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II. roèník Evropského fóra podnikání se bude konat
20. záøí 2006 ve velkém sále Ministerstva zahra-

nièních vìcí ÈR. Poøadatelem bude opìt vysoká ško-
la NEWTON College, a. s., tentokrát ve spolupráci se
Vzdìlávacím støediskem na podporu demokracie.

Záštitu nad konferencí pøevzali p. Kateøina

Thompson, povìøená vedením Zastoupení Evropské
komise v ÈR a p. Jaroslav Bašta, 1. námìstek minis-
tra zahranièních vìcí.

Cíl konference

• nabídnout úèastníkùm informaci o nové archi-
tektuøe evropské politiky hospodáøské a sociální
soudržnosti v letech 2007–2013 a o možnostech
ucházet se o podporu v souladu s jednotlivými
definovanými cíli a prioritami

• nabídnout úèastníkùm možnost diskuse na dané
téma

Téma konference: Tøi nové priority architektury
politiky hospodáøské a sociální soudržnosti

Evropská komise navrhla pro nové programovací ob-
dobí tøi nové prioritní cíle:
• Konvergence – priorita je urèena na podporu nej-

ménì rozvinutých èlenských státù a regionù
v rozšíøené EU vèetnì regionù postižených „sta-
tistickým efektem“

• Regionální konkurenceschopnost a zamìstna-

nost – priorita je zamìøena na omezený poèet po-
litických aspektù v èlenských státech a regio-
nech, které se nekvalifikují pro prioritu konver-
gence, programy pro zamìstnanost budou orga-
nizovány na národní úrovni

• Evropská územní spolupráce – priorita bude
realizována ve formì pøeshranièních a meziná-

rodních programù, bude zamìøena na specifické
problémy v oblastech, které jsou rozdìleny ná-
rodními hranicemi

Cíl Konvergence

Podpora regionù s HDP na obyvatele nižším než 75 %
prùmìru EU
Podpora Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF)
• modernizace a diverzifikace ekonomické struk-

tury èlenských státù a regionù
• rozšíøení a zlepšení infrastruktury, ochrana ži-

votního prostøedí
Podpora Evropského sociálního fondu (ESF)
• zlepšení kvality a schopnosti institucí trhu práce,

vzdìlávacích systémù a sociálních a ošetøovatel-
ských služeb

• zvýšení investic do lidského kapitálu
• adaptace veøejné správy, posílení administrativní

kapacity národních a regionálních správ

Cíl Regionální konkurenceschopnost
a zamìstnanost

Podpora regionù nespadající pod Cíl Konvergence, tj.
HDP na obyvatele nad 75 % prùmìru EU
• inovace a ekonomika založená na znalostech
• životní prostøedí a pøedcházení rizikùm
• dostupnost a služby základního ekonomického

významu (komunikaèní sítì), tj. posilování prv-
kù Lisabonské a Göteborgské strategie

Cíl Evropská územní spolupráce

Financování z ERDF
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Podpora další integrace EU spoluprací na pøeshraniè-
ní, mezinárodní a meziregionální úrovni
Hlavní cíle:
• podpora rozvoje vìdy a výzkumu a informaèní

spoleènosti
• životní prostøedí a pøedcházení rizikùm
• øízení vodních zdrojù

Diskutované problémy a otázky

• Pomùže nová evropská politika hospodáøské
a sociální soudržnosti posílit konkurenceschop-
nost Èeské republiky a jejích regionù?

• Pøispìje k rychlejší konvergenci ÈR k nejvyspì-
lejším evropským státùm?

• Jaké jsou nové možnosti pøeshranièní spoluprá-
ce?

• Jaké jsou dosavadní zkušenosti s využitím zdrojù
ze strukturálních fondù?

• Jaká je kvalita podávaných projektù a institucio-
nálního rámce?

• Co mùže zvýšit úspìšnost v podávání projektù?

Kdo na konferenci vystoupí se svými pøíspìvky?

• pøedstavitelé ÈR v evropských politických struk-
turách

• èeští politici – pøedstavitelé rùzných politických
stran s rùznými názory na evropskou integraci

• pøedstavitelé státní správy odpovìdní za im-
plementaci nového zamìøení evropské politiky
hospodáøské a sociální soudržnosti v letech
2007–2013

• vìdci zabývající se profesnì otázkami evropské
integrace a jejího budoucího vývoje

• pøedstavitelé regionù
• pøedstavitelé top managementu podnikatelských

subjektù

Pøednášející

doc. Ing. Jiøí Blažek, CSc.

prorektor NEWTON College, a. s.
Ing. Jan Bøezina

poslanec Evropského parlamentu

Ing. Lubomír Galatík

místopøedseda pøedstavenstva a rektor NEWTON
College, a. s.
JUDr. Ing. Bøetislav Grégr

øeditel Odboru strukturálních fondù MPO
Ing. Jan Havránek

øeditel Raven Consulting, a. s.
Ing. Kateøina Helikarová

Øídící tým Public Private Partnership, Ministerstvo fi-
nancí ÈR
Mgr. Tomáš Hruda

generální øeditel CzechInvestu
Mgr. Vìra Jourová

námìstkynì ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

vedoucí Katedry podnikové ekonomiky, Vysoká ško-
la ekonomická v Praze
doc. Ing. Eva Klvaèová, CSc.

prorektorka NEWTON College, a. s. pro vìdu a vý-
zkum
Ing. Zdenìk Lukáš, Ph.D.

povìøený vedoucí Katedry mezinárodního obchodu,
Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Bøetislav Ošťádal

pøedseda Asociace malých a støedních podnikatelù
PhDr. Marie Pavlù, CSc.

øeditelka útvaru EIC (Euro Info Centrum), Centrum
pro regionální rozvoj ÈR
Ing. Lubomír Rajdl, CSc.

vrchní øeditel úseku Podpory a strategie, Èeskomo-
ravská záruèní a rozvojová banka, a. s.
Dr. Libor Rouèek

poslanec Evropského parlamentu
PaedDr. Ivo Strejèek

poslanec Evropského parlamentu
doc. Ing. Karel Šperlink, CSc.

viceprezident Svazu prùmyslu a dopravy ÈR, prezi-
dent Asociace inovaèního podnikání v ÈR
prof. Ing. Zdenìk Šrein, DrSc.

prodìkan pro vìdu a zahranièní styky, Katedra eko-
nomie, Fakulta sociálnì ekonomická, Univerzita J. E.
Purkynì v Ústí nad Labem
Mgr. David Vondrák

BusinessInfo.cz, Katedra mezinárodního obchodu,
Vysoká škola ekonomická v Praze
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Ing. Petr Zahradník

vedoucí EU Office Èeské spoøitelny
(Uvedený seznam pøednášejících není koneèný, je
prùbìžnì doplòován o pøednášející, kteøí svou úèast
potvrdili.)

Odborný garant konference

doc. Ing. Eva Klvaèová, CSc.

NEWTON College, a. s., tø. Generála Píky 7,
613 00 Brno, telefon: +420 224 095 217, mobil:
+420 732 940 036, klvacova@newtoncollege.cz

Organizaèní garant konference

Ing. Hynek Opolecký

Vzdìlávací støedisko na podporu demokracie, V Jámì
12, 110 00 Praha 1, telefon: +420 257 311 489, mobil:
+420 602 262 294, opolecky@pcfpd.cz

Jak se lze pøihlásit na konferenci?

Vyplnìním on-line pøihlášky, kterou naleznete na
webových stránkách konference www.efp.cz
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*
Evropská unie trpí tìžkou malátností. Již v minulosti

zažila tìžké èasy – období „prázdné židle“ opuštìné

generálem de Gaullem uprostøed šedesátých let, hád-

ky kolem britského pøíspìvku do spoleèného rozpoètu

na poèátku 80. let, boje o ratifikaci Maastrichtské

smlouvy a zachování ERM systému na poèátku deva-

desátých let. Souèasné problémy EU jsou však neoby-

èejnì závažné, protože slouèení nìkolika škodlivých

ingrediencí vytvoøilo velmi toxickou látku.

První základní ingrediencí v této smìsi pøedstavu-

je slabá výkonnost klíèových zemí Eurolandu. Nízký

ekonomický rùst a vysoká nezamìstnanost jsou pøíèi-

nou obav mnoha lidí z jakékoli zmìny, ať už souvisí

s novými smlouvami EU, s dalšími koly rozšíøení

nebo s dohodami o svìtovém obchodu. Odmítnutí

Smlouvy o Ústavì pro Evropu vytvoøilo mrak nejistoty

ležící na její budoucnosti. Pøedevším tyto ekonomické

a institucionální problémy snížily legitimitu Unie pro

znaènou èást evropské veøejnosti.

Centre for European Reform

1. Nové èlenské zemì EU jako vzor pro staré?

Vstupu Èeské republiky do Evropské unie pøedchá-
zelo vyslovování èetných obav ze ztráty konkuren-
ceschopnosti èeské ekonomiky v ekonomice evrop-
ské a svìtové. Èeská republika se øadila v sociologic-
kých prùzkumech mezi kandidátské zemì s nejvìtší
pøevahou negativních oèekávání nad oèekáváními
pozitivními, respondenti z ní patøili k nejpesimistiè-
tìjším, pokud nebyli nejvìtšími pesimisty ze všech.

Negativní oèekávání byla spojována pøedevším
s oslabováním suverenity èeského státu v oblasti
tvorby pravidel pro podnikové subjekty, jmenovitì
s implementací smìrnic a nìkterých dalších aktù ES
do èeských zákonù v prùbìhu pøíprav na èlenství a

s poèátkem platnosti primárního i sekundárního prá-
va ES v okamžiku vstupu.

Podnikatelské subjekty pùsobící na území Èeské
republiky argumentovaly, že zmìna právního rámce
jim pøinese vysoké zvýšení nákladù, jemuž nebudou
schopny èelit. Obavy byly vyjadøovány zejména
v souvislosti s potenciálním rùstem nákladù spoje-
ných s vyšším stupnìm ochrany vlastnických práv,
hospodáøské soutìže a slabší smluvní strany v EU,
než jaká panovala v období ekonomické transforma-
ce v ÈR – pøedevším vyšším stupnìm ochrany mino-
ritních akcionáøù, zamìstnancù, spotøebitelù, vìøite-
lù, klientù bank, pojišťoven, ale i vyšším stupnìm
ochrany životního prostøedí.

Argumentace byla vedena v duchu dokazování
nezralosti èeské ekonomiky k pøevzetí pøísnìjších
a nároènìjších norem chování podnikové sféry a pot-
øebnosti zachování institucionálního provizória eko-
nomické transformace na delší dobu. Nechybìly v ní
hlasy o potenciálnì vysokém rùstu cen v souvislosti
s pøejímáním institucionálního rámce EU, o poten-
ciálnì vysokém rùstu míry nezamìstnanosti a o po-
tenciálním dominovém efektu bankrotù èeských
podnikù.

Po dvou letech od vstupu ÈR do EU se ukazuje,
že negativní èi dokonce katastrofická oèekávání, ať
již skuteèná, nebo jen pøedstíraná, se nenaplnila.
Vstup s sebou nepøinesl jen náklady, které podnika-
telské subjekty zdùrazòovaly, ale i významné pøíno-
sy ve formì úspor transakèních nákladù z titulu sjed-
nocení pravidel pro chování podnikové sféry a z titu-
lu „vyèištìní“ prostøedí, v nìmž se podnikatelská ak-
tivita v Èeské republice uskuteèòuje, nahrazení insti-
tucionálního provizoria ekonomické transformace
ustálenými normami chování.

1 Článek byl zpracován v rámci grantového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 1J 032/05-DP1 „Fenomén dobývání renty zájmo-
vými skupinami v ČR a jeho vliv na stav veřejných financí“ a grantového projektu Grantové agentury ČR č. 402/06/0255 „Institucionální rá-
mec Evropské unie a jeho vliv na konkurenceschopnost ekonomik členských zemí“.

1 Článek byl zpracován v rámci grantového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 1J 032/05-DP1 „Fenomén dobývání renty zájmo-
vými skupinami v ČR a jeho vliv na stav veřejných financí“ a grantového projektu Grantové agentury ČR č. 402/06/0255 „Institucionální rá-
mec Evropské unie a jeho vliv na konkurenceschopnost ekonomik členských zemí“.
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Pøíprava na vstup a vstup sám pùsobily v roli
vnìjší politické kotvy. Potvrdila se platnost výroku
uvedeného v souvislosti s hodnocením stavu tranzi-
tivních ekonomik po deseti letech od poèátku ekono-
mické transformace Mezinárodním mìnovým fon-
dem: „Vybudování efektivní institucionální a legisla-

tivní struktury na podporu trhu a soukromé aktivity je

klíèová vìc pro koneèný úspìch transformace. Je

ovšem nesmírnì nároèné a musí být komplexní. Zku-

šenost kandidátských zemí jednoznaènì dokazuje, že

k vybudování institucionálního rámce mùže význam-

nì pøispìt vnìjší politická kotva.“2

V každém pøípadì taková kotva mùže vybudová-
ní institucionálního rámce urychlit. Posun institucio-
nálního rámce na kvalitu všeobecnì uznávanou
mùže probíhat buï spontánnì vnitøními silami ná-
rodního státu a pak lze pøedpokládat, že bude trvat
velmi dlouho, protože ho budou zpomalovat pozná-
vací, informaèní a implementaèní procesy a také (a
možná zejména) zájmy na zachování rámce existují-
cího, nebo mùže posun institucionálního rámce pro-
bíhat s využitím „institucionálního xeroxu“, což je
podstatnì rychlejší.

Prosperita èeské ekonomiky nedoznala žádné
zvláštní úhony, nýbrž naopak. Institucionální kon-
vergence vedla ke konvergenci reálné. Vstup ÈR do
EU umocnil její pøirozené výhody: zajímavou geogra-
fickou polohu ve støedu Evropy a v sousedství ekono-
micky vyspìlých zemí, nabídku kvalifikované a sou-
èasnì relativnì levné pracovní síly, relativnì kvalitní
tradièní i moderní infrastrukturu, politickou, ekono-
mickou a sociální stabilitu. Pøidal k nim velikost trhu
a zásadní shodnost pravidel chování.

Laťka pro dosahování konkurenceschopnosti se
posunula smìrem vzhùru. Ubylo možností konkuro-
vat podnikatelskými aktivitami založenými pouze na
výhodì nízké ceny práce i aktivitami provázenými
poškozováním práv vlastníkù, zamìstnancù èi spot-
øebitelù, aktivitami provázejícími poškozování život-
ního prostøedí. Podnikatelské subjekty byly zbaveny
mnoha možností, které jsou sice v rozvojovém svìtì
pøi konkurenèních støetech bìžné, ale ve svìtì zemí

rozvinutých jsou považovány za problematické a
v Evropské unii jsou zakázané.

Posun laťky pro dosahování konkurenceschop-
nosti smìrem vzhùru sice postihl nìkteré podnikatel-
ské subjekty a donutil je pøizpùsobit se, nebo opustit
trh. Pokud jde o èeskou ekonomiku jako celek, insti-
tucionální xerox jí jednoznaènì prospìl. Kombinace
institucionálního rámce EU a existujících kompara-
tivních výhod se odrazila v masivním pøílivu pøímých
zahranièních investic, ve zmìnì jejich struktury ve
prospìch posílení investic majících dlouhodobìjší
charakter, v urychlení ekonomického rùstu, v posilo-
vání kurzu koruny vùèi americkému dolaru i vùèi
euru, v rùstu mezd. Nenaplnily se prognózy rychlého
rùstu cen, nenaplnily se prognózy dominového efek-
tu úpadkù ani prognózy rychlého rùstu nezamìstna-
nosti. Podíl obyvatelstva ohroženého chudobou zù-
stává v Èeské republice i nadále na nejnižší úrovni ze
všech èlenských státù Evropské unie. Není pochyb
o tom, že vstup Èeské republiky do Evropské unie po-
sílil její postavení v evropské a svìtové ekonomice,
posílil její konkurenceschopnost. Umocnil její pøed-
nosti, mezi nìž patøí v souèasné dobì zejména vý-
hodná geografická poloha v centru Evropy, dlouhole-
tá historie prùmyslovì vyspìlé zemì, kvalifikovaná
a relativnì levná pracovní síla, solidní tradièní i tech-
nologická infrastruktura, politická i ekonomická sta-
bilita, sociální konsensus.

Sama Evropská unie klade na konkurenceschop-
nost èím dál tím vìtší dùraz. Vyhlásila nesmírnì am-
biciózní cíl stát se nejkonkurenceschopnìjším a nej-
dynamiètìjším hospodáøským prostorem globalizo-
vaného svìta. Za úèelem splnìní tohoto cíle mìní po-
stupnì institucionální rámec svého fungování, mìní
své etické hodnoty, svou legislativu, své vztahy k jed-
notlivým èlenským státùm.

Na první pohled se zdá, že trend zamìøený na po-
sílení konkurenceschopnosti Evropské unie by mìl
pøinést Èeské republice jako jednomu z jejích èlen-
ských státù jednoznaèný prospìch. Jestliže pøevzetí
stávajícího institucionálního rámce Evropské unie
pøineslo èeské ekonomice rùst prosperity, pak by jí
systematická orientace EU na rùst konkurenceschop- �

2 World Economic Outlook. Focus on Transition Economies. International Monetary Fund, September–October 2000, Washington, D. C.2 World Economic Outlook. Focus on Transition Economies. International Monetary Fund, September–October 2000, Washington, D. C.
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nosti mìla pøinést – za jinak stejných podmínek –
prospìch ještì vìtší.

Na druhý pohled je vše daleko složitìjší. Zásadní
otázkou je, kterým smìrem se bude Evropská unie
ubírat na svých cestách za posílením konkurences-
chopnosti. Zjednodušenì øeèeno, zda bude laťku pro
dosahování konkurenceschopnosti posouvat smì-
rem vzhùru, nebo smìrem dolù. Zda bude svou kon-
kurenceschopnost stavìt na rozvoji vzdìlání a tech-
nickém rozvoji, nebo na likvidaci zákonné ochrany
pracovní síly. Zda bude i nadále chránit hospodáø-
skou soutìž, nebo zda podlehne tlaku poskytovat
zvláštní podmínky nìkterým jejím úèastníkùm. Zda
bude zpøísòovat, nebo zmíròovat normy pro ochranu
životního prostøedí. Zda pøenese zdanìní ze zamìst-
navatelù na zamìstnance a spotøebitele. Zda se ne-
chá, nebo nenechá pøimìt ve jménu posílení konku-
renceschopnosti k oslabení postavení zamìstnance
ve prospìch zamìstnavatele a k opuštìní svého para-
digmatu sociálnì tržní ekonomiky. Zda bude více as-
pirovat na tvorbu pravidel hry pro chování ekonomic-
kých subjektù, nebo zda se stane agentem nìkterých
zájmových skupin. Zda najde sílu zjednodušovat pra-
vidla, nebo podlehne pokušení je èinit èím dál tím
složitìjší.

Autory podstatné èásti studií, které dokazují, že
Evropská unie zaostává ve své konkurenceschopnos-
ti pøedevším za Spojenými státy, že není schopna èe-
lit výzvám globalizace, že neprovede-li nezbytné re-
formy, bude zaostávat èím dál tím více, je nominálnì
nebo reálnì podniková sféra. Není náhodou, že se
mezi doporuèeními tìchto studií jedno systematicky
opakuje. Je jím doporuèení, aby si Evropská unie vza-
la pøíklad z nových èlenských zemí a jejich ochoty
k reformám. Mike Rake, èelný pøedstavitel nadnárod-
ní spoleènosti KPMG, která je sponzorem aktivit Cen-
tra pro evropskou reformu, nedávno napsal:

„Je èím dál tím víc zøejmé, že reforma je nezbytná

nejen kvùli dokonèení jednotného trhu. Musí také

umožnit evropským podnikatelùm, aby mohli èelit

výzvám globalizace, aniž by mìli svázané ruce. Jedi-

nou možnou odpovìdí na vznik nových ekonomic-

kých velmocí je vytvoøit takové vnitøní prostøedí, ve

kterém mohou podniky reagovat na zmìnu flexibilnì

a rychle. Nic ale není ztraceno. V poloèase Lisabonské

strategie Evropská komise uznala, že podmínkou do-

sažení vìtších sociálních a ekologických ambicí je sta-

novení a realizace užšího cíle podpory rùstu a tvorby

pracovních míst.

Je na jednotlivých vládách èlenských státù, aby

novou strategii uèinily realitou. Nìkteré velké èlenské

zemì by se mohly pouèit z entuziastického pøístupu

nových èlenských státù.“

Vnucuje se otázka. Pouèit z èeho? Jestliže pøevze-
tí institucionálního rámce EU posílilo postavení no-
vých èlenských zemí v evropské ekonomice a zvýšilo
jejich prosperitu, má smysl tento institucionální rá-
mec mìnit ve smyslu návratu k pøechodnému institu-
cionálnímu rámci ekonomické transformace a uèinit
z nìj rámec trvalý a platný pro celou EU? Je smyslupl-
né vracet se k filosofii konkurenceschopnosti založe-
né na levné pracovní síle, na minimalizaci mzdových
i nemzdových nákladù na pracovní sílu a nízké míøe
ochrany zamìstnancù? Mìly by se ve jménu konku-
renceschopnosti snížit standardy ochrany spotøebite-
lù, vìøitelù, akcionáøù? Napomohla by rùstu konku-
renceschopnosti EU aplikace zkušeností bývalých
tranzitivních a nyní nových èlenských zemí s penzij-
ními reformami?

Podívejme se nyní na strategii posílení konkuren-
ceschopnosti Evropské unie a na její promìny v èase
podrobnìji.

2. Lisabonská strategie 2000:
konkurenceschopnost, trvale udržitelný rozvoj,
sociální soudržnost

„Evropská unie se stane do roku 2010 nejkonkuren-

ceschopnìjším a nejdynamiètìjším, na znalostech za-

loženým hospodáøským prostorem svìta…, prosto-

rem, který je s to dosahovat trvalého hospodáøského

rùstu, prostorem s poèetnìjšími a lepšími pracovními

místy a vìtší soudržností.“

Evropská rada, bøezen 2000

V bøeznu 2000 se sešla v Lisabonu Evropská rada.
Pøedstavitelé EU zde vyhlásili cíl promìnit do roku
2010 Evropskou unii v nejkonkurenceschopnìjší
ekonomiku svìta. Ekonomiku znalostnì orientova-
nou, schopnou dosahovat udržitelného rùstu, nabí-
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zející více kvalitních pracovních míst a umožòující
dosahovat sociálního konsensu. V Lisabonu došlo
k oficiálnímu propojení tøí dosud samostatných stra-
tegií nazvaných podle místa svého vzniku jako lu-
cemburský proces zamìøený na politiku zamìstna-
nosti, cardiffský proces zamìøený na strukturální po-
litiku a kolínský proces orientovaný na makroekono-
mický dialog s hospodáøskými a sociálními partnery.
Lisabonská strategie si vytkla za cíl zvýšit prùmìrnou
míru ekonomického rùstu do roku 2010 na 3 % a vy-
tvoøit dodateèných 20 milionù pracovních míst, což
by pøedstavovalo zvýšení míry zamìstnanosti na 70
%.

Ke splnìní základního cíle – stát se nejkonkuren-
ceschopnìjším hospodáøským prostorem svìta – vy-
tyèilo zasedání Evropské rady v Lisabonu osm parci-
álních cílù:
1. informaèní spoleènost pro všechny,
2. vytvoøení evropského výzkumného prostoru,
3. odstranìní pøekážek pro podnikání, zejména pro

malé a støední podniky,
4. ekonomická reforma spojená s dokonèováním

vnitøního trhu,
5. vytvoøení integrovaných finanèních trhù,
6. lepší koordinace makroekonomických politik,
7. aktivní politika zamìstnanosti,
8. modernizace evropského sociálního modelu.

O rok pozdìji, v bøeznu 2001 pøibyl k uvedeným
osmi cílùm cíl devátý: udržitelný rozvoj a kvalita ži-
vota.

Všechny uvedené cíle jsou velmi ambiciózní.
Mìlo jich být dosaženo celou øadou metod poèínaje
evropskou legislativou pøes monitorování plnìní
v jednotlivých èlenských státech Unie až po metodu
otevøené koordinace politik.

Lisabonská strategie má svùj èasový harmono-
gram stanovený Evropskou komisí:

2001

• Registrace a vyhodnocení státní pomoci
• Strategie zjednodušení regulace

2002

• Nový regulaèní rámec pro veøejné zakázky
• Nový regulaèní rámec pro elektronický obchod
• Národní akèní plán proti vylouèení a chudobì
• Vyhodnocení sociálních politik

2003

• Jednotný trh rizikového kapitálu
• Nový regulaèní rámec pro telekomunikace
• Vìtší otevøení trhu elektrické energie pro podni-

kovou sféru
• Šestý rámcový program výzkumu a vývoje
• Liberalizace trhu transevropské železnièní ná-

kladní dopravy

2004

• Jednotný Evropský vzdušný prostor
• Další otevøení trhu plynu – pro podnikovou sféru
• Regulaèní rámec pro zdanìní úspor
• Regulaèní rámec pro zdaòování energií

2005

• Jednotný trh pro všechny finanèní služby
• Otevøení trhù elektøiny pro spotøebitele
• Start Evropského systému obchodování emisemi

CO2

2006

• Druhá fáze otevírání trhu poštovních služeb

2008

• Liberalizace trhu veškeré mezinárodní železniè-
ní nákladní dopravy

2009

• Nová, resp. koneèná fáze otevøení trhu poštov-
ních služeb
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Lisabonskou strategii 2000 mùžeme ještì vnímat
jako pokraèování v evropské tradici sociální tržní
ekonomiky v období globalizace. Reflektuje existující
problémy a usiluje o souèasné naplnìní cílù ekono-
mických, sociálních i ekologických. Snaží se na jedné
stranì o liberalizaci a otevírání trhù, na druhé stranì
o zachování a posílení sociální soudržnosti a o zacho-
vání a oèistu životního prostøedí. Usiluje o zachování
rovnováhy mezi zájmy zamìstnavatelù a zamìstnan-
cù, práce a kapitálu i o zachování rovnováhy mezi
èlovìkem a pøírodou. Nicménì se ukazuje, že plnit
souèasnì celou triádu cílù nebude snadné. Mezi tøe-
mi cíli – konkurenceschopnost, trvale udržitelný roz-
voj a sociální soudržnost – panují, alespoò krátkodo-
bì, spíše vztahy vzájemné rivality než vztahy kom-
plementarity.

Prakticky od svého vzniku se stala Lisabonská
strategie pøedmìtem kritiky. Její odpùrci poukazovali
na nereálnost vytyèených cílù, na jejich vzájemnou
nesluèitelnost, na nesmyslnost cíle založeného
v prvé øadì na snaze pøedstihnout Spojené státy. Stra-
tegie formulovaná jako snaha stát se nejkonkuren-
ceschopnìjším hospodáøským prostorem svìta byla –
nikoli neprávem – srovnávána se strategií vyhlášenou
v 60. letech 20. století Sovìtským svazem: dohnat
a pøedehnat nejvyspìlejší kapitalistické státy svìta.
Tedy strategií, která nikdy nedošla svého naplnìní.

V bøeznu 2003 bylo publikováno velmi kritické
hodnocení plnìní Lisabonské strategie Svìtovým
ekonomickým fórem. Autoøi studie použili pro hod-
nocení data a metodologii Zprávy o globální konku-
renceschopnosti, pøedevším pak té její èásti, která je
založena na výpovìdích expertù o konkurenceschop-
nosti pøíslušných národních ekonomik. (Experty jsou
vìtšinou pøedstavitelé vyššího managementu v dané
zemi a jejich úkolem je hodnotit jednotlivé aspekty
konkurenceschopnosti pomocí sedmistupòové škály
možností. Je nezbytné upozornit na to, že použité
údaje mají jen omezenou vypovídací schopnost. Jed-
ná se o tzv. mìkká data, nikoli o data statistická. Je-
jich vìrohodnost mùže být zkreslena kredibilitou in-
formací, které mají respondenti k dispozici, morál-
ním profilem respondentù samotných, jejich osobní-
mi zájmy a postoji a celou øadou dalších faktorù.
V neposlední øadì pak je zøejmì dùležité, že pro úèe-

ly hodnocení Lisabonské strategie nebyly do souboru
otázek pøidány žádné další, specifické otázky.)

Autoøi studie uspoøádali výpovìdi respondentù
tak, aby mohli pro každou ze zkoumaných ekonomik
èlenských a kandidátských zemí EU vytvoøit oktagon
celkového hodnocení a jednotlivé oktagony porovnat
mezi sebou navzájem a s oktagonem Spojených státù
a tìch èlenských zemí OECD, které nejsou èleny ani
kandidáty èlenství v EU.

Hranami oktagonù byly indikátory kvality v ná-
sledujících oblastech:
• informaèní spoleènost,
• inovace, výzkum a vývoj,
• liberalizace, završení jednotného trhu, státní po-

moc,
• síťová odvìtví, telekomunikace, veøejné služby

a doprava,
• efektivní a integrované finanèní služby,
• podnikatelské klima, podmínky pro start nových

podnikù, bøímì regulace,
• sociální inkluze, celoživotní uèení, modernizace

sociální péèe,
• udržitelný rozvoj, ochrana životního prostøedí,

zmìny klimatu.
Výsledky, k nimž autoøi studie dospìli, nejsou

pøíliš pøekvapivé, vezmeme-li v úvahu složení týmù
respondentù a charakter jim položených otázek. Lze
je shrnout do ètyø následujících bodù:
1. Èlenské zemì EU jsou v prùmìru hodnoceny

hùøe než USA a ty zemì OECD, které nejsou èle-
ny EU ve všech dimenzích Lisabonské strategie
s výjimkou „sociální inkluze“.

2. Finsko je jedinou zemí, která se pøibližuje v hod-
notách všech indikátorù Spojeným státùm. Dru-
hé nejlepší souhrnné hodnocení získalo Nizo-
zemsko následované Dánskem a Spojeným krá-
lovstvím. Ostatní èlenské státy Evropské unie se
pøibližují výkonnosti Spojených státù vždy pou-
ze v nìkterých aspektech. Silnými stránkami Nì-
mecka jsou napøíklad inovace, výzkum a vývoj
a udržitelný rozvoj, ale slabými stránkami libera-
lizace, finanèní služby, podnikatelské klima a ko-
neckoncù i sociální inkluze. Nejménì výkonný-
mi zemìmi ve všech dimenzích Lisabonské stra-
tegie jsou Portugalsko, Španìlsko, Itálie a Øecko.
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3. Neexistuje žádný evropský model ekonomické
politiky sdílený všemi zemìmi. Nejvìtší rozdíl
mezi USA a EU je horší kvalita podnikatelského
prostøedí.

4. Kandidátské zemì støední a východní Evropy vy-
kazují výraznì horší výsledky, než je prùmìr
zemí EU, ve všech dimenzích Lisabonské strate-
gie. To však vìtšinou neplatí pro ètyøi kandidát-
ské zemì: Èeskou republiku, Estonsko, Slovin-
sko a Maïarsko.
Závìry studie vyznìly pro Èeskou republiku rela-

tivnì pøíznivì. Èeská republika se objevila mezi tøemi
nejvýkonnìjšími kandidátskými zemìmi celkem pìt-
krát: v oblasti informaèní spoleènosti, v oblasti inova-
cí, výzkumu a vývoje, v oblasti sítových odvìtví, v ob-
lasti sociální inkluze a v oblasti udržitelného rozvoje.
V první trojce se neumístila, pokud jde o liberalizaci
(s ohledem na kvalitu hospodáøské soutìže a stále
ještì poskytovanou státní pomoc), efektivní a integ-
rované finanèní služby a prostøedí pro podnikání.

Ze studie jsou ovšem patrny (implicitnì a nìkdy
i explicitnì) hodnoty, jichž si nejen respondenti
(podnikatelé a manažeøi), ale i autoøi a koneckoncù
i Svìtové ekonomické fórum cení. Jsou to hodnoty
souèasného globalizovaného svìta: liberalizace, jed-
notný trh, jednoduchý regulaèní rámec pro podniká-
ní a finanèní služby. Tedy hodnoty spíše americké
než evropské. Sociální soudržnost a udržitelnost roz-
voje jako hodnoty evropské jsou z hlediska hodnoti-
telù èímsi navíc, nìèím nepøíliš vítaným a nìkdy
i pøekážejícím. Ostatnì to v závìru øíkají pomìrnì
pøímo, byť dost opatrnì: „Zdá se, že pro rùst má vìtší

význam dobré umístìní zemì, pokud jde o dimenzi

tržního a podnikatelského klimatu. Ostatní dimenze

jsou ménì významné. Je navíc zcela možné, že regula-

ce trhu práce a flexibilita nad rámec sociální inkluze

zahrnuté v Lisabonské strategii, stejnì tak jako pro-

rùstovì a prozamìstnanostnì orientované danì a ve-

øejné výdaje jsou dùležitými determinantami rùstu.

