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1. Úvod

Termín „Balkán“ je geografické a historické označení území ležící na Balkánském 

poloostrově v jihovýchodní části Evropy. Na Balkáně leží státy bývalé Jugoslávie, Bulharsko, 

Albánie, Řecko a evropská část Turecka. Mezi balkánské státy se v některých případech řadí 

také Rumunsko. Dlouholetá turecká nadvláda vedla ke značnému opoždění ve vývoji těchto 

států za zbytkem Evropy. Po druhé světové válce byly na už tak dost zaostalém Balkáně 

nastoleny komunistické režimy, závislé na Sovětském svazu. Byla provedena socialistická 

opatření v ekonomice, jako je znárodnění průmyslu, kolektivizace zemědělství a socialistická 

industrializace. Během 50. a 60. let to sice vedlo k určitému vzestupu, ovšem od 70. let již 

nastaly velké hospodářské problémy, které vedly k pádu komunismu. Oproti jiným 

socialistickým zemím byl vývoj v Jugoslávii poněkud odlišný, protože zejména díky silné 

osobnosti J. B. Tita nepodlehla přímému diktátu Sovětského svazu. Jugoslávský model 

socialismu je specifický.  Proto jsem také svou bakalářskou práci zaměřila především na tuto 

oblast – transformaci bývalé Jugoslávie se speciální pozorností na privatizační proces. 

Cílem této práce je zhodnotit současný stav privatizace v zemích bývalé Jugoslávie.

V první části se budu věnovat teoretickým východiskům, která bezprostředně 

s transformačním procesem souvisí. Další část je už zaměřena přímo na Balkán, speciálně na 

Jugoslávii, která se kromě problémů spojených s transformací ekonomiky potýkala s růstem 

nacionalismu, který na počátku 90.let vedl k rozpadu federace. Etnicky homogenní je pouze 

Slovinsko, jinak se Balkán potýká se značnými národnostními, náboženskými, politickými 

ekonomickými rozdíly. Proto v této kapitole rovněž porovnávám jejich ekonomické a 

politické prostředí. Ve třetí části se zabývám privatizačními metodami těchto zemí a hodnotím 

současný stav privatizace.
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2. Teoretická východiska transformačního procesu a privatizace

V této kapitole bych se chtěla věnovat vysvětlení několika důležitých pojmů z oblasti 

fungování státu, definovat a podrobně popsat různé typy ekonomických systémů, politický 

systém a ideologie, které se k jednotlivým ekonomickým systémům vážou a ovlivňují je. 

Další část kapitoly bude věnována samotnému transformačnímu procesu a na závěr bych se 

chtěla věnovat privatizaci jako nedílné součásti transformace.

Stát, jakožto politická organizace společnosti na určitém území, má vnitřní a vnější 

funkce. Mezi funkce vnitřní řadíme řešení sporů o ochraně majetku a regulaci společenských 

sporů, k čemuž slouží právo, dále můžeme hovořit o funkci bezpečnostní, hospodářské a 

kulturní. K vnějším funkcím pak patří zahraniční obchod a celkově styky s jinými státy. 

Výkon státní moci stát provádí pomocí státního aparátu, do kterého spadají státní úřady, 

soudní, bezpečnostní a další ozbrojené složky viz.[1].

Hlavním faktorem pro úspěšné řízení v jednotlivých ekonomikách je vzácnost zdrojů. 

Protože jsou tyto zdroje vzácné, je na státu, aby stanovil ekonomický systém, který určí, kdo 

bude rozhodovat o základních ekonomických otázkách: co produkovat, jak produkovat a pro 

koho produkovat. Dále se musí stanovit hlavní role trhů a státní mandát ve všech výše 

uvedených otázkách. Je také důležité zamyslet se, kdo by měl mít vlastní výrobní prostředky a 

řídit obchod viz.[2].

2.1 Ekonomické systémy

K přežití společnosti je potřeba nalézt systém, který by efektivně využíval dostupné 

zdroje. Každé hospodářství funguje podle určitých pravidel, které tvoří tzv. ekonomický 

systém. Historicky se vyvinuly tři základní ekonomické systémy:

Zvykový (tradiční) systém: 

Historicky nejstarší ekonomické uspořádání, kde se rozhodovalo pomocí zvyku, 

tradice nebo např. náboženství. Dnes se s ním můžeme setkat už jen v primitivních kmenech 

žijících v Africe, Austrálii či Jižní Americe.
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Příkazová (centrálně plánovaná) ekonomika: 

Systém, ve kterém vláda plně rozhoduje o výrobě a rozdělování. Jednoznačným typem 

příkazové ekonomiky je ekonomika Sovětská. Stát vlastní téměř všechny výrobní prostředky 

– továrny, zařízení a půdu. Zásadní rozhodnutí o výrobě a vstupech jsou dány příkazy shora a 

jsou v souladu s plánem. Směr ekonomické aktivity určuje stát a existuje zde pouze státní 

vlastnictví.

Tržní ekonomika:

Tržní systém řeší základní ekonomickou otázku „co, jak, pro koho?“ pomocí trhu, tedy 

na základě nabídky a poptávky. Vzácnost statků je tady určena proměnlivými cenami a 

hospodářství je založeno na soukromém vlastnictví a stát nijak významně do ekonomiky 

nezasahuje.

V současnosti se v praxi setkáváme spíše se systémem smíšeným. Je založen na 

systému tržním, avšak vláda si ponechává větší či menší pravomoce k zásahu [1,3,4].

2.2 Politické systémy

Politický systém můžeme charakterizovat jako síť vztahů, pomocí nichž vláda 

vykonává politická opatření, kterými reaguje na požadavky či podporu ze strany veřejnosti. 

Jedná se o souhrn politických institucí a idejí dané společnosti a vzájemný vztah mezi nimi. 

Z hlediska distribuce politické moci, což je pro nás významnější, je možno obecně 

politické systémy rozdělit na:

a) demokratické,

b) autokratické,

c) totalitní,

d) méně vyvinuté (rozvojové) viz.[1].

Tato klasifikace je v podstatě totožná s klasifikací politických režimů. Pro upřesnění 

dále rozvedu tři hlavní politické systémy:

a) Demokratický systém

Pojem demokracie je odvozen z řeckých slov démos – lid a kratos – vláda. Volně 

přeloženo jako vláda lidu. Jedná se o uznání zásady, že menšina se podřizuje většině za 
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pomoci fungování principů umožňujících uplatnění vůle většiny. Současně však k demokracii 

také patří ochrana občanských práv menšiny.

Moderní demokracie se opírá o čtyři základní pilíře:

- princip tradičních občanských práv,

- princip suverenity,

- princip dělby moci,

- princip realizace vůle lidu cestou svobodných, všeobecných, přímých a tajných 

voleb[1].

Tento systém lze rozčlenit dále na dva subsystémy: 

- demokracie zastupitelská (nepřímá),

- demokracie participační (přímá).

Demokracie zastupitelská

Občané nevykonávají moc přímo, ale prostřednictvím volených zástupců, kteří 

reprezentují jejich zájmy. Jedná se o politické myšlení vycházející z liberalismu (viz.kapitola 

1.3). Postupným spojováním liberálních a demokratických myšlenek se v průběhu 18. a 19. 

století vyvinul v koncepci dnes běžně užívanou „liberální demokracie“. V zastupitelské 

demokracii ještě rozlišujeme demokracie parlamentní, prezidentské a poloprezidentské.

Parlamentní demokracie se může na rozdíl od prezidentské pojit jak s republikánskou 

formou vlády, tak s monarchií (Velká Británie). Vlády jsou zde vytvářeny pomocí parlamentu 

(pokud mají většinovou podporu) a strany vytvářejí vládní politiku, vláda je zodpovědná za 

svá rozhodnutí. 

Demokracie prezidentské jsou výhradně vázány na republikánskou formu politického 

systému. Základním kritériem je propojení funkce hlavy státu s funkcí předsedy vlády. 

Znakem tohoto modelu je závislost vlády na prezidentovi, která se neprojevuje pouze ve 

chvíli formálního jmenování jednotlivých ministrů, ale vláda je plně odpovědna prezidentovi 

a na jmenování ministrů nemá žádný vliv. Není závislá na parlamentní většině a působí pouze 

jako pověřenci prezidenta, stejně jako je na něm závislá i legislativa. Dalším znakem může 

být i přímá volba prezidenta lidem, ačkoli v mnoha moderních parlamentních systémech je 

tato volba lidu přenechána také viz.[1,5,6].
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U poloprezidentského systému zastupitelské demokracie jde o kombinaci předchozích 

dvou systémů. Dochází zde k rozdělení výkonné moci mezi prezidenta a vládu, resp. předsedu 

vlády. Současně platí, že jak předseda vlády, tak prezident jsou na sobě formálně nezávislí a 

používají odlišnou legitimační bázi. Exekutiva pak funguje ve spolupráci prezidenta a vlády.

Demokracie participační  

Je založena na zapojení všech občanů do správy věcí veřejných. Klíčovým bodem 

participační demokracie je důraz na participaci (účast) občanů v různých podobách, od čehož 

se odvíjejí další pojmy jako autonomie, samospráva, důraz na (sebe)vzdělání, návrat ke 

„klasickým“ hodnotám antické demokracie, odpor k elitismu atd. Jistým způsobem můžeme 

mluvit o pokusu spojení liberální a marxistické tradice (se všemi z toho vyplývajícími 

důsledky) viz.[1,5,6].

b) Autokratický systém

Autokracie pochází z řeckého auto – samo a kratos – vláda. Jde o formu vlády, v níž 

se neomezená státní moc soustřeďuje do rukou jednotlivce (monokracie) nebo úzké skupiny 

lidí (aristokracie, plutokracie, oligarchie). Toto politické uspořádání často používá ozbrojené 

síly a byrokratickou státní správu. Často se také uchyluje k diktátorství a je považována za 

opak demokracie viz.[1].

c) Totalitní systém

Totalitarismus je odvozen z latinského slova totus, což znamená celý. Snaha o totální 

prosazení státní ideologie ve všech oblastech společenského života. Na rozdíl od tradičních 

diktatur, které také soustřeďovaly moc do rukou diktátora nebo vládnoucí skupiny, znamená 

totalitarismus rozšíření politické kontroly na všechny stránky společenského života 

(hospodářství, kulturu, umění, školství, společenské organizace, církve atd.). Tradiční 

diktatury usilovaly o vyloučení většiny populace z politiky, totalitní režimy se naopak snažily 

o totální politizaci a angažovanost.

V moderní historii existovaly dva základní typy totalitarismu:

- fašismus (resp. nacismus) a 

- komunismus (především stalinismus a maoismus) viz.[1].
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Přes významné odlišné ideologické založení a další rozdíly (např. kolektivizovanou 

ekonomiku s centrálním plánováním v komunistických režimech) je pro oba typy shodná řada 

charakteristických znaků:

- monopolní oficiální ideologie činící si nárok na neomylnost, pronikající do všech 

oblastí společenského života

- vládnoucí politická strana (buď jediná, nebo s privilegovaným postavením)

- státní (stranická) kontrola nad celým hospodářským životem

- monopol na hromadné sdělovací prostředky, které jsou především nástrojem 

propagandy, ideologické manipulace a sociální demagogie

- rozsáhlá politická kontrola a sledování občanů, masívní používání represivních až 

teroristických prostředků.

Totalitarismus ve svém celku znamená radikální popření základních zásad liberalismu, 

občanských práv, individuální svobody, politického pluralismu a zákonnosti viz.[1].

2.3 Politické ideologie

Základem vytváření politických režimů jsou různé politické ideologie a jejich 

vzájemná kombinace. Ideologie jako taková, je soubor myšlenek, názorů a postojů, které 

souvisí s existencí sociálních skupin ve společnosti. Jelikož ne všechny ideologie jsou pro tuto 

práci podstatné, vybrala jsem čtyři nejdůležitější, které podrobně popisuji. Jsou jimi 

liberalismus, konzervatismus, socialismus a komunismus.

a) Liberalismus

Liberalismus je odvozen z latinského liberare - osvobodit. Jedná se o označení 

obecné politické doktríny vycházející z práv jednotlivce. Termín liberalismus se objevuje až 

počátkem 19. století. Od poloviny století se už v Evropě běžně používal k pojmenování 

souboru politických idejí. Byl jakýmsi důsledkem zhroucení feudalismu a růstu tržní neboli 

kapitalistické společnosti, která feudalismus vystřídala. Od té doby jsou liberalismus a 

kapitalismus těsně spjaty. Mezi filozofické „otce“ klasického liberalismu patřili např. B. 

Spinoza, J. Locke, Ch. L. Montesquieu a J. S. Mill.
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Liberalismus je široký proud zahrnující často řadu protichůdných politických postojů. 

Jako rysy, společné všem odrůdám liberalismu, je možno uvést především:

- Přesvědčení, že nejvyšší hodnotou je jednotlivec, jeho svoboda a práva. Hledisko 

individua má v liberalismu vždy přednost před hlediskem celospolečenským. 

Individuální svoboda jednotlivce má meze až tam, kde se dotýká svobody někoho 

jiného.

- Přesvědčení, že jednotlivec má přirozená práva, která existují nezávisle na 

politické moci, přičemž tato moc by je měla ochraňovat.

