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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 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). 

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, zejména pak na 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 
                                                 
1 Tento index není jediný, který slouží k měření vnímání korupce, ale je zřejmě nejznámější. 
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v podnikatelském prostředí ale v celé ekonomice. 
  

1 Cíle práce a použité metody 

Disertační 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 cílem pak je nalézt exaktní vysvětlující proměnné 
pro korupci. 

 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. V práci jsou popsány metody, které byly využity s důrazem 
na metodu indukce, která sloužila ke stanovení definice korupce. Právě tato oblast se při 
zkoumání korupce jeví jako problematická. V obecném smyslu však byla disertační práce 
postavena na deduktivně-teoretickém přístupu, tedy na rozdělení studie ve smyslu primární 
teoretické části, následované částí empirickou, jež verifikuje příslušné hypotézy. 

Výše uvedeným cílům odpovídá tedy 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. 

V rámci ekonometrické analýzy provedené v disertační práci jsou využity příslušné 
ekonometrické metody panelové regrese, a ty jsou v samotné disertační práci podrobně 
rozepsány. Pozornost byla věnována statistické (koeficient determinace, statistická významnost 
koeficientů u jednotlivých proměnných, významnost modelu apod.), ekonometrické (zejm. 
autokorelace) a ekonomické verifikaci presumovaných teorií. Vzhledem k pravidelnému 
vyskytování se trendu u makroekonomických proměnných, byla testována také stacionarita 
časových řad. 

 

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 byla pozornost věnována teoretickému vymezení korupce. Byl 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 byla 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 byly rozebrány  jednotlivé přístupy k měření korupce. 

Druhá stěžejní část byla věnována vztahu a vlivu korupce na ekonomický růst a růstové 
faktory. Byly zde rozebrány jednotlivé teorie růstu a ve větším rozsahu ty, které byly dále 
využity v části empirické. Korupce byla následně do těchto vybraných modelů růstu integrována. 

Třetím blokem se jevila empirická část disertační práce, jíž byla samotná ekonometrická 
analýza, která byla zaměřena jak (1) na analýzu vlivu korupce na ekonomický růst v rámci 
modelů růstu, (2) tak na korupci samotnou (byl tedy zkoumán vztah korupce a proměnných, 
které ji mohou ovlivňovat). Analýza byla prováděna na vzorku zemí OECD, který byl dále 
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rozčleněn na homogennější skupiny, např. země G7, EU-15 (původní členové EU), EU-5 (noví 
členové EU) apod.2 

 

3 Dosavadní přístupy ke korupci a současný stav poznání 

Ačkoliv je korupce předmětem většího zkoumání teprve několik posledních desetiletí, 
setkáváme se 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 akcent. Největší 
pozornost je ovšem věnována korupci od 90. let minulého století, kdy se jí začaly zabývat 
významné  mezinárodní organizace (Světová banka, OECD, OSN, 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 v roce 1993, která se zabývá výhradně záležitostmi korupce a 
korupčních praktik. V disertační práci je analyzována problematika korupce prizmatem 
společenských věd, z pohledu ekonomie apod. V autoreferátu se omezíme, s ohledem na další 
části, na vymezení korupce z pohledu ekonomického. 

3.1 Korupce ve školách ekonomického myšlení 
Fenomén korupce provází lidstvo prakticky od nepaměti. 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 kritizoval 
nejen politiky ale také hromadění majetku formou nekalých obchodů, lichvy a spekulací. Ve 
středověku se otázkou lichvy zabýval církevní myslitel Tomáš 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 merkantilismus3, kdy jeho 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 kvetla4. Jak uvádí Buchanan5, 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.   

V 18. století odráží vývoj ekonomického myšlení klasická škola politické ekonomie, 
směr liberální založený na přirozeném řádu, jehož představitelé se zabývali převážné 

                                                 
2 Bližší specifikace jednotlivých skupin zemí je podrobně uvedena v disertační práci. 
3 Jelikož se jedná o směr velmi roztříštěný, byl zařazen do ekonomických učení. 
4 Hlavně díky výhradnímu právu panovníka a státu udělovat exportní monopoly, které představovaly pro ty, kteří je 
získali velký zisk. 
5 BUCHANAN, TOLLISON, TULLOCK (1980).  
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makroekonomickými otázkami jako je ekonomický růst a jeho zdroje, podstata a rozdělování 
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 nebezpeční 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 ve svobodné 
společnosti a plnit tři základní funkce6: 