Tyto aspekty zjevnì v Lisabonské strategii chybí

a mohlo by se ukázat, že se jedná o vážné pøekážky

dosahování udržitelného ekonomického rùstu.“

Hodnocení mající na sobì peèeť tak významné
instituce, jako je Svìtové ekonomické fórum, má sílu
pùsobit na hodnocené. Pùsobí na nì ve smìru posu-

nu od evropské sociálnì tržní ekonomiky k ekonomi-
ce bez jakýchkoli pøívlastkù.

3. Lisabonská strategie 2005: rùst

a zamìstnanost

„Stávající èlenské státy se skuteènì mohou mnohému

nauèit od nových èlenských zemí, které pøi pøechodu

k tržnímu hospodáøství prošly obtížnými ekonomic-

kými reformami. Jejich zkušenosti, napøíklad s refor-

mou penzijních systémù, by mìly být v rámci Lisa-

bonské strategie využity.“

Wim Kok, listopad 2004

V bøeznu 2004 se sešla ke svému pravidelnému zase-
dání Evropská rada, aby zkritizovala Lisabonskou
strategii možná ještì více než Svìtové ekonomické
fórum. Konstatovala, že sice existuje nepopiratelný
pokrok pøi naplòování Lisabonské strategie v øadì
oblastí, nicménì celková úroveò její realizace je ne-
dostateèná. Evropská rada se pozastavila zejména
nad skuteèností, že zatímco ekonomický rùst zemí
EU dosahoval v druhé polovinì devadesátých let
2,7 %, v letech 2000–2002 poklesl na pouhých 1,6 %.

Hodnocení Evropské rady bylo pomìrnì detailní.
Uvádí se v nìm, že od roku 1999 bylo vytvoøeno více
než 6 mil. nových pracovních míst, na trzích teleko-
munikací, železnièní dopravy zboží, poštovních slu-
žeb, elektrické energie a plynu byla posílena hospo-
dáøská soutìž, bylo dosaženo vysoké míry pøipojení
podnikù, institucí veøejné správy, škol i domácností
k internetu, zaèal se vytváøet Evropský výzkumný
prostor. Na druhé stranì ovšem nedošlo k rùstu HDP
na obyvatele a pøiblížení se úrovni USA. Zamìstna-
nost a produktivita práce pøispívají podle hodnocení
Evropské rady z roku 2004 málo k hospodáøskému
rùstu. Nedostateèný je též pøínos informaèních a tele-
komunikaèních technologií. Soukromé investice do
lidského kapitálu jsou v porovnání s Japonskem
a USA tøikrát až pìtkrát menší. Stabilní makroekono-
mické prostøedí je ohrožováno expanzivní rozpoèto-
vou politikou. Potenciálu vnitøního trhu není dosta-
teènì využíváno, integrace trhu s výrobky se zpoma-
lila.
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V bøeznu 2004 Evropská rada ustanovila Expertní
skupinu na vysoké úrovni pro revizi Lisabonské stra-
tegie vedenou bývalým nizozemským ministerským
pøedsedou Wimem Kokem. Jejím úkolem bylo vypra-
covat zprávu o stavu Lisabonské strategie a pøedložit
doporuèení, jak zlepšit její fungování. V listopadu
2004 byla prezentována práce expertní skupiny jako
„Kokova zpráva“. Ta konstatovala, že došlo pouze
k malému pokroku, že v dané podobì je Lisabonská
strategie nerealizovatelná a doporuèila opustit nere-
álné cíle a soustøedit se pouze na hospodáøský rùst
a zamìstnanost. Podle Wima Koka je „realizace Lisa-

bonské strategie v souèasné dobì ještì naléhavìjší než

døíve, protože rùstová mezera mezi Severní Amerikou

a Asií na jedné stranì a Evropou na stranì druhé se

prohlubuje a Evropa musí souèasnì èelit problému

nízkého populaèního rùstu a stárnutí obyvatelstva.

Èas rychle bìží a pocit sebejistoty není na místì. Potøe-

bujeme zlepšit implementaci, abychom se vyrovnali

se ztrátou èasu.“ Kok zdùraznil, že Evropa potøebuje
zlepšit svoji produktivitu a zamìstnat více lidí. Pøed-
ložil souèasnì seznam žádoucích opatøení.

Na poèátku února roku 2005 oslovil prezident Ev-
ropské komise José Manuel Barroso svým návrhem
na revizi Lisabonské strategie jarní zasedání Evrop-
ské rady. Jeho zpráva nesla titulek Working together

for growth and jobs a podtitulek A new start for the

Lisbon Strategy. Zpráva zaèínala velmi emotivnì, slo-
žením holdu Evropì a Evropské unii:

„Pomyslete na to, jaká by Evropa mohla být. Po-

myslete na vnitøní sílu naší rozšíøené Unie. Pomyslete

na její skrytý potenciál vytváøet prosperitu a nabízet

pøíležitost a spravedlnost všem svým obèanùm. Evro-

pa se mùže stát majákem ekonomického, sociálního

a environmentálního pokroku pro zbytek svìta… Ev-

ropané mají všechny dùvody k pozitivnímu hodnoce-

ní našeho ekonomického potenciálu. Úspìchy druhé

poloviny dvacátého století nám zanechaly bohaté dì-

dictví. Po pùl století míru máme jednu z nejvyspìlej-

ších ekonomik svìta v jedineèné politické Unii stabil-

ních a demokratických èlenských státù. Tato Unie vy-

tvoøila jednotný trh podepøený jednotnou mìnou, kte-

rá konsoliduje ekonomickou stabilitu a prohlubuje

potenciál ekonomické integrace. Vytvoøili jsme jedi-

neèný participativní sociální model. Naše vzdìlávací

standardy jsou vysoké a vìdecká báze je historicky

dobøe rozvinutá. Evropa je domovem dynamických

a inovativních spoleèností s obrovskou konkurenèní

silou. Uèinili jsme vìtší pokrok smìrem k udržitelné-

mu rozvoji než kterýkoli jiný region svìta.“

Nicménì v období, kdy všechny státy a všechny
regiony svìta soutìží o maximální konkurenceschop-
nost, již podle Barrosa nic z toho, co pøineslo Evropì
její jedineènost, nestaèí. Nestaèí ani Lisabonská stra-
tegie ve své pùvodní podobì z roku 2000, která si vy-
tyèila tøi cíle stejného významu: konkurenceschop-
nost, udržitelný rozvoj, sociální konsensus. Konku-
renceschopnost se musí stát cílem prvoøadého vý-
znamu. Je podmínkou dosahování dalších dvou cílù:
udržitelnosti rozvoje a sociálního konsensu. Primár-
ní je dosáhnout rùstu:

„Obnovení ekonomického rùstu je životnì dùleži-

té pro naši prosperitu. Mùže nám vrátit plnou zamìst-

nanost a je základem sociální spravedlnosti a pøíleži-

tosti pro všechny. Je rovnìž životnì dùležité pro posta-

vení Evropy ve svìtì a pro schopnost Evropy mobilizo-

vat zdroje a èelit rùzným globálním výzvám.“

Barrosova výzva k naplòování nové Lisabonské
strategie je postavena na tøech pøedpokladech, které
je tøeba uèinit skuteèností:
1. Evropa se stává atraktivnìjším místem pro inves-

tice a práci.
2. Znalosti a inovace jsou tlukoucím srdcem ekono-

mického rùstu.
3. Zavádíme takové politiky, které umožní našim

podnikùm vytváøet více pracovních míst a smìøo-
vat k pracovním místùm vyšší kvality.
Aby se Evropa mohla stát atraktivnìjším místem

pro investice a práci, je podle Barrosa v prvé øadì ne-
zbytné
• rozšíøit a prohloubit vnitøní trh,
• zlepšit systém evropské regulace a regulace na

úrovni národních státù,
• posílit otevøenost evropských i mimoevropských

trhù a jejich orientaci na konkurenceschopnost,
• rozšíøit a zlepšit evropskou infrastrukturu.

Volání po zmìnách je velmi emotivní a k nejèas-
tìji používaným slovùm patøí slovo musíme: „Musí-

me rozšíøit a prohloubit vnitøní trh. Èlenské státy

musí zlepšit implementaci existující legislativy EU.
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V øadì èlenských státù jsou klíèové trhy otevøeny pou-

ze na papíøe i poté, kdy dávno prošly termíny, které se

tyto státy zavázaly dodržet… Musíme vìnovat zvlášt-

ní pozornost klíèovým reformám nezbytným pro do-

konèení jednotného trhu… Musíme zlepšit regulator-

ní prostøedí… Musíme aplikovat proaktivnì pravidla

hospodáøské soutìže a provádìt odvìtvový screening

bariér soutìže.“

Aby se znalosti a inovace mohly stát „tlukoucím
srdcem“ evropského ekonomického rùstu, je podle
Barrosa nutné
• zvýšit a zlepšit investice do výzkumu a vývoje,
• usnadnit inovace, posílit význam ICT a udržitel-

ného rozvoje,
• pøispìt k vytvoøení silné evropské prùmyslové

základny.
I v souvislosti s voláním po posílení invenèního

a inovaèního rozvoje evropské ekonomiky používá
Barroso èasto slovo muset:

„Veøejné autority na všech úrovních v èlenských

státech musí vyvíjet èinnost na podporu inovací, musí

naši vizi znalostní spoleènosti promìnit ve skuteè-

nost… Veøejný i soukromý sektor musí vydávat na vý-

zkum a vývoj více prostøedkù… Èlenské státy, regio-

nální instituce i další veøejné instituce musí vìnovat

více péèe podpoøe výzkumu a inovací pøedevším pod-

porou malého a støedního podnikání… Unie musí za-

jistit, aby její univerzity byly schopny soutìžit s nejlep-

šími univerzitami svìta… Komise a èlenské státy

musí postoupit ve své podpoøe ekoinovací.“

Vytvoøení více a lepších pracovních míst je podle
Barrosa podmínìno tím, že
• více lidí bude pøilákáno do pracovního procesu

a systémy sociální ochrany budou modernizová-
ny,

• zlepší se adaptabilita pracovníkù a podnikù a fle-
xibilita pracovních trhù,

• spoleènost bude více investovat do lidského kapi-
tálu prostøednictvím lepšího vzdìlání a znalostí.
Dùraz na sloveso muset je u cíle vytvoøení více

a lepších pracovních míst ještì vìtší než v pøedcho-
zích dvou pøípadech:

„Èlenské státy a sociální partneøi musí vyvinout

více úsilí ve smìru zvýšení úrovnì zamìstnanosti pøe-

devším uskuteèòováním politik aktivní zamìstna-

nosti, které pomohou lidem získat práci a setrvat

v pracovním procesu, uskuteèòováním politik aktiv-

ního stárnutí, které odradí lidi od pøedèasného odcho-

du do dùchodu, a modernizací systémù sociální

ochrany… Èlenské státy a sociální partneøi musí zlep-

šit adaptabilitu pracovní síly a businessu, stejnì tak

jako flexibilitu pracovních trhù.“

Zásadní zmìnu požadoval ve svém vystoupení
pøedseda Evropské komise rovnìž v øízení Lisabon-
ské strategie: vyjasnìní práv a povinností Evropské
unie a jejích èlenských státù, odstranìní èetných by-
rokratických procedur, vytvoøení akèního programu,
vznik integrovaného pøístupu k otázkám doporuèení
v oblasti hospodáøské politiky a politiky zamìstna-
nosti a jmenování pana nebo paní Lisabon, tedy
osobnosti odpovìdné na úrovni vlád jednotlivých
èlenských státù za implementaci Lisabonské strate-
gie.

4. Integrovaná smìrnice pro rùst

a zamìstnanost: úkoly adresované èlenským

státùm EU

V bøeznu 2005 vydala Komise Evropských spoleèen-
ství Integrovanou smìrnici pro rùst a zamìstnanost
pro období 2005–2008. V úvodním memorandu
Smìrnice vysvìtluje dùvody nové orientace Lisabon-
ské strategie a dokumentuje potøebu zmìny na statis-
tických datech. Uvádí souvislosti mezi nízkým eko-
nomickým rùstem v zemích Evropské unie od poèát-
ku vzniku Lisabonské strategie, tedy od roku 2000,
a celosvìtovým vývojem (neuspokojivý vývoj globál-
ní ekonomiky, problémy na svìtových kapitálových
trzích, pokles dùvìry investorù v nové technologie,
pokles svìtového obchodu v roce 2001, úèetní skan-
dály, geopolitická nejistota, která se objevila po tero-
ristických útocích, válka v Iráku). Všechny tyto sou-
vislosti ovlivnily dùvìru podnikatelù i spotøebitelù
a oslabily domácí poptávku. Výsledkem bylo, že
v øadì èlenských státù EU ekonomický rùst zùstal
pod úrovní 1 % roènì. Avšak aèkoliv od druhé polovi-
ny roku 2003 dochází postupnì k oživení svìtové
ekonomiky, oživení evropské ekonomiky je slabší,
jakoby váhavé. Míra zamìstnanosti zùstává podle In-
tegrované smìrnice pomìrnì nízká a rùst produktivi- �
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ty nevýrazný. Splnìní cíle stát se v roce 2010 nejkon-
kurenceschopnìjším regionem svìta je ohroženo.

Memorandum øíká, že ve støednìdobém horizon-
tu je koncentrace na rùst a zamìstnanost zcela ne-
zbytná, pokud si Evropská unie chce zachovat, resp.
zvýšit souèasnou životní úroveò pøi respektování
principu udržitelného rozvoje. Dlouhodobì je kon-
centrace na rùst a zamìstnanost ještì dùležitìjší, ne-
boť je nutno pøipravit se na dva základní trendy. Prv-
ním z nich je stárnutí evropského obyvatelstva, které
nepøíznivì ovlivní potenciální míru rùstu (integrova-
ná smìrnice odhaduje, že vlivem stárnutí obyvatel-
stva by mohlo dojít v roce 2040 k jejímu stlaèení pod
1 % roènì). Druhým trendem je globalizace, která
vede k integraci nových zemí do mezinárodního eko-
nomického systému: Evropa musí èelit výzvám, které
vznikají v dùsledku otevírání se rychle rostoucím tr-
hùm v Asii – zejména v Èínì a Indii. Souèasnì se musí
vypoøádat s výslednou novou mezinárodní dìlbou
práce, pøi níž se Èína zaèíná specializovat na produk-
ci zboží a služeb s vysokou pøidanou hodnotou a In-
die se stává globálním prostorem pro delokalizaci.
Kromì tìchto dvou základních trendù – hrozeb pro
evropskou konkurenceschopnost – jsou tu i hrozby
další – rostoucí vzácnost zdrojù, cenová volatilita,
ztráta biodiverzity a další problémy.

Integrovaná smìrnice sdružuje nìkdejší Smìrni-
ci pro hospodáøskou politiku a Smìrnici pro politiku
zamìstnanosti a obsahuje celkem 23 dílèích smìrnic
obsahujících pomìrnì podrobná doporuèení v oblas-
ti makroekonomické, mikroekonomické a v oblasti
zamìstnanosti.

Doporuèení v oblasti makroekonomické se týkají

1. zajištìní ekonomické stability
Èlenské státy by mìly udržet své støednìdobé
rozpoètové cíle „nad“ ekonomickým cyklem
a pokud nebylo pøíslušného cíle dosaženo, mìly
by pøijmout nezbytná korigující opatøení v soula-
du s Paktem stability a rùstu. Èlenské státy by se
mìly vyvarovat procyklických fiskálních politik.
Èlenské státy s hrozivými deficity bìžného úètu
by mìly provést korigující opatøení v podobì im-
plementace strukturálních reforem na podporu

vnìjší konkurenceschopnosti a v podobì fiskál-
ních opatøení.

2. zachování ekonomické udržitelnosti
Èlenské státy by mìly s ohledem na prognózu ná-
kladù stárnutí obyvatelstva pøistoupit k redukci
státního dluhu s cílem posílit veøejné finance, re-
formovat penzijní systémy a systémy zdravotní
péèe s cílem zajistit jejich finanèní životaschop-
nost a sociální pøimìøenost a dostupnost. Mìly
by provést opatøení ke zvýšení míry zamìstna-
nosti a nabídky práce.

3. podpory efektivní alokace zdrojù
Èlenské státy by mìly zmìnit složení veøejných
výdajù ve smìru posílení výdajù podporujících
rùst, mìly by zmìnit strukturu daní ve smìru po-
sílení potenciálu rùstu a mìly by zajistit pùsob-
nost mechanismù, které budou systematicky
hodnotit vztah mezi veøejnými výdaji a dosaho-
váním stanovených cílù.

4. podpory vìtší koherence mezi makroekonomic-
kou politikou a strukturálními politikami
Èlenské státy by mìly uskuteèòovat reformy, kte-
ré podpoøí makroekonomický rámec zvýšením
flexibility, mobility a pøizpùsobováním kapacity
v odpovìdi na výzvy globalizace, technického
rozvoje a cyklických zmìn.

5. zajištìní pøínosu mzdového vývoje k makroeko-
nomické stabilitì a rùstu
Èlenské státy by mìly podporovat takový rùst no-
minálních mezd a nákladù práce, který je konzis-
tentní s cenovou stabilitou a støednìdobými tren-
dy rùstu produktivity, pøièemž by mìly brát
v úvahu rozdíly v úrovni kvalifikace a v podmín-
kách na lokálních trzích práce.

6. dynamického a dobrého fungování EMU
Èlenské státy by mìly vìnovat zvláštní pozornost
fiskální disciplínì. Ty státy, které nedosahují do-
sud stanovených støednìdobých rozpoètových
cílù, by mìly každoroènì usilovat o snížení svých
cyklicky upravených rozpoètových deficitù mini-
málnì o 0,5 % HDP (v pøípadì pøíznivého vývoje
o vyšší podíl). Èlenské státy by mìly uskuteèòo-
vat strukturální reformy, které posílí konkuren-
ceschopnost eurozóny a její odolnost vùèi asy-
metrickým šokùm. Mìly by usilovat o to, aby vliv
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eurozóny v globálním ekonomickém systému
odpovídal její ekonomické váze.

Doporuèení v oblasti mikroekonomické zahrnují

doporuèení

7. k rozšíøení a prohloubení vnitøního trhu
Èlenské státy by mìly urychlit transpozici direk-
tiv Jednotného vnitøního trhu, dát prioritu strikt-
nìjší a lepší vynutitelnosti legislativy Jednotného
vnitøního trhu, urychlit proces integrace finanè-
ního trhu, eliminovat daòové pøekážky pøeshra-
nièních aktivit a aplikovat efektivnì pravidla EU
v oblasti veøejných zakázek.

8. k zajištìní otevøených a konkurenèních trhù
Èlenské státy by mìly považovat za své priority
odstranìní regulatorních a jiných bariér, které
škodí konkurenci v klíèových sektorech, efektiv-
ní vynutitelnost politiky hospodáøské soutìže,
selektivní screening provádìný s cílem identifi-
kovat a odstranit pøekážky hospodáøské soutìže
a vstupu na trh, redukci státní pomoci, která na-
rušuje hospodáøskou soutìž, pøesun státní po-
moci smìrem k podpoøe uskuteènìní urèitých
horizontálních cílù jako jsou výzkum a inovace
a optimalizace lidského kapitálu. Èlenské státy
by rovnìž mìly plnì implementovat dohodnutá
opatøení k otevøení síťových odvìtví hospodáøské
soutìži pøi souèasném zajištìní vysoké kvality
služeb poskytovaných ve veøejném zájmu.

9. k vytvoøení atraktivnìjšího podnikatelského
prostøedí
Èlenské státy by mìly zlepšit kvalitu svých regu-
laèních opatøení na základì systematického vy-
hodnocování jejich ekonomického, sociálního
a environmentálního dopadu vèetnì administra-
tivních nákladù s regulací spojených. Èlenské
státy by mìly vzájemnì konzultovat náklady
a pøínosy zmìn svých regulací zejména v tìch
pøípadech, kdy zmìny implikují trade-off mezi
možností dosažení rùzných cílù.

10. k podpoøe lepší podnikatelské kultury a vytvoøe-
ní stimulujícího klimatu pro malé a støední pod-
niky
Èlenské státy by mìly zlepšit pøístup podnikù

k finanèním prostøedkùm, zmìnit daòové systé-
my, posílit inovativní potenciál malých a støed-
ních podnikù a poskytovat relevantní informace
a podpùrné služby s cílem dosáhnout zvýšení
poètu malých a støedních podnikù. Kromì toho
by mìly posílit vzdìlávání a výcvik v oblasti pod-
nikatelských aktivit. Mìly by usnadnit pøevody
vlastnických práv, revidovat své zákony o kon-
kurzu a vyrovnání a zlepšit své restrukturalizaèní
postupy.

11. k rozvoji a zlepšení evropské infrastruktury a do-
konèení odsouhlasených priorit pøeshranièních
projektù
Èlenské státy by mìly rozvíjet adekvátní doprav-
ní, energetickou a ICT infrastrukturu, zejména
v pøeshranièních regionech, jako základní pod-
mínku dosažení úspìšného otevøení síťových od-
vìtví konkurenci. Kromì toho by mìly zavést
adekvátní cenové systémy v oblasti infrastruktu-
ry jako prostøedek internalizace environmentál-
ních nákladù zajišťující efektivní využívání infra-
struktury.

12. ke zvýšení a zlepšení investic do výzkumu a vý-
voje
Èlenské státy by mìly dále rozvíjet mix opatøení
na podporu výzkumu a vývoje. Je tøeba zejména,
aby spoleènosti operovaly v dostateènì konku-
renèním prostøedí, je tøeba zvýšit veøejné výdaje
na výzkum a vývoj, posílit rozvoj center excelen-
ce, lépe využívat stimulaèních opatøení, jako jsou
fiskální opatøení na podporu zvýšení soukro-
mých výdajù na výzkum a vývoj, zajištìní efek-
tivní nabídky kvalifikovaných vìdeckých pracov-
níkù a zajištìní transnacionální a mezisektorové
mobility výzkumníkù.

13. k usnadnìní inovací a rozvoji ICT
Èlenské státy by se mìly soustøedit na zlepšení
podpory inovací zejména v oblasti transferu tech-
nologií, tvorby inovaèních center a sítí spojují-
cích univerzity a podniky, na podporu transferu
znalostí prostøednictvím pøímých zahranièních
investic, vytvoøení lepšího pøístupu k financová-
ní, zlepšení ochrany duševních vlastnických
práv. �
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14. k podpoøe udržitelného využívání zdrojù a posí-
lení synergických efektù mezi ochranou životní-
ho prostøedí a rùstem
Èlenské státy by mìly považovat za prioritu inter-
nalizaci externích environmentálních nákladù
a podpoøit tak rùst efektivnosti využití energie
a rozvoj a aplikaci technologií „pøátelských“ ži-
votnímu prostøedí.

15. k podpoøe silné prùmyslové základny
Èlenské státy by se mìly soustøedit na rozvoj no-
vých technologií a trhù. To implikuje pøedevším
pøijetí závazku k vytvoøení a implementaci sdru-
žených evropských iniciativ, spolupráci veøejné-
ho a soukromého sektoru a rozvoji regionálních
nebo lokálních klastrù.

Doporuèení v oblasti zamìstnanosti obsahují

doporuèení týkající se

16. implementace politik usilujících o dosažení plné
zamìstnanosti, zlepšení kvality a rùst produktivi-
ty práce a posílení sociální a teritoriální koheze
Èlenské státy by mìly stanovit své národní cíle
v oblasti zamìstnanosti pro léta 2008 a 2010. Je-
jich politiky by mìly pøispìt k realizaci cílù EU
zvýšit míru zamìstnanosti celkovì na 70 % prá-
ceschopného obyvatelstva, u žen pak minimálnì
na 60 %, u starších obèanù (55–64 let) na 50 %.

17. podpory pøístupu k práci z hlediska životního
cyklu
Èlenské státy by mìly vytvoøit cesty zamìstna-
nosti pro mladé lidi a snížit nezamìstnanost mla-
dých, mìly by pøijmout zásadní akce k eliminaci
rozdílù v podmínkách a mzdovém ohodnocení
zamìstnanosti žen a mužù, k lepšímu sladìní
práce a života vèetnì dostupné péèe o dìti a jiné
závislé osoby, k moderním penzijním a zdravot-
ním systémùm sluèujícím požadavky finanèní
udržitelnosti a schopnosti reagovat na mìnící se
potøeby, k podpoøe participace v pracovním pro-
cesu a delšímu období setrvání v nìm (pomocí
systémù pobídek zabudovaných v penzijním sys-
tému), k podpoøe pracovních podmínek stimulu-
jících aktivní stárnutí.

18. zajištìní inkluzivních trhù práce pro ty, kdo práci
hledají, a pro handicapované lidi
Èlenské státy by mìly vytváøet aktivní a preven-
tivní opatøení na trhu práce vèetnì vèasné identi-
fikace jeho potøeb, pomoci pøi hledání práce, pos-
kytování rad a výcviku, poskytování sociálních
služeb nezbytných pro inkluzi handicapovaných
lidí do pracovního procesu a pro podporu sociál-
ní a teritoriální koheze a zmírnìní chudoby, sys-
tematického pøehodnocování daòového systému
a systému sociálních dávek s cílem dosažení sta-
vu, kdy se práce vyplácí a souèasnì je zachována
pøimìøená úroveò sociální ochrany.

19. zajištìní potøeb trhu práce
Èlenské státy by mìly zajistit, aby se potøeby trhu
práce setkávaly s adekvátní nabídkou práce, a to
zejména modernizací a posilováním institucí
trhu práce, pøedevším službami v oblasti zamìst-
nanosti, vìtší transparentností nabídky práce
a vzdìlávání na národní i evropské úrovni s cílem
posílit mobilitu práce po Evropì, lepší anticipací
potøebných znalostí a dovedností, nedostatko-
vosti a nadbyteènosti znalostí na trhu práce, øíze-
ním ekonomické migrace.

20. podpory flexibility kombinované s bezpeèností
zamìstnanosti a redukcí segmentace trhu práce
Èlenské státy by mìly pøizpùsobit legislativu
v oblasti zamìstnanosti, pøehodnotit úroveò fle-
xibility dosažitelnou smlouvami na dobu neurèi-
tou a urèitou, lepší anticipací a pozitivním øíze-
ním zmìn vèetnì ekonomické restrukturalizace,
zejména zmìn spojených s otevíráním trhù tak,
aby bylo možno minimalizovat jejich sociální ná-
klady a usnadnit adaptaci, podporou zmìny za-
mìstnaneckého statutu vèetnì výcviku, samoza-
mìstnanosti, vzniku nových živností a geografic-
ké mobility. Mìly by podporovat a rozšiøovat ino-
vativní a adaptabilní formy organizace práce.

21. zajištìní vývoje mezd a dalších nákladù práce
„pøátelského“ vùèi zamìstnanosti
Èlenské státy by mìly stimulovat vznik správné-
ho rámce pro systémy mzdového vyjednávání,
které budou plnì respektovat role sociálních
partnerù a souèasnì odrážet rozdíly v produktivi-
tì a trendy na trzích práce. Mìly by monitorovat
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a tam, kde je to vhodné, pøehodnocovat strukturu
a úroveò nemzdových nákladù práce a jejich vliv
na zamìstnanost, zejména u nízko placených
profesí a u tìch, kdo vstupují poprvé na trh práce.

22. rozšíøení a zlepšení investic do lidského kapitálu
Èlenské státy by mìly vytváøet efektivní strategie
celoživotního vzdìlávání zahrnující vhodné po-
bídkové mechanismy sdílení nákladù mezi pod-
niky, veøejnými institucemi a jednotlivci s cílem
snížit poèet žákù, kteøí opouštìjí školu pøedèas-
nì. Mìly by klást zvýšený dùraz na vzdìlání
všech stupòù a typù se zvláštním dùrazem na zís-
kání znalostí potøebných pro podnikání a celoži-
votní vzdìlávání, zejména pro jedince s nízkou
kvalifikací a pro starší obèany.

23. adaptace systémù vzdìlávání a odborné pøípravy
na požadavky nových kompetencí pracovní síly
Èlenské státy by mìly lépe identifikovat potøeby
nových odborných znalostí a dovedností požado-
vaných souèasným trhem práce. Mìly by antici-
povat vývoj tìchto potøeb v budoucnosti a v ná-
vaznosti na nìj rozšíøit nabídku vzdìlávání a od-
borného výcviku. Mìly by vytváøet institucionál-
ní rámec na podporu transparentnosti dosaže-
ných kvalifikací, jejich efektivního rozpoznávání
a ohodnocení neformálních forem vzdìlávání.
Mìly by zajistit atraktivitu, otevøenost a vysoké
standardy kvality vzdìlávání a odborné pøípravy
na zamìstnání.

5. Národní Lisabonský program ÈR
(Národní program reforem ÈR)

Na Integrovanou smìrnici pro rùst a zamìstnanost
navazují národní Lisabonské programy (zvané též
národní programy reforem). Národní Lisabonský
program ÈR (Národní program reforem ÈR) byl zpra-
cován v øíjnu 2005. Bez výhrad respektuje priority
stanovené ve zmìnìné Lisabonské strategii z roku
2005. Není priority, která by byla stanovena Integro-
vanou smìrnicí pro rùst a zamìstnanost a neodrážela
se v Národním Lisabonském programu ÈR. Je zøej-
mé, že Èeská republika je – alespoò pokud jde o Lisa-
bonskou strategii – disciplinovaný èlenský stát Ev-
ropské unie.

Makroekonomická èást Národního
Lisabonského programu ÈR zahrnuje celkem
šest prioritních opatøení:

• dodržovat principy fiskálního cílení a posilovat
støednìdobé výdajové rámce státního rozpoètu
a státních mimorozpoètových fondù,

• restrukturalizovat výdajovou stranu veøejných
rozpoètù,

• pokraèovat v restrukturalizaci daòového bøeme-
ne,

• pøedcházet vzniku nepøímého zadlužování for-
mou mimorozpoètových fiskálních rizik,

• provést strategická rozhodnutí pro stabilizaci dù-
chodového systému a systému financování zdra-
votní péèe,

• zvýšit míru participace práceschopného obyva-
telstva.
Základními stavebními prvky makroekonomické

èásti Národního Lisabonského programu ÈR jsou re-
strukturalizace výdajové i pøíjmové èásti veøejných
rozpoètù.

Na stranì výdajù se jedná o zmenšení podílu
mandatorních a quasimandatorních výdajù na veøej-
ných výdajích, pøesun od výdajù na dùchodový sys-
tém, systém zdravotní péèe a sociální péèe k výdajùm
smìøujícím k podpoøe ekonomického rùstu (infra-
struktura, vzdìlávání, výzkum, vývoj a inovace, roz-
voj institucionálního prostøedí pro podnikání): „Sys-

témová reforma dùchodového zabezpeèení a financo-

vání zdravotní péèe spolu s úpravou státní sociální

podpory a sociálních dávek je nutností. Sociální dáv-

ky musí být v širší míøe spojeny s aktivní úèastí na

trhu práce. Aèkoliv úspory v oblasti nemandatorních

výdajù (zejména investièní výdaje, podpora výzkumu

a vývoje) jsou krátkodobì snazší, vedla by tato politi-

ka k podvázání ekonomického rùstu. Proto veøejné vý-

dajové programy musí být smìøovány do prioritních

oblastí vytyèených ve Strategii hospodáøského rùstu

(infrastruktura, vzdìlávání, výzkum, vývoj a inova-

ce, rozvoj institucionálního prostøedí pro podnikání),

které naopak povedou k podpoøe ekonomického rùs-

tu.“

Na stranì pøíjmù se podpora ekonomického rùs-
tu a zamìstnanosti opírá o pøesun daòové zátìže od �
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pøímých daní k daním nepøímým (zvýšení spotøeb-
ních daní a danì z pøidané hodnoty, snížené zdanìní
nízkopøíjmových rodin s cílem zvýšit motivaci
k úèasti na trhu práce) a pøedevším o plánovanou re-
formu dùchodového systému a systému veøejného
zdravotního pojištìní:

„Souèasný dùchodový systém je dlouhodobì fi-

nanènì neudržitelný a mikroekonomicky neefektivní.

Kolem roku 2050 by za souèasného nastavení para-

metrù generoval deficit na úrovni 4 až 5 % HDP. Dlou-

hodobým zámìrem je udržet celkovou míru náhrady

pøeddùchodových pøíjmù z dùchodových systémù

s tím, že dojde s vysokou mírou pravdìpodobnosti

k poklesu této náhrady ze základního dùchodového

pojištìní, který by mìl být vyrovnán rostoucí mírou

náhrady ze soukromých systémù. Z pohledu jedince je

souèasný systém pojistnì matematicky nevyvážený.