Za další liberalistické zásady se obvykle pokládají:

- tolerance v oblasti náboženské a morální;

- univerzalismus, tj. zásada, že práva a svobody jsou univerzální, nezávislá na rodu, 

třídním nebo jiném společenském postavení (tím se např. liší od pragmatického a 

regionálně zaměřeného konzervatismu);

- uznávání práva na soukromé vlastnictví;

- postulování ohraničení moci státního aparátu a omezení státní ingerence.

Tyto zásady je však nutno brát s určitou rezervou, např. někteří liberálové jsou velmi 

netolerantní vůči jiným, neliberálním politickým postojům.

K největšímu rozkvětu myšlenek liberalismu došlo v 19. Století, kdy měl vliv na 

formování politických systémů řady zemí natolik, že tamní zřízení byla obecně nazývána 

liberálními demokraciemi. Šlo o ústavní systémy omezující státní moc a zabezpečující 

občanské svobody, ve kterých se politická moc získávala ve volbách. Systém liberální 

demokracie se uplatnil především v západní Evropě a severní Americe, kdežto ve východní 

Evropě hrály stále důležitou úlohu nacionalistické a socialistické ideje. V polovině 20. století 

se liberalistické principy staly již obecně přijímanými. Mnohé z nich podporovali i 

konzervativci a socialisté viz.[1,5].
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b) Konzervatismus

Název byl odvozen z latinského conservare znamenající uchovat. Konzervativní 

myšlení se poprvé objevuje na přelomu 18. a 19. století jako reakce na zrychlující se tempo 

ekonomických a politických změn, v mnoha směrech symbolizované francouzskou revolucí. 

Jedná se o směr, jenž je proti radikálním změnám ať už z toho důvodu, že se jim 

současná situace zamlouvá nebo proto, že se bojí změny k horšímu. Na rozdíl od liberalismu 

vyzdvihují konzervativci tradiční a historické hodnoty nad hodnotami celospolečenskými 

nebo hodnotami jednotlivce. Stát je podle nich nejvyšší instancí a má chránit občana před 

svévolnými zásahy a poskytovat mu legální rámec pro uspokojování jeho potřeb. Za nejlepší 

metodu sloučení suverenity státu s autonomií ostatních institucí považuje konzervatismus 

dělbu moci. Již od začátku bylo zřejmé, že toto myšlení není všude stejné, na evropském 

kontinentě se objevil konzervatismus autokratický a reakční, protože ze zásady odmítal byť 

jen pomyšlení na reformu. Opatrnější, pružnější a nakonec i úspěšnější se objevil ve 

Spojeném království a USA. 

Za obecné znaky konzervatismu můžeme pokládat:

- Váže se k hodnotám tradice a k úctě k zavedeným zvyklostem a institucím, přináší 

stabilitu a bezpečnost, protože jednotlivcům dodává vědomí sociální a dějinné 

sounáležitosti.

- Pragmatismus – jednání je třeba přizpůsobovat reálným okolnostem a cílům, tj. 

ohledům na to, co funguje.

- Vynucování přísných zákonů, fungujících v silném státě, jelikož člověk je bytost 

nedokonalá a potřebuje stabilitu. Zločinnost se rodí v jedinci a ne ve společnosti.

- Společné hodnoty a kultura pro celou společnost kvůli zachováni pospolitosti.

- Jedním ze zásad je i zachování hierarchie – nadřízený vs. podřízený. Odstupňování 

společenského postavení je přirozené a nevyhnutelné. Bohatí a privilegovaní mají 

určitou povinnost se postarat o chudé.

- Uplatňování autority shora.

- Soukromé vlastnictví jako důkaz bezpečnosti a nezávislosti na státu, je také 

chápáno jako určité dědictví po předcích a lidé jsou za svůj majetek tedy 

zodpovědní, činí je tedy jakýmisi „správci“ svého majetku viz.[1,5].
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c) Socialismus

Myšlenkový systém založený na společenském pojetí práce a politické hnutí usilující o 

zespolečenštění výrobních prostředků a likvidaci společenských tříd.

K základním rysům teorie socialismu patří:

- preferování celospolečenského hlediska před individuálním;

- důraz na celospolečenský charakter práce a z něj plynoucí požadavek společného 

vlastnictví výrobních prostředků;

- důraz na rovnost a sociální spravedlnost;

- přesvědčení o vyšší efektivnosti plánovitého řízení ekonomiky než tržního 

hospodářství;

- požadavek vyšší účasti na moci nebo dokonce převzetí politické moci dělnickou 

třídou.

Socialistické názory jsou filozoficky podloženy myšlenkou rovnosti lidí, poprvé 

deklarovanou Velkou francouzskou revolucí a založenou na argumentu obecných lidských 

práv. Moderní teorie socialismu vznikla v období industrializace ve Francii, Německu a Velké 

Británii. Jejím základem byla teorie K. Marxe a B. Engelse, tzv. historický materialismus, 

který za hybnou sílu dějin považoval rozpor mezi výrobními silami a výrobními vztahy, 

vedoucí k sociálním revolucím. Poslední revolucí má být socialistická revoluce, která odstraní 

kapitalismus a vytvoří beztřídní společnost, založenou na společenském vlastnictví výrobních 

faktorů, ve kterém bude odstraněno vykořisťování. 

V hnutí však od samého počátku byly patrné dvě tendence. První (ortodoxní 

marxismus – V.I.Lenin a další) prosazovala revoluční, násilný postup. Druhá (tzv. 

revizionismus – E. Bernstein, K. Kautský a další) dávala přednost postupnému vývoji a 

parlamentním prostředkům. Po 1. světové válce se rozpor v sociálně demokratických a 

socialistických stranách dále vyostřil, takže se prakticky všechny rozdělily. Z levých křídel 

(vesměs menšinových) vznikly komunistické strany, které se spojily do Komunistické 

internacionály řízené z Moskvy. Po nezdaru socialistického experimentu v komunistickém 

pojetí a rozpadu sovětského bloku se i většina komunistických stran od dogmatického 

marxistického pojetí distancovala a přiblížila se svými programy sociálně demokratickým 

stranám viz.[1].
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d) Komunismus 

Společenský systém založený na společném vlastnictví, resp. společném vlastnictví 

výrobních prostředků (z latinského communis – společný). Nejčastěji je spojován s díly Karla 

Marxe, pro kterého komunismus znamenal beztřídní společnost, ve které existuje společné 

vlastnictví a produkce je orientovaná na potřeby lidí. Pravý komunismus podle něj není 

naplněním „všeobecné závislosti“, nýbrž pozitivním zrušením vlastnického principu a tím 

odstranění sebeodcizení člověka, a vytvořením mravného vztahu mezi lidmi navzájem i mezi 

lidmi a přírodou. Výroba má být podle něj společenskou činností, při níž bude zrušen rozdíl 

mezi fyzickou a duševní prací a posléze i dělba práce.

Slabým bodem komunistických teorií byl problém rozdělování. Ústřední idea 

komunismu – svoboda – předpokládala nejen svobodu od útlaku a vykořisťování, ale také 

svobodu od nedostatku a právo rozdělit požitky, plynoucí z vlastnictví, rovným dílem; což 

v praxi není možné viz.[1].

Politický a ekonomický systém spolu bezprostředně souvisí. Soulad můžeme najít u 

tržně orientovaného ekonomického systému, kde se uplatňuje jak demokracie, tak 

autoritářství. Trh tedy funguje i pod vedením jedné strany, kde nemusí být zcela zaručená 

lidská (např. Čína) a občanská práva. Naproti tomu centrálně plánovaný systém umožňuje 

pouze aplikaci autoritářského politického systému, který je známý u socialistických zemí. 

Tabulka 2.1 Typy politicko-ekonomických systémů

Politický systém Demokratický Autoritářský
Ekonomický systém tržně     demokratický země s fungujícím trhem,

orientovaný     kapitalismus ale bez zaručených lidských
a občanských práv

centrálně ____ socialistické země
plánovaný

Zdroj [7]

Co se týče politických ideologií a systémů, tam nacházíme návaznost už při jejich 

počátku. Politické ideologie jednak mohou tvořit politický systém, ale setkáváme se i s 

opakem, kdy se nové myšlenky rodí jako reakce na současný politický režim viz.[7]. 
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2.4 Transformace

Transformaci můžeme popsat jako období změny režimu doprovázené systematickými 

změnami v hospodářství. Začíná v bodě, kdy předchozí totalitní či autoritářský režim začíná 

kolabovat nebo se rozpadat. Vývoj celého světového hospodářství byl v devadesátých letech 

značně ovlivněn demokratickými revolucemi v některých zemích s centrálně plánovanou 

ekonomikou tehdejší doby. Cílem těchto reforem byl přechod od centrálně plánovaného 

hospodářství k ekonomikám tržním, k obnově pluralitních demokratických systémů a 

k politice otevírání světu. Tyto procesy můžeme souhrnně označit jako transformační proces 

viz.[9].

Cílem transformačního procesu je vytvoření konkurenceschopné tržní ekonomiky, 

k čemuž je bezpodmínečně nutná transformace politického systému a demokratizace

společenského života. Nutnou součástí se stávají také systémové, institucionální a strukturální 

změny.

Změnami v systémové struktuře se rozumí odstraňování prvků centrálně plánovaného 

mechanismu a jejich nahrazení mechanismem tržním. K nejdůležitějším systémovým 

opatřením patří privatizace, liberalizace cen, liberalizace vnějších ekonomických vztahů 

(zrušení státního monopolu zahraničního obchodu a zrušení devizového monopolu), daňová 

reforma a reforma sociálního zabezpečení.

Do změn v institucionální struktuře můžeme zahrnout změnu stávajících a vytvoření 

nových institucí, norem a předpisů, které vytvoří podmínky nutné pro fungování trhu.

Změny v ekonomické struktuře jsou nutností k vytvoření efektivního ekonomického 

systému a jeho optimální zapojení do mezinárodní dělby práce viz.[9].

Metody a postupy transformace

Je velmi složité definovat metody a postup samotné transformace. Mezi základní 

metody se však řadí gradualistická metoda (kroková či postupná) a metoda šokové terapie. 

V praxi však většinou dochází ke kombinaci obou těchto metod.
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Gradualistická metoda představuje transformaci postupnou, rozvrženou na řadu let. 

Země, které se k ní přiklonily, provedly část potřebných transformačních opatření ještě v 

rámci dílčích reformních kroků před zahájením vlastní transformace. Avšak zásadní politické 

změny na počátku devadesátých let umožnily urychlení tempa gradualistické transformace.

Šokový přístup k transformaci znamená co nejrychlejší provedení většiny základních 

systémových změn současně, a to ve spojení s restriktivní stabilizační politikou. Jedná se 

zpravidla o rychlou liberalizaci cen a vnějších ekonomických vztahů doplněnou o výrazně 

restriktivní měnovou a rozpočtovou politikou, nebo o další opatření důchodové (mzdové 

regulace) a obchodní politiky. Metoda vychází z toho, že ke změnám na mikroekonomické 

úrovni je zapotřebí použít restriktivní, nikoli expanzivní makroekonomickou politiku jakožto 

úvodní a nezbytnou podmínku transformačního procesu. Na podporu restriktivní měnové a 

fiskální politiky se uvádí, že ve výchozím stavu CPE na počátku transformace (strukturálně 

nepružná a deficitní ekonomika), expanzívní makroekonomická politika nemůže vyvolat 

pozitivní nabídkovou reakci a deficit by mohl mít za následek výrazně inflační vývoj. Dalším 

důvodem je to, že jednotlivá transformační opatření jsou spolu úzce svázána. Přiklánějí se k ní 

především ty země, jejichž ekonomika se na počátku transformace vyznačuje vyšším stupněm 

makroekonomické nerovnováhy viz.[10].

Transformační etapy

Během přechodu k demokracii s novou ústavou se začínají demokratické struktury 

zabíhat a politické elity upravují své chování vzhledem k demokratickým normám. Můžeme 

vymezit tři základní části transformačního procesu:

1. Období před přechodem

- Přípravná fáze systémových změn, od zhroucení starého systému až do prvních 

svobodných voleb a založení nových ústavních předpisů.

2. Přechod k demokracii

- Chaotický mix dvou systémů s komplikovaným a bolestivým procesem demokratické 

institucionalizace a socioekonomické transformace.

3. Konsolidace

- Vznik nového systému v celém sociálním subsystému spojený se vznikem 

demokratické politické kultury viz.[8].



18

Demokratická konsolidace je obvykle delší proces, ale má také širší a možná i hlubší 

účinky. Konsolidace zahrnuje v prvním případě postupné odstraňování nejistoty, která 

nehnutelně k přechodu náleží, následována plnou institucionalizací demokracie, osvojení 

jejích pravidel a institucionálních přístupů spolu s šířením demokratických hodnot.