• chránit společnost před násilím a vnějším napadením, 
• 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 podle Smitha 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.“7 

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 ekonomů8, 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 prostředky9. 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 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.“10  

3.2 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 

                                                 
6 SMITH (2002). 
7 SMITH (2002), s. 801. 
8 MISES (1933), HAYEK (1991), ROTHBARD (2000). 
9 FRIEDMAN, FRIEDMANOVÁ (1992). 
10 BECKER (1994), s. 54. 
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v oblasti sociální) je třeba státních zásahů do ekonomiky. Veřejný sektor, prostřednictvím jehož 
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 Buchanana11 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 
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. Olsona12 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. Niskanena13 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 

                                                 
11 BUCHANAN (2002). 
12 OLSON (1982). 
13 NISKANEN (1994). 
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Tullocka14, 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.  

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 ekonomického modelu ekonomického chování. 

3.3 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, byl ústřední otázkou nové institucionální ekonomie vliv a 
změna 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 vlastnická práva a 
vynucují si vlastnická práva15. I přes to, 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. Northa16 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“17. 
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). 

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 
analytiků18. 

 

4 Vztah korupce a ekonomického růstu: ekonometrická analýza 

V předložené disertační práci byl zkoumán zejména vztah korupce a ekonomického růstu 
ve smyslu kauzality od korupce k růstu, za použití její integrace do růstových teorií. Na závěr byl 
podle arbitrárního přístupu zkoumán vliv institucionálních parametrů a také ekonomického růstu 
na korupci, tedy v opačné kauzalitě. 
                                                 
14 BUCHANAN, TOLLISON, TULLOCK (1980). 
15 Tento výklad pojmu transakčních nákladů zavedl R. H. Coase. 
16 NORTH (1990). 
17 FRIČ (1999). 
18 MAURO (1995), TANZI, DAVOODI (1997), KEEFER, KNACK (1998). 
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4.1 Teorie ekonomického růstu a integrace korupce 
Z pohledu teorií růstu lze konstatovat, že byl stručně popsán keynesiánský růstový model 

Harroda19 a Domara20. Vzhledem k tomu, že se další ekonometrická část práce zaměřovala na 
neoklasický model růstu v základní a rozšířené (verze s lidským kapitálem) podobě, byla hlavní 
pozornost věnována právě těmto růstovým teoriím. 

Neoklasický model růstu Solowa21 a Swana22 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. 

 Stručně byly také zmíněny nové teorie růstu. Ty jsou spojeny s pracemi Romera23 a 
Lucase24. 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.  

Názory analyzující vliv korupce na ekonomický růst se dělí na dva hlavní proudy. Jedna 
skupina ekonomů zastává mínění, že korupce může mít prostřednictvím různých kanálů pozitivní 
vliv na ekonomický růst25, druhá skupina, která je mnohem početnější, dokazuje přesný opak, 
tedy negativní působení korupce. 

 

4.1.1 Možné pozitivní efekty korupce na ekonomický růst 

Mezi představitele zastánců pozitivního působení korupce na ekonomiku patří např. 
Leff26 a Huntington27, kteří jsou toho názoru, že korupce může podnikatelům umožnit obejít 
zdlouhavé byrokratické procedury, čímž neguje škodlivé efekty byrokracie. Liu28 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 Mahler29 nebo Lien30 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 Tanzi31, který tvrdí, že zdlouhavá byrokracie je 
spíše následkem a ne iniciátorem vyhledávání renty. Myrdal32 oponuje, že vedle možných změn 
ve frontě, mohou úplatky způsobit zpomalení veřejných služeb (z důvodu neustálého předbíhání 

                                                 
19 HARROD (1939). 
20 DOMAR (1946). 
21 SOLOW (1956). 
22 SWAN (1956). 
23 ROMER (1986). 
24 LUCAS (1988). 
25 Konkrétně mohou být úplatky nástrojem, který působí pozitivně v rámci tzv. Coaseho teorému. 
26 LEFF (1964). 
27 HUNTINGTON (1968). 
28 LIU (1985). 
29 BECK, MAHLER (1986). 
30 LIEN (1987). 
31 TANZI (1998). 
32 MYRDAL (1968). 