Nedostateènì motivuje k pracovní aktivitì brzy po do-

sažení statutárního dùchodového vìku… Èeský sys-

tém dùchodového zabezpeèení je také znaènì redistri-

butivní. To na jedné stranì zajišťuje, že pod hranicí

chudoby se nachází jen velmi malé procento dùchod-

cù, na druhé stranì mùže absence tìsnìjší vazby mezi

zaplacenými pøíspìvky a starobním dùchodem dále

odrazovat od ekonomické aktivity a/nebo od placení

pøíspìvkù. Jako klíèové se proto jeví v krátkém èaso-

vém horizontu definovat základní principy reformy

dùchodového systému, které budou zahrnovat zejmé-

na zvyšování statutární vìkové hranice pro odchod do

dùchodu kopírující rùst nadìje dožití, vícezdrojové fi-

nancování, posílení zásluhovosti a pojistnì matema-

tickou neutralitu…

Zdravotní péèe je v Èeské republice univerzálnì

dostupná v pøedimenzované síti zdravotnických zaøí-

zení a dosahuje relativnì vysokého standardu, ale je

témìø výluènì hrazena z veøejných zdrojù. Takto na-

stavený systém vede k udržování nadmìrné a struk-

turnì ne vždy vyhovující nabídky a „bezplatnost“

zdravotní péèe ústí i v nadmìrnou spotøebu (lékù,

zdravotních služeb a pomoci).“

Mezi základní makroekonomické priority se øadí
v rámci Národního programu reforem Èeské republi-
ky i zvýšení míry participace práceschopného obyva-
telstva. Ta je sice v ÈR mírnì vyšší, než odpovídá prù-
mìru zemí EU-25, ale nižší než v takových evrop-

ských zemích, jako je Dánsko, Švédsko èi Velká Britá-
nie. Národní program zde øíká: „Je nutné využít rezer-

vy v míøe participace starších osob a snižovat neakti-

vitu a nezamìstnanost nízkopøíjmových skupin. Sna-

hu o zvýšení míry participace starších osob je vhodné

spojit s reformou dùchodového systému. K vyšší míøe

ekonomické aktivity by pøispìlo další zvýšení odcho-

du do starobního dùchodu, sjednocení vìkové hranice

pro muže a ženy, zmírnìní silné míry redistribuce dù-

chodového systému a posílení pojistnì matematické

neutrality. Navrhované zmìny danì z pøíjmù fyzic-

kých osob posílí motivaci nízkopøíjmových skupin

k aktivnìjší úèasti na trhu práce. Pro výrazné zvýšení

zamìstnanosti bude ale pøedevším nutné dále upravit

dávkový a daòový systém tak, aby neodrazoval od

pøijímání hùøe placené práce a nevytváøel kulturu zá-

vislosti na státu.“

Mikroekonomická èást Národního programu re-
forem Èeské republiky je strukturovanìjší než èást
makroekonomická. Definuje prioritní opatøení pro
oblast podnikatelského prostøedí, výzkumu, vývoje
a inovací, udržitelné využívání zdrojù a modernizaci
a rozvoj dopravních a ICT sítí.

Prioritní opatøení pro oblast podnikatelského
prostøedí jsou:

• provádìt transparentní proces hodnocení dopa-
du nové legislativy,

• snížit administrativní zátìž podnikatelù mini-
málnì o 20 %,

• zjednodušit administrativní postupy pro zakládá-
ní a rozvoj firem,

• zjednodušit vstup do podnikání zejména u èin-
ností, které nevyžadují splnìní dalších kvalifikaè-
ních pøedpokladù,

• posílit roli vìøitelù bìhem procesu úpadku,
• zajistit efektivnì fungující finanèní trh,
• modernizovat a zvýšit efektivitu daòové správy.

Zvláštì významné pro Èeskou republiku je prio-
ritní opatøení posílení role vìøitelù bìhem procesu
úpadku. Jak uvádí údaje Svìtové banky, úpadek fir-
my trval v zemích OECD v roce 2004 v prùmìru 1,7
roku a vìøitelé se dostali k 72,1 % svých pohledávek.
V èeských podmínkách trval v prùmìru 9,2 roku a vì-
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øitelé se dostali pouze k 16,8 % svých pohledávek.
Komplexní rekodifikace úpadkového práva s pøedpo-
kládanou úèinností od roku 2007 by mìla pøinést
„pøesné definice klíèových institutù, èasové lhùty pro

jednotlivé úkony v prùbìhu úpadkového øízení, na-

stavení pravidel tak, aby motivovala k takovému cho-

vání jednotlivých subjektù úpadkového procesu, které

podpoøí zachování podniku v bìhu a ne jeho rozpro-

dej po jednotlivých èástech, zavedení institutu reorga-

nizace jako alternativy k øešení úpadku prostøednic-

tvím konkurzu, vyšší ochranu a úèast vìøitelù na

úpadkovém øízení, zvýšené nároky na funkci správce

konkurzní podstaty. Novì bude zaveden insolventní

rejstøík, který zajistí informovanost o úpadkovém øí-

zení.“ Rovnìž zajištìní efektivnì fungujícího finanè-
ního trhu, který zajišťuje pøístup podnikatelských
subjektù ke zdrojùm financování, je významným
prioritním opatøením. Èeský finanèní sektor je obje-
mem svých aktiv nejvìtší mezi novými èlenskými ze-
mìmi EU, i když ve srovnání s vyspìlými evropskými
zemìmi je hloubka finanèního zprostøedkování nižší
a urèité rozdíly existují i v jeho struktuøe (základní
souèástí finanèní soustavy zùstává bankovní sektor,
i když jeho váha postupnì pomalu klesá). Jak uvádí
Národní program reforem Èeské republiky, „pokraèo-

vání procesu implementace smìrnic ES v rámci Akèní-

ho plánu finanèních služeb a harmonizace èeské le-

gislativy podporuje rychlejší integraci finanèních trhù

ÈR v rámci EU, zvýšení intenzity konkurence, efektiv-

nìjší alokaci kapitálu a snížení ceny finanèních zdro-

jù. To vytváøí potenciál pro rùst efektivity ve finanè-

ním sektoru, souèasnì to však mùže vytváøet nové

problémy. Proto zvýšenou roli hraje dozor na konsoli-

dovaném základì v podobì spolupráce jednotlivých

regulátorù finanèního trhu. Uvedené procesy integra-

ce vyžadují zmìnu regulace a dohledu nad finanèním

trhem a zvýšení míry pøeshranièní spolupráce jednot-

livých orgánù, aby byla zajištìna rychlá reakce pøi

vzniku problémù.“

Svá prioritní opatøení mají v Národním programu
reforem ÈR i tøi další oblasti: výzkum, vývoj a inova-
ce, udržitelné využívání zdrojù a modernizace a roz-
voj dopravních a ICT sítí. Jsou pro nì definována ná-
sledujícím zpùsobem.

Výzkum, vývoj a inovace:

• zvyšovat meziroènì veøejné výdaje na výzkum
a vývoj (tak, aby do roku 2010 se tyto výdaje po-
dílely 1 % na HDP),

• zmìnit strukturu smìøování veøejných výdajù na
výzkum a vývoj (posílit využitelnost výsledkù
výzkumu a vývoje pro inovaèní aktivity, vìtší
podporu dát prùmyslovému výzkumu, využít
více sítí excelence a integrovaných projektù k sil-
nìjšímu propojení národních, regionálních a ev-
ropských aktivit),

• podporovat soukromé investice do výzkumu
a vývoje prostøednictvím nástrojù nepøímé pod-
pory,

• zvýšit intenzitu využívání nástrojù ochrany práv
duševního vlastnictví rozvíjet inovaèní infra-
strukturu,

• zlepšit pøístup inovaèních firem k finanèním
zdrojùm.

Udržitelné využívání zdrojù:

• maximalizovat energetickou a materiálovou
efektivnost a racionální využívání zdrojù (zvyšo-
váním podpory rozvoje prùmyslu obnovitelných
a druhotných zdrojù – cílem je postupné snižová-
ní materiálové a energetické nároènosti prùmys-
lové výroby),

• podporovat environmentální technologie s cílem
snížit zátìž životního prostøedí, zlepšit kvalitu ži-
vota a podpoøit ekonomický rùst (oddìlený od
jeho negativního vlivu na životní prostøedí),

• provést fiskálnì neutrální ekologickou daòovou
reformu (zvýšení spotøebních daní na paliva
a elektrickou energii).

Modernizace a rozvoj dopravních a ICT sítí:

• modernizovat a rozvíjet dopravní sítì (dobudo-
vat základní síť dálnic a rychlostních silnic a mo-
dernizovaných železnièních koridorù),

• zavádìt inteligentní systémy pro øízení dopravy
a dopravního provozu, �
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• zvýšit podíl železnièní dopravy na pøepravním
trhu a rozvíjet kombinovanou dopravu,

• vytvoøit konzistentní celorepublikovou vysoko-
rychlostní ICT strukturu,

• podporovat rozvoj a efektivní využívání ICT,
• zajistit konvergenci sítí a služeb v rámci trhu

elektronických komunikací,
• zajistit bezpeènost sítí a informací a interoperabi-

litu ICT služeb.
Poslední, tøetí èástí Národního Lisabonského

programu ÈR je èást vìnovaná zamìstnanosti. Sta-
noví národní indikativní cíl zamìstnanosti do roku
2008: celkovou míru zamìstnanosti ve výši 66,4 %,
míru zamìstnanosti žen ve výši 57,6 % a míru za-
mìstnanosti starších zamìstnancù (55–64 let) ve výši
47,5 %. Základními cestami k realizaci uvedených
cílù má být flexibilita trhu práce, zaèleòování na trhu
práce a vzdìlávání. Pro tyto tøi cesty jsou definována
prioritní opatøení.

Potøeba flexibilního trhu práce je zdùvodòována
takto: „Dynamický vývoj ekonomiky vyžaduje pružný

pracovní trh. Pokud Èeská republika podmínky pra-

covního trhu nepøizpùsobí, pak hrozí, že se dostane

do dlouhodobých problémù doprovázených neza-

mìstnaností a vysokými sociálními náklady. Èeská

republika bude proto zvyšovat podíl investic do lidské-

ho kapitálu, podporovat dojíždìní a stìhování za pra-

cí a vytvoøí legislativní podmínky pro flexibilní pra-

covnì právní vztahy.“

Prioritními opatøeními v oblasti flexibility
trhu práce jsou:

• rozšíøit smluvní volnost v pracovnì právních
vztazích,

• snížit zákonné nemzdové náklady práce,
• zlepšit stimulaèní úèinek pøímých dní a dávek

s cílem omezit nezamìstnanost a zvýšit pracovní
motivaci nízkopøíjmových skupin,

• zvýšit územní mobilitu,
• modernizovat politiku nezamìstnanosti.

Ve prospìch rozšíøení smluvní volnosti v pracov-
nì právních vztazích argumentují autoøi Národního
Lisabonského programu slovy: „Souèasná organizace

práce v podnicích, pøedevším rozložení a efektivní vy-

užití fondu pracovní doby èasto neodpovídá potøe-

bám zamìstnavatelù ani zamìstnancù. Na jedné

stranì se nedostateènì reaguje na výkyvy ve výrobním

procesu (sezónnost, pøechodné snížení odbytu

apod.), což se promítá ve snížené efektivitì ekonomi-

ky podniku. Rovnìž možnost pøechodnì pøerušit pra-

covní kariéru z dùvodu výraznìjší zmìny kvalifikace

je málo využívaná. Dnešní zákoník práce vytvoøil le-

gislativní podmínky pro využití urèitých moderních

forem pracovního pomìru, jako napø. práce na èásteè-

ný pracovní úvazek, pružná pracovní doba, práce

doma. Jejich reálné využití v praxi ze strany zamìst-

navatelù a zamìstnancù je však ve srovnání s vìtši-

nou èlenských zemí EU zatím nedostateèné.“

Snížení zákonných nemzdových nákladù práce
je obhajováno potøebou zvýšit konkurenceschopnost
zamìstnavatelù. Nástrojem realizace snížení mzdo-
vých nákladù se má stát mimo jiné zavedení stropù
pojistného na sociální zabezpeèení a zdravotní pojiš-
tìní. Zlepšení stimulaèního úèinku pøímých daní si
autoøi Národního Lisabonského programu slibují od
již realizovaného snížení daòové zátìže nízkopøíjmo-
vých skupin obyvatelstva, zlepšení stimulaèního
úèinku sociálních dávek od již sníženého životního
minima a zavedení nové kategorie ještì podstatnì
nižšího existenèního minima.

Národní Lisabonský program kritizuje nízkou
územní mobilitu zamìstnancù: „Lidé za prací nedo-

jíždìjí v požadované míøe. V ÈR dojíždí za prací pøi-

bližnì jedna tøetina ekonomicky aktivních obyvatel.

Náklady na dopravu do zamìstnání tvoøí v prùmìru

10 % rodinného rozpoètu, pøièemž v pøípadì nízkop-

øíjmových rodin je to relativnì vìtší èást.“ Motivace
zamìstnancù k dojíždìní za prací by mìla být podpo-
øena jejím zvýhodnìním – daòovou úlevou nikoli na
stranì zamìstnancù, nýbrž na stranì zamìstnavate-
lù. Dalším z krokù pro zvýšení mobility na trhu práce
by se mìlo stát posléze úplné uvolnìní regulovaného
nájemného.

Nástroji modernizace politiky zamìstnanosti by
se mìla stát pøedevším lepší informovanost o volných
pracovních místech a možnostech dalšího vzdìlávání
prostøednictvím internetu, call-center, informaèních
boxù a dalších technických opatøení urèených nejak-
tivnìjším a nejvíce motivovaným uchazeèùm o práci
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a zamìøení èinnosti úøadù práce na „zvýšení zamìst-
natelnosti“ ostatních, tj. ménì aktivních a ménì moti-
vovaných uchazeèù o zamìstnání. Souèástí moderni-
zované politiky zamìstnanosti by mìlo být rovnìž
zøízení agentur práce zamìøujících se na zvlášť obtíž-
nì umístitelné skupiny uchazeèù o zamìstnání na
trhu práce.

K prioritním opatøením v oblasti zaèlenìní na
trhu práce patøí:

• snížit nezamìstnanost mladých do 25 let,
• prosazovat rovné pøíležitosti žen a mužù na trhu

práce,
• zvýšit participaci starších osob na trhu práce,
• zvýšit profesní mobilitu efektivním systémem

rekvalifikací,
• zjednodušit pøístup cizincù na trh práce.

Poslední oblastí, pro kterou Národní Lisabon-
ský program stanoví priority, je vzdìlávání. Jedná se
o tyto priority:
• realizovat kurikulární reformu (reformu obsahu

školního vzdìlávání),
• rozšíøit pøístup k vyššímu odbornému a vysoko-

školskému vzdìlávání,
• podporovat spolupráci zamìstnavatelù, zamìst-

nancù a vzdìlávacích a odbornì profesních insti-
tucí,

• zlepšit propojení systému poèáteèního a dalšího
vzdìlávání,

• podporovat prostupnost mezi jednotlivými stup-
ni terciárního vzdìlávání,

• podporovat další vzdìlávání ve firmách.
Priority v oblasti vzdìlávání byly stanoveny na

základì celoevropského hodnocení úrovnì školství
v jednotlivých evropských zemích. Ukázalo se, že

Èeská republika je ve dvou z pìti referenèních ukaza-
telù v oblasti vzdìlávací politiky mezi nejlepšími tøe-
mi zemìmi EU. Jedná se o oblast pøedèasných odcho-
dù ze vzdìlávacího systému a úspìšné dokonèování
vyššího sekundárního školství. V rozvoji terciárního
vzdìlávání a klíèových kompetencí, stejnì jako
v konceptu celoživotního uèení dosahuje pomìrnì
nízkých hodnot.

6. Otevøené otázky Lisabonské strategie

Otevøených otázek je celá øada. Lisabonská strategie
pøedstavuje v souèasné dobì ve své podstatì jednot-
ný støednìdobý plán èinnosti pro 25 (a nejspíše po-
sléze pro 27) èlenských státù Evropské unie. Je to
plán indikativní, nikoli direktivní. Indikativní charak-
ter Lisabonské strategie jako støednìdobého plánu
však neznamená, že úkoly v ní stanovené nejsou vy-

mahatelné. Prvním dùkazem uvìdomìní si této sku-
teènosti ze strany národních státù je zpracování ná-
rodních programù reforem v duchu Lisabonské stra-
tegie. Plnìní detailních a velmi konkrétních národ-
ních programù reforem je a bude prùbìžnì vyhodno-
cováno s tím, že zemì, které neplní, se ocitají v posta-
vení neposlušných outsiderù s mnoha nepøíjemnými
dùsledky.

Je tedy na místì zamyslet se nad racionalitou cílù
vytyèených Lisabonskou strategií, jejich vzájemnou
sluèitelností a v prvé øadì nad otázkou, v jakém smì-
ru Lisabonská strategie zmìní souèasnou Evropskou
unii.

Nelze si nepovšimnout, že cíle a úkoly vytyèené
Lisabonskou strategií do znaèné míry pøedstavují po-
sun od paradigmatu sociálnì tržní ekonomiky vlast-
ního Evropì k paradigmatu ekonomiky bez pøívlast-
ku sociální, majícímu své domovské právo pøede-

Cíle a úkoly vytyčené Lisabonskou strategií do značné míry představují posun
od paradigmatu sociálně tržní ekonomiky vlastního Evropě k paradigmatu
ekonomiky bez přívlastku sociální, majícímu své domovské právo především ve
Spojených státech.
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vším ve Spojených státech. Tato skuteènost není pøí-
liš zøejmá ze slov a vystoupení èelných pøedstavitelù
Evropské unie, je však velmi dobøe patrná z bližší
konkretizace cílù – z Integrované smìrnice pro rùst
a zamìstnanost a z národních programù reforem. Je
otázkou, zda posun od paradigmatu sociálnì tržní
ekonomiky k paradigmatu ekonomiky bez jakéhoko-
li pøívlastku Evropì pøinese kýžený rùst konkuren-
ceschopnosti. Je jen zdánlivì paradoxní, že ve výzku-
mech zabývajících se plnìním Lisabonské strategie
jsou pøekvapivì nejlépe hodnoceny zemì, které slov-
ní spojení sociálnì tržní ekonomiky naplòují nejvíce.
Tedy pøedevším zemì severské.

Rovnìž tak si nelze nepovšimnout, že cíle a úkoly
stanovené Lisabonskou strategií èasto velmi silnì
a velmi nápadnì pøipomínají explicitní nebo implicit-
ní (v hodnoceních skrytá) doporuèení adresovaná
národním státùm ze strany organizací hodnotících
postavení národních ekonomik ve svìtové ekonomi-
ce a jejich konkurenceschopnost.

Pokud bychom porovnali napøíklad doporuèení
formulovaná Zprávou o globální konkurenceschop-
nosti nebo Svìtovou roèenkou konkurenceschopnos-
ti s doporuèeními formulovanými Lisabonskou stra-
tegií a její implementací v Integrované smìrnici pro
rùst a zamìstnanost a v národních programech refo-
rem, zjistili bychom rozsáhlý prùnik tìchto doporu-
èení. Na první pohled se jedná o logickou a žádoucí
souvislost. Neskrývaným, nýbrž od samého poèátku
proklamovaným cílem Lisabonské strategie je stát se
nejkonkurenceschopnìjším regionem svìta. Zpráva
o globální konkurenceschopnosti, publikovaná kaž-
doroènì Svìtovým ekonomickým fórem, i Svìtová
roèenka konkurenceschopnosti, publikovaná Institu-

tem pro rozvoj managementu se sídlem ve švýcar-
ském Lausanne, mají v popisu práce pátrat po fakto-
rech, které konkurenceschopnost zemí ve svìtové
ekonomice ovlivòují.

Avšak základní metodologický problém spoèívá
v tom, že zpracovateli hodnocení konkurenceschop-
nosti zemí jsou mezinárodní organizace otevøenì èi
skrytì hájící zájmy podnikové sféry, pøedevším za-
hranièních investorù. Jejich systémy hodnocení vy-
cházejí ze zjednodušujícího pøedpokladu, že cokoliv
prospìje konkurenceschopnosti jednoho podniku,
prospìje i konkurenceschopnosti zemì. Hodnocení
a doporuèení jsou primárnì urèena zahranièním in-

vestorùm. Sdìlují jim, do které zemì mají smìøovat
své kroky a které je tøeba se vyhnout – kde je nejlev-
nìjší a kde nejdražší pracovní síla, kde je nejkvalit-
nìjší a kde nejménì kvalitní dopravní infrastruktura,
kde je a kde není politická stabilita, kde jsou odbory
slabé a kde silné, kde je vysoký stupeò vládní regula-
ce a kde nízký, ve které zemi je spotøebitel èi klient
bank chránìn zákonem a ve které tomu tak není. Co
prospívá a co škodí investorovi, je bezprostøednímu
hodnotiteli (jímž je obvykle pøedstavitel vyššího ma-
nagementu) zøejmé a není tøeba, aby disponoval kva-
litním ekonomickým vzdìláním (natož vzdìláním
sociologickým èi politologickým). Levná pracovní
síla šetøí náklady investora právì tak jako nízké ne-
mzdové náklady. Je lepší z jeho pohledu, vstoupí-li
do zemì, která nabízí nízké danì a štìdré investièní
pobídky než vstoupí-li do zemì, která tak neèiní. Je
pøíjemné, jestliže pøíslušná zemì nabídne pracovní
sílu vzdìlanou (na úèet daòových poplatníkù) než
nevzdìlanou a jestliže investorovi nabídne i soubor

Základní metodologický problém spočívá v tom, že zpracovateli hodnocení
konkurenceschopnosti zemí jsou mezinárodní organizace otevřeně či skrytě há-
jící zájmy podnikové sféry, především zahraničních investorů. Jejich systémy
hodnocení vycházejí ze zjednodušujícího předpokladu, že cokoliv prospěje
konkurenceschopnosti jednoho podniku, prospěje i konkurenceschopnosti
země.
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poznatkù výzkumu a vývoje (èím levnìji, tím lépe),
než jestliže tak není schopna uèinit.

Avšak ne vše, co prospívá zahraniènímu investo-
rovi, prospívá souèasnì dané zemi nebo danému re-
gionálnímu seskupení. Prùnik mezi zájmy investora
a ekonomickými a sociálními zájmy na úrovni národ-
ního státu mùže být menší nebo vìtší, ale prakticky
nikdy se nejedná o dvì stejné množiny faktorù. Hod-
notitele, kteøí odpovídají na pøedem stanovené otáz-
ky, tato skuteènost obvykle nezajímá a nikdo je nikdy
nepovìøil tím, aby se jí zabývali. Investora nezajímá,
že nìkteré dùsledky vyhovìní jeho pøáním mohou
mít pro danou zemi i negativní úèinky – v globalizo-
vané ekonomice bez hranic se mùže odebrat do
zemì, která je vùèi jeho pøáním, tužbám a požadav-

kùm vstøícnìjší. Ale odpovìdi hodnotitelù bývají po-
sléze na základì více èi ménì sofistikovaných algorit-
mù zpracovány do poøadí konkurenceschopnosti
zemí – z hlediska jejich schopnosti vyhovìt pøáním
a požadavkùm investorù – a poté publikovány. V oka-
mžiku publikace investoøi jaksi ustupují do pozadí,
pøestávají být adresáty výsledkù hodnocení a pøene-
chávají své místo národním státùm (nebo nadnárod-
ním seskupením). Publikovaná hodnocení se jakoby
èarovným proutkem promìòují v „objektivní“ hod-
nocení. Pøedstavitelé národních státù se v pøípadì
vzestupu na žebøíècích konkurenceschopnosti pyšní
výsledky, ať již se na nich podíleli, èi nikoliv. V pøípa-
dì poklesu pak èelí tvrdé kritice ze strany médií, ne-
spokojných obèanù a pøedevším podnikatelské obce.

Studenti prvních roèníkù ekonomie bývají hned
na poèátku výuky varováni pøed nìkolika léèkami, do
nichž je možno v ekonomickém uvažování upad-
nout. Èelné místo mezi nimi zaujímá omyl usuzová-

ní z èásti na celek. Dochází k nìmu tehdy, když se
domníváme, že to, co platí pro èást celku, bude platit
i pro celek. Multikriteriální hodnocení konkurences-

chopnosti zemí, ať už jsou jeho souhrnné výsledky
publikovány Svìtovým ekonomickým fórem, Mezi-
národním ústavem pro rozvoj managementu èi další-
mi organizacemi, je pøímo exemplárním pøíkladem
omylu usuzování z èásti na celek. Je pozoruhodné,
že jakkoli bývá multikriteriální hodnocení konkuren-
ceschopnosti mnohdy zpochybòováno z mnoha
stran (používání mìkkých dat, nereprezentativnost
vzorku respondentù, možnost zájmového zkreslení
hodnotících soudù atd.), zpochybòování na základì
omylu usuzování z èásti na celek se víceménì neko-
ná, aèkoli v pøíslušných multikriteriálních hodnoce-
ních je takovýchto omylù celá øada. Mnohé z nich do
Lisabonské strategie plynule pøešly, aniž by vzbudily
vìtší pozornost.

Integrovaná smìrnice pro rùst a zamìstnanost ve
své èásti vìnované zamìstnanosti napøíklad obsahu-
je doporuèení, jejichž realizace mají za cíl snížit
mzdové i nemzdové náklady práce a posílit tak kon-
kurenceschopnost. Doporuèení jsou pøirozenì for-
mulována diplomatiètìjším zpùsobem: doporuèení
21 hovoøí o „zajištìní vývoje mezd a dalších nákladù
práce pøátelského vùèi zamìstnanosti“. Nevyslovený
pøedpoklad je, že èím nižší jsou mzdové a nemzdové
náklady práce, tím vyšší bude míra zamìstnanosti. Je
sice pravdou, že je pro zamìstnavatele výhodnìjší,
mùže-li platit práci pouze v míøe nezbytné. Avšak
pøedstava o tom, že snížení mzdových i nemzdových
nákladù na jednoho pracovníka povede zamìstnava-
tele k zamìstnávání více pracovníkù, k celkovému
rùstu zamìstnanosti a k posílení ekonomického rùs-
tu, je ponìkud naivní. Pøedevším proto, že zamìstna-
vatel, který si pomùže – s pomocí Lisabonské strate-
gie a národních programù reforem – k nižším mzdo-
vým a nemzdovým nákladùm, mùže být alespoò
krátkodobì spokojen s dobytou rentou a nemusí být
vùbec motivován k rozšiøování svého podnikání

Investora nezajímá, že některé důsledky vyhovění jeho přáním mohou mít pro
danou zemi i negativní účinky – v globalizované ekonomice bez hranic se může
odebrat do země, která je vůči jeho přáním, tužbám a požadavkům vstřícnější.
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a k zamìstnávání dalších pracovníkù. Pøedpoklad, že
prostøedky, které uspoøí na zamìstnání jednoho pra-
covníka, použije na zamìstnání pracovníka dalšího,
je pøedpoklad pøinejmenším mírnì zjednodušený.
Pokud se v praxi nenaplní a zamìstnavatelé nebudou
motivováni k zamìstnávání dalších pracovníkù, sni-
žování mzdových i nemzdových nákladù nemùže
nepùsobit negativnì na poptávku po zboží a služ-
bách. A negativní vliv snižování mzdových i nemzdo-
vých nákladù práce se nemùže neodrazit za jinak
stejných podmínek na poptávce po pracovní síle,
a tedy na vývoji zamìstnanosti a rùstu. Ostatnì celý
jev popsal již dávno J. M. Keynes:

„Snad pomùže vyvrátit primitivní závìr, podle

kterého snížení penìžních mezd zvýší zamìstnanost,

„protože snižuje výrobní náklady“, budeme-li sledo-

vat bìh událostí za pøedpokladu, který je nejpøíznivìj-

ší tomuto názoru, totiž že podnikatelé od samého po-

èátku odhadují do budoucna, že snížení nákladù vy-

volá tento úèinek. Vskutku je zcela možné, že jednotli-

vý podnikatel, vidí-li, jak se zmenšují jeho výrobní

náklady, pøehlédne zpoèátku zpìtný vliv zmìny pe-

nìžních mezd na poptávku po jeho produkci a bude

jednat za pøedpokladu, že se mu nyní podaøí prodat

se ziskem ještì vìtší produkci než døíve. Podaøí se však

podnikatelùm skuteènì zvýšit jejich zisky, budou-li

všichni jednat podle tohoto odhadu do budoucna?

…Je snadnìjší udržet skuteènou hladinu zamìstna-

nosti v mezích dostateènì blízkých hladinì plné za-

mìstnanosti, když je pøed námi perspektiva vyšších

mezd v budoucnosti, než tehdy, když se oèekává jejich

pokles.“3

Zcela zásadní otázkou je, zda je v silách souèasné
Lisabonské strategie naplnit dva základní cíle, které
si klade. Tedy dosáhnout rùstu a zamìstnanosti.
Není patrnì náhodou, že z uvedených dvou cílù se
rùst objevuje na místì prvním. Je jakoby nutné nejpr-
ve tøeba dosáhnout rùstu, který je podmínkou rùstu
zamìstnanosti. Ve skuteènosti je tomu jinak. Otázka,
zda ekonomický rùst vrátí Evropì plnou zamìstna-
nost, zùstává otevøená. Spojení mezi ekonomickým
rùstem a zamìstnaností se ukazuje jako daleko vol-
nìjší, než se pùvodnì pøedpokládalo. Studie, které

v minulosti na statistických datech zjišťovaly vyso-
kou míru korelace mezi tempy ekonomického rùstu
a tempem rùstu míry zamìstnanosti, jsou dávno
pasé. Pøipomeòme skuteènost, že podle údajù studie
Ernst&Young pøímé zahranièní investice v roce 2004
vytvoøily v deseti investiènì nejatraktivnìjších evrop-
ských zemích pøibližnì 175 000 nových pracovních
míst, z toho v Èeské republice pøibližnì 15 000 pra-
covních míst. Vztáhneme-li toto èíslo k údajùm
o míøe nezamìstnanosti a poètu nezamìstnaných ve
zmínìných deseti nejatraktivnìjších destinacích, je
zøejmé, že sklon pøímých zahranièních investorù,
kteøí jsou páteøí ekonomického rùstu, k tvorbì no-
vých pracovních míst není zdaleka tak vysoký, jak
bývá zvykem pøedpokládat. V daných údajích navíc
nejsou zahrnuta pracovní místa „zmizelá“ v dùsled-
ku vyšší konkurenceschopnosti nadnárodních spo-
leèností (pøímých zahranièních investorù) ve srovná-
ní s podniky domácími.

Ekonomický rùst nemusí být vùbec doprovázen
rùstem zamìstnanosti. Rùst zamìstnanosti je jedním
z potenciálních faktorù ekonomického rùstu, dalšími
dvìma jsou rùst vybavenosti ekonomiky kapitálem
a technický rozvoj. Ten mùže být z hlediska vztahu
práce a kapitálu neutrální a zachovávat jejich existují-
cí pomìr i do budoucnosti, ale podstatnì èastìji se
historicky vyskytuje technický rozvoj vyvolávající
substituci živé práce prací zhmotnìlou, tedy technic-
ký pokrok práci šetøící.

Lisabonská strategie klade znaèný dùraz právì
na technický rozvoj. Na výzkum, vývoj a inovace, na
rùst veøejných výdajù na výzkum a vývoj, na podpo-
ru soukromých investic do výzkumu a vývoje pros-
tøednictvím nástrojù nepøímé podpory (systémy da-
òových úlev). Je nepochybné, že bezprostøedním dù-
sledkem vyšších veøejných výdajù na výzkum a vývoj
bude zvýšení poètu pracovních míst – v oblasti vý-
zkumu a vývoje, tedy pøevážnì kvalifikovaných pra-
covních míst. Stejnì tak není na místì pochybovat
o tom, že posílení oboru tvorby nových znalostí, tedy
rozsáhlejší výzkumné a vývojové základny v èlen-
ských státech EU pøispìjí k rozvoji nových moder-
ních výrobkù a služeb a k rozvoji zamìstnanosti

3 Keynes, J. M.: Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. NČSAV, Praha 1963, s. 255.3 Keynes, J. M.: Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. NČSAV, Praha 1963, s. 255.
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v nich. Vùbec není ale bez pochybností, zda dlouho-
dobá orientace na výzkum, vývoj a inovace napomù-
že ke zvýšení celkové zamìstnanosti v zemích Evrop-
ské unie. Historie úèinkù vìdeckotechnického rozvo-
je je daleko více o vytìsòování živé práce technikou
než o vytvoøení nových pracovních pøíležitostí. S jis-
tou dávkou cynismu lze ovšem na druhou stranu øíci,
že tlak na relativní zlevòování pracovní síly, který Li-
sabonská strategie obsahuje v hojné míøe, je pomìr-
nì úèinným nástrojem pùsobícím právì proti vytìs-
òování živé práce technikou. Centrálnì plánované
ekonomiky øešívaly svého èasu úkoly typu „Podmín-
ky substituce živé práce technikou“, v nichž se øešite-
lé zamýšleli nad otázkou, jak umìle zdražit cenu pra-
covní síly a pøimìt podniky k zavádìní nových vìdec-
kotechnických poznatkù do praxe.