Přechodné období bývá obvykle jednodušší částí a konsolidace bývá delší procesem, o 

dost složitějším, skládajícím se z množství po sobě jdoucích etap. Přechod a konsolidace by 

vždy měly být zaměřeny hlavně na institucionalizaci a politický systém během přechodu, na 

sociální integraci, a v neposlední řadě na účast a demokratizaci politické kultury. V první řadě 

musí být vytvořeny instituce a poté jejich politická kultura. První z nich je velkým úkolem pro 

období přechodu k demokracii a další řadíme už do období demokratické konsolidace, které 

se s přechodem překrývá. Strany jsou v přechodu dominantními hráči a ostatní sociopolitičtí 

hráči, jako zájmové organizace a sdružení občanských společností, se stávají rozhodujícími v 

rámci konsolidace. Dílčí konsolidace sociálních subsystémů může začít dokonce i v období 

přechodu k demokracii, ale na druhou stranu konsolidace některých institucí může zaostávat 

do konce systémových změn.

Pro proces demokratizace není však důležité jen jeho načasování a periodizace, ale 

také regionální zvláštnosti či specifika viz.[8].

2.5 Privatizace

Abychom vůbec mohli definovat privatizaci, musíme nejdříve vysvětlit pojem 

vlastnictví.

Vlastnictví opravňuje k široké škále možností nakládání s věcí nebo majetkem. 

Vlastnické právo je souhrnem více dílčích práv, konkrétně především věc užívat, požívat jeho 

plody a užitky. Dále je to právo věc prodat, pronajmout či jinak s ní disponovat. 

Existují různé formy vlastnictví, hovoříme-li o nich, máme na mysli především 

subjekty vlastnického práva, tzn. kdo je jejich vlastníkem. Může se jednat o jedinou osobu, 

v tomto případě jde o individuální vlastnictví, nebo je vlastníkem více osob, zde rozlišujeme 

podílové spoluvlastnictví a společné jmění viz.[11, 12].

V této práci je důležité rozlišení hlavně soukromého a státního či společenského 

vlastnictví. Pokud jde o státní majetek, stát si určí správce, který podle předem stanovených 



19

pravidel s majetkem nakládá. Nejrozsáhlejší státní vlastnictví můžeme nalézt v socialismu. 

Zde se rozlišovalo vlastnictví státní (veškerého lidu), vlastnictví družstevní a vlastnictví 

osobní, kde spadaly věci sloužící k osobní spotřebě občanů (např. vybavení domácnosti). 

Soukromé vlastnictví jako takové zde takřka neexistovalo.

Základním cílem vlastnických práv je odstranění soutěže o kontrolu nad 

ekonomickými zdroji. Přesně vymezená a dobře chráněná vlastnická práva jsou základem pro 

zdravý ekonomický rozvoj. Omezení soukromého vlastnictví také omezuje hospodářskou 

soutěž založenou na konkurenceschopnosti pomocí osobních charakteristik viz.[11, 12].

Privatizací se rozumí převod majetku (kapitálu) z veřejného či státního sektoru do 

sektoru soukromého. Jde tedy o převod vlastnických práv. Privatizaci nemusíme chápat pouze 

jako součást transformačního procesu, může mít více příčin:

- snaha všeobecně snížit úlohu státu v ekonomice;

- řízení státních podniků podřídit kritériím soukromého hospodářství a tím je

„odbyrokratizovat“;

- zmírnění zatěžování státního rozpočtu pomocí schodků, tzn. dovolit podnikům, aby si 

opatřovaly kapitál z finančních zdrojů na trhu;

- financování hospodářské politiky státu;

- umožnit restrukturalizaci kapitálu a výroby na národní a mezinárodní úrovni pomocí 

fúzí viz.[13].

Neexistuje žádný přesný postup, jak privatizaci provádět. Po celá léta se nevyhnula 

nejrůznější řadě států, jako je Francie, Německo, Velká Británie až po transformační státy 

východní Evropy, Afriku a Asii. Privatizace se velmi liší, jde od malých podniků až po velké 

korporace a sítě průmyslových podniků. Nakonec z toho vznikají různé typy privatizačních 

programů. Feigenbaum a Hening ve svém výzkumu určili základní pravidla a rozdíly mezi 

pragmatickou, taktickou a systémovou privatizací. Problémem je, že tvůrci privatizace 

v širším slova smyslu mohou mít různé protichůdné cíle. Někteří se zajímají o pragmatické 

výhody, jiní o krátkodobé politické zisky (tedy o taktickou privatizaci) a ostatní o 

systémovější změny viz.[2].

První částí, která je u privatizace důležitá, je její rychlost. V privatizačním programu ji 

nemůžeme podceňovat. Některé státy vyžadují privatizaci rychlou, jako příklad můžeme uvést 

Československo a Ruskou Federaci, která potřebovala zajistit stabilitu u nového 
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nekomunistického režimu. Na druhou stranu privatizace v Polsku a Maďarsku proběhla 

mírnějším tempem a přesto nemůžeme říci, že byla neúspěšná. Pokud se tedy díváme na 

rychlost, měli bychom také zvážit i jiné cíle privatizace.

V celé řadě zemí se metody privatizace velmi liší, mají však jedno společné –

používají mix metod „šitých na míru“ své zemi. Jedním z přípravných kroků k privatizaci je i 

vytvoření nových institucí, které na ni budou dohlížet a popřípadě ji i řídit. Neexistuje žádné 

perfektní institucionální uspořádání, ale je nutné opírat se o tyto zásady:

- musí být jasně identifikovaná zodpovědnost agentury vstupující do tohoto procesu,

- je třeba se vyvarovat střetu zájmů např. mezi agenturami zodpovídajícími za 

restrukturalizaci státně vlastněných podniků a těmi, které jsou zodpovědné za 

jejich privatizaci;

- agentury zodpovědné za odprodej by měly mít široký mandát a odpovídající

pravomoci k provádění programu;

- proces by měl být co nejvíce efektivní a zmodernizovaný,

- řízení by mělo být prováděno raději a posteriori než a priori viz.[2].

Metody privatizace

Privatizace začíná obvykle tam, kde ji lze nejsnáze realizovat, což znamená v oblasti

maloobchodu a služeb - tzv. malá privatizace. V důsledku malého rozměru privatizovaných 

jednotek a jejich zaměření (obchod, služby) a z toho vyplývajících malých nároků na 

technické vybavení, eventuálně restrukturalizaci, stačí zpravidla pro realizaci malé privatizace 

domácí zdroje. Malá privatizace probíhá především formou veřejných dražeb a aukcí, či

formou dočasných pronájmů. Další níže uvedené metody jsou používány především pro tzv. 

velkou privatizaci, tzn. pro privatizaci velkých podniků a strategických podniků. Za 

strategické podniky jsou považovány podniky významné v rámci celé ekonomiky včetně tzv. 

přirozených monopolů, kapitálově náročné podniky – těžba domácích surovin, podniky v 

oblasti infrastruktury apod. viz.[2].

Korporatizace – tento termín znamená transformaci státních podniků na firmy 

soukromé dříve, než se soukromému sektoru prodají. Aby mohly být státně vlastněné podniky 

transformovány do přinejmenším přijatelné existující firmy, je nutno poukázat na několik 

klíčových bodů. První, a pravděpodobně nejdůležitější, je rozvaha firmy. Transformace 
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vyžaduje po státních autoritách vyhodnocení aktiv a pasiv ve společnosti, což není v žádném 

případě jednoduché ani v případě asistencí vnějších expertů. Obtížnost vyhodnocování 

firemních operací v komunistickém režimu je mimořádně impozantní kvůli limitovaným 

tržním mechanismům, které jinak umožňují přesné vyhodnocování účtů. Hlavním bodem 

v privatizaci těchto podniků je rozšíření dluhů a závazků při vstupu do soukromého sektoru 

s čímž bezpodmínečně souvisí i podpora prodeje pomocí dotací či jiných finančních 

výpomocí ze strany státu. Další otázkou je, jak velký vliv si chce stát ponechat v již 

privatizovaných podnicích. Bez ohledu na právní regulaci jsou zde dvě hlavní metody jak si 

podnik osvojit: buďto pomocí ředitelů jmenovaných vládou nebo pomocí zlatých akcií, čili 

omezení podílu akcionářů. Tato regulace má však vliv nejen na samotný prodej podniků, ale 

hlavně na jeho cenu viz.[2].

Prodej veřejnosti - podle statistik OECD je nejrozšířenější metodou u prodeje 

veřejností prodej pomocí akcií. Tato metoda funguje už od roku 1990 ačkoli se v posledních 

letech zvýšilo používání i jiných metod. OECD také udává, že je častá i kombinace metod. 

Může se jednat o prodej kontrolního podílu strategickému kupujícímu následovaný veřejnou 

nabídkou. V mnoha případech se také část podílů nabízí zaměstnancům. Světová banka 

specifikuje 4 podmínky, které musí být splněny, aby mohla proběhnout veřejná nabídka:

- podnik musí mít slušné výnosy nebo se potencionálně těchto výnosů dočkat;

- musí být zveřejněny informace o finančním hospodaření podniku;

- musí být rozeznatelná likvidita na místním trhu;

- k přilákání investorské veřejnosti musí být použity buďto finanční trhy nebo jiné 

strukturální mechanismy.

Tyto podmínky se ne vždy mohou setkat. Kritickým bodem tohoto procesu může být

požadavek na finanční analytiky, aby specifikovali cenu společnosti. Jestliže cena bude moc 

vysoká, nepokryje se nabídka a jestliže bude příliš nízká, vláda bude čelit obvinění z prodeje 

aktiv pod cenou viz.[2].

Důležitou variantou privatizace ve velkém měřítku byla privatizace některých 

tranzitivních ekonomik střední a východní Evropy nazývaná kupónová nebo masivní 

privatizace. Bylo třeba privatizovat velké podniky rychle, ale neprodávat je exklusivně buď 

zahraničním investorům nebo vedení podniku. Kvůli tomu, že nefungovaly kapitálové trhy a 
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kvůli nedostatku individuálních úspor toho nemohlo být dosaženo prostřednictvím veřejné 

nabídky akcií, jak se dělo v západoevropských zemích. Místo toho vznikl nápad vydávání

kupónových poukázek dospělým občanům, což jim dávalo příležitost investovat do 

privatizovaných společností buď přímo skrz nákup akcií, nebo nepřímo pomocí investičních 

fondů. Existovaly dvě varianty této metody, záleželo na velikosti svobody, která byla dána 

individuálním občanům a na stavu investičního fondu, což může být ilustrováno, když se 

podíváme na české a polské zkušenosti viz.[2].

Soukromé prodeje - do tohoto okruhu spadají všechny způsoby prodeje, které se 

nenabízí široké veřejnosti. Takže se zde zahrnuje prodej jednomu kupci a to přes různé formy 

aukcí nebo formou výběrového řízení viz.[2].
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3. Charakteristika politického a ekonomického prostředí balkánských zemí

„ Přírodní prostředí určuje život lidí a národů. Tvoří základ hospodářství, vytváří

rámec politické organizace a utváří konečně mentalitu, způsob myšlení a každodenní život 

obyvatel“ viz.[14, str. 9].

Balkánem je označováno území rozléhající se na 550 000 km2 mezi Jaderským a 

Černým mořem.  Za Balkánské státy se považují obecně ty, které se rozprostírají na 

Balkánském poloostrově. Jsou jimi země bývalé Jugoslávie (Černá Hora, Kosovo, 

Makedonie, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Slovinsko a Chorvatsko) a dále pak Albánie, 

Bulharsko, Řecko, část Turecka nacházející se v Evropě. Někteří zde řadí i Rumunsko (samo 

Rumunsko se k Balkánu příliš nehlásí).

Dnešní Balkán čítá okolo 55 miliónů obyvatel, kteří se hlásí k různým kulturám a 

mluví mnoha jazyky. Jedná se hlavně o srbštinu a chorvatštinu, které jsou takřka totožné 

(rozdíl je pouze v písmu – používání latinky Chorvaty a cyrilice Srby), dále pak 

makedonština, bulharština, albánština a v neposlední řadě také řečtina.  

Společné označení Balkán má základy už v Byzantské říši. Prvním státem, na kterém 

se velkou měrou podíleli i Slované, byla bulharská říše, která vznikla v 7 st. n. l. O čtyři 

století později se znovu celý Balkán dostal opět pod vládu Byzantské říše až do doby, kdy se 

na přelomu 12. a 13. století osamostatnilo Bulharsko spolu se Srbskem. Byzantská říše 

postupně začala slábnout a v polovině 14. století začalo být území dobýváno Osmanskými 

Turky. Rok 1389 se stal osudovým okamžikem, kdy se odehrála bitva na Kosově poli, po níž 

si Turci podrobili srbské i bulharské území a dobyli Konstantinopoli (r.1453), což znamenalo 

konec Byzantské říše. Osmanská říše se pak stala rozhodující politickou silou na Balkáně. 

Následně pak byl v roce 1521 dobyt Bělehrad, čímž si Turci otevřeli cestu do střední Evropy. 

V 19.století balkánské národy zahájily boj o nezávislost, vyvrcholení nastalo v letech 1912 -

1913. Po 2.sv.válce se na Balkáně prosazuje vliv Sovětského svazu. Albánie, Bulharsko a 

Rumunsko se stávají součástí "východního bloku".