 10 

ve frontě) a Boycko, Shleifer a Vishny33 zdůrazňují nejistotu, která vyplývá z nemožnosti vynutit 
dodržování kontraktů, které byly uzavřeny za pomoci korupčních 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 Baumol34, 
Murphy, Shleifer a Vishny35, 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 Vishny36 poukazují na fakt, že pokud je 
korupční systém centralizovaný, může docházet ke zmenšování neefektivních následků korupce. 
Rose-Ackerman37 upozorňuje, že je složité limitovat jednou zavedené úplatky do oblastí, ve 
kterých by mohly být ekonomicky žádoucí. 

4.1.2 Negativní efekty korupce na růstové 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 následujícím textu budou prezentovány pouze některé studie, jejich kompletní přehled je 
uveden v příloze disertační práce. 

Murphy, Shleifer a Vishny38 ve své práci uvádějí, že pokud se experti ve větší míře 
přesouvají z produktivních sektorů do oblasti rent-seekingu, dochází k poklesu produktivních 
investic. Romer39 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 Vishny40, 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 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. 

Mauro41 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 korupce42 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 Wei43 použil přímé zahraniční investice, Tanzi a Davoodi44 se zabývali 
veřejnými investicemi. Ve své empirické analýze došel Wei ke stejným závěrům, jako Boycko, 
                                                 
33 BOYCKO, SHLEIFER, VISHNY (1995). 
34 BAUMOL (1990). 
35 MURPHY, SHLEIFER, VISHNY (1991). 
36 SHLEIFER, VISHNY (1993). 
37 ROSE-ACKERMAN (1978). 
38 MURPHY, SHLEIFER, VISHNY (1991). 
39 ROMER (1994). 
40 SHLEIFER, VISHNY (1993). 
41 MAURO (1995, 1996). 
42 K měření korupce využil dva zdroje: Political Risk Services a Bussines International, jejichž hodnoty  
zprůměroval. 
43 WEI (1997). 
44 TANZI, DAVOODI (1997). 
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Shleifer a Vishny45, 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 Davoodi46 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. 

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. 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. Mauro47, 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 Tiongson48 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. 

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 Maura49, 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 proměnnými50. 

Leite a Weideman51 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.52 

                                                 
45 BOYCKO, SHLEIFER, VISHNY (1995). 
46 TANZI, DAVOODI (1997). 
47 MAURO (1996). 
48 GUPTA, DAVOODI, TIONGSON (2000). 
49 MAURO (1995). 
50 MAURO (1996, 1998). 
51 LEITE, WEIDEMAN (1999). 
52 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. 
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Mo53 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 Červenka54. 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 konvergence55. 

4.2 Výsledky ekonometrické analýzy vlivu korupce na ekonomický růst 
V  empirické části disertační práce byl analyzován vliv korupce na dlouhodobý 

ekonomický růst. Vysvětlovanou proměnnou byl, v souladu s neoklasickým modelem typu 
MRW56, 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.  

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). Použití tohoto souhrnného ukazatele 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. 
 

                                                 
53 MO (2001). 
54 FREIT, ČERVENKA (2002). 
55 Země s nižší mírou konvergence ke stálému stavu vykazují vyšší úroveň výstupu na hlavu, ale zároveň také nižší 
tempo růstu. 
56 MANKIW, ROMER, WEIL (1992). 
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4.3 Výsledky ekonometrické anylýzy vysvětlujících proměnných korupce 
Na závěr disertační práce 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 je 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 bude velmi 
dobře naplněn v případě stabilní vlády, která dostojí programovým cílům.  

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 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 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. 

Cíl disertační práce byl 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. Zkoumanou 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. Analyzované 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 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. 
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Příloha: Vybrané výsledky ekonometrické analýzy pro země OECD 

 

Tabulka 1 : Analýza vysvětlujících růstových proměnných, 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. 

 

Tabulka 2: Vysvětlující proměnné korupce, země OECD, období 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 

 

Vysvětlivky: 

RINVESTMENT  ukazatel reálných investic ve vztahu k národnímu důchodu 
POPULATION  ukazatel velikosti populace 
AVCPI   Index korupce (vlastní konstrukce) 
GDP84   výchozí úroveň HDP 
HUMAN   ukazatel velikosti lidského kapitálu 
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ACCOUNTABILITY  ukazatel demokratické zodpovědnosti 
LAW    ukazatel práva a pořádku 
RGDP    ukazatel reálného hrubého domácího produktu 
GSTABILITY   ukazatel vládní stability 
BUREAUCRACY  ukazatel kvality byrokracie 
CPI98    ukazatel výchozí úrovně CPI 
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Abstract 

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. 

 

 

 