Otázkou k zamyšlení je v Lisabonské strategii øe-
šení problematiky nezamìstnanosti jinými prostøed-
ky než snížením mzdových a nemzdových nákladù
práce. Tedy posílením flexibility a mobility. I zde jsou
doporuèení prakticky totožná s doporuèeními, která
jsou explicitnì nebo implicitnì obsažená v èetných
multikriteriálních hodnoceních konkurenceschop-
nosti zemí, napøíklad v hodnocení Svìtového ekono-
mického fóra a Mezinárodního ústavu pro rozvoj ma-
nagementu. I zde jsou doporuèení odvozena od pot-
øeb, pøání a tužeb zamìstnavatelù, aniž by brala v po-
taz potøeby, pøání a tužby zamìstnancù. Výchozím
bodem je pøedpoklad, že jestliže je maximální flexibi-
lita a mobilita zamìstnancù žádoucí pro posílení kon-
kurenceschopnosti podnikù pùsobících na území
EU, je žádoucí také pro posílení konkurenceschop-
nosti EU a jednotlivých èlenských zemí, a proto je
nutnì i v souladu se zájmy zamìstnancù. To je ovšem
opìt pøedpoklad mírnì øeèeno silný, protože od jisté
úrovnì pøestává být flexibilita a mobilita pro zamìst-
nance únosná. Definováním této úrovnì se ovšem Li-
sabonská strategie nezabývá.

V dané souvislosti je snad na místì uvést, že sou-
èasní sociologové pohlížejí na otázku pracovní síly
oèima podstatnì ménì nadšenýma než souèasní eko-
nomové. Z. Bauman øíká, že „aby lidé, nabízející pra-

covní sílu, vyhovìli normám pružnosti, jež pro nì sta-

novují ti, kdo vytváøejí a ruší pravidla, aby byli pružní

v oèích investorù, jejich údìl musí být pokud možno

co nejstrnulejší a nepružný. Ve skuteènosti musí být

pravým opakem „flexibility“, jejich svobodu volit, pøi-

jímat nebo odmítat, natož zavádìt svá vlastní pravid-

la hry je tøeba okleštit na co nejmenší minimum.“4

Je otázkou, do jaké míry je posílení flexibility
a mobility pracovní síly lékem na nezamìstnanost.
Nezamìstnanost je definièní charakteristikou spoleè-
nosti založené na soukromém podnikání a tržní eko-
nomice, právì tak jako nedostatkovost byla definièní
charakteristikou spoleènosti založené na státním
vlastnictví a centrálním plánování. V rámci logiky
fungování každého z obou systémù v jejich èisté po-
dobì lze tyto definièní charakteristiky pouze tlumit
potlaèováním jejich projevù, avšak nelze je odstranit
– právì proto, že jsou definièní. Centrálnì plánované
ekonomiky neznaly nezamìstnanost, tržní ekonomi-
ky neznají nedostatkovost.

Nezamìstnanost v evropské sociálnì tržní eko-
nomice zùstávala na nízké úrovni pøedevším proto,
že v ní fungovaly vedle sebe dva sektory: soukromý
a státní. Soukromý sektor dodával efektivnost, dyna-
miku, rùst. Státní dodával zamìstnanost. Rozsáhlá
privatizace nabídla znaèné množství velmi atraktiv-
ních podnikatelských pøíležitostí, avšak nikde nepù-
sobila ve smìru zvýšení míry zamìstnanosti, nýbrž
ve smìru jejího snížení. Nejlepším dùkazem pravdi-
vosti daného tvrzení je vývoj míry zamìstnanosti
v dnes nových èlenských zemích EU ze støední a vý-
chodní Evropy po roce 1989.

Symptomatickou léèbou nezamìstnanosti jsou
v Lisabonské strategii i veškerá opatøení smìøující
k zaèleòování na trhu práce, ať již se týkají nových
absolventù škol, starších obèanù, žen èi zdravotnì
postižených osob. Základním lékem se má stát zej-
ména rekvalifikace a politika zamìstnanosti. Nepo-
chybnì budou vytvoøena nová pracovní místa, avšak
je otázkou, kolik jich bude na samotných úøadech
práce, v rekvalifikaèních agenturách, institucích pro
rovnoprávnost žen a mužù a v dalších organizacích
zabývajících se problematikou zaèleòování. �

4 Bauman, Z.: Globalizace: Důsledky pro člověka. Mladá fronta, Praha 1999, s. 30.4 Bauman, Z.: Globalizace: Důsledky pro člověka. Mladá fronta, Praha 1999, s. 30.
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Víra ve vzdìlání je vložena do základù Lisabon-
ské strategie. Evropská unie se má podle autorù Lisa-
bonské strategie stát spoleèností založenou na zna-
lostech. Jen tímto zpùsobem se lze údajnì bránit vý-
zvì globalizace. Avšak globalizace znamená èasto
nejen trend od jednoduché práce k práci složité, ale
i trend opaèný – od složité práce k jednoduché. Pra-
covníci, kteøí doplòují v hypermarketech a supermar-
ketech zboží do regálù, pokladní, skladníci, øidièi,
kteøí zboží pøevážejí, dìlnice, které ho balí, ti všichni
nepotøebují složité mnohaleté vzdìlání. Budou drže-
ni ve školách jen proto, aby toto vzdìlání získali?
K èemu jim bude dobré? Od tohoto problému Lisa-
bonská strategie jaksi abstrahuje.

Abstrakce od reálných problémù není v oblasti
nezamìstnanosti na místì, nechce-li Evropská unie
naplnit jeden ze svých scénáøù, který vznikl v útvaru
perspektivních studií Evropské komise pøed sedmi
lety, v roce 1999. Pøíslušný scénáø se nazývá Tvoøivé
spoleènosti, je naèasován do roku 2010 a je o ne-
zvládnuté globalizaci, nárùstu propasti mezi potøeba-
mi a aspiracemi veøejnosti a ekonomickou realitou,
o rùstu nezamìstnanosti a sociálního neklidu, o hle-
dání nových øešení v rámci evropského paradigmatu
a rozpaèitých výsledcích: „Vlády5 vyhlásily øešení ne-

zamìstnanosti za svùj prvoøadý cíl, ale nebyly schop-

ny uvést svá slovy v èiny. Staèila vlna fúzí a propouštì-

ní a nìkolik tisíc pracovních míst, jejichž vytvoøení

bylo vzhledem k daòovým úlevám a vládním dotacím

velmi nákladné, zmizelo… V této obtížné situaci se

vlády opakovanì pokoušely snížit dávky v nezamìst-

nanosti a sociální dávky ve snaze podnítit snižování

nákladù práce a návrat nezamìstnaných do pracov-

ního procesu. Podnikatelské kruhy a experti pøesvìd-

èili nìkolik vlád – opakovaným poukazováním na za-

dluženost veøejných financí a svìtovou recesi – ke sní-

žení dávek v nezamìstnanosti a sociálních dávek…

Do ulic vyšla polovina Evropy.“6

Lisabonská strategie si neklade ani jiné znepoko-
jivé otázky, které by si klást mìla. Vychází z existen-
ce dvou hrozeb (èi výzev). První z nich je globalizace,

druhou stárnutí obyvatelstva. Stárnutí obyvatelstva
se v Lisabonské strategii jeví jako fenomén, který ne-
odvratnì nastane a proti jehož negativnímu vlivu ne-
lze dlouhodobì èinit v zásadì nic jiného než uskuteè-
nit dùchodovou reformu s vìtším podílem individu-
álního penzijního pøipojištìní. Teorém o zásadní ne-
zvratitelnosti stárnutí obyvatelstva je odvozen z dlou-
hodobé demografické pøedpovìdi, která se ovšem
opírá o prolongaci dosavadního vývoje a souèasného
stavu. Hrozby hovoøící o zhroucení státních penzij-
ních systémù pracují s demografickými prognózami
sahajícími ètyøi až pìt desetiletí dopøedu, které se pøi-
tom vùbec nemusí naplnit.

Není zdaleka jasné, že model rodiny (úplné nebo
neúplné) s minimálním poètem dìtí bude modelem
pøíštích desetiletí. Preference jednotlivcù a rodin se
mohou v èase významnì zmìnit v závislosti na celé
øadì faktorù. K nejvýznamnìjším patøí systém etic-
kých hodnot ve spoleènosti, její vztah ke spotøebì,
míra chudoby a strádání obyvatelstva, dostupnost
vzdìlání, ale také existence nebo neexistence rodin-
né propopulaèní politiky. Ta se ale v Lisabonské stra-
tegii jakožto strategii rùstu konkurenceschopnosti
Evropy nevyskytuje. Nelze se dost dobøe zbavit do-
jmu, že primárním dùvodem orientace na dùchodo-
vou reformu je ekonomický zájem ve svých dvou po-
dobách. V první podobì zájem zamìstnavatelù na
snížení nemzdových nákladù, v druhé podobì pak
zájem soukromých penzijních fondù spravovat úspo-
ry na stáøí. Nikoli tedy objektivnì existující problém
stárnutí obyvatelstva.

Lisabonská strategie obsahuje pøirozenì celou
øadu smysluplných prvkù a opatøení. Autorka èlánku
se však snažila ukázat nìkteré prvky, které pøedsta-
vují její odvrácenou stranu, která je pøedevším spoje-
na s jevem dobývání renty nejsilnìjšími zájmovými
skupinami. Chtìla poukázat na to, že Lisabonskou
strategii lze vnímat i jako urèitý druh øídící pyramidy,
v níž podniková sféra ukládá ve svém vlastním zájmu
a zároveò ve jménu rùstu konkurenceschopnosti

5 Rozumí se vlády členských států EU.
6 Scénáře Evropa 2010: Pět možných představ o evropské budoucnosti. Evropská komise, útvar perspektivních studií (interní překlad Úřadu

vlády ČR), Praha 1999.

5 Rozumí se vlády členských států EU.
6 Scénáře Evropa 2010: Pět možných představ o evropské budoucnosti. Evropská komise, útvar perspektivních studií (interní překlad Úřadu

vlády ČR), Praha 1999.
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úkoly orgánùm Evropské unie a jejím prostøednic-
tvím i jednotlivým èlenským státùm.

Hodnotit celkové výsledky Lisabonské strategie
je zatím pøedèasné. Není jasné, zda položí základ no-
vého institucionálního rámce Evropské unie, nebo
zda budou považovány za nepøíliš podaøený experi-
ment nahradit evropské paradigma sociálnì tržní
ekonomiky novým paradigmatem ekonomiky bez
pøívlastkù.

Snad je na místì citovat v souvislosti s Lisabon-
skou strategií fiktivní výrok fiktivního argentinského
prezidenta pronesený v roce 2010 pøi jeho fiktivní
návštìvì v Bruselu na téma realizace scénáøe Tvoøivé
spoleènosti:

„Evropa nepochybnì nìco zažehla, ale tìžko

øíci, zda je to maják pro ostatní svìt, nebo jen slav-

nostní táborák na tekutých píscích.“

Tabulka č. 1 »

1 1 Dánsko

2 2 Švédsko

3 4 Rakousko

4 5 Spojené království

5 3 Nizozemsko

6 6 Finsko

7 10 Irsko

8 11 Francie

9 8 Lucembursko

10 9 Německo

11 12 Slovinsko

12 7 Česká republika

13 13 Belgie

14 15 Kypr

15 14 Maďarsko

16 18 Estonsko

17 20 Řecko

18 16 Portugalsko

19 19 Lotyšsko

20 21 Litva

21 23 Španělsko

22 17 Slovensko

23 24 Itálie

24 26 Bulharsko

25 25 Rumunsko

26 22 Polsko

27 27 Malta

Pozn.: Pořadí bylo měřené na základě průměrných hodnot dosaže-
ných v rámci strukturálních indikátorů. �
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Tabulka č. 2 »

Informační společnost B Dánsko, Estonsko,
Švédsko

Česká republika, Řecko B B- B- C+ B+

Výzkum a vývoj C- Finsko, Slovinsko,
Švédsko

Řecko, Polsko C- C C- C+ B-

Telekomunikace a síťo-
vá odvětví

C+ Švédsko, Spojené
království

Řecko, Portugalsko,
Slovensko

C C B- D D

Doprava C+ Dánsko, Německo,
Nizozemsko

Evropský parlament
(směrnice o přístavních
službách), Řecko, Pol-
sko

C+ C+ B- D- D

Finanční a ostatní
služby

C- Evropská komise Itálie, Polsko (finanční
služby)

B- C+ B- B- C+

Prostředí pro zahájení
podnikání

B Dánsko, Estonsko,
Spojené království

Česká republika, Řec-
ko, Polsko

C C B- D D

Regulační břímě B+ Litva, Spojené krá-
lovství

Řecko, Itálie, Portugal-
sko

C+ C C+ C- D+

Státní pomoc a hospo-
dářská soutěž

B- Česká republika,
Švédsko, Spojené
království

Francie, Polsko C+ C+ C+ B- B+

Začlenění na trhu práce C Dánsko, Švédsko Řecko, Itálie, Polsko C C- C B- B-

Rozšiřování znalostí B- Finsko, Slovinsko,
Švédsko

Malta, Portugalsko C+ C C C- D

Modernizace sociální
ochrany

C Dánsko Itálie, Polsko, Sloven-
sko

B- B- C B- C+

Změna klimatu B Dánsko, Švédsko Itálie, Slovinsko, Špa-
nělsko

C- C- C+ C (N/A)

Přírodní prostředí C- Česká republika, Fin-
sko, Švédsko

Belgie, Polsko C C+ C C- (N/A)

Lisabonský proces C Dánsko Polsko C C C+ C- B+

Celkové hodnocení vý-
sledků

C C C C+ C C+

* Hodnotitelé používají termín „villains“, jehož nejumírněnější a nejslušnější překlad je venkovský balík. Jiné možnosti jsou ničema, darebák, pa-
douch, neřád, mizera.

(N/A) – údaj není k dispozici.
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*
1. Hlavní problém reforem – pøínos pro všechny,
nebo jen pro nìkoho?

Reforma – to je heslo každého subjektu, který chce
zaujmout v soutìži politických stran nebo který chce
zmìnit existující rozdìlení bohatství mezi rùzné sku-
piny ve spoleènosti. Politické strany, které usilují
o dosažní nebo udržení podílu na moci, musí prùbìž-
nì mapovat tematické okruhy, které obèané-volièi
vnímají jako problémové, a navrhovat øešení tìchto
problémù. Øešením je pøitom uskuteènìní zmìny èi
zmìn v dané oblasti – tedy reforma. Protože se obec-
nì pøedpokládá, že reforma se uskuteèòuje proto,
aby dané problémy vyøešila, mùže být reforma vní-
mána jako soubor opatøení s pozitivními úèinky na
celou spoleènost èi ekonomiku.

Pro ekonomické subjekty, respektive skupiny
úèastníkù ekonomiky, které se øídí svými individuál-
ními zájmy a usilují o pøerozdìlení bohatství v eko-
nomice ve svùj prospìch, je rovnìž užiteèné prùbìž-
nì mapovat tematické okruhy, které obèané vnímají
jako problémové, a navrhovat øešení tìchto problé-
mù. Øešením je rovnìž uskuteènìní zmìny èi zmìn
v dané oblasti – tedy reforma. Problém je v tom, že re-
forma navrhovaná ekonomickými subjekty, které
chtìjí pøerozdìlit bohatství v ekonomice ve svùj pros-
pìch, se musí øídit jejich individuálními zájmy, po-
kud má pøispìt k dosažení jejich pøerozdìlovacího
cíle. Taková reforma potom mùže vycházet vstøíc
pouze zájmùm vybraných skupin ve spoleènosti, za-
tímco zájmy jiných skupin mùže poškozovat. Z hle-
diska spoleènosti nebo ekonomiky jako celku tedy
nemusí úèinkovat pozitivnì.

V praxi lze nezøídka pozorovat skuteènost, že re-
formní návrhy nìkterých politických stran jsou
v souladu s reformními požadavky nìkterých zájmo-

vých skupin. V èeském prostøedí to mùžeme ilustro-
vat na pøíkladu pøístupu k problému nezamìstnanos-
ti. Èeská strana sociálnì demokratická preferuje
kombinaci cíleného vytváøení nových pracovních
míst prostøednictvím aktivní politiky zamìstnanosti,
jejíž výraznou souèástí je i systém investièních pobí-
dek, a pøísnìjší ochrany práv zamìstnancù prostøed-
nictvím zákoníku práce, která by mìla alespoò do ur-
èité míry znesnadòovat rušení pracovních míst. Pøí-
stup ÈSSD je tak na jedné stranì v souladu se zájmy
velkých, zejména zahranièních investorù, kteøí pøe-
devším využívají systém investièních pobídek, na
druhé stranì pak se zájmy odborù, které dbají na co
nejsilnìjší ochranu práv zamìstnancù.

Od toho se odlišuje pøístup Obèanské demokra-
tické strany. Podle jejího názoru k øešení problému
nezamìstnanosti mùže pøispìt nízká rovná 15% daò,
která by stimulovala aktivitu podnikatelù a firem
a pøispìla tak k vytvoøení nových pracovních míst,
a menší rozsah ochrany zamìstnancù v zákoníku
práce, což by mìlo firmy zbavit strachu z pøijímání
nových pracovníkù, neboť v pøípadì ekonomických
problémù by pro firmy bylo snazší pøebyteèná pra-
covní místa zlikvidovat. Reforma pracovního trhu
v podání ODS je tak v souladu pøedevším se zájmy
podnikové sféry – jak domácí, tak zahranièní.

ÈSSD i ODS pøitom své pojetí politiky v oblasti
trhu práce prezentují jako celospoleèensky pøínosné,
jako pojetí, u kterého lze oèekávat pozitivní úèinky
na celou ekonomiku i všechny její úèastníky. Otázka
zní: Mohou mít politiky, reformy èi reformní návrhy
politických stran, které jsou v souladu s požadavky èi
pøístupy pouze nìkterých zájmových skupin, oprav-
du pozitivní úèinky na všechny ekonomické subjek-
ty? Anebo musí takový typ reforem nìkteré úèastníky
ekonomiky nutnì zvýhodòovat a jiné poškozovat?

1 Článek byl zpracován v rámci grantového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 1J 032/05-DP1 „Fenomén dobývání renty záj-
movými skupinami v ČR a jeho vliv na stav veřejných financí“.

1 Článek byl zpracován v rámci grantového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 1J 032/05-DP1 „Fenomén dobývání renty záj-
movými skupinami v ČR a jeho vliv na stav veřejných financí“.
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Proè se vùbec politické strany stávají mluvèími kon-
krétních ekonomických zájmových skupin? A jsou
politické strany vùbec schopny rozeznat, v jakém pøí-
padì podporují zájmy skupinové a v jakém pøípadì
zájmy celé ekonomiky èi spoleènosti?

Na tyto otázky se budeme pokoušet odpovìdìt
v následujícím textu. Mohli bychom porovnávat ce-
lou škálu reformních návrhù rùzných politických
stran v rozlièných oblastech ekonomiky. Pro zjedno-
dušení se však zamìøíme na jednu oblast, jejíž refor-
ma se jeví jako nezbytná. Nezbytnì jediná však není
cesta, kterou se bude taková reforma ubírat, protože
vždy je možné vybírat z více reformních variant. Dù-
ležité pøitom je, že rùzné reformní varianty mají od-
lišné dùsledky pro jednotlivé skupiny úèastníkù eko-
nomiky. Touto nezbytnou reformou bez nezbytnì je-
diné reformní cesty je zmìna penzijního systému.

2. Povinné spoøení na dùchod – požadavek
doby, anebo nìkoho jiného?

Mùžeme rozlišit dva krajní zpùsoby financování sys-
tému dùchodového zabezpeèení (Blanchard, Fis-

cher, 1993). Jeden systém je plnì fondový. Finanèní
pøíspìvky mladší generace v èase t-1 v nominální výši
dt-1 jsou investovány a v èase t jsou pak spoleènì se
svým výnosem vypláceny starší generaci. Tuto situa-
ci lze formálnì zapsat jako
bt = (1 + rt) dt-1,
kde bt je nominální výše vyplácených dávek v èase t

a rt je nominální výnosová míra pøíspìvkù vkláda-
ných do systému dùchodového zabezpeèení.

Druhým pólem je systém prùbìžného financová-
ní dùchodového zabezpeèení (pay-as-you-go sys-
tem). V nìm jsou finanèní pøíspìvky mladší generace
v èase t v nominální výši dt pøímo pøevádìny ke starší
generaci rovnìž v èase t. Tento zpùsob financování
lze formálnì zapsat jako
bt = (1 + n) dt,
kde bt je nominální výše vyplácených dávek v èase t

a n je míra rùstu obyvatelstva, kterou je možné inter-
pretovat jako nominální výnosovou míru pøíspìvkù
vkládaných do systému prùbìžného financování dù-
chodového zabezpeèení.

Systém prùbìžného financování v prùbìhu dva-
cátého století úspìšnì pokrýval nároky na penzi ze
strany starších generací. Dokázal zabezpeèit obèany
ve stáøí dokonce i v dobì válek èi nepøíznivého eko-
nomického vývoje. Od sedmdesátých let minulého
století až do souèasnosti však ve stále vìtším poètu
zemí svìta dochází k výraznìjším zmìnám vìkové
struktury obyvatelstva, kdy roste nadìje dožití a kle-
sá míra porodnosti, takže se v populaci zvyšuje rela-
tivní podíl skupiny obyvatelstva ve vìku nad 60 let na
úkor skupin v produktivním vìku. Výsledkem je zvy-
šování pomìru mezi poètem dùchodcù a poètem
plátcù pøíspìvkù do systému prùbìžného financová-
ní dùchodového zabezpeèení. Pøi nezmìnìných pa-
rametrech penzijního systému tak rostou jeho výdaje
rychleji než jeho pøíjmy a systém smìøuje k finanèní
nerovnováze (deficitu).

Penzijní reforma je tedy v zemích s rostoucím po-
dílem starších vìkových skupin v populaci nutností.
Možností, jak k reformì penzijního systému pøistou-
pit, je však více. První variantou je zmìna parametrù
systému prùbìžného financování – zvyšování vìkové
hranice pro odchod do dùchodu, zvyšování pøíspìv-
kù odvádìných do systému dùchodového zabezpe-
èení, podpora penzijního systému jinými daòovými
pøíjmy než pøíspìvky na dùchodové zabezpeèení, po-
kles relativní úrovnì penzí vzhledem k výši mezd
v ekonomice.

Druhou možností je doplnìní systému prùbìžné-
ho financování dobrovolným soukromým penzijním
pøipojištìním na fondovém základì, které jednotliv-
cùm umožòuje naspoøit si na dodateènou penzi k zá-
kladnímu dùchodu z prùbìžnì financovaného systé-
mu.

Další variantou je doplnit penzijní systém povin-
ným fondovým pilíøem, ve kterém by si obèané v pro-
duktivním vìku museli povinnì spoøit na èást svého
budoucího dùchodu. Pøi debatách o penzijních refor-
mách se právì realizace povinného spoøení na dù-
chod prostøednictvím penzijních fondù stala nejvíce
diskutovanou a v mnohých pøípadech i nejvíce obha-
jovanou souèástí zmìn systému dùchodového zabez-
peèení.

Z mezinárodních ekonomických institucí se zøej-
mì nejvìtším zastáncem povinného spoøení na dù- �



{2
/7

}
Odborné stati

32 Scientia et Societas » 2/06

chod prostøednictvím soukromých penzijních fondù
stala Svìtová banka, která v roce 1994 vydala zprávu
s názvem Averting the Old Age Crisis. V ní doporuèo-
vala jako model penzijního systému tøi pilíøe dùcho-
dového zabezpeèení: povinný veøejnì spravovaný pi-
líø, který by byl prùbìžnì financován, povinný sou-
kromì spravovaný pilíø, který by byl financován
prostøednictvím penzijních fondù, a dobrovolný sou-
kromý pilíø, který by byl rovnìž financován pøes pen-
zijní fondy. Povinný soukromì spravovaný fondový
pilíø se pak stal pøedmìtem nejvìtších diskusí a sou-
støedila se na nìj nejvìtší pozornost.

Ještì døíve, než Svìtová banka vydala svou zprá-
vu Averting the Old Age Crisis, v roce 1981, razantní
penzijní reformu, která zcela transformovala prùbìž-
nì financovaný systém dùchodového zabezpeèení na
systém povinného spoøení v penzijních fondech, za-
hájilo Chile. Jeho pøíkladem i pozdìjšími doporuèe-
ními Svìtové banky se pak nechala inspirovat øada ji-
ných zemí. Fondové prvky do svých penzijních systé-
mù ve výraznìjší míøe zavedlo dalších jedenáct státù
Latinské Ameriky (Mexiko, Nikaragua, Salvador,
Kostarika, Dominikánská republika, Kolumbie, Ekvá-
dor, Peru, Bolívie, Uruguay, Argentina), dále Austrá-
lie, Seychely, Kazachstán, z evropských zemí Švýcar-
sko, Švédsko, Velká Británie, Chorvatsko, Makedo-
nie, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Polsko, Maïarsko
nebo Slovensko.

Výraznìjší zastoupení fondových prvkù v penzij-
ním systému rovnìž podporují zástupci nìkterých
zájmových skupin – pøedevším penzijních fondù,
respektive finanèních skupin, jejichž souèástí penzij-
ní fondy jsou. Napøíklad v èlánku Penzijní reforma

nejsou penzijní fondy (Hospodáøské noviny, 24. 3.

2005) viceprezident Asociace penzijních fondù ÈR
a generální øeditel ÈSOB Penzijního fondu Stabilita,
a. s. Petr Beneš tvrdí, že penzijní fondy zatím nejsou
vhodnými kandidáty na vytvoøení institucionální zá-
kladny dùchodové reformy v Èeské republice, avšak
pokud se ještì pøed spuštìním dùchodové reformy
stihnou samy reformovat, respektive pokud jim to
stát dovolí, mohou být jednìmi z horkých kandidátù.

Další ukázkou podpory výraznìjšího zastoupení
fondových prvkù v dùchodovém systému ze strany
penzijních fondù mohou být údaje uvedené na inter-

netové stránce www.duchodovareforma.cz (2006).
Její obsahovou náplò zajišťuje skupina ÈSOB. Napøí-
klad první dvì vìty rubriky „Poradna“ zní: „Zajímají

vás informace o dùchodech, dùchodové reformì a za-

jištìní dostateèného pøíjmu po odchodu do dùchodu?

Zeptejte se a odborníci skupiny ÈSOB vám poradí.“

V rubrice „Svìt“ v èlánku vìnujícím se chilské penzij-
ní reformì je pak tato dùchodová reforma prezento-
vána v pøevážnì pozitivním svìtle. Mùžeme ocitovat
nìkolik vìt: „Chilský penzijní systém vstoupil do

uèebnic jako pøíklad úspìšné reformy dùchodového

systému založené na pøevedení prùbìžného financo-

vání na kapitálovì povinné spoøení… Systém je… zá-

roveò povinný, kapitálový a soukromì spravovaný.

Tato kombinace byla v 80. letech unikátní – a nelze

nenapsat – i velmi odvážná… Chilská reforma byla

souèástí komplexnìjších zmìn a probíhala souèasnì

s ekonomickou reformou a rozsáhlou privatizací… Fi-

nanèní experti èasto zdùrazòují kladný vliv na celko-

vé ozdravení finanèní situace a rozvoj kapitálového

trhu.“

Zkušenosti zemí, kde fondový systém hraje
v rámci dùchodového zabezpeèení významnìjší úlo-
hu, jsou však rozporuplné. To nakonec musejí zoh-
ledòovat i zastánci fondového systému. Proto napøí-
klad na výše uvedené internetové stránce www.du-

chodovareforma.cz lze kromì chvály pøechodu na po-
vinné spoøení na dùchod zaznamenat i stinné stránky
takových penzijních reforem. V rubrice „Svìt“ v èlán-
ku Pouèíme se z Maïarska a Polska? (pøevzato z týde-
níku Ekonom è. 24/2005), který popisuje èásteèný
pøechod na fondový systém v Maïarsku a Polsku, se
lze doèíst kromì jiného toto: „Náklady na pøechod

z prùbìžného na fondový systém pøedstavují další

problém. Zemì musí vytváøet rezervy na penze pøi-

znané ještì na základì pøedchozího prùbìžného systé-

mu a to vytváøí znaèné pnutí ve veøejných financích…

Transformaèní náklady tak dìlají z penzijní reformy

velmi drahý projekt.“

Povinné spoøení na dùchod prostøednictvím pen-
zijních fondù se tak v souèasné dobì – po zkušenos-
tech s touto reformou v nìkterých zemích – nezdá být
natolik vhodnou reakcí na zhoršující se demografic-
kou situaci a z toho plynoucí problémy prùbìžnì fi-
nancovaného penzijního systému, jak se øadì ekono-
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mù jevilo v minulosti, kdy tolik praktických zkuše-
ností s fondovými systémy k dispozici nebylo. Pøesto
se návrhy na zvýšení role fondových prvkù v systému
dùchodového zabezpeèení neustále objevují. Ales-
poò èásteèný pøechod od prùbìžnì financovaného
penzijního systému k povinnému spoøení na dùchod
v soukromých penzijních fondech by mìl podle
svých zastáncù snížit zadluženost penzijního systé-
mu, respektive nastolit rovnováhu mezi jeho pøíjmy
a výdaji, mìl by umožnit zvýšit úroveò penzí vzhle-
dem k úrovni mezd, aniž by musel výraznì rùst vìk
odchodu do dùchodu nebo se zvyšovat úroveò pøí-
spìvkù vkládaných do dùchodového systému, dále
by mìl údajnì pøispìt ke zvýšení míry úspor a násled-
nì i tempa ekonomického rùstu. Analyzujme uvede-
né pøedpokládané výhody fondového penzijního sys-
tému podrobnìji.

3. Souvislosti vývoje míry úspor a zpùsobu
financování penzijního systému

Nejprve se zamìøíme na argument, že povinné spoøe-
ní na dùchod by mìlo pøispìt ke zvýšení míry úspor.
Tento efekt podle zastáncù povinného fondového pi-
líøe vyplývá ze skuteènosti, že obèané jsou prostøed-
nictvím penzijních fondù nuceni v pracovním vìku
spoøit, aby si tímto zpùsobem zabezpeèili urèitou
úroveò penzí, a tedy i spotøeby po odchodu do dù-
chodu. Zastánci fondového systému argumentují in-
dividuální odpovìdností jednotlivcù zajistit si finanè-
ní prostøedky na stáøí, kterou údajnì povinné spoøení
na dùchod posiluje a které prùbìžnì financovaný
systém dùchodového zabezpeèení naopak údajnì
oslabuje.

Taková argumentace však nebere v úvahu øadu
dalších skuteèností. V první øadì je nutné konstato-
vat, že z dùvodu bezpeèného fungování systému po-
vinného spoøení na dùchod prostøednictvím penzij-
ních fondù, tedy z dùvodu jistoty výplaty dùchodù
z takového penzijního systému, je u nìj nezbytná sil-
ná regulace ze strany státu. Regulace by mìla jednak
eliminovat možnost zpronevìøení finanèních pøí-
spìvkù vložených do penzijních fondù, jednak by
mìla ošetøit pøípady nepøíznivého ekonomického vý-
voje, kdy by výnosová míra rt po oèištìní o inflaci

byla záporná a finanèní pøíspìvky vložené do fondo-
vého systému by se reálnì znehodnocovaly.

Politická prùchodnost povinného spoøení na dù-
chod tedy vyžaduje, aby byl zaruèen urèitý kladný re-
álný výnos penzijních fondù. V pøípadì turbulencí na
finanèních a kapitálových trzích nebo jiného nepøíz-
nivého hospodáøského vývoje, který by snižoval reál-
nou výnosovou míru pøíspìvkù vkládaných do fon-
dového systému pod nulu, by tedy byly nutné i trans-
fery z veøejných rozpoètù ve prospìch penzijních
fondù, aby byly nahrazeny ztráty zpùsobené pokle-
sem reálné výnosové míry do záporných hodnot.
Kdyby však byla (a zøejmì by být musela) kladná re-
álná výnosová míra penzijních fondù tímto zpùso-
bem v povinném fondovém pilíøi zaruèena, nemùže
být o zvýšené individuální odpovìdnosti, o které ho-
voøí zastánci povinného spoøení na dùchod, ani øeè.

Argumentace o zvýšené individuální odpovìd-
nosti v povinném fondovém pilíøi má i jinou trhlinu.
Individuální odpovìdnost mùže nést jednotlivec
v plné míøe za jevy èi události, které je schopen bez-
prostøednì a úplnì ovlivòovat, které mùže mít zcela
pod svou kontrolou. Jestliže však jednotlivec urèité
jevy èi události plnì pod svou kontrolou mít nemùže,
jestliže do utváøení takových jevù èi událostí vstupují
i jiné subjekty, pak je odpovìdnost za vývoj takových
jevù èi událostí sdílená a individuální odpovìdnost
jednotlivce omezená. Pøípad spoøení na dùchod
v penzijních fondech je pøitom právì pøípad sdílené
odpovìdnosti a omezené odpovìdnosti individuální.