V devadesátých letech Balkán zasahuje konflikt jugoslávských republik, který si 

vyžádal intervenci mezinárodních sil především v Bosně a Hercegovině, Kosovu a Makedonii

viz.[14,15].
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3.1 Jugoslávie

Na území Jugoslávie se nacházely malé státy, které se v 15. stol. ocitly pod tureckou 

nadvládou (Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie) a také pod nadvládou 

habsburské dynastie (Chorvatsko, Slovinsko). V 19. stol. získaly Srbsko a Černá Hora 

samostatnost. Budování prvního společného státu pak začalo v r. 1918 vyhlášením Království 

Srbů, Chorvatů a Slovinců a následně v r. 1929 byl změněn název státu na Království 

Jugoslávie. Na počátku 2. světové války se Jugoslávie postavila na stranu fašistických států, 

avšak v dubnu 1941 ji začala okupovat německá armáda. Odbojové hnutí pod vedením 

komunistů osvobodilo skoro celou zemi. Vrchním velitelem partyzánských oddílů a později 

národněosvobozenecké armády byl J. Broz-Tito. V r. 1943 rozhodla Protifašistická rada 

národního osvobození Jugoslávie vytvořit z osvobozené Jugoslávie federaci svobodných a 

rovnoprávných národů. První poválečný parlament svrhl dne 29. 11. 1945 monarchii a 

vyhlásil Lidovou federativní republiku Jugoslávie, která v roce 1963 přijala název 

Socialistická federativní republika Jugoslávie viz.[15].

Po vítězství Tita a Lidové fronty v listopadu 1945 se stala Jugoslávie komunistickým 

státem. Nová Komunistická strana Jugoslávie byla silně marxisticko-leninsky založená a 

začala napodobovat Stalinův systém. Po válce došlo v Jugoslávii k hlubokým společensko-

hospodářským (zemědělská reforma, znárodnění průmyslu) a politickým přeměnám.

V roce 1946 zahájila Jugoslávie znárodnění všech odvětví ekonomiky. O dva roky 

později je tak všechen domácí i zahraniční kapitál, s výjimkou některých maloobchodů a 

řemesel a většiny zemědělství, převedena do sociálního sektoru. Nucená kolektivizace 

zemědělství byla následně zavedena v lednu 1949. Období roku 1947-1952 je prvním 

pětiletým plánem. Hospodářský vývoj v první polovině plánovacího období byl docela

úspěšný. Na konci roku 1949 začíná zaostávat zemědělský a průmyslový rozvoj, a to hlavně 

kvůli velmi ambiciózním cílům, které nebraly v úvahu nedostatečnost energetických zdrojů a 

omezený rozsah původních surovin. A tak se Jugoslávie začíná zadlužovat jak u SSSR, tak i 

na Západě. Na konci prvního pětiletého plánu měla Jugoslávie obrovské ekonomické 

problémy: obrovský deficit platební bilance a zahraniční dluh, nízkou produktivitu práce, a 

neefektivně využívala kapitál.

Jugoslávie se tedy rozhodla provést reformu, která by dovolovala částečný volný trh. 

V padesátých letech začala postupná decentralizace plánování. Stát si však ponechal kontrolu 
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nad jmenováním ředitelů podniků a přidělováním investičních prostředků, čímž si de facto 

zachovává značnou kontrolu nad ekonomikou.

V roce 1957 vláda zavádí druhý pětiletý plán. Jugoslávští ekonomové jej považují za 

nejúčinnější v poválečném hospodářství. Jeho úspěchy však přišly na úkor salda mezinárodní 

platební bilance, nerovných domácích investičních modelů, rostoucí nezaměstnanosti a

inflace. Následný třetí pětiletý plán, zavedený v roce 1961, selhal. Konzervativní menšina se 

obávala, že decentralizovanou kontrolu nad investicemi a přílišný důraz na tržní síly by vedl 

ke ztrátě socialistických hodnot. Liberálové viděli v decentralizovaném rozhodování a větší 

roli tržních sil jediné východisko z ekonomické stagnace Jugoslávie.

Nová ústava z roku 1963 zavedla tržní socialismus, systém, který v podstatě odráží 

názory liberálů. Rozhodování bylo decentralizované, federální vláda dále uvolnila svou 

kontrolu nad investicemi, ceny a příjmy, tržním silám bylo ponecháno více prostoru.

Spolková vláda zasahovala s nouzovými opatřeními pouze v době krize. Selfmanagement 

systém tak získal moc a odpovědnost v hospodářském rozvoji země. Legislativní rámec pro 

tržní socialismus byl zakotven ve třiceti zákonech reformy roku 1965. Pěti hlavními prvky

reformy se staly: nižší daně, omezení státní kontroly investičních příspěvků, odstranění 

cenové regulace, devalvace dináru a snížení cel i vývozních subvencí, a povolení úvěrů

rolníkům - vlastníkům pozemků na koupi zemědělských strojů.

Ekonomická výkonnost v padesátých a počátkem šedesátých let značně zesílela, a to 

především díky důsledné investiční politice. V polovině šedesátých let pak začíná ekonomika 

opět klesat kvůli nadměrným nárokům na zdroje, rostoucí inflaci a nezaměstnanosti a 

v neposlední řadě se opět objevuje problém s platební bilancí. V sedmdesátých letech se tak 

Jugoslávie dostává do hospodářské krize a vláda znovu zavádí regulaci cen. Neuspokojivé 

výsledky reformy a nacionalistické povstání v Chorvatsku a Kosovu v letech 1968 a 1972

vedly Tita k ustanovení nové ústavy.

Jugoslávská ústava z r. 1974 a zákon o sdružené práci z r. 1976 (tzv. malá ústava) se 

staly základem jugoslávské samosprávy a vedly k reorganizaci hospodářství odshora až dolů.

Určily také základní formy veřejné samosprávy (pracovní organizace v místě bydliště, místní 

jednoty v místě bydliště, společenské organizace). V této době byla zároveň ekonomika 

zasažena velkým zvýšením světových cen ropy. Vzhledem k tomu, že Jugoslávie závisela na 

dovozu ropných produktů, snažila se překonat své problémy s platební bilancí tím, že kladla
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ještě větší důraz na růst produkce, zvýšení výdajů (zejména na neproduktivní investice a 

spotřebu) a úvěrů ze zahraničí. Výsledkem byl dramatický nárůst zahraničního zadlužení,

inflace a pokles životní úrovně. Když ceny ropy opět v roce 1979 rostly a svět vstoupil do 

hospodářské recese, Jugoslávie si už nemohla dovolit udržet své dluhové břemeno. Zahraniční 

půjčky se staly nedostupnými a inflace nadále stoupala viz.[16]. 

Po smrti J. Broze-Tita r. 1980 začaly vznikat odstředivé tendence, které ještě zesílily v 

r. 1989. Slovinsko a Chorvatsko už nechtěly být dále členem federace ovládané Srby. Učinily 

některé kroky, které by umožnily vystoupení z federace a vznik samostatných států. V 

prosinci 1990 se Slovinci vyslovili v referendu pro samostatnou republiku. V květnu 1991 

totéž udělali Chorvati. Dne 25. 6. 1991 vyhlásily obě republiky nezávislost. Federální vláda, 

ve snaze nepřipustit rozpad Jugoslávie, zahájila vojenskou operaci. Začala válka mezi 

federální armádou a oddíly národní gardy, nejdříve ve Slovinsku, později v Chorvatsku. 

Zprostředkovatelské snahy EHS byly bezvýsledné. Snahy o osamostatnění se objevily také v 

Makedonii (vyhlášení samostatnosti v r. 1991) a později v Bosně a Hercegovině (vyhlášení 

samostatnosti v r. 1992). Pro zachování federace se vyslovilo Srbsko a Černá Hora. V lednu 

1992 uznaly členské státy EHS a mnoho jiných nezávislost Slovinska a Chorvatska. V dubnu 

1992 vyhlásilo Srbsko a Černá Hora vznik Jugoslávské federativní republiky. Srbsko a Černá 

Hora bylo soustátí, které vzniklo přeměnou Svazové republiky Jugoslávie v roce 2003. 

Soustátí zaniklo 5. června 2006, kdy na jeho území vznikly dva samostatné státy, Srbsko a 

Černá Hora viz. [15].

3.2 Srbsko

Republika Srbsko vznikla jako následnický stát někdejšího soustátí Srbska a Černé 

Hory po vyhlášení nezávislosti Černé Hory v červnu 2006. Politickým systémem je Republika 

Srbsko parlamentní demokracií. Srbský parlament je jednokomorový viz.[17]. 

Reformy potřebné k zajištění dlouhodobé životaschopnosti země byly z velké části 

pozastaveny od počátku globální finanční krize. Krize vedla k prudkému poklesu vývozu do 

západní Evropy a poklesu objemu výroby. Nezaměstnanost a vysoký schodek běžného účtu 

spolu s nadále pokračujícími politickými a ekonomickými problémy zůstávají nadále 

nevyřešeny viz.[18].

Tempo zadlužování je velmi vysoké, i když veřejný dluh je ve srovnání s jinými 

zeměmi stále nízký. Srbsko v této situaci potřebuje získat nové úvěrové rámce. Problémem je 
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mj. původní, dosud platná dohoda s MMF. Ta zaručuje, že Srbsko získá za velmi výhodných 

podmínek půjčku ve výši 3 mld. EUR. Podmínkou však je dodržení rozpočtového deficitu na 

úrovni 3 % HDP. Tato podmínka je v současné době nesplnitelná. Proto bude Srbsko na 

MMF naléhat, aby svůj původní postoj přehodnotil a povolil realizaci půjčky i při vyšším 

deficitu státního rozpočtu.

Je jisté, že MMF bude žádat záruky stabilizace státního rozpočtu v podobě dalšího 

zvýšení příjmů a současného snížení výdajů státu. Z uvedeného vyplývá, že současná 

nevysoká životní úroveň a stávající slabé sociální zabezpečení se bude, alespoň v nejbližších 

letech, pravděpodobně dále snižovat. To může samozřejmě značně ovlivnit politickou situaci, 

včetně současných i budoucích preferencí vládnoucích i opozičních stran.

Srbská vláda přislíbila vypracování nového zákona o důchodovém pojištění, který by 

zahrnoval zvýšení věkové hranice odchodu do důchodu a přísnější podmínky předčasného 

důchodu. Vláda se rovněž zavázala připravit reformy v oblasti zdravotnictví, školství a 

sociálních dávek.

Rozvoj budoucí udržitelné fiskální strategie bude pro Srbsko klíčovou výzvou. Vláda 

musí vypracovat a naplnit restriktivní reformy, které by nahradily pokles daňových příjmů ve 

střednědobém měřítku a zajistily prostředky pro vyšší splátky na úhradu úvěrů a na zvýšenou 

kapitálovou potřebu pro další nutný rozvoj veřejné infrastruktury, která je v současnosti ve 

špatném stavu. Celkové výsledky reformy veřejných výdajů budou viditelné až za několik let. 

Z toho důvodu je třeba jednotného politického odhodlání a konsenzu pro přípravu účinných 

reformních opatření a jejich důraznou implementaci viz.[17]. 

Srbsko je od roku 2000 členem OSN a od roku 2001 také člen Světové banky viz.[19]. 

3.3 Černá Hora

Republika Černá Hora vznikla jako následnický stát někdejšího soustátí Srbska a 

Černé Hory po vyhlášení nezávislosti dne 3. června 2006. Politickým systémem je republika 

Černá Hora parlamentní demokracií, kde je hlavou státu prezident. Černohorský parlament je 

jednokomorový (Skupština) viz.[17]. 

Srbsko a Černá Hora již několik let existovaly jako dva prakticky samostatné 

ekonomické systémy. Rozdělení Srbska a Černé Hory prakticky pouze formalizovalo faktický 

stav v hospodářské oblasti a vztazích obou zemí, proto ekonomické dopady černohorského 
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referenda (květen 2006), na rozdíl od politických, nevyvolají pravděpodobně žádné 

závažnější následky viz.[17]. 

Černá Hora si udržuje svou vlastní centrální banku, která přijímá spíše euro než 

jugoslávský dinár jako oficiální měnu, vybírá cla, a řídí svůj vlastní rozpočet. Rozpuštění 

volné politické unie mezi Srbskem a Černou Horou v roce 2006 vedlo k různým členstvím v 

několika mezinárodních finančních institucích, například v Evropské bance pro obnovu a 

rozvoj. Dne 18. ledna 2007 se Černá Hora připojila ke Světové bance a MMF. Černá Hora 

pokračuje ve vlastním členství ve Světové obchodní organizaci a v říjnu 2007 podepsala 

Stabilizační a asociační dohodu s Evropskou unií. 15. prosince 2008, Černá Hora podala 

žádost o členství v EU. Nezaměstnanost a regionální rozdíly ve vývoji jsou klíčovými 

politickými a ekonomickými problémy. Černá Hora má privatizovaný velký hliníkový 

komplex - dominantní odvětví - stejně jako většinu finančního sektoru a začíná lákat přímé 

zahraniční investice do odvětví cestovního ruchu viz.[20].

Důraz je kladen především na rozvoj turistiky, a to na prodloužení turistické sezóny a 

přilákání zámožnější zahraniční klientely. Vzhledem ke složitější dostupnosti Černé Hory ve 

srovnání např. s Chorvatskem a kvůli špatnému stavu značné části vozovek a nedokončené 

opravě letišť to rozhodně nebude lehký úkol. Rostoucí ceny služeb a občerstvení odrazují 

dlouhodobou srbskou klientelu. Turistika však nadále zůstává prioritní ekonomickou oblastí 

černohorské vlády.

