupce má negativní vliv na 

dlouhodobý ekonomický růst a životní úroveň. Přesto lze konstatovat, že je působení korupce 

značně nelineární. Snižování korupce má smysl zejména u zemí s vysokou korupcí (Mexiko, 

Turecko, Jižní Korea) a naopak mírně pozitivní se jeví korupce u zemí s její vůbec nejnižší 

úrovní (Finsko a Dánsko). U těchto nízkokorupčních zemí je další snižování korupce 

kontraproduktivní a lze souhlasit s některými teoretickými studiemi, které považují korupci za 

pozitivní. 

Z hlediska druhé skupiny analýz, které zkoumaly determinující faktory korupčního 

prostředí, lze říci, že rozhodujícím faktorem je kvalita a síla byrokracie s tím, že 

markantnějším se jeví její vliv u nových členů Evropské unie. Z dalších faktorů lze jmenovat 

zejména vládní stabilitu a schopnost naplňovat programová prohlášení vlády. Také životní 

úroveň se jeví pozitivní kamenem boje s korupcí, a to zejména u nových členů Evropské unie 

jakým je Česká republika.  

Obecně lze konstatovat, že pro tvůrce legislativního prostředí České republiky i její 

centrální autority se jeví zásadním doporučením snižovat míru korupce v rozumné míře 

standardními způsoby. Avšak toto by mělo byt doprovázeno zvyšováním životní úrovně, 

zvyšováním kvality byrokracie a její síly a také dodržováním vládních programových bodů. 

 