Jednotlivec se sice mùže sám rozhodnout, do ja-
kého penzijního fondu bude své finanèní pøíspìvky
vkládat, jaká bude výše jeho finanèních pøíspìvkù,
mùže pravidelnì v urèitých intervalech sledovat vý-
sledky hospodaøení penzijních fondù. Jednotlivec
však není schopen v každém okamžiku sledovat in-
vestice penzijních fondù, nemùže ovlivòovat jejich
konkrétní investièní rozhodování èi jednotlivé ob-
chody, nemá pøehled o aktuálním cash flow penzij-
ních fondù, nemùže ovlivnit výnosovou míru na fi-
nanèních a kapitálových trzích, na nichž penzijní
fondy investují.

Jednotlivec se tedy mùže rozhodnout, do jakého
penzijního fondu a jakou èástku investovat, avšak již
nemá kontrolu nad výsledným výnosem své investi- �
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ce. Výnos investic do penzijních fondù je totiž vý-
slednicí rùzných faktorù ležících mimo dosah odpo-
vìdnosti spoøícího jednotlivce, jako je dodržování
bezpeènosti investic ze strany penzijních fondù, vý-
voj výnosové míry na finanèních a kapitálových tr-
zích (domácím i zahranièních), na nichž penzijní
fondy investují, celkový vývoj ekonomik (domácí
i zahranièních), na jejichž finanèních a kapitálových
trzích se investice penzijních fondù realizují. Tvrze-
ní, že existence povinného fondového pilíøe zvyšuje
individuální odpovìdnost jednotlivcù zajistit si fi-
nanèní prostøedky na stáøí, se proto jeví jako dosti po-
chybné.

Zastánci povinného spoøení na dùchod rovnìž
argumentují, že v souèasné situaci, kdy mnohé zemì
svìta vykazují nízkou míru rùstu obyvatelstva n (kte-
rá se v nìkterých pøípadech nachází dokonce v zápor-
ných hodnotách) a zvyšuje se podíl osob v dùchodo-
vém vìku v populaci, je pøechod od systému prùbìž-
ného financování dùchodového zabezpeèení k po-
vinnému fondovému pilíøi jediným zpùsobem, jak
vùbec zajistit možnost vyplácení budoucích dùcho-
dù alespoò v souèasné reálné výši. Pokud budeme
pøedpokládat, že díky státní regulaci bude zaruèena
kladná reálná výnosová míra finanèních pøíspìvkù
vkládaných do fondového systému, mìlo by povinné
spoøení podle svých zastáncù zajistit v budoucnosti
vyšší reálné dùchody než existence systému prùbìž-
ného financování.

Oèekávání vyšších reálných budoucích dùchodù
pøi státem zaruèené kladné reálné výnosové míøe pøí-
spìvkù vkládaných do fondového systému však
mùže zpùsobit, že rùst povinných úspor ukládaných
prostøednictvím povinného fondového pilíøe bude
doprovázen poklesem úspor dobrovolných, zejména
v té jejich èásti, kterou by si jednotlivci pøi existenci
systému prùbìžného financování ukládali jako pøi-
lepšení k dùchodu v jiných finanèních institucích než
v penzijních fondech. Za této situace by však míra
úspor pøi pøechodu od systému prùbìžného financo-
vání k povinnému fondovému pilíøi zøejmì nevzrost-
la, ale patrnì by stagnovala.

Na možnost takového vývoje upozoròuje i mate-
riál Ministerstva práce a sociálních vìcí ÈR z prosince
2003 s názvem Návrh hlavních principù pokraèování

reformy dùchodového systému, a sice v pøíloze 4
v èásti pojednávající o rizicích spojených s existencí
systému povinného spoøení na dùchod: „Vzhledem

k tomu, že v ÈR pøetrvává sklon k úsporám nad oka-

mžitou spotøebou èi úvìry, nelze oèekávat, že povinné

spoøení povede k významnému nárùstu úspor, takže

dojde pouze k pøerozdìlení formy úsporných vkladù.“

Další argumenty v neprospìch zvyšování míry
úspor pøi zavedení povinného spoøení na dùchod
mohou vyplývat z teorie spotøeby J. S. Duesenberry-
ho nazývané hypotéza relativního dùchodu (Duesen-

berry, 1967). Podle této teorie mùže mít na míru
úspor vliv nerovnomìrnost v rozdìlení pøíjmù mezi
jednotlivé skupiny obyvatelstva a efekt dotahování
spotøeby chudších skupin obyvatel k úrovni spotøeby
bohatších, kteøí fungují jako vzor spotøebitelského
chování. To u chudších èástí populace podporuje
spotøebu (napøíklad i za cenu zadlužování) a oslabu-
je ochotu spoøit. Státem zaruèené kladné reálné vý-
nosy penzijních fondù a oèekávání vyšších reálných
dùchodù mùže uvedený efekt dotahování spotøeby
ještì zesílit a naopak dále oslabit dobrovolné spoøení.
Míra úspor by se za takových pøedpokladù mohla do-
konce snížit.

Na vývoj míry úspor mohou mít vliv rovnìž fis-
kální souvislosti Duesenberryho hypotézy relativní-
ho dùchodu. Kdyby se musely uskuteènit transfery
z veøejných rozpoètù za úèelem udržení kladné reál-
né výnosové míry pøíspìvkù vkládaných do povinné-
ho fondového pilíøe, mohlo by to rovnìž vést k rùstu
daòového zatížení, aby se nezhoršilo saldo veøejných
rozpoètù. Kdyby v takovém pøípadì rostlo daòové za-
tížení bohatších skupin obyvatel rychleji než u sku-
pin chudších, èást pøíjmù, kterou by pøed zvýšením
daòové zátìže mohli bohatší dobrovolnì uspoøit, by
tak byla transferována k chudším. V souladu s Due-
senberryho teorií by se sice na jedné stranì rovno-
mìrnìji rozdìlily pøíjmy mezi obyvatelstvo, avšak ne
natolik, aby bohatí pøestali fungovat jako vzor vysoké
spotøeby. I v tomto pøípadì by tedy mohlo dojít k ze-
sílení efektu dotahování spotøeby chudší èásti popu-
lace k úrovni spotøeby bohatších skupin obyvatel
a míra úspor by mohla rovnìž poklesnout.

Vlivem existence penzijních fondù na vývoj míry
úspor se také zabývaly nìkteré empirické výzkumy
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spotøebitelského chování ve Velké Británii v 80. le-
tech minulého století, které se snažily objasnit pokles
tamní míry úspor v uvedeném období (Gowland,

1990). Vyplynulo z nich, že oèekávání výplaty znaè-
ných finanèních èástek z penzijních fondù v dùcho-
dovém vìku vedlo støadatele v penzijních fondech
k názoru, že v prùbìhu pracovního života není nutné
dobrovolnì spoøit v takové míøe, jako kdyby výplaty
z penzijních fondù oèekávány nebyly. Naopak podle
jejich názoru bylo možné spotøebovávat vìtší èást
bìžného pracovního pøíjmu a rovnìž si více vypùjèo-
vat, protože ve stáøí bude možné tyto dluhy splatit,
aniž by to výraznì ovlivnilo bìžnou spotøebu po od-
chodu do dùchodu. Oèekávání výplaty znaèných pe-
nìžních èástek z penzijních fondù tak bylo považo-
váno za jednu z pøíèin poklesu míry úspor ve Velké
Británii v osmdesátých letech.

Z výše uvedených pøíkladù vyplývá, že existence
povinného spoøení na dùchod nemusí pøinést zvýše-
ní míry úspor, jak doufají zastánci povinného fondo-
vého pilíøe. Míra úspor mùže po pøechodu ze systé-
mu prùbìžného financování k systému povinného
spoøení na dùchod spíše stagnovat, anebo dokonce
za urèitých podmínek poklesnout. Rovnìž nelze tvr-
dit, že by povinné spoøení na dùchod posilovalo indi-
viduální odpovìdnost jednotlivcù zajistit si finanèní
prostøedky na stáøí.

4. Souvislosti vývoje veøejného dluhu a zpùsobu
financování penzijního systému

Jak již bylo uvedeno výše, aby byla zaruèena výplata
penzí ze systému povinného spoøení na dùchod, je
nezbytná silná regulace tohoto systému státem. Jed-
ním z regulaèních prvkù by pak pravdìpodobnì mu-
selo být zajištìní kladné reálné výnosové míry penzij-
ních fondù v pøípadì turbulencí na finanèních a kapi-
tálových trzích nebo jiného nepøíznivého hospodáø-
ského vývoje. Kdyby takový nepøíznivý vývoj snižo-
val reálnou výnosovou míru penzijních fondù pod
nulu, musely by zøejmì pøijít na øadu transfery z ve-
øejných rozpoètù ve prospìch penzijních fondù, aby
byly vykompenzovány ztráty penzijních fondù zpù-
sobené poklesem reálné výnosové míry do zápor-
ných hodnot.

Tento postup by mìl zaruèit i politickou prù-
chodnost zavedení povinného spoøení na dùchod.
Tìmito nezbytnými regulaèními opatøeními se však
do znaèné míry smazává rozdíl mezi systémem prù-
bìžného financování a systémem povinného spoøení
prostøednictvím penzijních fondù. Oba totiž mohou
za urèitých okolností ohrožovat rovnováhu veøej-
ných rozpoètù a vést k rùstu veøejného dluhu.

Systém prùbìžného financování mùže deficit ve-
øejných rozpoètù a úroveò veøejného dluhu zvyšovat
pøedevším v období, kdy se mìní vìková struktura
populace v neprospìch ekonomicky aktivních skupin
a kdy tedy ekonomicky aktivní generace nezaplatí
dostateèné množství pøíspìvkù k pokrytí penzí vy-
plácených generaci dùchodcù. To je aktuální prob-
lém systému prùbìžného financování ve velké èásti
zemí svìta.

Historická zkušenost z 20. století dále ukazuje,
že systém prùbìžného financování dokázal zabezpe-
èit obèany ve stáøí i v pøípadì nepøíznivých událostí,
jakými byla napøíklad období válek èi ekonomických
krizí. Systém prùbìžného financování tedy v èase
prokázal relativní odolnost vùèi nepøíznivým fakto-
rùm, které nemìly charakter demografických zmìn.

Pokud jde o systém povinného spoøení na dù-
chod, ten mùže zkolabovat pøedevším na nízké, res-
pektive záporné reálné výnosové míøe pøíspìvkù
vkládaných do penzijních fondù. K této situaci mùže
dojít v pøípadì výraznìjšího èi déletrvajícího poklesu
výnosù èi kurzù na tìch finanèních a kapitálových tr-
zích, na nichž penzijní fondy investují, v pøípadì vý-
raznìjšího èi déletrvajícího oslabení ekonomického
rùstu na tìch trzích, kde penzijní fondy realizují své
investice, protože toto oslabení ekonomického rùstu
se rovnìž mùže pøelít do poklesu výnosù èi kurzù na
pøíslušných finanèních a kapitálových trzích, dále
k této situaci mùže dojít v pøípadì mìnových krizí na
trzích, kde penzijní fondy investují, protože mìnové
krize se následnì odrazí i v tempu ekonomického
rùstu a pohybu výnosových mìr a kurzù na pøísluš-
ných finanèních a kapitálových trzích.

K výše uvedenému nežádoucímu poklesu reálné
výnosové míry penzijních fondù mùže rovnìž dojít
v pøípadì váleèných konfliktù èi teroristických útokù,
které se dotýkají finanèních a kapitálových trhù, na �
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nichž penzijní fondy realizují své investice, protože
uvedené události tyto trhy negativnì ovlivòují, prob-
lémy mohou nastat rovnìž v pøípadì rychlého rùstu
svìtových cen dùležitých surovin, který mùže zvyšo-
vat inflaci a oslabovat ekonomický rùst, což by se
rovnìž negativnì odrazilo na velikosti reálné výnoso-
vé míry penzijních fondù. Ve všech tìchto pøípadech,
kdy by byl systém povinného spoøení na dùchod
ohrožen, by musel v jeho prospìch zasahovat stát,
tedy musel by na jeho podporu vydávat neoèekávané
prostøedky z veøejných rozpoètù, což by za jinak stej-
ných podmínek zvyšovalo rozpoètový deficit a veøej-
ný dluh.

Problém je v tom, že nároky na veøejné rozpoèty
mohou být v pøípadì krize systému povinného spoøe-
ní na dùchod nakonec vyšší než v pøípadì potíží sys-
tému prùbìžného financování. Pøi nepøíznivém de-
mografickém vývoji se totiž systém prùbìžného fi-
nancování dostává do finanèních potíží postupnì.
Postupnì totiž napøíklad klesá míra porodnosti, po-
stupnì narùstá nadìje dožití, postupnì se v dùsledku
toho mìní vìková struktura populace ve prospìch
starších vìkových skupin, a tedy i finanèní nerovno-
váha systému prùbìžného financování, která z toho
vyplývá, se zvyšuje pozvolna, nikoli skokovì. Proto
lze na rostoucí finanèní nerovnováhu systému prù-
bìžného financování reagovat rovnìž pozvolnì – od-
straòovat ji lze postupnou zmìnou parametrù tohoto
systému, jako je vìk odchodu do dùchodu, velikost
pøíjmù, respektive pøíspìvkù vkládaných do systému
èi pomìr mezi velikostí prùmìrné penze a prùmìrné
mzdy.

Naopak váleèné konflikty, teroristické útoky, mì-
nové krize èi turbulence na finanèních a kapitálových
trzích, které nepøíznivì ovlivòují fondový systém,
mohou mít náhlý, šokový charakter. Jejich rychlý ná-
stup pak mùže zpùsobit velmi rychlé zhoršení fi-
nanèní situace penzijních fondù v systému povinné-
ho spoøení na dùchod. Akce státu na podporu povin-
ného fondového pilíøe tak mohou vyžadovat pomìr-
nì vysoké objemy výdajù z veøejných rozpoètù v po-
mìrnì krátkém èasovém horizontu, aby byly úèinné
a zabránily kolapsu systému povinného spoøení na
dùchod. Potíže povinného fondového pilíøe tedy mo-
hou zpùsobit relativnì rychlý a objemovì výrazný

nárùst deficitu veøejných rozpoètù a veøejného dlu-
hu.

Perlièkou úvah o pøíèinách a dùsledcích nerovno-
váh penzijních systémù je skuteènost, že oba systé-
my – jak prùbìžnì financovaný, tak fondový – jsou
citlivé na jeden a tentýž demografický parametr – na
zvyšování nadìje dožití, i když zastánci povinného
spoøení na dùchod argumentují ve prospìch povin-
ného fondového pilíøe mimo jiné právì stárnutím po-
pulace. U systému prùbìžného financování je vliv ná-
rùstu nadìje dožití jasný – jestliže se lidé dožívají vyš-
šího vìku, pak za jinak stejných podmínek lidé tráví
v dùchodu vìtší èást svého života, zvyšují se nároky
na výplaty penzí a mùže narùstat finanèní nerovno-
váha tohoto systému. Jestliže se nemá snižovat po-
mìr mezi prùmìrnou penzí a prùmìrnou mzdou,
anebo se nemají zvyšovat pøíjmy penzijního systé-
mu, øešení nerovnováhy se nachází ve zvyšování
vìku pro odchod do dùchodu, èímž se zabrání pro-
dlužování období života stráveného v dùchodu a
v systému nerostou nároky na výplatu penzí.

U systému povinného spoøení na dùchod je vliv
nárùstu nadìje dožití také jasný. Jestliže se lidé doží-
vají vyššího vìku, pak za jinak stejných podmínek se
nemìní èástka, kterou si v prùbìhu pracovního živo-
ta naspoøí v penzijním fondu, ale prodlužuje se obdo-
bí dùchodového vìku, po které jim bude z naspoøené
èástky vyplácena penze, což by vedlo k poklesu úrov-
nì vyplácených mìsíèních penzí. Aby se nemusela
snižovat velikost penze a aby se nemusela zvyšovat
velikost pøíspìvkù vkládaných do povinného fondo-
vého pilíøe, lze k obnovì jeho finanèní rovnováhy do-
spìt zkrácením období, bìhem nìhož jsou z penzij-
ních fondù vypláceny dùchody, tedy opìt zvýšením
vìkové hranice pro odchod do dùchodu.

Z výše uvedené argumentace vyplývá nìkolik
skuteèností. Oba systémy dùchodového zabezpeèení
– prùbìžnì financovaný i fondový – se mohou dostat
do finanèní nerovnováhy v dùsledku zvyšování nadì-
je dožití, tedy zmìny demografického parametru.
Oba systémy mohou v pøípadì obtíží vyžadovat sana-
ci z veøejných rozpoètù, tedy existence obou systémù
mùže za urèitých podmínek vést k nárùstu deficitu
veøejných rozpoètù a úrovnì veøejného dluhu. Povin-
ný fondový pilíø pøitom mùže být z hlediska veøej-
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ných rozpoètù více rizikový, jelikož jeho krize mo-
hou mít v pøípadì váleèných konfliktù, teroristických
útokù, mìnových krizí èi turbulencí na finanèních
a kapitálových trzích v zemích èi regionech, kde pen-
zijní fondy investují, náhlý, šokový charakter, zatím-
co problémy systému prùbìžného financování, které
vyplývají pøedevším z nepøíznivého demografického
vývoje, narùstají spíše postupnì.

Rovnìž dlouhodobá øešení finanèních nerovno-
váh obou systémù jsou podobná. Jestliže se nemá
snižovat pomìr prùmìrného dùchodu k prùmìrné
mzdì, lze finanèní rovnováhu obou systémù obnovo-
vat buï zvyšováním vìku odchodu do dùchodu,
nebo rùstem finanèních pøíspìvkù vkládaných do
tìchto systémù, anebo kombinací obojího.

Povinný fondový pilíø, jak vyplývá z výše uvede-
ného, tedy nedisponuje tìmi výhodami, o kterých ho-
voøí jeho zastánci. Naopak fungování povinného fon-
dového pilíøe mùže být z hlediska veøejných rozpoè-
tù rizikovìjší než existence systému prùbìžného fi-
nancování.

Abychom tato tvrzení dále podpoøili, podívejme
se na zkušenosti se systémem povinného spoøení na
dùchod v Chile, Maïarsku a Polsku.

5. Rozporuplné zkušenosti se systémem
povinného spoøení na dùchod v Chile

Hlavním dùvodem, proè se Chile rozhodlo na poèát-
ku osmdesátých let minulého století pøejít od dùcho-
dového systému založeného na prùbìžném financo-
vání k povinnému fondovému pilíøi, byl nepøíznivý
demografický vývoj a z toho plynoucí rùst finanèní
nároènosti dùchodového zabezpeèení (Rodríguez,

1999). Pomìr ekonomicky aktivní populace k popu-
laci dùchodcù se rychle snižoval. Zatímco v roce 1960
pøipadalo na jednoho poživatele starobního dùchodu
10,8 ekonomicky aktivních obyvatel, v roce 1970 to
bylo 4,4, roku 1975 jen 3,2 a v roce 1980 už pouze 2,2
ekonomicky aktivních obyvatel. Implicitní dluh chil-
ského penzijního systému v 70. letech minulého sto-
letí pøekraèoval 100 % HDP.

S reformou založenou na povinném fondovém
pilíøi se státním dohledem zaèalo Chile v roce 1981 a
o dva roky pozdìji byl již každý zamìstnanec, který
novì vstupoval na trh práce, ze zákona povinen do
systému vstoupit. Zamìstnancùm, kteøí pøispívají do
systému alespoò dvacet let a nestaèí si na svém indi-
viduálním dùchodovém úètu našetøit dostateènou
èástku, stát garantuje minimální penzi. Zamìstnan-
cùm zapojeným do starého systému byla dána mož-
nost volby: buï v nìm setrvat, nebo se zapojit do no-

Tabulka č. 1 »

10,00 2,44 12,44 19,61

10,00 2,21 12,21 18,10

10,73 4,53 15,26 29,68

9,50 2,98 12,48 23,87

3,50 1,50 5,00 30,00

8,00 3,73 11,73 31,80

10,00 3,50 13,50 25,93

2,73 2,27 5,00 45,40

12,26 2,74 15,00 18,26

Zdroj: Mesa-Lago, C.: Reassessing Pension Reform in Chile and Other Countries in Latin America, University of Pittsburgh, 2002. �
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vého. Úèast osob samostatnì výdìleènì èinných
v povinném fondovém pilíøi je dobrovolná.

Byly zøízeny administrátorské spoleènosti pen-
zijních fondù (Administradoras de Fondos de Pensio-
nes – AFP), každá AFP mùže v souèasné dobì spravo-
vat pìt typù penzijních fondù. Všechny AFP jsou
vlastnìny zahranièními investory, kteøí vìtšinou pù-
sobí i v jiných segmentech chilského finanèního trhu
(Chren, 2003).

Do vybrané AFP zamìstnanci odvádìjí 10 % ze
své hrubé mìsíèní mzdy na individuální dùchodový
úèet, další platba ve prospìch AFP ve výši 2,44 %
z hrubé mzdy pak pøedstavuje poplatek na uhrazení
administrativních nákladù souvisejících s provozem

fondù (viz tabulka 1). Z celkového pøíspìvku odvá-
dìného do AFP z hrubé mzdy tak jedna pìtina
(19,61 %) smìøuje na uhrazení administrativních ná-
kladù.

AFP odpovídají za výbìr pøíspìvkù na dùchodo-
vé pojištìní a vyplácejí dùchody. AFP zároveò sledují
výši kapitálu jednotlivých penzijních fondù a jeho
pohyb a vydávají administrativní rozhodnutí o inves-
tování úspor. Práva a povinnosti AFP stanoví zákon,
na jehož základì jsou vydávána i opatøení regulující
èinnost všech fondù tak, aby se minimalizovala mož-
ná rizika pøi investování. Ze zákona napøíklad vyplý-
vá ohlašovací povinnost pøi obchodování na burze
cenných papírù a dodržování státem stanovených li-

Tabulka č. 2 »

1 400 000

1 440 000

1 620 000

1 930 353

2 283 830

2 591 484

2 890 680

3 183 002

3 470 845

3 739 542

4 109 184

4 434 795

4 708 840

5 014 444

5 320 913

5 571 482

5 780 400

5 966 143

6 105 731

6 280 191

6 427 656

6 458 117

Zdroj: The Chilean Pension System Based on Individual Capitalization,
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, May
2003.

Tabulka č. 3 »

236,26 0,84

750,03 3,29

1 357,69 5,86

1 795,82 7,73

2 473,18 10,03

3 234,66 12,67

3 963,72 14,20

4 852,15 14,97

5 982,95 17,65

7 924,10 24,21

11 207,05 31,37

12 487,56 30,56

16 049,86 37,02

19 369,64 40,99

20 590,04 38,76

21 818,50 37,44

23 848,53 39,04

24 734,08 40,27

30 048,69 49,21

32 360,56 50,91

35 562,03 55,03

36 739,90 -

Zdroj: The Chilean Pension System Based on Individual Capitalization,
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, May
2003.
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mitù, jaká èást úspor mùže být investována do zahra-
nièí a do jakých aktiv. Dodržování tìchto zákonných
opatøení kontroluje stát prostøednictvím Vrchního
dozoru AFP (Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones). Vrchní dozor AFP je povi-
nen øešit veškeré problémy vznikající jak na stranì
jednotlivých fondù, tak na stranì klientù. Existuje
i kontrola zdola, kdy každý støadatel má právo na-
hlédnout do svého dùchodového úètu a získat infor-
mace, jakým zpùsobem byly jeho úspory investová-
ny. Dodatek k ústavì Chile deklaruje, že finanèní
prostøedky uložené v penzijních fondech nesmìjí být
dotèeny za žádných okolností žádnou vládou, proto-
že jsou urèeny pouze pro potøeby penzijního systé-
mu (www.duchodovareforma.cz, 2006).

V bøeznu 2002 bylo do fondového systému v Chi-
le zapojeno témìø 6,5 milionu osob (viz tabulka 2)
a fondy disponovaly aktivy ve výši necelých 37 mi-
liard USD (viz tabulka 3), což pøedstavovalo více než
50 % HDP Chile (viz tabulka 3). Zatímco v roce 1980,
posledním roce fungování èistì prùbìžnì financova-
ného systému, bylo do tohoto dùchodového systému
zapojeno necelých 52 % zamìstnancù, v roce 2003 se
systému prùbìžného financování úèastnila necelá
3 % zamìstnancù a do povinného fondového pilíøe
(AFP systému) bylo zapojeno témìø 64 % zamìstna-
ných osob (viz tabulka 4).

V letech 2000–2002 byla úroveò minimálního dù-
chodu, který je chilským penzijním systémem garan-
tován, pøibližnì 100 USD mìsíènì (Chren, 2003).
Prùmìrná hrubá mìsíèní mzda v témže období èinila
zhruba 500 USD a prùmìrný starobní dùchod dosa-
hoval pøibližnì 180 USD mìsíènì (Chren, 2003). Po-
mìr prùmìrného starobního dùchodu k prùmìrné
hrubé mzdì tedy èinil 36 %.

Dosavadní fungování povinného fondového pilí-
øe v Chile zatím nebylo nijak významnì ohroženo ne-
gativním vnitøním ekonomickým vývojem. V letech
1981–2002 dosahoval meziroèní rùst reálného HDP
v Chile v prùmìru 4,6 % (Corbo, 2004). Od startu po-
vinného spoøení na dùchod do bøezna 2002 èinila
prùmìrná roèní reálná výnosová míra penzijních fon-
dù 10,7 % (viz tabulka 5). Ke konci sledovaného ob-
dobí však byla patrná tendence ke snižování reálné
výnosové míry. Na to ukazují pìtileté a desetileté

klouzavé prùmìry roèní reálné výnosové míry. Dese-
tiletý klouzavý prùmìr v rámci období sledovaného
v tabulce 5 klesl od roku 2001 pod 7 %, pìtiletý klou-
zavý prùmìr se od roku 1998 snížil dokonce na hod-
noty kolem 5 %. Zde je na místì pøipomenout, že pøi
spouštìní povinného spoøení na dùchod v Chile byla
na základì modelových propoètù dlouhodobá udrži-
telnost povinného fondového pilíøe podmiòována

Tabulka č. 4 »

51,6 0 51,6

30,6 21,4 52,0

16,7 36,0 52,7

14,9 38,3 53,2

13,9 41,8 55,7

13,0 44,1 57,0

11,4 45,9 57,3

10,9 50,6 61,5

9,8 50,6 60,4

8,7 50,8 59,5

7,8 50,6 58,4

7,6 53,7 61,3

6,9 55,3 62,2

6,0 54,7 60,7

5,5 56,2 61,7

5,5 57,2 62,7

4,9 58,9 63,8

4,3 61,3 65,5

4,1 58,0 62,0

3,8 60,4 64,2

3,8 59,4 63,2

3,3 63,0 66,3

3,1 61,9 65,0

2,8 63,8 66,6

Zdroj: The AFP System Myths and Realities, The Chilean AFP Associati-
on, August 2004.
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pøedpokladem roèní reálné výnosové míry ve výši
alespoò 4 % (Chren, 2003).

Mezinárodní ekonomické otøesy mìly na chilský
povinný fondový pilíø negativní vliv. Dùkazem byly
napøíklad mìnové krize v Mexiku a jihovýchodní Asii
v 90. letech minulého století, které v období
1995–1998 zpùsobily znaèný pokles roèní reálné vý-
nosové míry chilského systému povinného spoøení
na dùchod (viz tabulka 5). Pìtileté klouzavé prùmìry
roèní reálné výnosové míry se vlivem mezinárodních
otøesù v letech 1998 a 1999 snížily blízko ke kritické
4% hranici, v letech 1995 a 1998 pøitom byla roèní re-

álná výnosová míra chilského povinného fondového
pilíøe dokonce záporná (-2,5 % a -1,1 %).

Skuteènosti zmiòované v pøedcházejícím textu
vyvolávají pochybnosti o úspìšnosti chilské penzijní
reformy a vhodnosti jejího napodobování pøedevším
ve vyspìlých èi støednì rozvinutých ekonomikách,
napøíklad v zemích Evropské unie vèetnì Èeské re-
publiky. První významná pochybnost se mùže týkat
roèního reálného výnosu chilského povinného fon-
dového pilíøe. Jak již bylo uvedeno výše, pøi zavádìní
povinného spoøení na dùchod v Chile byla na základì
modelových propoètù dlouhodobá udržitelnost po-

Tabulka č. 5 »

12,8 - -

28,5 - -

21,3 - -

3,6 - -

13,4 15,9 -

12,3 15,8 -

5,4 11,2 -

6,5 8,2 -

6,9 8,9 -

15,6 9,3 12,6

29,7 12,8 14,3

3,0 12,3 11,8

16,2 14,3 11,3

18,2 16,5 12,7

-2,5 12,9 11,1

3,5 7,7 10,3

4,7 8,0 10,2

-1,1 4,6 9,4

16,3 4,2 10,4

4,4 5,6 9,2

6,7 6,2 6,9

2,6 5,8 6,9

10,7 - -

Zdroj: The Chilean Pension System Based on Individual Capitalization, Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, May 2003
(roční výnosová míra); vlastní výpočty (pětileté a desetileté klouzavé průměry).
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vinného fondového pilíøe podmiòována pøedpokla-
dem roèní reálné výnosové míry ve výši alespoò 4 %.
V rámci období sledovaného v tabulce 5, které je
dlouhé dvacet jedna let a tøi mìsíce (1981 až bøezen
2002), se roèní reálná výnosová míra pod uvedenou
4% hranicí pohybovala po dobu pìti let a tøí mìsícù
(1984, 1992, 1995, 1996, 1998, leden až bøezen
2002), tedy po celou ètvrtinu sledovaného období.

Chilský povinný fondový pilíø rovnìž projevil
znaènou citlivost na mezinárodní ekonomické otøe-
sy, které, jak již bylo zmiòováno v pøedcházejícím
textu, silnì snižovaly jeho reálnou výnosovou míru
pod kritickou 4% mez, nìkdy dokonce do záporných
hodnot. Kdyby byly mezinárodní ekonomické otøesy
silnìjší nebo delší než ty, na které chilský penzijní
systém reagoval v 90. letech minulého století, lze
pøedpokládat, že snížení roèní reálné výnosové míry
by trvalo déle a bylo by výraznìjší, než jaká byla doba
a hloubka poklesu roèní reálné výnosové míry chil-
ského povinného fondového pilíøe v 90. letech. Tako-
vé dlouhodobìjší a výraznìjší snížení roèní reálné vý-
nosové míry pod kritickou 4% hranici (nebo dokonce
pod nulu) by již však mohlo ohrožovat existenci sys-
tému povinného spoøení na dùchod v Chile, protože
by hrozilo, že si úèastníci systému v penzijních fon-
dech nenaspoøí na dùchod dostateènì vysoké èástky.

I když výše bylo uvedeno, že vnitøní ekonomický
vývoj v Chile prozatím chilský povinný fondový pilíø
nijak významnì negativnì neovlivòoval, protože v le-
tech 1981–2002 dosahoval meziroèní rùst reálného
HDP v Chile v prùmìru 4,6 %, mùžeme namítnout, že
minulé témìø 5% prùmìrné roèní tempo ekonomic-
kého rùstu nezaruèuje stejnou míru rùstu i pro pøíští
dlouhé období. Pokles prùmìrného roèního tempa
rùstu reálného HDP v budoucnosti by mìl negativní
vliv na reálné výnosy penzijních fondù a chilský dù-
chodový systém by se mohl dostat do finanèních
problémù. Zemì totiž musí dlouhodobì ekonomicky
prosperovat, aby penzijní fondy dosáhly dostateènì
vysokého výnosu a finanèní prostøedky do nich vlo-
žené se dostateènì zhodnocovaly. Pouze v takovém
pøípadì je totiž možná dlouhodobá existence povin-
ného fondového pilíøe.

Z historie i souèasnosti však známe pøíklady vy-
spìlých èi støednì rozvinutých ekonomik, které

v dlouhodobých prùmìrech sice dosahují solidního
ekonomického rùstu, avšak v urèitém období, trvají-
cím nìkdy i øadu let, se dostávají do fáze stagnace,
respektive velmi pomalého tempa rùstu reálného
HDP (prùmìrný roèní rùst reálného HDP je v tako-
vých obdobích nižší než jedno procento). Napøíklad
v letech 1980–1982 takový negativní vývoj postihl Lu-
cembursko, v letech 1980–1983 Nìmecko a Nizo-
zemsko, v období 1981–1983 Itálii a Belgii, v letech
1997–2003 Japonsko a od roku 2001 do roku 2005
Nìmecko, Itálii, Nizozemsko a Portugalsko. Obdob-
ná nìkolikaletá fáze ekonomické stagnace èi slabého
rùstu reálného HDP mùže samozøejmì v urèitém ob-
dobí postihnout i Chile. To by pak mohlo kvùli ná-
slednému poklesu reálných výnosù penzijních fondù
ohrožovat existenci chilského systému povinného
spoøení na dùchod.