Důležitý bude vývoj výroby v loni privatizované železárně v Nikšići (ruský investor) a 

hliníkárně KAP v Podgorici (získal ji též ruský subjekt). Tyto dva největší podniky v Černé 

Hoře se významně podílejí na tvorbě HDP (jejich podíl je vyšší než 50 % HDP). Oba tyto 

podniky se však potýkají s množstvím vlastních problémů (dluhy, dodávky surovin a 

elektrické energie) viz.[17]. 

Černá Hora je součástí Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Partnerství 

pro mír, CEFTA a parafované SAD. [19]

3.4 Makedonie

Makedonie je státem s pluralitní parlamentní demokracií (není zde prezidentský 

systém), vznikla v roce 1991. V jejím politickém systému se silně uplatňuje národnostní klíč.

Parlament – Shromáždění (Sobranje) je nejvyšším orgánem zákonodárné moci. Parlament je 

jednokomorový, má 120 poslanců viz.[17]. 
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Makedonie je otevřená ekonomika, vysoce integrovaná do mezinárodního obchodu. 

Dvě nejdůležitější odvětví hospodářství byla v minulosti zemědělství a průmysl, ale v 

posledních letech nabral na důležitosti také sektor služeb. Hospodářské problémy přetrvávají, 

i když Makedonie se zavazuje strukturálními reformami dokončit přechod k tržní 

ekonomice. V průběhu přechodného období nebylo tolik investováno do zastaralé průmyslové 

infrastruktury. Co se týče vzdělané pracovní síly, ta je v některých oblastech 

konkurenceschopná, ale výrazně chybí v jiných. Nízká životní úroveň, vysoká míra 

nezaměstnanosti a relativně mírný hospodářský růst jsou hlavními ekonomickými problémy

viz.[21].

Země v uplynulém období čelila vážným dopadům hospodářské krize. Patrný je 

prudký pád průmyslové výroby, pokles exportu, růst nezaměstnanosti. Zpomalení tempa růstu 

světové ekonomiky a ekonomická krize se v Makedonii začaly projevovat již v závěru r. 2008 

(říjen – prosinec). Bylo to patrné zejména ve zvýšení citlivosti dosavadní makroekonomické 

stability (pevný kurz měny, vyrovnaný státní rozpočet, nízká inflační úroveň, nízká zahraniční 

zadluženost, solidní růst průmyslové výroby) a prohloubení zahraničně obchodního deficitu.

Hospodářská recese se pak v malé otevřené ekonomice projevila ve stagnaci 

ekonomického růstu, vysoké ceně kapitálu a nízkém podílu přímých zahraničních investic. 

Nejvíce postiženými obory byly metalurgie, textilní průmysl a stavebnictví. Nízká úroveň 

zahraničních investic neumožnila větší rozvoj zaměstnanosti. Finanční krize výrazněji 

nepostihla bankovní sektor, k mírnému poklesu likvidity došlo pouze u největších bank. 

Makedonská národní banka vyjádřila připravenost intervenovat s cílem posílit stabilitu 

bankovního systému (14 bank představující 84% bankovního kapitálu je v zahraničním 

vlastnictví). Klesaly přímé zahraniční investice a řada zahraničních investorů, kteří již 

podepsali smlouvu s vládou o vstupu do volných ekonomických zón nebo dalších investičních 

projektů, odložila svoje rozhodnutí.

Makedonie je členskou zemí OSN a o roku 2003 je také plnoprávným členem WTO. 

Kandidátský statut k připojení do EU získala v prosinci 2005 a od té doby pracuje na splnění 

podmínek pro zahájení přístupových jednání, které stanovila EK v Přístupovém partnerství.

V roce 2009 Makedonie učinila významný pokrok při plnění klíčových priorit přístupového 

partnerství. Zlepšilo se fungování Parlamentu, pokročila policejní reforma, byla dokončena 

legislativní část soudní reformy, pokročil boj proti korupci trestním stíháním případů na 

vysoké úrovni a zvýšením schopností protikorupčních institucí. Podmínkou, pro členství, jak 
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v EU tak v NATO, je vyřešení sporu s Řeckem ohledně názvu státu, kterým Atény podmiňují 

souhlas se zahájením přístupových jednání. Pro Řecko je jediným možným řešením změna 

názvu země přidáním adjektiva (severní, horní, nová) a princip jeho všeobecného užívání

viz.[19].

3.5 Bosna a Hercegovina

Uspořádání státu je definováno Daytonskou mírovou dohodou, která vychází z 

principu etnicity (tj. garantované rovnováhy národnostního zastoupení ve všech rozhodujících 

institucích). Hlavní autoritou je v Bosně a Hercegovině Rada pro implementaci míru (Peace 

Implementation Council, PIC), složená z 55 zemí (včetně ČR). Jejím výkonným nástrojem je 

Řídící výbor, jemuž předsedá Vysoký představitel mezinárodního společenství a jehož dalšími 

členy jsou Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Rusko, USA, Velká Británie, 

předsednická země EU, Evropská komise a Organizace islámské konference zastoupená 

Tureckem. Má rozsáhlé výkonné i legislativní pravomoci (tzv. bonnské) pro případy, kdy 

bosenští představitelé jednají v rozporu s ustanoveními Daytonské dohody. Plánem rady je ve 

vhodném okamžiku uzavřít Úřad vysokého představitele OSN a jeho modifikované 

pravomoci přenést na Úřad zvláštního evropského představitele. 

Poslední parlamentní volby se uskutečnily v říjnu 2006 a zvítězily v nich národnostně 

orientované strany. Vládní koalici tvoří bosňácká Strana demokratické akce (SDA) a Strana 

pro Bosnu a Hercegovinu (SBaH), srbský Svaz nezávislých sociálních demokratů (SNSD) a 

Strana demokratického pokroku (PDP), Chorvatské demokratické společenství BaH a 

Chorvatské demokratické společenství 1990. Srbové usilují o prohloubení daytonského 

systému, zatímco Bosňáci a Chorvati prosazují jeho revizi. Válka skončila, ale boje pokračují 

v politické rovině. Jen velmi těžko lze v takové atmosféře dosáhnout dohody. Všechny strany 

se nicméně hlásí k jednomu společnému cíli, kterým je integrace do EU a Severoatlantické 

aliance. Právě potřeba splnění tohoto cíle (členství v EU má velkou podporu napříč 

veřejností) a velký tlak Rady a Řídícího výboru PIC vedly představitele vládní koalice 

k dosažení určitého, byť křehkého modu vivendi.

V ekonomické oblasti Bosna a Hercegovina zaznamenala silný hospodářský růst v 

průběhu posledních osmi let. Růst byl zpočátku poháněn úsilím o rekonstrukci, ale poslední 

dobou jsou určujícím nástrojem investice soukromého sektoru.
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Ačkoli od roku 2000 došlo k významnému pokroku v oblasti strukturálních reforem, 

jejich tempo v posledních letech bylo pomalé. Vládní výdaje jsou vysoké a poměrně 

neefektivní. Makroekonomická situace je i nadále slabá, ale stabilní, a to díky volně 

směnitelné měně (bosenská marka: BAM, která je pevně navázána na euro), nízké inflaci a 

relativně přísné fiskální politice. I přes zlepšení je třeba hospodářské reformy v Bosně a 

Hercegovině urychlit. Přímým zahraničním investicím stále brání nadměrná vrstva 

byrokracie, politické vměšování a korupce.

Kvůli tomu, že je ekonomika Bosny malá a otevřená, se zde velmi rozšířila globální 

hospodářská krize, která zvrátila silný hospodářský růst posledních let a tím ohrožuje i 

makroekonomickou stabilitu a některé důležité hospodářské reformy. Nejnaléhavějšími

ekonomickými výzvami je zlepšení konkurenceschopnosti a urychlení růstu soukromého 

sektoru a také zvýšení efektivity a účinnosti veřejných výdajů.

V červnu 2008 podepsaly EU a Bosna a Hercegovina stabilizační a asociační dohodu. 

NATO také opakovaně potvrdilo svůj zájem o členství Bosny a Hercegoviny. O získání 

kandidátského statusu pro Bosnu a Hercegovinu, NATO jedná v letošním roce viz.[17].

3.6 Chorvatsko

Státním zřízením Chorvatska je parlamentní republika, která vznikla v roce 1991, 

hlavou státu je prezident. Parlament (Chorvatský sněm - Hrvatski Sabor) je nositelem 

zákonodárné moci. V parlamentních volbách (proběhly v roce 2007) vyhrálo Chorvatské 

demokratické společenství , které následovala Sociálně demokratická strana Chorvatska

viz.[17].

Chorvatsko je součástí skupiny zemí s malou a otevřenou ekonomikou, která je do 

značné míry spojena s dalšími zahraničními trhy. Prioritou hospodářské politiky Chorvatska 

je pokračování tvorby stabilního a silného trhu, který je konkurenceschopný na trhu 

globálním, zvýšení ve výrobě a zvýšení zaměstnanosti. Zvláštní důraz je kladen na vytváření 

příznivého podnikatelského prostředí harmonizovaný s podnikatelským prostředím 

převládajícím v Evropské unii.

Začínají se také vytvářet podmínky pro udržení vysokého hospodářského růstu, a to 

zejména prostřednictvím posílení konkurenceschopnosti a flexibility na trhu, což by mohlo 

pomoci s nezaměstnaností. K základním ekonomickým cílům patří také růst vývozu, zavedení 

standardů kvality, které nejsou proti ekologickým požadavkům a dosažení správného 
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rozložení výdajů. Klima, reliéf půdy, a její rozmanitost umožňuje pěstování široké škály 

zemědělských produktů, zatímco nízká úroveň znečištění je dobrá pro rozvoj produkce 

ekologické. Chorvatsko, jako jedna z významných turistických destinací ve Středomoří, má 

dlouhou turistickou tradici a velké možnosti rozvoje. Během posledních pár let je Chorvatsko 

klasifikováno jako jedna z evropských destinací s nejvyšším tempem růstu. Výhodná 

geografická poloha poskytuje příležitosti pro rozvoj dopravní infrastruktury, což je pokládáno 

za jeden z důležitých faktorů celého hospodářského a sociálního rozvoje země.

Z hlediska hlavních cílů hospodářské politiky Chorvatské republiky, je dáno zvláštní 

postavení zahraničním investicím, které jsou velmi důležité pro budoucí vývoj země a další 

restrukturalizaci a modernizaci ekonomiky.

Orientace na export je také nezbytná pro úspěšnou ekonomiku, vyšší růst HDP, vyšší 

životní úroveň a více pracovních míst. V lednu 2007 Ministerstvo hospodářství, práce a 

podnikání ve spolupráci s dalšími asociacemi předložilo strategii s názvem "Chorvatský útok 

na export" (Hrvatska izvozna ofenziva - Hio). Hlavní cíle strategie jsou zaměřeny k řešení 

klíčových otázek pro růst vývozu, jako jsou malé kapacity, výrobní roztříštěnost a 

nedostatečná konkurenceschopnost. Strategie dává zvláštní význam šesti exportním 

uskupením, a to vodě, malé stavbě lodí, textiliím a oděvům, ICT řešení, dřevu a nábytku, 

aquakultuře a chorvatskému rybolovu.

Dá se očekávat, že přístupová jednání s EU budou mít pozitivní dopad na větší příliv 

zahraničního kapitálu, zejména do projektů investic na zelené louce, které by měly nakonec 

zvýšit hospodářský růst a globální konkurenceschopnost chorvatské ekonomiky. Chorvatsko 

podepsalo Stabilizační a asociační dohodu s EU, a tato dohoda vstoupila v platnost v roce 

2005 viz.[17].

V dubnu 2009 se Chorvatsko stalo členem NATO a od roku 2000 je členem WTO. 

Dále je Chorvatsko členem OSN, CEFTA a řady dalších politických uskupení viz.[19]

3.7 Slovinsko

Slovinsko je republikou s demokratickým parlamentním zřízením, garantovaným 

demokratickou ústavou z roku 1991. Od svého vzniku se jako jediný ze států bývalé SFRJ 

vyznačovalo dobrými hospodářskými výsledky a stabilní demokratickou vládou.
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Parlament je dvoukomorový a v posledních volbách konaných 21. září 2008 zvítězila 

Sociální demokracie (SD), kterou následovala Slovinská demokratická strana (SDS).

Slovinsko je státem se silným sociálním prvkem. Z předcházejícího období, kdy bylo 

součástí Jugoslávie, převzalo rozvinutý sociální systém charakteristický vysokou ochranou a 

podporou pracujících v oblasti pracovně-právní i ekonomické. Významnou roli zde sehrávají 

odbory. V zemi je rozvinutá občanská společnost, politický dialog je vrstevnatý a zasahuje 

všechny segmenty společnosti.

Především díky vysoké výchozí úrovni hospodářského vývoje a racionální 

hospodářské politice patří Slovinsko k ekonomicky nejrozvinutějším zemím střední a východní 

Evropy. V roce 2009 však bylo výrazně poznamenáno důsledky globální finanční a 

hospodářské krize a naplnily se prognózy zpomalení růstu ekonomiky viz.[17, 19].