A protože penzijní fondy investují i na zahraniè-
ních trzích, je pro úspìšné fungování dùchodového
systému v Chile dùležitá i ekonomická prosperita
v cizinì. Tím se však opìt vracíme k výše zmiòované
citlivosti chilského povinného fondového pilíøe na
mezinárodní ekonomické otøesy. Je realitou, že
v podmínkách souèasné globalizované ekonomiky
jsou nìkteré regiony èi trhy èas od èasu postihovány
finanèními èi mìnovými krizemi. Napøíklad v 90. le-
tech minulého století se jednalo o krize v Mexiku, ji-
hovýchodní Asii, Èeské republice, Rusku nebo Brazí-
lii, v roce 2000 o krizi v Turecku a na pøelomu let
2001 a 2002 o krizi argentinskou. V takovém turbu-
lentním globálním ekonomickém prostøedí je pak ob-
tížné zaruèit mladé generaci výplatu dostateènì vyso-
kých penzí napøíklad po ètyøiceti letech povinného
spoøení na dùchod. Navíc pøes všechna regulaèní
opatøení ze strany státu nelze nikdy zcela vylouèit ri-
ziko nevýhodných investic penzijních fondù.

Systém povinného spoøení na dùchod byl v Chile
zaveden navzdory existenci výše uvedené dlouhé
øady rizikových faktorù, které mohou nepøíznivì
ovlivòovat reálné výnosy penzijních fondù a tak
v krajním pøípadì i ohrožovat existenci povinného
fondového pilíøe. Tato skuteènost mùže vést k pode-
zøení, že hlavním motivem pro provedení penzijní re-
formy v Chile nebylo zaruèení výplaty dùchodù
v dlouhém období, ale že jím mohly být jiné efekty �
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související s existencí povinného fondového pilíøe,
které jsou pozitivnì hodnoceny zastánci povinného
spoøení na dùchod, napøíklad již výše zmiòovaný
rozvoj kapitálového trhu.

Další pochybnosti o úspìšnosti chilské penzijní
reformy mohou vzbuzovat údaje o náhradovém po-
mìru v Chile uvádìné v pøedcházejícím textu. Náhra-
dový pomìr, tj. pomìr prùmìrného starobního dù-
chodu k prùmìrné hrubé mzdì èinil v Chile v letech
2000–2002, tedy dvacet let po zavedení povinného
fondového pilíøe, pouhých 36 %. Tak nízký náhrado-
vý pomìr nevykazují ani prùbìžnì financované pen-
zijní systémy v nejvyspìlejších zemích, které jsou
pøitom údajnì nejvíce ohroženy demografickou krizí.
Také v Èeské republice, která patøí k zemím s nižším
pomìrem prùmìrného starobního dùchodu k prù-
mìrné hrubé mzdì, je náhradový pomìr vyšší než
v Chile (viz tabulka 6). Zastánci povinného fondové-
ho pilíøe pøitom obhajovali zavedení povinného spo-
øení na dùchod mimo jiné právì tím, že v povinném
fondovém pilíøi dojde v porovnání se systémem prù-
bìžného financování ke zvýšení pomìru prùmìrné-
ho starobního dùchodu k prùmìrné hrubé mzdì.

Znaèné pochybnosti o chilském povinném fon-
dovém pilíøi vyvolávají rovnìž údaje o míøe zapojení
zamìstnancù do tohoto systému. Jak již bylo uvede-
no výše, podíl zamìstnancù zapojených do systému
dùchodového pojištìní se zvýšil z necelých 52 %
v roce 1980, tj. v posledním roce fungování èistì prù-
bìžnì financovaného systému, na témìø 67 % v roce
2003, pøièemž systému prùbìžného financování se
úèastnila necelá 3 % zamìstnancù a do povinného
fondového pilíøe bylo zapojeno témìø 64 % zamìst-
naných osob. Takový vývoj snad mohl být vnímán
jako úspìch v Chile, protože povinný fondový pilíø
tam v porovnání se systémem prùbìžného financo-
vání dokázal zvýšit pokrytí zamìstnancù dùchodo-
vým pojištìním o 15 procentních bodù. Takové po-
krytí by však nebylo možné vnímat jako úspìch na-
pøíklad v nejvyspìlejších zemích Evropské unie nebo
v Èeské republice, kde je pokrytí zamìstnancù dù-
chodovým pojištìním stoprocentní.

Otázky nad chilským penzijním systémem rov-
nìž vzbuzují data o výši aktiv penzijních fondù zmi-
òovaná v pøedcházejícím textu. Objem aktiv chil-
ských penzijních fondù v pomìru k chilskému HDP
již pøesáhl 50 %. Je otázkou, jestli je tak vysoká hod-
nota pøíspìvkem ke stabilizaci, anebo naopak k de-
stabilizaci chilského povinného fondového pilíøe
i celé chilské ekonomiky. Protože chilské penzijní
fondy nashromáždily aktiva, jejichž velikost odpoví-
dá více než polovinì chilské ekonomiky, lze pøedpo-
kládat, že tak rozsáhlý segment chilského finanèního
a kapitálového trhu, jakým povinný fondový pilíø je,
by pravdìpodobnì bylo krajnì komplikované v pøí-
padì dlouhodobých obtíží zrušit a transformovat na-
pøíklad zpìt na systém prùbìžného financování. Pøi-
tom kdyby se napøíklad vlivem setrvávání nízké reál-
né výnosové míry do takových dlouhodobých obtíží
povinný fondový pilíø dostal, lze pøedpokládat, že by
pak kvùli své znaèné velikosti významnì nepøíznivì
ovlivòoval celou chilskou ekonomiku.

Dalším stínem chilské penzijní reformy jsou výše
uvádìné vysoké administrativní náklady systému po-
vinného spoøení na dùchod. Administrativní náklady
související s provozem chilských penzijních fondù
spolknou témìø pìtinu hodnoty pøíspìvkù odvádì-
ných do povinného fondového pilíøe z hrubých

Tabulka č. 6 »

47,0

44,4

43,8

43,5

45,3

45,9

45,2

44,2

43,4

43,5

42,2

40,6

40,7

Zdroj: Český statistický úřad (http://www.czso.cz).
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Tabulka č. 7 »

1,45 0,00 1,45

1,96 0,09 2,06

2,50 0,18 2,67

3,12 0,23 3,35

3,44 0,25 3,69

3,70 0,33 4,03

3,01 0,41 3,42

3,09 0,42 3,51

2,35 0,42 2,77

2,98 0,50 3,48

3,00 0,44 3,45

2,72 0,50 3,22

2,91 0,62 3,53

2,78 0,67 3,45

2,60 0,69 3,30

2,44 0,73 3,17

2,68 0,83 3,50

2,69 0,91 3,60

3,08 1,08 4,16

2,35 1,14 3,48

2,26 1,21 3,47

2,16 1,32 3,48

2,07 1,41 3,48

1,88 1,44 3,31

1,79 1,50 3,28

1,70 1,54 3,24

1,62 1,55 3,17

1,54 1,52 3,07

1,47 1,48 2,95

1,40 1,44 2,84

1,33 1,36 2,70

1,27 1,23 2,50

1,21 1,11 2,32

Poznámka: U projekce (data od roku 2002) se předpokládá roční růst reálného HDP o 5 %.

Zdroj: The Chilean Pension System Based on Individual Capitalization, Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, May 2003. �
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mezd. Situace v Chile pøitom není zdaleka nejhorší.
Pøi pohledu na údaje v tabulce 1 zjistíme, že podíl ad-
ministrativních nákladù na celkové hodnotì pøíspìv-
kù odvádìných do povinného fondového pilíøe dosa-
huje v nìkterých zemích Latinské Ameriky zhruba
25 % (Salvador, Kolumbie), v jiných pøibližnì 30 %
(Mexiko, Dominikánská republika, Peru) a v jedné
dokonce 45 % (Argentina).

Ještì vìtším problémem než administrativní ná-
klady jsou v pøípadì povinného fondového pilíøe tzv.
transformaèní náklady, tedy fiskální náklady na pøe-
chod od prùbìžnì financovaného systému k povin-
nému spoøení na dùchod. V pøípadì Chile se tyto
transformaèní náklady skládají ze dvou èástí (viz ta-
bulka 7). První èástí jsou veøejné výdaje na krytí defi-
citu dobíhajícího prùbìžnì financovaného systému.
Uvedený deficit vzniká z toho dùvodu, že dobíhající
systém prùbìžného financování opouštìjí plátci pøí-
spìvkù v ekonomicky aktivním vìku, kteøí postupnì
pøecházejí do povinného fondového pilíøe, a že z do-
bíhajícího prùbìžnì financovaného systému se pøi-
tom zároveò musejí zajistit výplaty penzí lidem, kteøí
pøi startu reformy již byli v dùchodovém vìku, a tìm
zamìstnancùm, kteøí se rozhodli v systému prùbìž-
ného financování setrvat. Druhou èástí transformaè-
ních nákladù jsou veøejné výdaje na tzv. uznávací
dluhopisy, prostøednictvím kterých se finanènì
uspokojují nároky zamìstnancù, kteøí pøešli do po-
vinného fondového pilíøe, ale pøedtím odvádìli pøí-
spìvky do systému prùbìžného financování.

Z údajù v tabulce 7 je zøejmé, že v Chile se celko-
vé transformaèní náklady v období tøiceti let od zahá-
jení penzijní reformy pohybují v intervalu zhruba
3–4 % HDP roènì, teprve po uplynutí tohoto tøicetile-
tého období zaèínají roèní transformaèní náklady po-
zvolna klesat. Z toho plyne, že za celé období pøecho-
du z prùbìžnì financovaného systému na povinný
fondový pilíø, které trvá nìkolik desítek let, budou

transformaèní náklady èinit více než 100 % HDP. Zde
je na místì pøipomenout údaj uvedený v pøedcházejí-
cím textu, a sice že implicitní dluh prùbìžnì financo-
vaného penzijního systému v Chile pøekraèoval v 70.
letech minulého století 100 % HDP. Lze tedy øíci, že
pøechod od systému prùbìžného financování k po-
vinnému spoøení na dùchod vedl k pøemìnì implicit-
ního dluhu penzijního systému na dluh explicitní,

a to v podobné výši. Potom se však musíme ptát, proè
se taková penzijní reforma, která vede k obrovskému
tlaku na veøejné rozpoèty, vùbec realizuje, jestliže
jedním z jejích hlavních dùvodù mìlo být právì od-
stranìní negativního vlivu pùvodního penzijního sys-
tému na veøejné finance.

6. Rozporuplné zkušenosti se systémem
povinného spoøení na dùchod v Maïarsku
a Polsku

V pøedcházejícím textu jsme analyzovali chilský po-
vinný fondový pilíø a zjistili jsme, že skuteèné výsled-
ky jeho fungování jsou rozporuplné a v mnoha smì-
rech neodpovídají pùvodním pozitivním pøedstavám
zastáncù povinného spoøení na dùchod. Podobným
problémùm s fungováním povinného spoøení na dù-
chod však èelí i jiné zemì, které povinný fondový pi-
líø zavedly. Blíže se budeme zabývat situací v Maïar-
sku a Polsku.

Maïarsko povinné spoøení na dùchod zavedlo
v roce 1998, Polsko v roce 1999. V obou zemích je po-
vinné spoøení na dùchod jedním ze tøí pilíøù penzijní-
ho systému, dalšími dvìma pilíøi jsou prùbìžnì fi-
nancovaný systém s povinnou úèastí a dobrovolné
soukromé penzijní pøipojištìní. V obou zemích se po-
vinného spoøení na dùchod musí v souèasné dobì
úèastnit pouze èást obyvatelstva (v Maïarsku osoby
novì vstupující na trh práce, v Polsku lidé narození
od roku 1969), další skupiny obyvatel se mohou do

Administrativní náklady související s provozem chilských penzijních fondů
spolknou téměř pětinu hodnoty příspěvků odváděných do povinného fondové-
ho pilíře z hrubých mezd.
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systému povinného spoøení zapojit dobrovolnì, ane-
bo jsou z nìj vylouèeny (Simonovits, A., 1999, Góra,

M., Rutkowski, M., 2000).
V obou zemích bylo podnìtem k zavedení povin-

ného fondového pilíøe zvyšování nákladù na prùbìž-
nì financovaný penzijní systém v dùsledku zvyšová-
ní podílu lidí v dùchodovém vìku v populaci. Tato si-
tuace hrozila v budoucnu pøerùst v problém trvalých
vysokých deficitù systému prùbìžného financování,
a tedy i v deficity celé soustavy veøejných rozpoètù,

jejíž souèástí prùbìžnì financovaný penzijní systém
je. Skuteèné fungování povinného spoøení na dùchod
v Maïarsku a Polsku však není tak hladké, jak jeho
zastánci pøi jeho zavádìní pøedpokládali. Penzijní re-
forma pøinesla paradoxnì znaèné dlouhodobé tlaky
na veøejné finance, které pøitom mìla podle pùvod-
ních pøedstav odstranit. Podrobnìji jsou problémy
maïarské a polské dùchodové reformy charakterizo-
vány v boxu 1.

(zkráceno)

Elaine Fultzová, Mezinárodní organizace práce, Ekonom, č. 24, 2005

Box č. 1 »

Česko stojí před rozhodnutím, jak zajistit důchody pro stár-
noucí populaci. Pro správné rozhodnutí může být užitečné po-
dívat se na zkušenosti sousedů – Maďarska a Polska –, kteří
mají s reformovaným důchodovým systémem více než pětile-
té zkušenosti. Když se tyto reformy na počátku 90. let začaly
zvažovat, mnoho odborníků věřilo, že individuální spoření na-
bízí možnost, jak zabránit problémům průběžného systému,
které vznikají stárnutím obyvatel. Zavedení spoření na vlastní
účet mělo tyto problémy odvrátit. Obě země – pod tlakem
této doktríny – zmenšily roli veřejného penzijního systému
a vytvořily nové soukromé systémy s povinným spořením.

Z posledního vývoje Maďarska a Polska však lze vyčíst ne-
gativní tendence, které souvisejí s výnosností uspořených
prostředků a s náklady na změnu průběžného systému finan-
cování důchodů na fondový systém…

Studie Mezinárodní organizace práce (ILO) ukazuje, že vý-
nosy z peněz, které Maďaři a Poláci ukládají na soukromá
konta, klesly pod úroveň, se kterou tvůrci reformy počítali.
Pokud se z výnosů odečtou náklady na poplatky a správu
kont, uložené prostředky vydělají méně, než je úroveň inflace.
Reálné výnosy jsou tedy záporné a spořící pracovníci ve sku-
tečnosti peníze ztrácejí. V Maďarsku je za posledních šest let
průměrná inflace 6,6 procenta, zatímco průměrný roční výnos
spoření je 3,75 procenta. Poláci na tom nejsou o moc lépe. Za
období prosinec 1999 až červen 2004 se zvýšila nominální
hodnota soukromých kont o 20,3 procenta, zatímco inflace
byla celkem 24 procent.

Proč jsou výnosy tak malé? Naše studie ukazují, že nega-
tivní výnosy byly způsobeny z velké části vysokými adminis-
trativními náklady na správu individuálních kont. Měsíční po-
platky se pohybovaly mezi šesti až deseti procenty z příspěv-
ků, které střadatelé odváděli. Navíc roční poplatky za správu
investic se pohybují kolem 0,6 až 1,05 procenta celkové uspo-
řené částky. Na první pohled malé poplatky během kariéry

pracovníka značně zmenší celkovou naspořenou částku.
Spočítáme-li pouze roční poplatky za investování prostředků,
za celou kariéru se úspory pracovníků zredukují až o dvacet
procent…

Maďarské velké investiční společnosti navíc nevykazují
větší efektivnost ve správě aktiv než ty menší, i když ekono-
mie výnosů z rozsahu předpokládá pravý opak. Většina vel-
kých maďarských fondů si účtuje za své služby větší poplatky
než fondy malé a vykazují dokonce i menší výnosnost…

Přestože by se dalo očekávat, že klienti budou přecházet
od větších fondů k menším, trend je opačný. Malé fondy stále
ztrácejí klienty ve prospěch těch velkých, a tak jsou efektivní
fondy vytlačovány z trhu těmi méně efektivními.

Nedokonalé fungování tohoto trhu pramení podle našeho
názoru alespoň částečně ze selhání systému podávání infor-
mací střadatelům, proto střadatelé mají omezenou možnost
racionálně se rozhodnout. Lidé si vybírají fondy s nižšími vý-
nosy, řídí se totiž hlavně reklamou. Jenomže tu si mohou do-
volit pořídit více ty (neefektivní) větší fondy…

Náklady na přechod průběžného na fondový systém
představují další problém. Země musí vytvářet rezervy na
penze přiznané ještě na základě předchozího průběžného
systému a to vytváří značné pnutí ve veřejných financích.

V Maďarsku byla přesunuta do soukromého pilíře téměř
jedna třetina z příspěvků (8 z 26,5 procenta sazby sociálního
pojištění). V Polsku byla privatizována téměř jedna čtvrtina
(7,3 z 32,5 procenta). Vyvázání do fondů proto vytvořilo díru,
která zatíží současné i budoucí generace zaměstnanců. Jak
má být zaplněna?

Maďarsko i Polsko plně závisí na veřejných zdrojích nebo
na „vnitřním financování“. Tyto vznešené termíny v realitě
znamenají snižování reálné hodnoty důchodů placených
z průběžného systému. Je nutné poznamenat, že z druhého
pilíře nebudou nejbližších 20–30 let vyplaceny prakticky žád- �
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né penze. Snižování veřejných penzí tudíž nebude vykompen-
zováno dávkami z fondů. Bude proto znamenat utahování
opasků minimálně pro dvě generace důchodců, kteří tím za-
platí privatizaci části systému.

V Polsku pracuje ILO spolu s vládou na modelu, který má
předpovědět budoucí vývoj sociálních výdajů. Model ukazuje,
že náklady přechodu na nový systém způsobí deficity státního
rozpočtu ve výši jednoho až dvou procent HDP ročně, a to
každý rok po dobu téměř 50 let. Jedna čtvrtina z těchto nákla-
dů bude hrazena z deficitu rozpočtu, jedna dvanáctina z pri-
vatizace vládního majetku a zbývající přibližně dvě třetiny bu-
dou „hrazeny“ z poklesu penzí financovaných z průběžného
pilíře…

V Maďarsku nemají žádnou dlouhodobou projekci, a tak
nelze náklady spočítat. Obecně se dá říci, že ztráty budou hra-
zeny z nižšího indexování penzí a ze zvýšených vládních dota-

cí penzijním fondům. V tomto smyslu ponesou břemeno
transformace důchodci a daňoví poplatníci.

Transformační náklady tak dělají z penzijní reformy velmi
drahý projekt. Důchodci by jinak mohli mít v dlouhém pře-
chodném období významně vyšší důchody. Privatizační příj-
my by mohly být použity pro jiné sociální účely. Menší veřejný
dluh by znamenal menší zatížení současných a budoucích
pracovníků, kteří musejí vytvářet bohatství pro pokrytí úroko-
vých nákladů…

Poslední zkušenosti Maďarska a Polska jsou překvapivé
a odlišují se od projekcí, které byly prováděny na konci 90.
let…

Zdroj: Fultzová, E.: Poučíme se z Maďarska a Polska? Ekonom, č. 24, 2005.

Jak plyne ze skuteèností uvedených v boxu 1,
problémy povinného spoøení na dùchod v Maïarsku
a Polsku jsou velmi podobné problémùm chilského
povinného fondového pilíøe. Jsou jimi pøedevším vy-
soké administrativní náklady povinného fondového
pilíøe, vysoké náklady na pøechod od systému prù-
bìžného financování k povinnému spoøení na dù-
chod, které jsou velkou hrozbou pro vývoj salda ve-
øejných rozpoètù, a také riziko nízké reálné výnosové
míry penzijních fondù, které se plnì projevilo v Ma-
ïarsku a Polsku, zatímco v Chile, jak již bylo uvede-
no v pøedcházejícím textu, byl tento problém závaž-
ný prozatím ve ètvrtinì období fungování povinného
fondového pilíøe.

Existence povinného spoøení na dùchod rovnìž
není – v rozporu s pùvodními pøedpoklady – spojena
s výraznì vyšší úrovní starobních dùchodù v pomìru
k hrubým mzdám. Objem prostøedkù na vyplácené
penze se totiž mùže snižovat jak v dùsledku nízké re-
álné výnosové míry penzijních fondù a jejich vyso-
kých administrativních nákladù, tak v dùsledku vyso-
kých fiskálních nákladù na pøechod od prùbìžnì fi-
nancovaného systému k povinnému spoøení na dù-
chod.

7. „Antizpráva“ J. E. Stiglitze a P. R. Orszaga

Výše popisované praktické zkušenosti Chile, Maïar-
ska a Polska s povinným fondovým pilíøem nejsou
pøíliš povzbudivé. Tento nepøíznivý pohled na fondo-
vý systém mùžeme podpoøit dalšími argumenty proti
povinnému spoøení na dùchod a ve prospìch prùbìž-
nì financovaného penzijního systému. Jak již bylo
zmiòováno v pøedcházejícím textu, v roce 1994 pub-
likovala Svìtová banka zprávu s názvem Averting the

Old Age Crisis, v níž doporuèovala jako model penzij-
ního systému tøi pilíøe dùchodového zabezpeèení:
povinný veøejnì spravovaný pilíø, který by byl prù-
bìžnì financován, povinný soukromì spravovaný pi-
líø, který by byl financován prostøednictvím penzij-
ních fondù, a dobrovolný soukromý pilíø, který by
byl rovnìž financován pøes penzijní fondy. Nejvìtší
pozornost se pøitom soustøedila na povinný soukro-
mì spravovaný fondový pilíø.

Pìt let po vydání publikace Averting the Old Age

Crisis spatøil svìtlo svìta provokativní materiál s ná-
zvem Rethinking Pension Reform: Ten Myths About

Social Security Systems. I on se nejvíce zaobírá povin-
ným fondovým pilíøem penzijního systému. Byl
pøednesen na konferenci Svìtové banky „Nové myš-
lenky o zabezpeèení ve stáøí“ ve Washingtonu v záøí
1999 a vypracovali ho P. R. Orszag ze spoleènosti Se-
bago Associates, Inc. a J. E. Stiglitz, v té dobì vicepre-
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zident a hlavní ekonom Svìtové banky, který v listo-
padu 1999 oznámil pøedèasnou rezignaci na svùj
post. Tato nová publikace již pro povinný fondový pi-
líø nehoruje tolik jako pøedcházející zpráva Svìtové
banky. Na základì materiálu Rethinking Pension Re-

form: Ten Myths About Social Security Systems se po-
kusíme odhalit slabiny døívìjších doporuèení Svìto-
vé banky.

7.1 Univerzální øešení neexistuje

Autoøi publikace Rethinking Pension Reform: Ten

Myths About Social Security Systems upozoròují, že
materiál Svìtové banky z roku 1994 sice odmítl jeden
extrém, a to penzijní systémy financované pouze
prùbìžnì, avšak zdá se, že se v jeho dùsledku kyvad-
lo vychýlilo pøíliš ve prospìch systémù fondových.
Pokud se penzijní systém dostává do problémù a ros-
te jeho zadlužení, je nutné hledat nìjaké øešení. Jde
však o to, že do problémù se nedostávají pouze tra-
dièní systémy financované prùbìžnì, jak se nám sna-
žilo namluvit mnoho zastáncù penzijních fondù, ale
i novì zavádìné systémy fondové.

V mnoha rozvojových zemích prudce stoupají
deficity fondových systémù. Ty ohrožují nejen eko-
nomickou stabilitu, ale také vytlaèují investice do
vzdìlávání, zdravotnictví èi infrastruktury, protože
peníze ze státního rozpoètu musí být vynakládány na

finanèní stabilizaci penzijních fondù, stejnì jako
pøedtím musely být vynakládány na úhradu deficitù
prùbìžnì financovaných penzijních systémù. Refor-
my systémù dùchodového zabezpeèení, které by
omezily jejich deficity, proto nebudou tak jednodu-
ché a stoprocentnì úèinné, jak se pùvodnì zdálo.

Pøi hodnocení úèinku penzijní reformy jsou dùle-
žité poèáteèní podmínky v té které zemi. Sociální dù-
sledky transformace již existujícího, zralého prùbìž-
nì financovaného penzijního systému na systém fon-
dový mohou být podstatnì odlišné od sociálních dù-
sledkù prvotního výbìru mezi prùbìžnì financova-
ným a fondovým systémem v zemi, kde žádné dù-
chodové zabezpeèení dosud neexistovalo. Jen velmi
málo státù má pøed sebou toto prvotní rozhodnutí.
Témìø všechny již nìjakou formu programu zabez-
peèení ve stáøí mají. Pro tyto zemì je pak dùležité
zkoumat náklady transformace dùchodového zabez-
peèení a porovnávat je s potenciálními pøínosy pen-
zijní reformy. Pokud jsou transformaèní náklady vyš-
ší, nemá penzijní reforma smysl.

Musíme se také ohlížet na minulý vývoj penzij-
ních systémù v té které zemi. Rùzné zemì mají histo-
ricky jiný pøístup k zabezpeèení ve stáøí a ten je nutné
brát v úvahu. Rovnìž z tohoto dùvodu není možné
celému svìtu vnucovat univerzální øešení problémù
dùchodového zabezpeèení.

Makroekonomické mýty
1. Fondové systémy zvyšují národní úspory
2. Výnosová míra je vyšší u fondových systémů
3. Snižující se výnosová míra u průběžně financovaných sys-

témů odráží jejich zásadní problémy
4. Diverzifikace investic veřejně spravovaných fondů důcho-

dového zabezpečení nemá vliv na blahobyt

Mikroekonomické mýty
5. Fondové systémy poskytují lepší podněty pro trh práce
6. Průběžně financované systémy podněcují pracovníky

k dřívějšímu odchodu do důchodu
7. Konkurence může u fondových systémů zajistit nízké ad-

ministrativní náklady

Politicko ekonomické mýty
8. Nevýkonné vlády jsou důvodem pro zavedení fondových

systémů
9. Ochranářská opatření vlády jsou u průběžně financova-

ných systémů intenzivnější než u fondových systémů
10. Investice veřejně spravovaných fondů důchodového za-

bezpečení jsou vždy špatně řízené a nehospodárné

Box č. 2 »

Zdroj: Orszag, P. R., Stiglitz, J. E.: Rethinking Pension Reform: Ten Myths About Social Security Systems. World Bank, Washington,
D. C., September 1999.
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Snahy dát celému svìtu jednotné doporuèení, jak
øešit problémy dùchodového zabezpeèení, jsou pod-
poøeny existencí mnoha mýtù ohlednì fungování
fondových penzijních systémù. Podle publikace Ret-

hinking Pension Reform: Ten Myths About Social Se-

curity Systems bychom jich mohli vymezit deset
a rozdìlit je do tøí oblastí: na mýty makroekonomic-
ké, mikroekonomické a politicko ekonomické (viz
box 2). Cílem zkoumání tìchto mýtù pøitom není ar-
gumentovat, že fondové systémy jsou vždy a všude
špatnou myšlenkou, ale spíše objasnit, že mnohé ar-
gumenty pøedkládané v jejich prospìch nejsou ne-
zbytnì platné, a proto penzijní politika vyžaduje dife-
rencovanìjší pøístup. Zejména povinný soukromì
spravovaný pilíø, který by byl financován prostøed-
nictvím penzijních fondù, mùže být pro mnoho zemí
nevhodný.

7.2 Makroekonomické mýty

První makroekonomický mýtus podle materiálu Ret-

hinking Pension Reform: Ten Myths About Social Se-

curity Systems zní, že pøechod k fondovému systému
zvýší národní úspory. Pøedstavme si situaci, kdy jed-
notlivci budou povinné spoøení na své úèty v penzij-
ních fondech vyvažovat tím, že sníží úspory v jiných
formách. Pak budou celkové úspory domácností pøe-
chodem na fondový systém dùchodového zabezpe-
èení nedotèeny. Jinými slovy, pokud by fondový sys-
tém neexistoval, jednotlivci by naspoøili stejnou èást-
ku jiným zpùsobem. Pokud se nezmìní ani úspory fi-
rem (ovlivòované objemem nerozdìleného zisku)
a vládní úspory (ovlivòované saldem veøejných roz-
poètù), pak celkové národní úspory zùstanou pøi pøe-
chodu od prùbìžnì financovaného systému k systé-
mu fondovému na stále stejné úrovni.

Druhým makroekonomickým mýtem je, že vý-
nosové míry jsou vyšší u fondových systémù než
u systémù financovaných prùbìžnì. Napøíklad Fi-
nancial Times na jaøe 1998 oznámily, že výnosová
míra u penzijních fondù se bude v závislosti na vývoji
trhu cenných papírù pravdìpodobnì pohybovat
mezi 6 a 8 %, zatímco prùbìžnì financovaný systém
sociálního zabezpeèení dosáhne výnosové míry pou-
ze kolem 2 %.

Pøed ètyøiceti lety ukázal významný ekonom P.
Samuelson, že reálná výnosová míra se ve zralém,
prùbìžnì financovaném penzijním systému rovná
souètu míry rùstu poètu pracovních sil a míry rùstu
produktivity práce. V souèasné dobì se pøedpokládá,
že v letech 2010–2050 dojde ke zpomalení pøírùstku
svìtové populace na zhruba 0,8 % roènì. V dùsledku
toho se oèekává, že dojde rovnìž ke zpomalení míry
rùstu poètu pracovních sil, což bude vyvíjet tlak na
snižování výnosové míry u zralých prùbìžnì finan-
covaných systémù.

Pokud by v uvedeném období èinil celosvìtový
rùst produktivity práce 2 % roènì, pohybovala by se
dlouhodobá reálná výnosová míra u hypotetického
zralého prùbìžnì financovaného systému, který by
obsluhoval celý svìt, kolem 3 % roènì. V dynamické
výkonné ekonomice by pøitom reálná výnosová míra
investic mìla pøesahovat míru rùstu produktivity prá-
ce a mìla by být schopna pokrýt i pøírùstek obyvatel.
Proto se v dynamické výkonné ekonomice bude zdát,
že penzijní fondy, které investují, poskytují vyšší vý-
nosovou míru než prùbìžnì financovaný systém. Ale
zdání mùže klamat. Srovnání tìchto hrubých výno-
sových mìr mùže být zavádìjící, a to ze dvou dùvo-
dù: kvùli zanedbání administrativních nákladù a kvù-
li zanedbání nákladù na pøechod od prùbìžnì finan-
covaného penzijního systému k systému fondové-
mu.

Decentralizované fondové systémy mají tendenci
vytváøet vyšší administrativní náklady než prùbìžnì
financované systémy. Pokud o tyto administrativní
náklady oèistíme hrubé výnosové míry uvedené
výše, pak výsledná èistá výnosová míra prùbìžnì fi-
nancovaného systému bude mít tendenci pøevyšovat
èistou výnosovou míru decentralizovaného fondové-
ho systému.

Pøi pøechodu od systému prùbìžného financová-
ní k systému fondovému rovnìž nesmíme zapome-
nout na to, že pro souèasné dùchodce nebo pro starší
pracovníky, kteøí by si již nestaèili naspoøit na svùj
dùchod dostateènou èástku v penzijních fondech, by
musel být paralelnì zachován systém prùbìžného fi-
nancování. I kdyby byl penzijní systém pro všechny
ostatní obyvatele výhradnì fondový, museli by tito
lidé v pøechodném období, které mùže trvat nìkolik
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desítek let, platit dvojí pøíspìvky – jednak pro sebe do
penzijních fondù, jednak pro souèasné dùchodce
a starší pracovníky do systému prùbìžného financo-
vání. Pøíspìvky do systému prùbìžného financování
jsou pro úèastníky fondového systému nákladem,
který platí za pøechod od jednoho zpùsobu financo-
vání dùchodù ke druhému. Nebudou z nich mít žád-
ný užitek. Tyto pøíspìvky tedy rovnìž snižují výno-
sovou míru fondového systému, a to po velice dlouhé
období. Jak už bylo zmínìno výše, mùže se dokonce
stát, že náklady na pøechod budou tak vysoké, že pøe-
váží pøínosy penzijní reformy a ta nebude mít smysl.

Tøetí makroekonomický mýtus, který obklopuje
penzijní reformu, tvrdí, že pozorované snižování vý-
nosových mìr u prùbìžnì financovaných systémù
ukazuje na nìjakou základní vadu tìchto systémù.
Opak však mùže být pravdou. Snižování výnosové
míry totiž odráží pøirozené smìøování prùbìžnì fi-
nancovaného systému do jeho zralého, stabilního
stádia.

Jak bylo uvedeno výše, P. Samuelson urèil reál-
nou výnosovou míru zralého systému prùbìžného fi-
nancování. V poèáteèních letech fungování prùbìžnì
financovaného systému však lidé, kteøí z nìho dostá-
vají penze, dosahují podstatnì vyšší výnosové míry.
Uvažujme situaci, kdy prùbìžnì financovaný systém
dùchodového zabezpeèení právì vznikl. Lidé v dù-
chodovém vìku zaènou pobírat penze, ale jejich pøí-
spìvky do systému byly nulové. Jejich výnosová míra
se tedy blíží nekoneènu. Následující generace budou
platit pøíspìvky èím dál tím delší èást svého pracovní-
ho života. Budou tedy platit èím dál tím vìtší sumu
pøíspìvkù v pomìru ke své budoucí penzi, takže se
bude snižovat jejich výnosová míra. Až budou lidé
platit pøíspìvky po celý svùj pracovní život, systém
vyzraje. Jeho výnosová míra pak mùže kolísat podle
toho, jak se bude mìnit míra rùstu produktivity práce
nebo míra rùstu pracovních sil.