Struktura produktu, z hlediska podílu jednotlivých odvětví na jeho tvorbě, se v 

průběhu posledních pěti let výrazně nemění. Hlavními odvětvími v hospodářství jsou služby s 

podílem 63,8%, průmysl (25,5%), stavebnictví (8,3%), a zemědělství, lesnictví a rybolov s 

2,4%. Mezi nejvýznamnější v sektoru služeb patří velkoobchod a maloobchod, pozemní 

doprava, vodní a letecká doprava, poštovní a telekomunikační služby, služby spojené 

s výpočetní technikou a podnikatelské poradenství. Průmyslová výroba zahrnuje těžbu 

nerostných surovin, zpracovatelský průmysl a dodávky elektrické energie, plynu a vody (cca 

17,5% HDP). Vzrůstá podíl stavebnictví a hoteliérství, a to na úkor klesajícího podílu 

zemědělství. V roce 2008 stoupl podíl obchodní a opravárenské činnosti spolu s pronájmy a 

obchodováním s nemovitostmi, avšak poklesl podíl průmyslové výroby na tvorbě HDP.

Slovinsko je členem prakticky všech významnějších mezinárodních institucí s 

výjimkou OECD; členem OECD se pravděpodobně stane v roce 2010 (v současné době 

probíhá přístupový proces). Členem OSN se stala v dubnu 1992, členem MMF se stala v 

lednu 1993, členem GATT v říjnu 1994, v prosinci 1999 signatářem WTO. Dohodu o vstupu 

do WTO ratifikoval parlament počátkem r. 1995. Slovinsko je také od 1. května 2004 

členem EU, od března 2004 členem NATO a od ledna 2007 členem EMU (Evropské měnové 

unie) viz.[17, 19].
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3.8 Porovnání hospodářského vývoje bývalé Jugoslávie včetně dopadů

globální krize 

Mezi jednotlivými zeměmi bývalé Jugoslávie byly značné rozdíly nejen v politické 

situaci, ale také v oblasti ekonomické vyspělosti jednotlivých zemí. Na jedné straně máme 

Chorvatsko a Slovinsko, které má hrubý domácí produkt na osobu vyšší než 15 000 USD. Na 

druhé straně vidíme Srbsko, Makedonii a Bosnu, které v tomto směru příliš nerostou.  

Jako hlavní důvody slabších výsledků některých zemí v regionu lze považovat 

nedostatky v procesu transformace a integrace obchodních smluv. Dalším významným 

problémem je nestabilní bezpečnostní a politická situace. 

Graf 3.1 Vývoj HDP/ob. (USD)

Zdroj viz. [22], vlastní zpracování

Jakožto transformující se země, které svůj trh liberalizují, jsou jejich ekonomiky 

závislé na dění ve světě. Značný pokles růstu, zaznamenaný v posledních dvou letech, je 

vyvolán celosvětovou hospodářskou krizí (viz.graf 3.1).

Po více než 5% růstu HDP se ekonomika Makedonie dostala zpět do útlumu hlavně 

díky velké otevřenosti své male ekonomiky. Je to země závislá na situaci a dění v Evropě a 

globální krize přerušila její růst. V důsledku globálního hospodářského útlumu se ještě více 

snížily přímé zahraniční investice, vzrostl obchodní deficit, ale finanční systém zůstal 

stabilní. Makroekonomická stabilita byla udržována obezřetnou měnovou politikou, která 

udržovala domácí měnu zavěšenou na euro, ovšem na úkor zvyšování úrokových sazeb. V 
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důsledku toho také HDP v roce 2009 poklesl. Ze všech těchto zemí je na tom se sníženým 

růstem stále nejlépe. Chorvatsko bylo zasaženo poklesem přílivu financí pocházejícího z 

turismu. Podle statistik se rezervace do nejznámějších turistických destinací snížily až o 30%. 

Dalším problémem Chorvatska je pokles zahraničních investic, pokles soukromé spotřeby, 

pozastavení stavebních prací a zvýšení zahraničního dluhu. Černá Hora si oproti roku 2007 

značně pohoršila a to hlavně díky snížení jejího klíčového vývoz hliníku, pokles je znám i v 

oblasti prodeje nemovitostí, v cestovním ruchu a také jako ve většině zemí se nevyhnula krize 

ani mezinárodnímu obchodu. Bosna a Hercegovina v letech 2003-2007 překračovala růst 

HDP o výše než 5% ročně. Nicméně, v roce 2009 poklesl HDP asi o 3% a vývoz klesl o 16%.

V Srbsku je situace podobná, reformy potřebné k zajištění dlouhodobé životaschopnosti byly

z velké části pozastaveny. Krize v Srbsku vedla také k prudkému poklesu vývozu do západní 

Evropy a poklesu objemu výroby viz.[24].

Graf 3.2 Roční růst HDP v %

        Zdroj viz.[23], vlastní zpracování

Srbsko se také až do roku 2005 potýkalo s vysokou mírou inflace, kromě období let 

2006 – 2007 dosahuje nejvyšší míry ze všech porovnávaných států. Statistiky uvádějí, že 

náklady na živobytí se zvýšily až o 8,6 procent. Stále vysoká míra inflace je především díky 

prováděné restriktivní měnové politice a kurzové stabilitě, což naopak vylučuje používání 

expanzivní měnové politiky. Po prudkém nárůstu inflace Černé Hory v roce 2007, kdy 

dosahovala rekordních 18 %, se situace stabilizovala a zůstala na úrovni 9 %. Nejmenší 

problémy s inflací má Slovinsko spolu s Chorvatskem viz.[24].
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Graf 3.3 Vývoj roční  inflace v procentech (HDP deflátor)

Zdroj viz. [23], vlastní zpracování

Krize má dopad i na míru nezaměstnanosti, jak je oficiálně uváděno, 

Hercegovině vzrostla nad 40%. Spolu se značným schodkem běžného účtu je tohle hlavním 

problémem makroekonomické stability. Bosna se zavázala MMF snížením platů ve st

sektoru a snížením sociálních dávek, aby dále mohla čerpat jeho prostředky. Podobné 

problémy postihují i Srbsko. K vysoké míře nezaměstnanosti se přidávají 

vývozu a pokračování politických problémů. Oficiální nezaměstnanost v Makedo

také, stejně jako v Bosně, vysoká 

nadhodnoceno kvůli existenci rozsáhlého šedého trhu, který se odhaduje na více než 20% 

HDP a není zachycen v oficiálních statistikách

Graf 3.4 Porovnání nezaměstnanosti v

    Zdroj viz. [24], vlastní zpracování

0

5

10

15

20

2003

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

Vývoj roční  inflace v procentech (HDP deflátor)

, vlastní zpracování

i na míru nezaměstnanosti, jak je oficiálně uváděno, 

ně vzrostla nad 40%. Spolu se značným schodkem běžného účtu je tohle hlavním 

problémem makroekonomické stability. Bosna se zavázala MMF snížením platů ve st

sektoru a snížením sociálních dávek, aby dále mohla čerpat jeho prostředky. Podobné 

problémy postihují i Srbsko. K vysoké míře nezaměstnanosti se přidávají i omezené příjmy z 

vývozu a pokračování politických problémů. Oficiální nezaměstnanost v Makedo

, stejně jako v Bosně, vysoká - 35%, ale toto číslo může být stejně jako v Bosně

nadhodnoceno kvůli existenci rozsáhlého šedého trhu, který se odhaduje na více než 20% 

HDP a není zachycen v oficiálních statistikách viz.[24].

Porovnání nezaměstnanosti v jednotlivých zemích

, vlastní zpracování

2004 2005 2006 2007 2008

Bosna a Hercegovina Chorvatsko

Makedonie Černá Hora

Srbsko Slovinsko

Nezaměstnanost (2009)

36

i na míru nezaměstnanosti, jak je oficiálně uváděno, v Bosně a 

ně vzrostla nad 40%. Spolu se značným schodkem běžného účtu je tohle hlavním 
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sektoru a snížením sociálních dávek, aby dále mohla čerpat jeho prostředky. Podobné 

omezené příjmy z 

vývozu a pokračování politických problémů. Oficiální nezaměstnanost v Makedonii zůstává 

stejně jako v Bosně relativně 

nadhodnoceno kvůli existenci rozsáhlého šedého trhu, který se odhaduje na více než 20% 
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4. Současný stav privatizace ve vybraných balkánských zemích

Proces privatizace ve většině zemí souvisí s přímými zahraničními investicemi. 

Obecně lze říct, že byly podniky transformovány buď privatizací cizímu investorovi, nebo 

bývalému managementu či jiným občanům státu.  Samozřejmě mezi jednotlivými zeměmi 

existuji značné rozdíly. V následující kapitole bych se chtěla zabývat rozdílným přístupem k 

procesu privatizace v bývalé Jugoslávii, uvést privatizační indikátory (metodologie viz. 

Příloha) a na jejím konci bych chtěla jednotlivé privatizační procesy porovnat, upozornit na 

rozdíly a shrnout jejich současný stav.

4.1 Slovinsko

Privatizace ve Slovinsku může být rozdělena mezi bezplatné rozdělování, odkupy 

zaměstnancům, a obchodní privatizaci. Akt o převodu vlastnictví, který byl přijat v roce 1992 

a aplikován na 1340 podniků, dával zaměstnancům a managementu možnost vybrat si 

nejvýhodnější metodu privatizace. Ačkoli byly právní předpisy, zabývající se privatizací,

schváleny v roce 1992, do konce roku 1994 nevešly v platnost. 

Preference vnitřních odkupů v první fázi odrážela politiku stability, která respektovala 

podnikovou strukturu a manažerské metody. Prakticky se první část privatizace snažila 

předejít tomu, aby strategické podniky byly rozprodány do rukou zahraničních investorů. Do 

konce roku 1999 byla privatizace strategických podniků nabízena pouze domácím 

investorům. Hlavní část podílu ve společnostech byla privatizována v letech 1995-1996.

Celkový podíl soukromého sektoru ve slovinské ekonomice byl koncem roku 1995 

odhadován na 50 % HDP a zajišťoval 47 % procent celkové zaměstnanosti. Koncem roku 

1996 bylo schváleno 90% všech privatizačních plánů a koncem roku 1997 byla privatizace 

dokončena. 

Privatizování podniků zaměstnancům a předchozímu vedení tvořilo významný podíl 

v privatizačním procesu. Významná část majetku přešla do tří státních fondů – rozvojového 

fondu, penzijní fondu a fondu kompenzací. Koncem roku 1997 byly dvě třetiny z 

privatizovaných společností ovládány bývalými manažery a zaměstnanci. Tato část 

představuje jednu třetinu majetku určeného k privatizaci. Další třetina byla v držení státních 

fondů a poslední třetina byla vlastněna malými akcionáři z vnějšího prostředí podniku viz.[25, 

26].
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Graf 4.1 Vývoj privatizace ve Slovinsku

Zdroj viz. [28], vlastní zpracování

Z grafu 4.1 lze vyvodit, že reformní a privatizační proces v rámci transformace byl již 

po roce 2002 téměř dokončen. Hodnoty indexu restrukturalizace a privatizace od této doby 

dosahují stabilních hodnot. Malé podniky už jsou na úrovni vyspělých států, v tomto sektoru 

už neexistuje státní vlastnictví. Velké podniky ještě musí vyřešit otázky týkající se jejich 

řízení. Náklady vodohospodářského průmyslu už jsou zcela závislé na poplatcích s minimální 

mírou subvencování. Telekomunikační a poštovní služby už jsou zcela oddělené a snížila se i 

potřeba státních dotací viz. [28].

Graf 4.2 Vývoj přílivu FDI a HDP/obyvatele v USD - Slovinsko

Zdroj viz. [22,29], vlastní zpracování

Vysoký nárůst FDI v roce 2002 byl způsoben změnou politické situace, kdy nová 

vládnoucí koalice urychlila proces privatizace a soustředila se na přípravy připojení Slovinska 
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do EU. Rovněž byly v tomto roce odstraněny některé bariéry přístupu cizinců na Slovinský 

finanční trh. Další výrazný nárůst FDI nastal v roce 2007, kdy Slovinsko přijalo jednotnou 

evropskou měnu. 

4.2 Chorvatsko

Chorvatsko přijalo privatizační zákon roku 1991. Privatizace v Chorvatsku lze rozdělit 

na dvě odlišné fáze: první byla zahájena už za vlády Tudjmana a v druhé fázi proces 

privatizace pokračoval dále za vlády demokratické koalice. Ačkoli privatizace začala téměř 

okamžitě po získání nezávislosti, Privatizační fond byl založen až v roce 1992. Skutečný 

impuls pro proces přišel v roce 1995 spolu s mírem v Bosně a sousedních nových státech. 

Privatizace byla zaměřena na rekonstrukci, a to zejména ve sféře výstavby a cestovním ruchu.

Na rozdíl od mnoha jiných bývalých socialistických států byla značná část kapitálu 

Chorvatska vázána v hotelovém průmyslu. Chorvatský stát zůstal v některých klíčových 

podnicích hlavním akcionářem a snažil se kontrolovat zahraniční investice. Do roku 1996, 

kdy začala široká privatizace, bylo privatizováno pouze 2 557 podniků a odhadovaných 70-

80% veškerého kapitálu zůstalo státním majetkem.