V této souvislosti se opìt vynoøuje problém pøe-
chodu od prùbìžnì financovaného systému k systé-
mu fondovému. Dùchodci na poèátku fungování prù-
bìžnì financovaného systému dosahovali vysoké vý-
nosové míry, ve zralém systému dosahují nízké vý-
nosové míry. Pokud bychom chtìli zvýšit výnosovou
míru pro dùchodce ve zralém systému, museli by-

chom jim zvýšit reálnou hodnotu vyplácených dù-
chodù, což by zatížilo ekonomicky aktivní generaci,
která by musela platit vyšší pøíspìvky. Pøechod k fon-
dovému systému by pøitom náklady takového øešení
nezmenšil, protože pro souèasné dùchodce by musel
být prùbìžnì financovaný systém paralelnì zacho-
ván.

Poslední makroekonomický mýtus podle publi-
kace Rethinking Pension Reform: Ten Myths About

Social Security Systems se týká problému, zda pøi pøí-
padném pøechodu k fondovému systému by mìly být
penzijní fondy spravovány veøejnì èi soukromì. Za-
stánci soukromé správy penzijních fondù tvrdí, že
soukromé fondy mohou vhodnì rozložit své investi-
ce mezi státní dluhopisy a akcie, a tak dosáhnout co
nejpøíznivìjšího pomìru mezi výnosem a rizikem in-
vestic. Èím pøíznivìjší by tento pomìr byl, tím vyšší
by byl blahobyt obyvatel zapojených do fondového
systému. Zároveò však zastánci soukromé správy
penzijních fondù tvrdí, že pokud by byly fondy dù-
chodového zabezpeèení spravovány veøejnì, pøípad-
né pøesuny investic ze státních dluhopisù do akcií by
na materiální úroveò lidí zapojených do fondù nemì-
ly vliv, protože by šlo o pouhý pøesun majetku tìchto
fondù, nikoli o optimalizaci pomìru mezi výnosem
a rizikem. Taková argumentace je však úèelová. Po-
kud budeme pøedpokládat, že lze obecnì zvýšit pøíj-
my dùchodcù vhodným rozložením investic fondù,
je podružné, zda jsou spravovány veøejnì, nebo sou-
kromì. A naopak, pokud takovým zpùsobem nelze
zlepšit situaci lidí zapojených do veøejnì spravova-
ných fondù, není to možné ani u lidí zapojených do
fondù spravovaných soukromì.

7.3 Mikroekonomické mýty

Další skupinou mýtù, jimiž je opøeden pohled na
penzijní reformu, jsou podle materiálu Rethinking

Pension Reform: Ten Myths About Social Security Sys-

tems mýty mikroekonomické. První mikroekonomic-
ký mýtus zní, že fondové systémy poskytují lepší
podnìty pro trh práce než tradièní prùbìžnì financo-
vané systémy. Fondové systémy by mìly vytvoøit tìs-
nìjší spojení mezi výší pøíspìvkù, které lidé v pracov-
ním vìku zaplatí do penzijních fondù, a výší dùcho- �
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du, který jim bude z fondù vyplácen. To by mìlo
údajnì redukovat pokøivení trhu práce, jako jsou úni-
ky do šedé ekonomiky, protože lidé by už v takové
míøe nepohlíželi na své pøíspìvky jako na danì. Je
však nutné mít na pamìti, že penzijní systém by mìl
v první øadì zajistit urèitou hmotnou úroveò generaci
dùchodcù, nikoli primárnì ovlivòovat trh práce.

Pøechod od systému prùbìžného financování
k systému fondovému mùže sice zlepšit podnìty pro
trh práce, ale mùže také zvýšit riziko, že dùchod ne-
bude vyplacen. Jestliže by jednotlivci mìli velkou ne-
chuť k riziku, mùže pøechod k fondovému systému
snížit jejich blahobyt. Pokud by se pøi pøechodu na
fondový systém nemìl blahobyt lidí snížit, bylo by
nutné snížit riziko nevyplacení dùchodù. To by bylo
možné uèinit napøíklad garancí vlády, že penzijní
fondy, které špatnì investovaly a dostanou se v dù-
sledku toho do finanèních problémù, budou zachrá-
nìny. Prostøedky pro záchranné akce by však vláda
musela získávat zøejmì prostøednictvím vyšších
daní, které by rovnìž mohly pokøivovat trh práce. Po-
kud tedy nebudeme chtít blahobyt obyvatel snížit,
problém neefektivních podnìtù pro trh práce se vždy
objeví, ať už bude penzijní systém prùbìžnì financo-
vaný, nebo fondový.

Dalším mikroekonomickým mýtem je tvrzení, že
prùbìžnì financované systémy podnìcují pracovní-
ky k døívìjšímu odchodu do dùchodu. Prùbìžnì fi-
nancované systémy takový úèinek skuteènì mohou
mít, napøíklad pokud obsahují programy umožòující
pøedèasný odchod do dùchodu. Ty jsou zavádìny
pøedevším kvùli ochranì starších pracovníkù pøed

prudkými technologickými zmìnami, kterým se již
nedokáží pøizpùsobit. Tato opatøení mohou být sa-
mozøejmì zneužita i staršími pracovníky, kteøí tako-
vým problémùm neèelí. Toto riziko se pøitom zøejmì
nikdy nepodaøí zcela vylouèit, i když budou existovat
mechanismy, které se ho budou snažit omezit. Po-
kud však urèitá ochrana starších pracovníkù pøed
prudkými technologickými zmìnami se všemi svými
klady i zápory zùstane zachována i po pøechodu na
fondový penzijní systém, na riziku zneužívání tako-
vého programu se nic nezmìní a nic se nezmìní ani
na intenzitì, s jakou bude takový program podnìco-
vat pracovníky k døívìjšímu odchodu do dùchodu.

Poslední mikroekonomický mýtus podle publi-
kace Rethinking Pension Reform: Ten Myths About

Social Security Systems praví, že konkurence mezi
mnoha penzijními fondy na trhu by mohla zajistit
nízké administrativní náklady fondových systémù.
Konkurence na trhu však mùže zamezit pouze tomu,
aby firma dosahovala nepøimìøenì vysokého zisku.
Nezajišťuje ale automaticky nižší náklady. Decentra-
lizovaný penzijní systém bývá oproti systému centra-
lizovanému nákladnìjší, napøíklad kvùli nákladùm
na reklamu èi rozdrobení administrativy. To potvrzu-
je napøíklad zkušenost Velké Británie, jejíž decentra-
lizovaný systém penzijních fondù má administrativní
náklady velmi vysoké. Rozlièné poplatky a jiné nákla-
dy v této zemi pohlcují v prùmìru 40–45 % hodnoty
individuálních dùchodových spoøicích úètù.

Pro koho jsou penzijní fondy?
Fondový systém důchodového zabezpečení je náročný na od-
borné ekonomické znalosti jeho účastníků a rovněž na množ-
ství informací, které lidé o fungování fondů a jejich investicích
mají. Bez těchto znalostí a informací se totiž lidé nemohou
kvalifikovaně rozhodovat o tom, kterému fondu svěří své pe-
níze. Protože správci fondů budou mít vždy více znalostí a in-
formací o fungování fondů než lidé, kteří jejich prostřednic-
tvím spoří, musí celý systém podléhat přísné vládní regulaci,
aby se zamezilo příliš riskantním investicím a podvodnému
jednání manažerů.

Tato nebezpečí přitom nehrozí pouze v rozvojových ze-
mích, ale i ve vyspělých ekonomikách. Například jak ukazují
průzkumy ve Spojených státech amerických, jen necelá polo-
vina Američanů zná rozdíl mezi akcií a dluhopisem, jen 16 %
obyvatel USA říká, že jasně rozumí tomu, co znamená indivi-
duální důchodový spořicí účet, a pouze 8 % tvrdí, že zcela ro-
zumí nákladům, které účtuje jejich penzijní fond.

Rovněž příklad Velké Británie je varující. Zavedení indivi-
duálních důchodových spořicích účtů tam bylo spojeno s ná-
tlakovými akcemi na účastníky zaměstnaneckých penzijních
programů, aby přešli k individuálnímu spoření v penzijních

Box č. 3 »

�



{2
/7

}

Odborné stati

51Scientia et Societas » 2/06

fondech. Dobře zaplacení agenti penzijních fondů vyžadovali
od lidí, které k přechodu přemlouvali, příliš málo informací,
než aby jim mohli řádně poradit, zda setrvat v zaměstnanec-
kém programu, nebo přejít k individuálnímu spoření. Mnoho

lidí tomuto nátlaku podlehlo a přešlo k individuálním účtům
u penzijních fondů, i když ty byly méně výhodné než předcho-
zí zaměstnanecký program.

Zdroj: Orszag, P. R., Stiglitz, J. E.: Rethinking Pension Reform: Ten Myths About Social Security Systems. World Bank, Washington, D. C., Septem-
ber 1999.

7.4 Politicko ekonomické mýty

Poslední skupinou mýtù kolem fungování penzijních
systémù jsou podle materiálu Rethinking Pension Re-

form: Ten Myths About Social Security Systems mýty
politicko ekonomické. První z nich øíká, že nevýkon-
né vlády jsou dùvodem pro zavedení fondových sys-
témù. Takový argument ve prospìch penzijních fon-
dù je však zcela nesmyslný, protože sami zastánci
fondových systémù požadují pøísnou vládní regulaci
fondù, aby se zamezilo pøíliš riskantním investicím
a podvodnému jednání manažerù. Pokud má tedy
vláda svou regulací omezit rizika fondového systé-
mu, nemohou ji zastánci penzijních fondù považovat
za nevýkonnou. A naopak, pokud propagátoøi fondo-
vých systémù považují vládu za nevýkonnou, nemo-
hou souèasnì volat po vládní regulaci.

Druhý politicko ekonomický mýtus praví, že
ochranáøská opatøení vlády jsou u prùbìžnì financo-
vaných systémù intenzivnìjší než u systémù fondo-
vých. Pøi zavedení povinného fondového pilíøe, ať už
v èisté podobì nebo kombinovaného se systémem
prùbìžného financování, budou muset lidé povinnì
platit pøíspìvky do penzijních fondù. Aby takové øe-
šení bylo politicky prùchodné, musí vláda zároveò
pøísnì regulovat èinnost penzijních fondù kvùli ome-
zení rizika a garantovat alespoò do urèité výše vyplá-
cení dùchodù z penzijních fondù, kdyby se tyto fon-
dy dostaly do finanèních obtíží. V takovém pøípadì
však nemùže být o snížení ochranáøských opatøení
vlády pøi pøechodu k povinnému fondovému pilíøi
ani øeè.

Poslední politicko ekonomický mýtus podle pub-
likace Rethinking Pension Reform: Ten Myths About

Social Security Systems se podobnì jako jeden z mak-
roekonomických mýtù týká problému, zda pøi pøí-

padném pøechodu k fondovému systému by mìly být
penzijní fondy spravovány veøejnì, èi soukromì. Za-
stánci soukromé správy penzijních fondù tvrdí, že in-
vestice veøejnì spravovaných fondù dùchodového
zabezpeèení jsou vždy špatnì øízené a nehospodár-
né. Jako pøíklad uvádìjí výzkumy z 80. let, které uka-
zují, že v té dobì mnoho veøejnì spravovaných fondù
dosáhlo ze svých investic nižší reálné výnosové míry,
než byly tehdejší reálné tržní úrokové sazby. Dùvo-
dem byly politické tlaky, které veøejnì spravované
fondy nutily i do ztrátových investic, napøíklad kvùli
záchranì nìkterých podnikù.

Nové prùzkumy z let devadesátých však ukazují,
že veøejná správa fondù se oproti minulosti zlepšila
a že tyto fondy již v takové míøe neobìtují svùj výnos
politickým tlakùm. Jejich výnosnost je tedy srovna-
telná s výnosností soukromì spravovaných fondù.

8. Mírnì, nebo radikálnì? Kdopak to radí
a komu to prospívá?

Výše uvedené analýzy souvislostí mezi zpùsobem fi-
nancování penzijního systému na stranì jedné a mí-
rou individuální odpovìdnosti jednotlivcù za zajištì-
ní finanèních prostøedkù na stáøí, vývojem míry
úspor a vývojem deficitu veøejných rozpoètù a veøej-
ného dluhu na stranì druhé, výše uvedené pøíklady
výsledkù praktického fungování systému povinného
spoøení na dùchod v Chile, Maïarsku a Polsku, stejnì
jako v pøedcházejícím textu zmiòované citace z pub-
likace Rethinking Pension Reform: Ten Myths About

Social Security Systems ukazují, že v rozporu s pozi-
tivními oèekáváními zastáncù povinného spoøení na
dùchod èelí povinné fondové pilíøe penzijních systé-
mù pøi praktickém fungování mnoha problémùm. �
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Prvním závažným problémem systému povinné-
ho spoøení na dùchod je riziko nízké reálné výnosové
míry penzijních fondù v pøípadì dlouhodobìjší èi
hlubší krize v domácí nebo zahranièní ekonomice,
protože nízká reálná výnosová míra by znemožnila
støadatelùm naspoøit si v penzijních fondech dosta-
teènou finanèní èástku na zabezpeèení ve stáøí.

Druhým závažným problémem systému povin-
ného spoøení na dùchod, který souvisí s problémem
pøedcházejícím, jsou vysoké administrativní náklady

penzijních fondù. Vysoké administrativní náklady to-
tiž mohou rovnìž snižovat reálnou výnosovou míru
penzijních fondù.

Tøetím závažným problémem povinného fondo-
vého pilíøe jsou velmi vysoké transformaèní náklady,
které po mnoho desetiletí pøechodu z prùbìžnì fi-
nancovaného na fondový systém zatìžují veøejné
rozpoèty a tlaèí je do deficitu.

Ètvrtým závažným problémem je skuteènost, že
v rozporu s argumenty zastáncù fondového systému
povinné spoøení na dùchod nevede ke zvýšení indivi-
duální odpovìdnosti jednotlivcù za zajištìní finanè-
ních prostøedkù na stáøí. Jestliže stát nutí úèastníky
dùchodového systému povinnì spoøit v penzijních
fondech, musí zároveò z dùvodu politické prùchod-
nosti takového donucování alespoò do urèité míry
garantovat výplatu dùchodù z penzijních fondù. To
znamená, že v pøípadì finanèních potíží penzijních
fondù zpùsobených napøíklad jejich nízkou reálnou
výnosovou mírou musí stát tyto penzijní fondy pod-
porovat výdaji z veøejných rozpoètù, aby byla výplata
dùchodù zaruèena. To je dùvod, proè povinné spoøe-
ní na dùchod nevede ke zvýšení individuální odpo-
vìdnosti jednotlivcù za zajištìní finanèních prostøed-
kù na stáøí, a navíc je to i další dùvod, kromì výše

uvedených transformaèních nákladù, proè je existen-
ce povinného fondového pilíøe riziková z hlediska vý-
voje salda veøejných rozpoètù a veøejného dluhu.

Pátým závažným problémem, který souvisí
s problémy zmiòovanými výše, je skuteènost, že
existence povinného spoøení na dùchod není – v roz-
poru s pøedpoklady zastáncù povinného fondového
pilíøe – spojena s výraznì vyšší úrovní starobních dù-
chodù v pomìru k hrubým mzdám. Objem prostøed-
kù na vyplácené penze se totiž mùže snižovat jak

v dùsledku nízké reálné výnosové míry penzijních
fondù a jejich vysokých administrativních nákladù,
tak v dùsledku vysokých fiskálních nákladù na pøe-
chod od prùbìžnì financovaného systému k povin-
nému spoøení na dùchod.

Šestým závažným problémem je skuteènost, že
povinný fondový pilíø je stejnì jako systém prùbìž-
ného financování citlivý na zvyšování nadìje dožití,
i když zastánci fondového systému argumentují ve
prospìch zavedení povinného spoøení na dùchod
mimo jiné právì stárnutím populace.

Sedmým problémem je skuteènost, že existence
povinného spoøení na dùchod nemusí pøinést zvýše-
ní míry úspor, jak doufají zastánci povinného fondo-
vého pilíøe. Míra úspor mùže po pøechodu ze systé-
mu prùbìžného financování k systému povinného
spoøení na dùchod spíše stagnovat, anebo dokonce
za urèitých podmínek poklesnout.

Osmý problém povinného fondového pilíøe sou-
visí s problémem pøedcházejícím. Jestliže pøechod ze
systému prùbìžného financování k systému povin-
ného spoøení na dùchod nezvýší míru úspor, pak se
v rozporu s oèekáváními zastáncù povinného fondo-
vého pilíøe nedostaví ani následný rychlejší ekono-
mický rùst.

Závažným problémem systému povinného spoření na důchod je riziko nízké
reálné výnosové míry penzijních fondů v případě dlouhodobější či hlubší krize
v domácí nebo zahraniční ekonomice, protože nízká reálná výnosová míra by
znemožnila střadatelům naspořit si v penzijních fondech dostatečnou finanční
částku na zabezpečení ve stáří.
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Z výše uvedených osmi problémù, kterým èelí
povinné fondové pilíøe penzijních systémù, je patrné,
že pøechod od systému prùbìžného financování
k povinnému spoøení na dùchod nevede ke zvýšení
individuální odpovìdnosti jednotlivcù za zajištìní fi-
nanèních prostøedkù na stáøí, nevede k výraznì vyšší
úrovni starobních dùchodù v pomìru k hrubým
mzdám, nevede automaticky ke zvýšení míry úspor,
nezrychluje automaticky ekonomický rùst a neelimi-
nuje citlivost dùchodového systému na zvyšování na-
dìje dožití. Povinné fondové pilíøe naopak v porovná-
ní se systémy prùbìžného financování trpí vysokými
administrativními náklady a pøedstavují vyšší riziko
pro vývoj salda veøejných rozpoètù kvùli velmi vyso-
kým fiskálním nákladùm na pøechod od prùbìžnì fi-
nancovaného systému k povinnému spoøení na dù-

chod a kvùli nutnosti garantovat prostøednictvím vý-
dajù veøejných rozpoètù výplatu dùchodù z penzij-
ních fondù v pøípadì jejich finanèních problémù, na-
pøíklad nízké reálné výnosové míry.

Pøesto jsou penzijní reformy na bázi povinného
spoøení na dùchod stále doporuèovány Svìtovou
bankou i øadou ekonomù jako cesta, která by mìla
eliminovat dluh penzijního systému ve stárnoucí
spoleènosti. Pøesto stále nové a nové zemì o zavede-
ní povinného fondového pilíøe dùchodového systé-
mu uvažují, anebo takovou penzijní reformu realizu-
jí.

Užiteèné je v této souvislosti podívat se na chro-
nologii realizace penzijních reforem, které výraznìjší
fondové prvky do dùchodového systému v rùzných
zemích zavedly, a vydávání významných analýz na
téma povinného spoøení na dùchod. Penzijní reformy
zavádìjící ve výraznìjší míøe fondové prvky do dù-
chodového systému realizovaly v roce 1981 Chile,
v roce 1985 Švýcarsko, o rok pozdìji Velká Británie,
roku 1992 Austrálie, Mexiko a Peru, v roce 1994 Ar-
gentina a Kolumbie, v témže roce pak vyšla zpráva

Svìtové banky Averting the Old Age Crisis, která uve-
dený typ penzijních reforem podporovala. Dále pen-
zijní reformy zavádìjící významné fondové prvky do
dùchodového systému realizovaly v roce 1995 Kosta-
rika, v roce 1996 Švédsko a Uruguay, o rok pozdìji
Bolívie, roku 1998 Maïarsko, Kazachstán a Salvador,
v roce 1999 Polsko, v témže roce pak vyšla zpráva J.
E. Stiglitze a P. R. Orszaga Rethinking Pension Re-

form: Ten Myths About Social Security Systems, která
již uvedený typ dùchodových reforem zpochybòova-
la. Zavádìní výraznìjších fondových prvkù do dù-
chodového systému však pokraèovalo i posléze reali-
zací penzijních reforem v roce 2000 v Nikaragui,
v roce 2001 v Lotyšsku, Ekvádoru a Dominikánské re-
publice, v následujícím roce v Estonsku a Chorvat-
sku, roku 2003 v Makedonii, o rok pozdìji v Litvì a

v roce 2005 na Slovensku. Zkusme se zamyslet nad
tím, proè se vlády rùzných zemí vydávají cestou zvy-
šování významu fondových prvkù v dùchodovém
systému, i když už napøíklad mohou znát rozporupl-
né zkušenosti s podobnými penzijními reformami
v jiných státech, anebo již mají k dispozici analýzy
zpochybòující výsledky takových penzijních refo-
rem.

V úvodu tohoto textu jsme si položili ètyøi otázky
ohlednì vlivu zájmových skupin na podobu eko-
nomických reformních návrhù politických stran
a ohlednì dùsledkù ekonomických reforem, které
jsou pod vlivem zájmových skupin realizovány. Nyní
se na tyto otázky pokusíme odpovìdìt.

Zaèneme od posledních dvou otázek. Ty míøily
na problém, proè se politické strany stávají mluvèími
konkrétních ekonomických zájmových skupin a jest-
li jsou politické strany schopny rozeznat, v jakém pøí-
padì podporují zájmy skupinové a v jakém pøípadì
zájmy celé ekonomiky èi spoleènosti. Na první po-
hled mùže tato otázka vypadat ponìkud zvláštnì,
protože od politických stran volièi oèekávají dosta-

Závažným problémem povinného fondového pilíře jsou velmi vysoké transfor-
mační náklady, které po mnoho desetiletí přechodu z průběžně financovaného
na fondový systém zatěžují veřejné rozpočty a tlačí je do deficitu.

�



{2
/7

}
Odborné stati

54 Scientia et Societas » 2/06

teènou kompetenci k øešení ekonomických èi spole-
èenských problémù. Situace je však složitìjší. Na zá-
kladì pøíkladù ilustrujících pøístup Svìtové banky
a penzijních fondù k dùchodové reformì, které byly
uvedeny v pøedcházejících èástech textu, mùžeme
konstatovat, že výraznìjší zastoupení fondových prv-
kù v penzijním systému, anebo pøímo zavedení po-
vinného fondového pilíøe dùchodového systému jak
Svìtová banka, tak penzijní fondy, respektive finanè-
ní skupiny, jejichž souèástí penzijní fondy jsou, pod-
porují.

Pro penzijní fondy je tedy existence povinného
fondového pilíøe dùchodového systému výhodná.
Takový pøedpoklad potvrzuje i citace z materiálu Mi-
nisterstva práce a sociálních vìcí ÈR z prosince 2003
s názvem Návrh hlavních principù pokraèování refor-

my dùchodového systému, a sice z pøílohy 4. Tato ci-
tace o povinném fondovém pilíøi penzijního systému
praví následující: „Tím, že je povinný, …zaruèuje sou-

kromým subjektùm znaèné zisky (plynoucí minimál-

nì ze zaruèených, zákonem stanovených pøíjmù –

napø. pøi sazbì pojistného 10 % jsou to pøíjmy cca

v objemu 70 mld. Kè roènì).“ Pøedpoklad o výhodnos-
ti povinného spoøení na dùchod pro penzijní fondy
potvrzuje i v pøedcházejícím textu uvedený údaj, že
po více než dvaceti letech fungování povinného spo-
øení na dùchod v Chile pøedstavují aktiva chilských
penzijních fondù více než 50 % HDP Chile. Za výra-
zem „výhodnost povinného spoøení na dùchod pro
penzijní fondy“ pøitom samozøejmì musíme vidìt
výhodnost povinného spoøení na dùchod pro vlastní-
ky penzijních fondù. A v této souvislosti nezapomeò-
me na skuteènost zmínìnou v pøedcházejícím textu,
že všechny penzijní fondy v Chile jsou vlastnìny za-
hranièními investory, kteøí vìtšinou pùsobí i v jiných
segmentech chilského finanèního trhu.

Výše jsme rovnìž konstatovali, že existenci po-
vinného fondového pilíøe dùchodového systému
podporuje i Svìtová banka. A zde se nacházíme u jád-
ra problému, jestli jsou politické strany schopny ro-
zeznat, v jakém pøípadì podporují zájmy skupinové a
v jakém pøípadì zájmy celé ekonomiky èi spoleènos-
ti. Kdyby povinné spoøení na dùchod podporovaly
pouze penzijní fondy, byl by skupinový zájem pro
politické strany snáze rozeznatelný. Svìtová banka je

však renomovaná mezinárodní ekonomická institu-
ce, která vydává pro zemì doporuèení, jak postupo-
vat v hospodáøské politice èi pøi ekonomických refor-
mách, a která rovnìž finanènì pomáhá státùm v eko-
nomických obtížích. Jestliže jedním z doporuèení
Svìtové banky je i zavádìní povinného fondového pi-
líøe dùchodového systému, mohou vlády èi politické
strany pøinejmenším doèasnì uvìøit tomu, že takový
typ penzijní reformy má kladné efekty pro celou eko-
nomiku.

Ještì ménì závidìníhodná je potom pozice vlád
èi politických stran v tìch zemích, které od Svìtové
banky potøebují finanèní pomoc. Poskytnutí finanèní
pomoci je totiž obvykle vázáno na urèité požadavky
Svìtové banky vùèi tìmto zemím, aby zavedly nìkte-
ré ekonomické reformy. Mezi reformami požadova-
nými Svìtovou bankou mùže být i zavedení povinné-
ho fondového pilíøe dùchodového systému. Je zøej-
mé, že v takovém pøípadì se dotyèné zemì mohou
zavedení povinného spoøení na dùchod jen stìží
ubránit, i kdyby jejich vlády èi politické strany vìdì-
ly, že tím celé ekonomice neprospìjí.

Zbývá odpovìdìt na první dvì otázky položené
v úvodu tohoto textu. Ty se týkaly problému, jestli
mohou mít politiky, reformy èi reformní návrhy poli-
tických stran, které jsou v souladu s požadavky èi pøí-
stupy pouze nìkterých zájmových skupin, opravdu
pozitivní úèinky na všechny ekonomické subjekty,
anebo jestli musí takový typ reforem nìkteré úèastní-
ky ekonomiky nutnì zvýhodòovat a jiné poškozovat.
V pøedcházejících èástech textu jsme dospìli k závì-
rùm, že pøechod od systému prùbìžného financová-
ní k povinnému spoøení na dùchod nevede ke zvýše-
ní individuální odpovìdnosti jednotlivcù za zajištìní
finanèních prostøedkù na stáøí, nevede k výraznì vyš-
ší úrovni starobních dùchodù v pomìru k hrubým
mzdám, nevede automaticky ke zvýšení míry úspor,
nezrychluje automaticky ekonomický rùst a neelimi-
nuje citlivost dùchodového systému na zvyšování na-
dìje dožití. Povinný fondový pilíø naopak v porovná-
ní se systémem prùbìžného financování trpí vysoký-
mi administrativními náklady a pøedstavuje vyšší ri-
ziko pro vývoj salda veøejných rozpoètù kvùli velmi
vysokým fiskálním nákladùm na pøechod od prùbìž-
nì financovaného systému k povinnému spoøení na
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dùchod a kvùli nutnosti garantovat prostøednictvím
výdajù veøejných rozpoètù výplatu dùchodù z penzij-
ních fondù v pøípadì jejich finanèních problémù, na-
pøíklad nízké reálné výnosové míry.

Zároveò jsme již výše uvedli, že povinné spoøení
na dùchod je zájmovì vychýleno ve prospìch penzij-
ních fondù, respektive ve prospìch finanèních sku-
pin, jejichž souèástí penzijní fondy jsou. Pøi kombi-
naci informací o zájmové vychýlenosti povinného
fondového pilíøe a o dùsledcích praktického fungová-
ní povinného spoøení na dùchod mùžeme konstato-
vat, že reformy èi reformní návrhy politických stran,
které jsou v souladu s požadavky èi pøístupy pouze
nìkterých zájmových skupin, nemusí mít pozitivní
úèinky na všechny ekonomické subjekty a že takový
typ reforem mùže nìkteré úèastníky ekonomiky zvý-
hodòovat a jiné poškozovat.

Pøíkladem takové reformy je bohužel i penzijní
reforma zavádìjící povinné spoøení na dùchod pros-
tøednictvím soukromých penzijních fondù. Na této
reformì s vysokou pravdìpodobností vydìlají vlast-
níci penzijních fondù, naopak tato reforma je velmi
riziková pro úèastníky fondového penzijního systé-
mu, kterým nezaruèuje výplatu dostateènì vysokých
dùchodù, je velmi riziková pro dùchodce v dobíhají-
cím prùbìžnì financovaném systému, kterým mo-
hou poklesnout dùchody z dùvodu vysoké náklad-
nosti penzijní reformy, a koneènì je velmi riziková
pro soustavu veøejných rozpoètù, protože zavedení
povinného fondového pilíøe ji mùže zatížit velmi vy-
sokými náklady a tlaèit ji do ještì vìtšího deficitu, než
kdyby hlavní a povinnou souèástí dùchodového sys-
tému zùstal pouze systém prùbìžného financování.

Pøi provádìní penzijních reforem by si politické
strany mìly uvìdomit, že radikální øešení v podobì

zavedení povinného fondového pilíøe nemusí být
správné, protože nikdo není schopen odhadnout re-
álný výnos penzijních fondù za tøicet, ètyøicet èi pa-
desát let, pøièemž právì na velikosti reálné výnosové
míry závisí schopnost èi neschopnost penzijních fon-
dù vyplatit dùchody ve slibované èi pøedpokládané
výši. Politické strany by si rovnìž mìly uvìdomit, že
radikální reforma v podobì zavedení povinného fon-
dového pilíøe bude mít velmi vysoké fiskální náklady
a že výdaje veøejných rozpoètù, které spotøebuje, lze
vynaložit i jiným zpùsobem, smysluplnìji, efektivnì-
ji, anebo že tyto výdaje veøejných rozpoètù není nut-
né vynaložit vùbec. Politické strany by si také mìly
uvìdomit, že postupná mírná reforma existujícího
prùbìžnì financovaného dùchodového systému
v podobì zmìny jeho parametrù mùže být nakonec
pøíznivìjší z hlediska pøíjemcù penzí i z hlediska ve-
øejných rozpoètù než radikální pøechod k povinnému
fondovému pilíøi. Politické strany by si dále mìly
uvìdomit, že historická zkušenost z 20. století mluví
ve prospìch prùbìžnì financovaného dùchodového
systému, protože tento systém dokázal zabezpeèit
obèany ve stáøí i v pøípadì nepøíznivých událostí, ja-
kými byla napøíklad období válek èi ekonomických
krizí, a prokázal tedy – na rozdíl od povinného fondo-
vého pilíøe – relativní odolnost vùèi nepøíznivým fak-
torùm, které nemìly charakter demografických
zmìn. Politické strany by si také mìly uvìdomit, že
na jeden podstatný demografický parametr – zvyšo-
vání nadìje dožití – je citlivý jak prùbìžnì financova-
ný systém, tak povinný fondový pilíø. Nakonec by si
politické strany mìly uvìdomit, kdo hlásá jaké návo-
dy na provádìní penzijních reforem a kdo má z tìch-
to návodù na penzijní reformy prospìch. �
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ABSTRACT

The article analyzes and compares the benefits and risks of two types of pension system – the pay-as-you-go system

and the funded one. The main attention is devoted to the benefits and risks of the mandatory private funded pillar

of the pension system, which is the base of the pension reforms in several countries, especially in emerging markets

in Latin America and Central and Eastern Europe. The analysis shows, that the mandatory private funded pillar

brings more risks than the pay-as-you-go system. Both systems depend on an important demographic factor – life

expectancy, but the funded system also strongly depends on the economic and political situation in the relevant

markets. The funded pillar generates higher administrative costs than the pay-as-you-go system. The great problem

is also the enormous fiscal cost of transition from the pay-as-you-go system to the mandatory private funded pillar.
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Demografický vývoj v ÈR, tak jako v jiných stárnou-
cích zemích vyvolává otázku, jakým zpùsobem refor-
movat penzijní systém založený na prùbìžném fi-
nancování. Obecnì lze øíci, že jsou dostupné dvì
krajní varianty øešení: parametrická reforma prùbìž-
ného systému a èistý fondový penzijní systém. Mezi
tìmito variantami je samozøejmì spojitá škála kombi-
nací prùbìžného a fondového penzijního systému.
Volba penzijního systému je pøedmìtem spoleèenské
volby, a tedy politického rozhodnutí. Ekonomie tak
nemùže dát odpovìï na otázku, který systém je „lep-
ší“ (pøípadnì jaká kombinace krajních systémù je
„optimální“). Úkolem ekonomické analýzy je pouze
domýšlet dùsledky penzijní reformy a umožnit tak
odpovìdnìjší hospodáøsko-politické rozhodování.