V době smrti Tudjmana v roce 1999 zůstal privatizační proces neúplný. V rámci 

cestovního ruchu sice byla značná část malých podniků zcela privatizována, ale vlastnictví 

většiny velkých podniků zůstalo rozděleno mezi státem (chorvatským privatizačním fondem), 

bankami a drobnými akcionáři (obvykle zaměstnanci).

Po volbách v roce 1999, kdy byla nacionalistická strana Tudjmana poražena a do moci 

se dostala Chorvatská demokratická unie spolu se sociálními demokraty, čelilo Chorvatsko 

mnoha změnám. Chorvatská vláda začala reorganizovat privatizační proces a oznámila 

spolupráci při podpoře finanční obnovy s mezinárodními organizacemi, jako je Světová banka 

a MMF. Reorganizace zahrnovala především zvýšení zahraničních investic, strukturální 

adaptaci ekonomiky na normy Evropské unie a také zvýšení právní transparentnosti. Nová 

vláda také určila klíčový ekonomický cíl, a to rychlé oživení turistického průmyslu spolu 

s důrazem na životní prostředí.

Podstatná část dříve společně vlastněného podnikatelského sektoru ekonomiky byla 

privatizována. Avšak proces byl značně zpolitizován a privatizované společnosti se 

transformovaly s minimálními náklady novému loajálnímu vedení k vládnoucí politické 

straně pomocí privilegovaných nízkonákladových půjček od bank, které byly samy pod 
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politickou kontrolou. Podniky, které nepředložily plány, byly privatizovány do státně 

vlastněných podniků, obvykle prostřednictvím veřejných služeb. Dokonce i podniky, které 

byly formálně privatizovány, často prakticky zůstávaly pod státní kontrolou, protože 

Chorvatský privatizační fond měl v mnoha případech, díky vysokému podílu ve společnosti, 

rozhodující slovo. Do roku 1994 bylo 386 podniků pokrývající 40 % celkového majetku ve 

státním vlastnictví. Privatizační agentura také často nahrazovala existující manažerský tým 

managementem, blíže spojeným s vládnoucí stranou. V ostatních případech vedla privatizace 

k odkupu pro management podhodnoceného majetku viz.[26,27].

Graf 4.3 Vývoj privatizace v Chorvatsku

Zdroj viz. [28], vlastní zpracování

Největší změna během roku 2000 byla zaznamenána ve zlepšení infrastruktury, a to 

zejména v rozvodu elektrické energie, telekomunikacích a vodovodní sítě. Další nárůst tohoto 

indexu v roce 2002 byl způsoben zlepšením dopravní infrastruktury. Poslední větší změna 

byla zaznamenána o rok později, a to v oblasti restrukturalizace podniků. Od tohoto roku se 

situace stabilizovala viz. [28].
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Graf 4.4 Vývoj přílivu FDI a HDP/obyvatele v USD – Chorvatsko

       Zdroj viz. [22,29], vlastní zpracování

Z grafu 4.2 je patrné, že nejvyšší příliv zahraničních investic do chorvatské ekonomiky 

nastal mezi roky 2006 – 2008. Mezi hlavní příčiny tohoto růstu patří činnost vládní agentury 

pro přilákání investic viz.[30]. 

4.3 Bosna a Hercegovina

Proces převodu vlastnictví v Bosně a Hercegovině začal v roce 1990 a je řízen 

Agenturou pro privatizaci Bosny a Hercegoviny. Privatizace začala převodem akcií na 

zaměstnance (tzv. Markovičova privatizace), zastavila se však na začátku války. Odlišnou 

privatizační metodou se stala tzv. masová privatizace, kdy vznikaly investiční fondy které tak 

občanům umožnily podílet se na celém privatizačním procesu. 

Další metodou privatizace se stal veřejný úpis akcií, která nabízí pro každého stejné 

možnosti. Tento proces trval od roku 2000 do roku 2002 a bylo v něm privatizováno 765 

podniků (viz.graf 4.5). Spolu s metodou veřejné nabídky je pro prodej velkých a strategických 

podniků uplatňována metoda veřejné nabídky (tendry), která se při privatizaci státních 

podniků stala účinnější. Veřejná nabídka podniků totiž ukládá kromě povinnosti zaplatit 

kapitál hotově i povinnost restrukturalizace podniku a také vytvoření nových pracovních míst.

Změny právních předpisů v roce 2006 (Zákon o privatizaci podniků a Zákon o 

počáteční rozvaze společností a bank) navrhly nový privatizační proces, který dává možnost 

plánovat restrukturalizaci podniků a prodej kapitálu přes akciový trh.

V poslední fázi privatizace se stává aktuální metodou rozdělení technicko-

ekonomických podniků. V případě, že nejsou žádní zájemci, kteří by koupili podnik jako 
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celek, může privatizační agentura spolu s ministerstvem v zájmu privatizace podnik rozdělit

viz.[31].

Graf 4.5 Vývoj privatizace v Bosně a Hercegovině

Zdroj viz. [28], vlastní zpracování

Zatímco na počátku roku 2000 byla privatizace a liberalizace některých odvětví teprve 

v počátku, na konci minulého roku už byla malá privatizace téměř dokončena. Více než 25 % 

státního majetku je v rukou podnikatelů, ale kvalita správy podniků je stále slabá. Co se týče 

celkové infrastruktury, nejlépe na tom jsou železnice spolu s energetickým průmyslem s větší 

účastí soukromého sektoru. Naopak nejhůře si v restrukturalizaci vede vodní průmysl 

s mírným stupněm decentralizace, malou účastí soukromého sektoru. Omezení rozsáhlého 

subvencování je tady teprve v počátku viz. [28]. 

K největším změnám došlo v období roku 2000 – 2002. Hlavní příčinou byl rozsáhlý 

veřejný úpis akcí, který dostal masový charakter. K dalším větším změnám došlo mezi léty 

2004 – 2007 v procesu privatizace velkých podniků, příčinou vzestupu v roce 2006 je 

zavedení nového způsobu privatizace pomocí prodeje kapitálu přes akciový trh.
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Graf 4.6 Vývoj přílivu FDI a HDP/obyvatele v USD – Bosna a Hercegovina

Zdroj viz. [22,29], vlastní zpracování

Od roku 2002 se FDI začaly výrazně zvyšovat.  Tohoto úspěchu se vládě podařilo 

dosáhnout pomocí nového zákona pro zahraniční investice a investičních pobídek z roku 

2003. Země také profitovala ze stabilní měny, nízké inflace v porovnání se sousedními státy, 

kvalifikované pracovní síly (zejména technických inženýrů) a nízkých nákladů na pracovníka 

(v porovnání se středoevropskými státy). K vůbec nejvyššímu přílivu FDI došlo v roce 2007 a 

to zejména díky privatizaci některých velkých státních podniků. V roce 2008 se FDI skládalo 

hlavně z investic na zelené louce, což je pro tamní ekonomiku velkým přínosem.

4.4 Makedonie

Makedonie k privatizačnímu programu přistoupila později. Ačkoliv makedonská 

ekonomika netrpěla přímo důsledky války, sankce, uvalené na Jugoslávii, poškodily existující 

obchodní spojení mezi Makedonií a jinými státy. Makedonský Zákon o transformaci podniků 

ve společenském vlastnictví byl přijat v roce 1993. Do počátku roku 1995 bylo dosaženo 

pouze malého pokroku. Rapidní změny nastaly právě v roce 1995. Podniky, které do té doby 

nevstoupily do privatizačního procesu dobrovolně, byly předmětem povinné privatizace 

vedené Privatizační agenturou.

Privatizační proces nabral na rychlosti právě mezi roky 1995 a 1996. Na začátku roku 

1996 bylo 536 podniků kompletně zprivatizováno (44% z celku).  Tyto podniky zaměstnávaly 

přes 24% všech zaměstnanců v zemi. Dalších 342 podniků bylo v procesu privatizace (45% ze 

všech zaměstnanců). Na konci června byla většina z těchto podniků privatizována. U 800 

podniků (z celkových 1200 podniků účastnicích se privatizačního programu) byla privatizace 
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do konce roku dokončena. U dalších 200 byla privatizace v plném proudu. První fáze 

privatizace se chýlila ke konci. Zbytek podniků byl buď v procesu privatizace, nebo měl 

finanční problémy a směřoval k likvidaci.

Koncem roku 1997 byl ale tento proces dokončen. V tomto období bylo privatizováno 

přes tisíc podniků a zbylo pouhých 234 podniků k privatizování. Hlavní metodou privatizace 

byl prodej předchozímu managementu a zaměstnancům. Ze všech metod byl prodej 

managementu nejdůležitější formou privatizace v obou kriteriích. A to jak v počtu 

zaměstnanců, tak co se hodnoty majetku týče. Společnosti s největším potenciálem byly 

prodány manažerům s podstatnou slevou, často na základě značně podhodnoceného ocenění 

majetku. Slabší a menší podniky byly prodány zaměstnancům za nadhodnocené ceny. 

Například důl s více než stoletými zásobami nerostných surovin byl prodán manažerovi za 

směšně nízkou cenu 300 000 DM. V jiném případě tabáková společnost se slabým 

postavením na trhu byla koupena zaměstnanci za vysoce nadhodnocenou cenu 1 500 000 DM. 

V mnoha případech vedení získalo další akcie od zaměstnanců pomocí pochybných metod 

nebo si přivlastnili hlasovací práva zaměstnanců[26, 32]. 

Graf 4.7 Vývoj privatizace v Makedonii

Zdroj viz. [28], vlastní zpracování

V roce 1999 se začala Privatizační agentura zabývat také ztrátovými podniky, které 

ještě nebyly restrukturalizovány. Podle Akčního plánu pro restrukturalizaci ztrátových 

podniků se posoudil stav ztrátových podniků s cílem posoudit, zda jsou životaschopné nebo 

zdali mají být postoupeny konkurznímu řízení či být privatizovány. Podniky, které byly 

určeny pro privatizaci, byly prodány prostřednictvím veřejných nabídek v takovém stavu, 

v jakém se nacházely. Tento proces probíhal od roku 2000 až do roku 2003 (viz. graf 4.7).
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  V současné době se stav privatizačního procesu v Makedonii od roku 2004 téměř 

nezměnil. Restrukturalizace celkové infrastruktury má potíže zejména s železniční sítí, kde je 

nejmenší podíl soukromého sektoru. Naopak nejlépe se daří restrukturalizace telekomunikací. 

Telekomunikační a poštovní služby už jsou zcela odděleny a odvětví je do značné míry 

liberalizováno viz. [28].

Graf 4.8  Vývoj přílivu FDI a HDP/obyvatele v USD - Makedonie

Zdroj viz. [22,29], vlastní zpracování

Mezi roky 1995 a 2001 se Makedonie stala cílem celkem 40 zahraničních investic. 

Následovně nestabilní politická situace a nedostatky v procesu měly za důsledek minimální 

příliv FDI. V roce 2004 se ale Makedonie stala součástí programu EU pro stabilizaci a podala 

žádost o vstup do EU. Tato žádost a nový vládní program investičních pobídek, který byl 

spuštěn v roce 2003, přilákal nové investory.

Největší část zahraničních investic proudila do země z Maďarska. Právě maďarský 

telefonní operátor koupil v roce 2001 společnost Maktel, což byla největší zahraniční 

investice vůbec.  Druhým největším investorem bylo Řecko. V porovnání jednotlivých

odvětví šla největší část investic právě do již zmiňovaného telekomunikačního operátora, 

následována průmyslovou výrobou. Nejdůležitějším průmyslovým odvětvím bylo 

potravinářství a výroba nápojů Výhodou Makedonie jsou relativně nízké náklady na pracovní 

sílu (v porovnání s ostatními sousedskými státy s výjimkou Srbska). Hlavním problémem je 

nedostatek kvalifikovaných pracovníků viz.[30].
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Prudký nárůst byl zaznamenán ještě v roce 2007, hlavním zdrojem těchto investic byla 

privatizace státních podniků prodaných v mezinárodních aukcích a několik investic na zelené 

louce.

4.5 Srbsko

Zákon o privatizaci byl přijat v r. 2001 (viz.graf 4.9), podle jeho poslední novely měly 

být všechny podniky privatizovány do konce roku 2008. V důsledku různých důvodů, mj. i 

světové hospodářské recese, potrvá ještě privatizace a následná transformace v Srbsku mnoho 

let. Přitom zatím nebyla dosud vůbec zahájena privatizace veřejného sektoru a komunálních 

podniků. Koncepce byla navržena pro dva modely privatizace: prodej kapitálu a převodu 

kapitálu bez kompenzace. Také prodej lze rozdělit do dvou typů, veřejných zakázek a 

veřejných dražeb, kdy může být majetek převeden na pracovníky a občany. Nový zákon 

upřednostňuje prodej zvenčí, tedy lidem a osobám, kteří nejsou zaměstnanci firmy. Cílem 

není jen samotný prodej, ale prodat firmu takzvaným strategickým partnerům, kteří budou i 

nadále vyrábět, a ne se pouze zbavovat majetku či končit výrobu brzy po převzetí společnosti. 

Strategickými partnery se rozumí partneři, kteří firmě přinesou nové know-how a finance, 

budou se zdroji jednat racionálně a budou zaměřeni na vytvoření zisku založeném na 

dosavadní orientaci podniku. Tento přístup by měl vést k vytvoření nových pracovních míst. 

Srbsko upřednostňuje model prodeje před modelem převodu kapitálu. Nabídky jsou 

organizovány a prováděny agenturou pro privatizaci, která má za úkol přípravu na prodej, 

veřejnou reklamu, přijetí nabídky, hodnocení nabídek, uzavírání smluv a další věci. Zákon 

také specifikuje, jak mají být příjmy z privatizace rozděleny - 75% půjde přímo do srbského 

rozpočtu, 5% do restitučního fondu, 10% na důchodový fond a dalších 10% na fond 

infrastruktury viz.[33,34].
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Graf 4.9 Vývoj privatizace v Srbsku

Zdroj viz. [28], vlastní zpracování

Prudký nárůst v roce 2001 je následkem procesu, kdy Srbsko krok po kroku začalo 

s privatizací hlavních bank. Od roku 2003 začal stát privatizovat také sektor veřejných služeb, 

což se v budoucím vývoji také odrazilo.

V současné době je privatizace malých podniků téměř u konce. Privatizace některých 

větších podniků byla už z části také realizována, problémem je ale stále neefektivní řízení a 

omezená dotační a úvěrová politika. Z hlediska restrukturalizace celkové infrastruktury jsou 

na tom nejlépe telekomunikace, kde dochází k mírným pokrokům, zejména z hlediska 

obchodování a oddělení od soukromého sektoru. Nejhorší stav vykazuje vodní hospodářství 

s velkou mírou subvencování a řízení je na vysoké úrovni prováděno skrz státní orgány viz.

[28].

4.6 Černá Hora

Černohorské právní předpisy týkající se privatizace byly vytvořeny v roce 1992 

právním předpisem o Transformaci vlastnictví a managementu. Podle tohoto zákona měly 

všechny podniky povinnost přetransformovat se na veřejné akciové společnosti. S tímto 

zákonem bylo společné vlastnictví eliminováno a kapitál se rozdělil mezi státní fondy 

(rozvojový, penzijní a zaměstnanecký) a pracovníky v poměru přibližně 60 % státního 

majetku a 40% pro pracovníky. V roce 1996 se přistoupilo k třetí fázi a to masové privatizaci. 

V roce 1999 došlo ke změnám v privatizačním procesu, byla založena Privatizační 

rada vlády Černé Hory, která měla za úkol řídit celý privatizační proces a stanovovat 

privatizační plány na každý rok. Byla upravena pozice fondů a přistoupilo se ke kupónové 

privatizaci. Ve stejném roce byly také z důvodu neúspěšnosti zrušeny některé privatizační 
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metody, např. prodej majoritního podílu akcií managementu podniku. Pozitivní změnou se 

také stalo vytvoření lepšího prostředí pro investory, které více odbouralo korupci přítomnou 

v předchozím období. 

Kromě kupónové privatizace a prodeji managementu a zaměstnancům Černá Hora 

přistoupila také k aukcím, mezinárodní nabídce a k prodeji na akciovém trhu.

V roce 2001 a 2002 bylo vydáno ještě několik dalších vyhlášek, které upravovaly 

především regulaci a kontrolu privatizačních fondů. Na počátku roku 2003 bylo privatizováno 

prodejem akcí a pomocí privatizačních fondů více než 50% státně vlastněného kapitálu, 

kterého se účastnilo přibližně 350 000 občanů. Od toho roku rovněž dochází k prodeji větších 

a strategických podniků[35, 36]. 

Graf 4.10 Vývoj privatizace v Černé Hoře

Zdroj viz. [28], vlastní zpracování

Mezi roky 2001 a 2005 dochází v Černé Hoře k intenzivnímu privatizačnímu procesu, 

jenž byl odstartován prodejem bank. Značného pokroku bylo dosaženo jak v privatizaci, tak 

v celkové přestavbě podniků.

Zlepšení situace v celkové reformě infrastruktury je dána především změnou silniční a 

dopravní infrastruktury. Celkově nejlépe na tom je část telekomunikací, kde došlo 

k podtatnému pokroku v liberalizaci a regulaci. Poštovní a telekomunikační služby už jsou 

zcela oddělené  a subvencování je také sníženo. Naopak nejhůře je na tom stejně jako 

v Srbsku vodní hospodářství. Ačkoli byla kompletní privatizace malých podniků téměř 

dokončena a v procesu velké privatizace bylo také dosaženo výrazných změn, stále existují 

problémy s vedením podniků a jejich celkovou restrukturalizací viz. [28].
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Graf 4.11  Vývoj přílivu FDI a HDP/obyvatele v USD v Srbsku a Černé Hoře

  Zdroj viz. [22,29], vlastní zpracování

Protože byla do roku 2007 data uváděna zvlášť pro Srbsko a Černou Horu (jako 

společný stát) a zvlášť poslední rok pro samostatné státy, rok 2008 jsem sečetla.

Srbsko během války ztratilo důvěru zahraničních investorů. Avšak mezi roky 2002 a 

2003 se ale objem přímých zahraničních investic do země téměř zdvojnásobil. V roce 2003 

přiteklo do země 1,2 miliardy dolarů. Jedna z největších akvizic bylo převzetí výrobce oceli 

Sartid americkým ocelářským gigantem U.S. Steel. V roce 2004 byla oznámena největší 

investice na „zeleném poli“, americká společnost, vyrábějící hliníkové plechovky, investovala 

75 milionů dolarů do stavby továrny a vybavení.

Navzdory relativně malé ekonomice se Černohorcům podařilo přilákat investory z více 

než 40 zemí. Mezi hlavní partnery patří Slovinsko, Rusko a Řecko. V rafinerii Jugopetrol 

Kotor získala majoritní podíl společnost Helenic Patroleum. Další významná investice byla 

stavba továrny na „zeleném poli“ japonské společnosti Daido Metal, která vyrábí ložiska. 

Právě tato investice ukazuje na možnosti Černé hory v oblasti poskytnutí servisu zahraničním 

investorům. Nevýhodou Černé hory jsou relativně vyšší náklady na pracovní sílu v porovnání

s jejími sousedy viz.[30].

4.7 Porovnání současného stavu privatizace

V této části kapitoly věnuji pozornost stavu privatizace a transformace podniků za 

minulý rok. V závěru budu hodnotit také stav přílivu zahraničních investic, které s privatizací 

souvisí.
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Tabulka 4.1 Indikátory transformace bývalých Jugoslávských zemí za rok 2009

2009 Velká 
privatizace

Malá 
privatizace

Restrukturalizace 
podniků a jejich 

řízení

Celková reforma 
infrastruktury

Bosna a 
Hercegovina

3,00 3,00 2,00 2,33

Chorvatsko 3,33 4,33 3,00 3,00

Makedonie 3,33 4,00 2,67 2,67

Černá Hora 3,00 3,67 2,00 2,33

Srbsko 2,67 3,67 2,33 2,33

Slovinsko 3,00 4,33 3,00 3,00

   Zdroj viz. [28], vlastní zpracování

Co se týče současného stavu malé privatizace, je na tom nejlépe Slovinsko s 

Chorvatskem, kde je proces téměř u konce. Dobře na tom je také Makedonie. Naopak nejhůře 

se jeví tato situace v Bosně a Hercegovině. 

Privatizace velkých strategických podniků zatím nejlépe dopadla v Chorvatsku a 

Makedonii, kde je více než 25 % podnikových aktiv v soukromých rukou nebo tam právě 

privatizační proces probíhá. Nejhoršího výsledku zatím dosáhlo Srbsko, kde se přistoupilo 

k prodeji jen několika podniků, zbytek už sice má připraven program k realizaci, avšak 

vzhledem k situaci ve světě (celosvětová krize) si ještě nějakou dobu na jeho dokončení bude 

muset počkat.

Srbsko si nevede nejlépe ani v rámci restrukturalizace podniků, i když nejhorší místo 

přenechává Bosně a Hercegovině s Černou Horou. Omezená úvěrová a dotační politika spolu 

se špatným prostředím v rámci hospodářské soutěže a neefektivním řízením brání těmto 

zemím v rozvoji. V této oblasti je na tom nejlépe Slovinsko spolu s Chorvatskem. Zde už 

proběhly významné a trvalé kroky proti rozpočtovým omezením a efektivně funguje také 

podpora správy a řízení společností.

Tyto dvě země na tom nejsou nejlépe pouze s restrukturalizací podniků, ale také 

vykazují nejvyšší hodnotu indikátoru celkové reformy infrastruktury.
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Tabulka 4.2 Dílčí hodnoty indikátoru celkové reformy infrastruktury bývalých 

Jugoslávských zemí za rok 2009

2009
Celková reforma infrastruktury

Telekomunikace Železnice Elektická energie
Dopravní 

infrastruktura

Vodní hospodářství 
a hospodářství 
odpadních vod

Bosna a 
Hercegovina

2,33 3,00 3,00 2,67 2,00

Chorvatsko 4,00 2,67 3,00 3,00 3,33

Makedonie 3,67 2,00 3,00 2,33 2,33

Černá Hora 3,33 2,00 2,33 2,33 2,00

Srbsko 2,67 2,33 2,33 2,67 1,67

Slovinsko 3,33 3,00 3,00 3,00 3,33

Zdroj viz. [28], vlastní zpracování

Chorvatsko dosáhlo v roce 2009 vůbec největšího pokroku ze všech zemí 

v telekomunikacích. Je privatizován dominantní operátor, jsou provedeny všechny právní i 

institucionální reformy a odvětví má dobudováno kompletní trh. Naopak nejhorší stav je 

zatím v Bosně a Hercegovině, kde byl v oblasti obchodování zaznamenán pouze malý pokrok.

Naopak většího pokroku spolu se Slovinskem Bosna dosáhla v oblasti železniční 

dopravy. Zlepšilo se podnikatelské plánování, doprava se orientuje na obchod více než 

v jiných zemích a soukromý sektor se může zapojit do služeb spojených s údržbou či obnovou 

železniční sítě. Minimální zapojení soukromého sektoru je v Makedonii a Černé Hoře.

Tyto země mají také slabý management s neefektivním řízením v energetickém 

odvětví. Energetická společnost už sice od vlády distancovaná je, ale vláda do správy podniků 

stále z větší části zasahuje.

Z hlediska dopravní infrastruktury je na tom nejlépe Slovinsko a Chorvatsko (zejména 

díky turistickému ruchu). Úroveň daní přímo souvisí s využíváním silnic, najdeme zde velkou 

míru decentralizace a komercializace – soukromé firmy mohou podle sjednaných smluv 

provozovat silnice a poskytovat silniční služby a údržbu. Regulace a přidělování zdrojů je od 

silničního provozu odděleno. S dopravní infrastrukturou je na tom nejhůře Makedonie 

s Černou Horou, kde je jen mírný stupeň decentralizace.

Velká míra decentralizace a komercializace vodního a vodo-odpadního hospodářství 

spolu s jejich manažerskou a účetní nezávislostí obcí zaručují opět nejlepší hodnocení 

Slovinsku a Chorvatsku. Úhrada provozních nákladů je hrazena z daní a účast soukromého 

sektoru prostřednictvím plné koncese je alespoň v jednom městě. Naopak Srbsko je na tom 



nejhůře. Je zde minimální stupeň decentralizace

vertikálně integrované přirozené monopoly pod 

oddělení. Neexistuje řízení na úrovni obcí.

Graf 4. 12 Příliv FDI/ob. v PPP za rok 

Zdroj viz. [22], vlastní zpracování
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Závěr

Od pádu komunismu uběhlo už více než dvacet let. Bývalé socialistické země se 

musely přizpůsobit okolnímu světu, transformovat se a liberalizovat svůj trh.

Cílem mé bakalářské práce na téma Transformace Balkánských zemí se zaměřením na 

privatizaci bylo zhodnotit současný stav privatizace v zemích bývalé Jugoslávie.

V první části jsem se zabývala vysvětlením důležitých pojmů z oblasti transformace a 

obecně jsem popsala transformační a privatizační proces. V další části jsem obecně popsala 

balkánské země a nastínila historický vývoj bývalé Jugoslávie. Charakterizovala jsem 

politické a ekonomické prostředí těchto zemí, jež jsem doplnila grafy. V následující kapitole 

jsem popsala privatizační postupy jednotlivých zemí a porovnávala je pomocí indikátorů 

transformačních procesů. Okrajově jsem se zabývala také přílivem přímých zahraničních 

investic. Informace jsem doplnila tabulkami a grafy. Závěr kapitoly jsem věnovala 

porovnávání současného stavu privatizace.

Největšího pokroku dosáhlo Slovinsko spolu s Chorvatskem. Chorvatsko dosáhlo 

nejlepší úrovně v privatizaci malých podniků, Slovinsko si vede nejlépe v privatizaci velkých 

a strategických společností. Nejhorší výsledek velké privatizace má Srbsko, které přistoupilo 

k prodeji jen několika podniků, zbytek podniků už sice má připraven privatizační program 

k realizaci, vzhledem k situaci ve světě (celosvětová krize) si však ještě nějakou dobu na jeho 

dokončení počká.
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