1. Prùbìžný penzijní systém

K tomu, abychom mohli posoudit prùbìžný systém,
je nutné zamyslet se nad podmínkami, za jakých je
tento systém dlouhodobì udržitelný. Striktnì øeèeno
je prùbìžný systém udržitelný vždy. Staèí, aby para-
metry systému byly nastaveny urèitým zpùsobem.
Problém je v tom, že nìkteré kombinace parametrù,
které sice èiní systém udržitelným, jsou vysoce ne-
pøíznivé a ze spoleèenského hlediska nepøijatelné.
Posouzení „pøijatelnosti“ dané kombinace parametrù
je však již pøedmìtem spoleèenské volby, naším
pøedmìtem bude pouze vymezení podmínek udrži-
telnosti systému. Problém je navíc komplikován tím,
že nìkteré parametry prùbìžného dùchodového sys-
tému jsou sice dùležitými parametry z hlediska jeho
udržitelnosti (napø. demografický vývoj), ale nejsou
parametry z hlediska hospodáøské politiky, protože
jsou neovlivnitelné.

Naopak parametrem, který je nejsnáze hospodáø-
skou politikou ovlivnitelný (a proto nejnáchylnìjší ke

zmìnì), je pøíspìvková míra, tj. procentuální podíl
z mezd nebo jiného základu, který pøispìvatelé odvá-
dìjí do systému. Bude proto vhodné sledovat pod-
mínky udržitelnosti právì na pøíspìvkové míøe, tedy
spoèítat, jak vysoká by musela být, aby systém byl
v rovnováze.

Obecnì si vyjádøíme výši pøíspìvkové míry do
prùbìžného systému ô v závislosti na pøedpokláda-
ném demografickém vývoji a na požadovaném ná-
hradovém pomìru. Náhradovým pomìrem ñ zde bu-
deme rozumìt pomìr mezi prùmìrnou mzdou wt

oèištìnou o pøíspìvek do penzijního systému a prù-
mìrným vypláceným dùchodem bt. Je tedy

ρ
τt
t

t

b

w
=

−( )1
(1)

Výše tohoto náhradového pomìru je urèena pøe-
devším politicky a pro jednoduchost se budeme na ñ

dívat jako na exogennì danou konstantní velièinu.
Touto definicí náhradového pomìru se naše analýza
bude ponìkud odlišovat od standardního postupu.
Pøesto se domnívám, že tato definice je korektnìjší.
Spoleèenská volba (i když nutnì rùznì pokøivená) se
totiž týká v koneèném dùsledku nikoliv pomìru mezi
dùchodovou platbou a mzdovými náklady, ale spíše
pomìru mezi životní úrovní pøíjemcù penzijních pla-
teb a životní úrovní pøispìvatelù do systému. Bylo by
absurdní pøedpokládat, že by pomìr mezi penzijní
platbou a mzdovými náklady (neoèištìnými o pøíspì-
vek do systému) zùstal konstantní napø. na úrovni
50 %, i kdyby demografická situace vedla ke zvýšení
pøíspìvkové míry napø. také až na 50 %. To by totiž
znamenalo, že pracovník by po uhrazení povinného
pøíspìvku do systému mìl stejný pøíjem jako pøíjem-
ce penzijních plateb. Naproti tomu zde zavedená de-
finice náhradového pomìru vede k tomu, že se za-
chovává pomìr mezi penzijní platbou a mzdou po �
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uhrazení povinného pøíspìvku do systému, což po-
važuji za vhodnìjší pøedpoklad.

Pøíspìvkovou míru ô stanovíme tak, aby prùbìž-
ný systém byl v rovnováze. K tomu samozøejmì mu-
síme uèinit pøedpoklady ohlednì demografického vý-
voje. Soustøedíme se nejprve na penzijní systém, kte-
rý je z demografického hlediska tzv. zralý, to zname-
ná, že se v nìm nemìní pomìr mezi poètem pøispìva-
telù do systému na jedné stranì a poètem pøíjemcù
penzijních plateb na stranì druhé. Speciálnì budeme
pøedpokládat, že populace narozená v nìjakém kon-
krétním roce bude vždy o stejné procento vyšší (nebo
nižší) než populace narozená v roce pøedchozím. Po-
kud tedy oznaèíme L0 poèet lidí, kteøí vstoupili jako
pøispìvatelé do prùbìžného systému v roce 0, a L1 po-
èet žijících lidí, kteøí do nìj vstoupili v roce 1, potom
pøedpokládáme, že L1 = (1 + n) L0. Tempo rùstu n

mùže být pøitom i záporné. Celkovou populaci pøi-
spìvatelù do systému a pøíjemcù penzijních plateb
v èase t dohromady oznaèíme Lt. Pøi spojitém uvažo-
vání ji mùžeme zapsat následovnì:

L L dvt t v

Z

= −∫
0

(2)

Zde jsme ještì oznaèili Z jako typický vìk úmrtí.
Zdùraznìme, že nepracujeme se skuteèným biologic-
kým vìkem, ale s „pracovním“ vìkem, tj. s vìkem
mìøeným od vstupu do sytému. Podle pøedpokladu,
že každý roèník se od pøedchozího poèetnì liší vždy
o stejné procento, platí Lt–v = Lte

–nv, takže pro celko-
vou populaci máme po dosazení do (2)

L L
e

n
t t

nZ

=
− −1

(3)

Všimnìme si, že celková populace roste také

tempem n. Je totiž
� �L

L

L

L
t

t

t

t

= (viz (3)) a to je podle

pøedpokladu rovno n.
Pro odhad pøíspìvkové míry do prùbìžného sys-

tému je ještì dùležité naèasování okamžiku odchodu
do dùchodu. Pracovní vìk, ve kterém dojde k odcho-
du do dùchodu, oznaèíme jako R a v èase t tak platí,
že do dùchodu odcházejí lidé, kteøí vstoupili do sy-
stému v roce t – R.

Poèet pøíjemcù dùchodových plateb Lt
B je tak ro-

ven L L dvt
B

t v

R

Z

= −∫ , zatímco poèet pøispìvatelù do sys-

tému Lt
A odpovídá L L dvt

A
t v

R

= −∫
0

. Analogicky jako

v (3) mùžeme poèet pøíjemcù, resp. pøispìvatelù do

systému vyjádøit následovnì:

L L
e e

nt
B

t

nR nZ

=
−− −

, resp. L L
e

nt
A

t

nR

=
− −1

(4)

Nyní již mùžeme pøistoupit k vyjádøení pøíspìv-
kové míry nutné k tomu, aby byl prùbìžný systém
v rovnováze. Rovnováha systému nastává tehdy, jest-
liže se v každém okamžiku pøíspìvky do systému
z celkového objemu mezd rovnají výdajùm na pen-
zijní platby. Navíc je tøeba uvážit i to, že ne všichni,
kteøí jsou v ekonomicky aktivním vìku, do systému
pøispívají. Èást práceschopného obyvatelstva je neza-
mìstnaná, èást peèuje o dítì nebo z jiných dùvodù do
systému nepøispívá. Pøedpokládejme, že podíl tìch,
kteøí nepøispívají do systému, na celkovém poètu lidí
v ekonomicky aktivním vìku je stabilní na úrovni ä.
V každý okamžik tak do systému pøispívá pouze
( )1− δ Lt

A. Podmínkou rovnováhy tedy je, aby

τ δw L b Lt t
A

t t
B( )1− = (5)

Protože prùmìrnou penzijní platbu bt lze zapsat
s pomocí náhradového pomìru jako b wt t= −( )1 τ ρ ,
po dosazení (4) do (5) dostáváme

τ ρ
τ
δ

=
−
−

⋅
−

−

− −

−

( )

( )

1

1 1

e e

e

nR nZ

nR
(6)

a po úpravách

τ
δ

ρ
ρ

=
−

⋅
−

− + −

− −

− − −

1

1 1( )

( )

( )

e e

e e e

nR nZ

nR nR nZ
(7)

Všimnìme si, že velikost pøíspìvkové míry nijak
nezávisí na absolutní velikosti ani tempu rùstu prù-
mìrné národní mzdy. To je dáno pøedpokladem
o stabilním náhradovém pomìru ñ, takže pokud ros-
tou mzdy pomalu, rostou pomalu i dùchody a na-
opak. Je samozøejmì otázkou, zdali reálné dùchody
v prùbìžném systému kopírují vývoj reálných mezd,
ale lze to chápat jako pomìrnì realistické pøiblížení.
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Invariance pøíspìvkové míry na tempo rùstu mezd je
naopak cizí fondovému systému, kterému se budeme
vìnovat pozdìji.

Jak je zøejmé ze (7), pøíspìvková míra je funkcí
pìti promìnných: n, R, Z, ä, ñ. Èím vyšší je tempo
rùstu populace, tím je pøíspìvková míra nižší. Na-
opak èím delší je doba pobírání dùchodu a èím vyšší
je náhradový pomìr, tím je samozøejmì potøebná pøí-
spìvková míra vyšší. Parciální derivace i elasticity pøí-
spìvkové míry na jednotlivé promìnné jsou složitý-
mi nelineárními funkcemi, a je proto vhodnìjší vy-
užít simulací pøíspìvkové míry podle (7) pro konkrét-
ní hodnoty parametrù. Pro simulaci budeme poèítat
s hodnotou náhradového pomìru ve dvou varian-
tách: na úrovni 40 % a 50 %. Hodnota náhradového
pomìru kolem 40 % odpovídá zhruba souèasnému
stavu v ÈR.

Ve všech variantách budeme pøedpokládat oèe-
kávaný pracovní vìk dožití ve výši 61 let, to znamená,
že pokud se vstup do penzijního systému fakticky
uskuteèní v prùmìru ve 22 letech biologického vìku,
potom pøedpokládáme prùmìrný biologický vìk do-
žití 83 let. Vìk, ve kterém lidé budou vstupovat do
pracovního procesu, bude ovlivnìn pøedevším sklo-
nem ke vzdìlání v širokém slova smyslu. Pøedpoklad
o vìku dožití na úrovni 83 let je pochopitelnì znaènì
nejistý, protože závisí na prakticky nepredikovatel-
ném vývoji specifických úmrtností v budoucnosti.
Pøedpoklad splòuje alespoò intuitivní požadavek, že
by oèekávaný vìk mìl být delší než souèasný. Uvažo-
vaný vìk je obdobný jako u jiných autorù v ÈR (Bez-
dìk et al., Ježek). Simulace je navíc ohlednì oèekáva-
ného vìku dožití konzervativní i z hlediska toho, že
zcela abstrahujeme od úmrtnosti v mezidobí mezi
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Zdroj: Výpočty autora
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nástupem do zamìstnání a nástupem do starobního
dùchodu. Variantnì budeme uvažovat velièinu, která
je ovlivnitelná hospodáøskou politikou, tedy okamžik
odchodu do dùchodu. Zvážíme varianty 37, 40 a 43
let pracovního vìku, èemuž opìt pøi pøedpokladu, že
nástupní biologický vìk bude 22 let, odpovídá biolo-
gický vìk odchodu do dùchodu 59, 62, resp. 65 let.

Podíl práceschopného obyvatelstva, které nepøi-
spívá do systému z dùvodu nezamìstnanosti, péèe
o dítì apod., budeme pøedpokládat na konstantní
úrovni ve výši ä = 0,2.

Pøíspìvkovou míru budeme simulovat jako funk-
ci tempa rùstu populace. Graf 1 znázoròuje simulova-
nou pøíspìvkovou míru pro náhradový pomìr ve výši
40 %.

V tabulce 1 jsou uvedeny pøíspìvkové míry nutné
k rovnováze pro vybrané hodnoty tempa rùstu popu-
lace. Jak je zøejmé z grafu 1 i tabulky 1, skuteènì zá-
sadní vliv na pøíspìvkovou míru má zmìna pracovní-
ho vìku, ve kterém pracovníci odcházejí do starobní-
ho dùchodu. Prodloužením vìku odchodu do dùcho-
du dojde k rozšíøení poètu pøispìvatelù a ještì výraz-
nìji ke snížení poètu pøíjemcù. Vztah je samozøejmì
nelineární a je funkcí populaèního rùstu. Nicménì
jako hrubé pøiblížení lze øíci, že v naší simulaci vede

zvýšení vìku odchodu do dùchodu o 1 rok k poklesu

pøíspìvkové míry zhruba o 1 procentní bod. Není pro-
to pøekvapivé, že parametrické reformy prùbìžného

systému se èasto soustøeïují právì na tento para-
metr.

Podívejme se podrobnìji na variantu, která pøed-
pokládá odchod do dùchodu po 43 odpracovaných
letech, tj. zhruba ve vìku 65 let a vycházejme z pøed-
pokladu, že náhradový pomìr bude zachován na
úrovni 40 % (což je úroveò odpovídající pøibližnì
souèasnému stavu v ÈR). Zmìna tempa rùstu popula-

ce o jeden procentní bod v takovém pøípadì vede ke

zmìnì v pøíspìvkové míøe pøibližnì o 4 procentní

body. Pokud bychom považovali pokles populace
o 1 % roènì za realistický demografický scénáø, bylo
by nutné nastavit pøíspìvkovou míru na úroveò zhru-
ba 23,0 % (viz tabulka 1). Pro srovnání: souèasná pøí-
spìvková míra v ÈR je kolem 20 %. Pøíspìvkovou
míru a stejnì tak i náhradový pomìr totiž odvozuje-
me nikoliv od hrubé mzdy, ale od kompenzací na za-
mìstnance.1

Výše zmínìný populaèní pokles o 1 % roènì se
jeví jako relativnì pesimistická pøedpovìï. Fakticky
se tím pøedpokládá, že èeská populace klesne ve sto-
letém horizontu z 10,2 milionu na zhruba 3,8 milionu
obyvatel. Jak je zøejmé z tohoto pøíkladu, prùbìžné
penzijní systémy lze v demograficky zralých popula-
cích udržet realistickou parametrickou reformou i pøi
pomìrnì rychlé populaèní implozi. Souèasný prob-
lém prùbìžných penzijních systémù však spoèívá
mimo jiné i v tom, že populace nejsou tzv. demogra-

Tabulka č. 1 »

Tempo růstu populace

ñ 20,0 22,8 25,8 29,0 32,5 36,1

16,6 19,1 21,8 24,5 27,6 30,9

13,6 15,8 17,9 20,4 23,0 25,9

ñ 24,0 27,3 30,6 34,3 38,1 42,1

20,1 23,0 26,0 29,3 32,8 36,4

16,6 19,0 21,6 24,5 27,5 30,8

Zdroj: Výpočty autora

1 Kompenzace na zaměstnance odpovídají v ČR zhruba 140 % hrubé mzdy a příspěvková míra v součtu pro zaměstnance a zaměstnavatele je
28 % z hrubé mzdy. Nižší pojistné relativně k příjmu odvádějí osoby samostatně výdělečně činné, jejich příspěvková míra je tak v průměru
nižší.

1 Kompenzace na zaměstnance odpovídají v ČR zhruba 140 % hrubé mzdy a příspěvková míra v součtu pro zaměstnance a zaměstnavatele je
28 % z hrubé mzdy. Nižší pojistné relativně k příjmu odvádějí osoby samostatně výdělečně činné, jejich příspěvková míra je tak v průměru
nižší.
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ficky zralé a dochází k dlouhodobým fluktuacím
v pomìru mezi poètem pøíjemcù a pøispìvatelù do
systému.

Pøedchozí analýzu jsme provedli za pøedpokla-
du, že se nacházíme v demograficky zralé populaci.
Pokud však pomìr mezi poètem pøíjemcù a pøispìva-
telù do systému fluktuuje, nemusí být prùbìžný sys-
tém v rovnováze, ani když celková populace skuteè-
nì klesá pøedpokládaným tempem a zároveò je pøí-
spìvková míra na „dlouhodobì“ udržitelné úrovni.
Systém je v každý okamžik v rovnováze pouze tehdy,
jestliže je pomìr mezi pøíjemci a pøispìvateli na urèi-
té, jednoznaènì dané úrovni. Oznaème ô

* pøíspìvko-
vou míru, která je podle (7) „dlouhodobì“ udržitelná
pro dané tempo rùstu populace a požadovaný náhra-
dový pomìr ñ. Stanovíme nyní, jaký musí být pomìr
mezi poètem pøíjemcù penzijních plateb LB a poètem
pøispìvatelù LA, aby systém byl pøi ô

* v rovnováze.
V rovnováze musí být pøijaté pøíspìvky shodné se su-
mou vyplacených penzijních plateb:2

τ δ τ ρ* *( ) ( )1 1− = −w L w Lt t
A

t t
B (8)

To implikuje jednoznaènì urèený rovnovážný
pomìr mezi poètem pøíjemcù a poètem práceschop-
ného obyvatelstva, který oznaèíme ë

*. Platí, že

λ
δ τ
τ ρ

*
*

*

( )

( )
=

−
−

1

1
(9)

Pokud je skuteèný pomìr L LB A/ vìtší než ë
*,

znamená to, že poèet pøíjemcù relativnì k pøispìvate-
lùm je pøi dané pøíspìvkové míøe pøíliš velký a prù-
bìžný systém generuje deficit. Pokud je skuteèný po-
mìr menší než ë

*, je tomu naopak. Fluktuace ve vý-
voji skuteèného L LB A/ tak vedou ke støídavým defi-
citùm a pøebytkùm.

V této souvislosti je tøeba zmínit, že myšlenka
možného støídání pøebytkù/deficitù prùbìžného sys-
tému ho sice èiní teoreticky pøitažlivým konceptem,
z praktického hlediska je tento aspekt jeho slabým
místem. Pøitažlivým konceptem je proto, že díky vzá-

jemné eliminaci pøebytkù a deficitù systému je prù-
bìžný systém udržitelný i pøi relativnì velmi nepøíz-
nivém demografickém vývoji, a to s pøíspìvkovou mí-
rou, která není o mnoho vyšší než napø. souèasná
v ÈR. Z praktického hlediska se jedná o slabé místo,
protože pøedpoklad, že pøebytky systému budou
dlouhodobì udržitelné, je pomìrnì silný. Podobnì
jako fiskální stabilizaèní politika keynesiánského
typu obvykle v praxi trpí asymetrií (v období kon-
junktury nevznikají dostateèné pøebytky, které by
eliminovaly minulé deficity), je pravdìpodobné, že
stejným typem asymetrie bude trpìt i prùbìžný sys-
tém. Je to pravdìpodobné i s ohledem na to, že pøí-
padné pøebytky systému by mìly mnohem dlouho-
dobìjší charakter než potenciální fiskální pøebytky
v prùbìhu ekonomického cyklu, protože demografic-
ké zmìny probíhají mnohem pomaleji. O to vìtší by
byla politická motivace pøíspìvkovou míru generující
doèasný pøebytek snížit nebo nìjakým zpùsobem po-
užít pøebytek na jiné úèely. Zdali by k takovému vý-
voji došlo, záleží samozøejmì na institucionálním
uspoøádání, ale pøi srovnání obou typù penzijních
systémù se tato eventualita musí vzít rovnìž v úvahu.

2. Fondový penzijní systém

Nyní zamìøíme pozornost na èistì fondový penzijní
systém. Podobnì jako v pøípadì prùbìžného systému
odvodíme nejprve obecnì pøíspìvkovou míru do sys-
tému a pozdìji se budeme vìnovat nìkterým speci-
fickým otázkám spojeným s fondovým systémem
v konvergující ekonomice.

Zachováme znaèení z pøedchozí èásti, jen s tím
rozdílem, že bt nyní nebude znaèit penzijní platbu
z prùbìžného, ale z fondového systému. Navíc ozna-
èíme g jako tempo rùstu prùmìrné reálné mzdy a r

bude znaèit reálnou výnosovou míru, jakou dosahují
penzijní fondy z akumulovaných prostøedkù. Zákla-
dem pro výpoèet pøíspìvkové míry je rovnost mezi
hodnotou prostøedkù, které úèastník systému naaku-
muluje k okamžiku pøiznání dùchodu, a hodnotou �

2 Připomeňme, že náhradový poměr jsme definovali jako poměr mezi penzijní platbou a mzdovými náklady očištěnými o příspěvek do penzij-
ního systému.

2 Připomeňme, že náhradový poměr jsme definovali jako poměr mezi penzijní platbou a mzdovými náklady očištěnými o příspěvek do penzij-
ního systému.
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budoucích dùchodových plateb diskontovaných k to-
muto okamžiku.

Vzhledem k tomu, že akumulace prostøedkù na
individuálním úètì se odehrává v závislosti na vývoji
skuteèné individuální mzdy a nikoliv nìjaké prùmìr-
né mzdy, bylo by vhodné pro determinaci pøíspìvko-
vé míry poèítat i se zmìnou individuální mzdy bì-
hem kariéry vzhledem k národnímu prùmìru. Indivi-

duální mzdy totiž v prùmìru rostou obvykle rychleji

než národní prùmìr, protože v mnoha odvìtvích do-

chází ke zvyšování mezd na základì seniority. Tato

skuteènost je pro fondový systém nepøíznivá. Zname-
ná totiž, že individuální mzda roste v prùmìru rych-
leji než prùmìrná národní mzda, a èím rychlejší je
rùst mezd, tím vyšší, ceteris paribus, musí být pøí-
spìvková míra (jak ukážeme dále). Protože prùbìh
zvyšování mezd v závislosti na zvyšování vìku není
dostateènì známý, budeme od tohoto efektu pøi
kvantitativním odhadu odhlížet (do své analýzy ho
zaøadil napø. Ježek 2003, Kubíèek 2004). Musíme
však mít na pamìti, že odhadnuté pøíspìvkové míry
budou z tohoto dùvodu spíše podhodnocené.

Pro jednoduchost pøedpokládáme, že tempo rùs-
tu prùmìrné reálné národní mzdy je konstantní.
V roce t tak bude prùmìrná reálná národní mzda wt

dosahovat w0e
gt, kde w0 je mzda v nìjakém výchozím

období. Individuální pøíspìvek v roce t tedy mùžeme
zapsat jako ôw0e

gt. Tyto úspory se k okamžiku nástu-
pu do dùchodu zhodnotí o kapitálový výnos, pøièemž
budeme prozatím pøedpokládat, že roèní reálný vý-
nos z aktiv zùstává stále stejný na úrovni r. Úspory
uèinìné v roce t se tak do okamžiku R (konec pracov-
ní kariéry) zvýší na ôw0e

gte(R-t)r. Celková hodnota
úspor k okamžiku odchodu do penze tak je rovna

τw e e dtgt R t r
R

0
0

( )−∫ (10)

Naproti tomu tok penzijních plateb musíme dis-
kontovat k okamžiku R a hodnota tohoto toku tak je

b e dt w e e dtt
t R r gt t R r

R

Z

R

Z
− − − −= − ∫∫ ( ) ( )( )1 0τ ρ (11)

V pøípadì fondového systému je realistické zaøa-
dit do modelových úvah i administrativní a další ná-
klady spojené s fungováním systému. Jak ukazují
mnohé studie, administrativní a jiné náklady spojené
s privátním fondovým systémem jsou mnohonásob-
nì vyšší než náklady systému prùbìžného.3 Je to
zpùsobeno vysokými náklady na marketing, mono-
polistickou konkurencí mezi fondy, nedokonalostmi
na trhu anuit a dalšími vlivy. Pøedpokládejme, že tyto
a další (napø. administrativní) náklady pøedstavují
nìjaké procento c z celkových naspoøených prostøed-
kù.

Mezi hodnotou penzijních úspor (snížených
o administrativní a jiné náklady) a hodnotou penzij-
ních plateb diskontovaných k okamžiku odchodu do
dùchodu musí být rovnost:

( ) ( )( ) ( )1 1
0

− = −− −∫∫c e dt e dtg r t g r t

R

ZR

τ τ ρ (12)

Po úpravì a vyøešení integrálù dostáváme pro pøí-
spìvkovou míru

τ
τ
ρ=

−
−

−
−

− −

−

( )

( )

( ) ( )

( )

1

1 1c

e e

e

g r R g r Z

g r R
(13)

I ve fondovém systému je tøeba brát v potaz, že
pracovník urèitou èást svého pracovního vìku nepra-
cuje, ať již z dùvodu nezamìstnanosti, péèe o dítì
nebo z dùvodù jiných, a že po tuto dobu neakumulu-
je dùchodové úspory. Na rozdíl od systému prùbìž-
ného však ve fondovém systému závisí také na tom,
ve které fázi pracovní kariéry k pøerušení spoøení do-
chází. Výpadek v penzijních úsporách v pozdní fázi
kariéry znamená výpadek z toku relativnì vysokého
dùchodu, zatímco výpadek v rané fázi (napø. péèe
o dítì) má za následek ztrátu pøedevším kapitálového
výnosu, který z uspoøených prostøedkù mohl být zís-
kán. Obvyklým a v jistém smyslu minimálním poža-
davkem (viz dále) na míru výnosu je, aby byla vyšší
než tempo rùstu prùmìrných mezd g. V takovém pøí-
padì úspory uèinìné na zaèátku kariéry jsou z hledi-
ska celkových úspor kvantitativnì dùležitìjší než
úspory uèinìné v závìru kariéry. Pøedpokládáme tím
totiž, že kapitálový výnos je tak velký, že i relativnì

3 Viz např. James et al. (2001), Murthi et al. (2001).3 Viz např. James et al. (2001), Murthi et al. (2001).
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malé úspory uèinìné v dobì, kdy mìl úèastník nízké
mzdy, se zhodnotí natolik, že jsou vìtší než úspory
uèinìné z velkého pøíjmu v závìru kariéry. Apriori
však nevíme, v jaké fázi kariéry mùže dojít k výpad-
kùm v penzijním spoøení. Pro jednoduchost pøedpo-
kládejme, že výpadek nastává v každém roce pracov-
ní kariéry se stejnou pravdìpodobností. Úspory za
každý rok tak snížíme vždy o stejné procento, kon-
krétnì o takové procento, které odpovídá pomìru
mezi dobou, kdy úèastník nespoøí, a celkovou délkou
pracovní kariéry. Tímto postupem získáváme stejnou
úpravu pøíspìvkové míry jako v systému prùbìžném.
Zatímco v prùbìžném systému jsme pøedpokládali,
že èást ä z práceschopné populace do systému nepøi-
spívá, ve fondovém systému budeme pøedpokládat,
že úèastník èást ä každého roku nespoøí. Ve zbylé
èásti roku proto musí být pøíspìvková míra vyšší, aby
se vykompenzovalo období, ve kterém k úsporám ne-
docházelo. Celkovì po zaøazení ä do (13) a po úpra-
vách dostáváme pro pøíspìvkovou míru

τ τ ρ
δ

= −
− −

−
−

− −

−( )
( )( )

( ) ( )

( )
1

1

1 1 1c

e e

e

g r R g r Z

g r R
(14)

a po úpravì tedy

τ
ρ

δ ρ
=

−
− − − +

− −

− −

( )

( )( )( ) (

( ) ( )

( ) ( )

e e

c e e

g r R g r Z

g r R g r1 1 1 R g r Ze− −( ) )

(15)

Podle (15) nejprve provedeme odhad pøíspìvko-
vé míry pøi „konvenèních“ hodnotách parametrù
a pozdìji budeme podrobnìji diskutovat možné hod-
noty parametrù pro ÈR. Délku pracovní kariéry pone-
cháme na úrovni 43 let a podobnì i oèekávaný vìk
dožití ponecháme na úrovni 83 let (pøi pøedpokladu
nástupu kariéry v prùmìru ve 22 letech). Parametr ä

budeme opìt uvažovat ve výši 0,2 a náklady systému
c na úrovni pøibližnì 25 %. Konvenènost odhadu však
spoèívá pøedevším ve zvolených hodnotách tempa
rùstu mezd a reálné výnosové míry. Budeme pøedpo-
kládat prùmìrné tempo rùstu reálných mezd na
úrovni 1,5 % roènì a reálnou výnosovou míru na
úrovni 5 % roènì. Tento jednoduchý odhad vede
k pøíspìvkové míøe ô pouze 8,2 % pøi náhradovém po-
mìru ñ = 40 %, resp. ô = 10 % pøi náhradovém pomìru

ñ = 50 %. To je výraznì ménì než pøíspìvková míra
v prùbìžném systému pøi jakémkoliv realistickém
tempu rùstu populace (viz údaje v tabulce 1). Musí-
me zde však upozornit, že výše uvedené „konvenèní“
hodnoty pro tempo rùstu mezd a pro míru reálného
výnosu vedou k pøíliš optimistickému odhadu. V èes-
ké ekonomice existují dùvody, proè rùst reálných
mezd bude zøejmì vyšší a výnos bude naopak nižší.
Tìmto dùvodùm se budeme vìnovat podrobnìji, ale
nejprve se podívejme, za jaké podmínky bude ve fon-
dovém systému pøíspìvková míra nižší než v systé-
mu prùbìžném.

Odhadovaná pøíspìvková míra ve fondovém sys-
tému je velmi citlivá na hodnotu parametrù a nelze
proto øíci, že by fondový systém vždy vedl k nižší pøí-
spìvkové míøe. Pøipomeòme, že pro ô v prùbìžném
systému platí

τ ρ
τ
δ

=
−
−

−
−

− −

−

( )

( )

1

1 1

e e

e

nR nZ

nR
(6)

Nyní na okamžik abstrahujme od administrativ-
ních nákladù. Ze srovnání pøíspìvkové míry do fon-
dového systému bez administrativních nákladù
a vztahu pro pøíspìvkovou míru do prùbìžného sys-
tému je patrné, že oba systémy vedou ke stejným pøí-
spìvkovým mírám právì tehdy, když platí:

– n = (g – r) neboli r = n + g (16)

Tedy rovnost nastává tehdy, když se prùmìrný
reálný výnos rovná souètu temp rùstu populace
a temp rùstu prùmìrných mezd. Toto je známé Aaro-
novo pravidlo, které lze považovat za onen výše zmi-
òovaný minimální požadavek na míru výnosu: pokud

je míra výnosu menší než n+g, potom prùbìžný sys-

tém pøedstavuje oproti fondovému paretovské zlepše-

ní. Pøi zahrnutí anuitních a administrativních nákla-

dù je požadavek na míru reálného výnosu ve fondo-

vém systému ještì tvrdší.

3. Rùst mezd v ÈR a míra reálného výnosu v ÈR

Z Aaronova pravidla i z (15) je patrné, že èím rychlej-
ší je rùst mezd, tím musí být pøíspìvková míra do fon-
dového systému vyšší, protože s rùstem mezd dochá- �
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zí podle pøedpokladu i k rùstu penzijních plateb. Prù-
bìžný systém je naproti tomu proti rùstu prùmìr-
ných mezd imunní, právì proto, že zdrojem penzij-
ních plateb jsou aktuální mzdy. Zvolená hodnota
1,5 % odpovídá obvyklé hodnotì dlouhodobého rùs-
tu produktivity práce ve vyspìlých ekonomikách.
Èeská republika je však konvergující ekonomika
a tempo rùstu mezd zde bude pravdìpodobnì vyšší
alespoò po dobu konvergence. Východiskem pro od-
had tempa rùstu mezd je tempo rùstu produktivity
práce. Ta podle rùstové teorie konverguje tím rychle-
ji, èím je ekonomika vzdálenìjší od svého stálého sta-
vu. Konkrétnì mezera mezi konvergující ekonomi-
kou a tzv. stálým stavem by se mìla podle neoklasic-
ké teorie snižovat konstantním tempem.

Odhadnìme prùmìrné tempo rùstu produktivity
v ÈR za pøedpokladu, že by se mezera v produktivitì
snižovala o 2,5 % roènì. Pokud vezmeme za výchozí
pomìr produktivity ÈR k produktivitì v jejím stálém
stavu zhruba 55 % a pøedpokládaná délka pracovní
kariéry bude 43 let, sníží se mezera produktivity bì-
hem této doby z 45 procentních bodù na 16. To zna-
mená, že díky konvergenci se produktivita bude zvy-
šovat v prùmìru o 1 % roènì. K tomuto tempu je nut-
né ještì pøièíst tempo rùstu produktivity, ke kterému
dochází v ekonomice ve stálém stavu. Pøipoèteme-li
toto tempo rùstu produktivity ve vyspìlých ekonomi-
kách ve stálém stavu na úrovni 1,5 %, dostáváme od-
had prùmìrného tempa rùstu produktivity v ÈR ve
výši 2,5 %. To je podobné tempo, jaké použil pro si-
mulace Bìzdìk et al. (2003); Ježek (2003) používá
prùmìrné tempo 3 %.

Kromì uvedeného konvergenèního procesu by
tempo rùstu reálných mezd mohlo být urychleno
i rùstem podílu práce na produktu. V ÈR je totiž podíl
práce na HDP nižší, než je obvyklé ve všech prùmys-
lovì vyspìlých zemích. Lze oèekávat, že i v tomto
ukazateli nastane postupná konvergence. Dalším
možným dùvodem, proè reálné mzdy mohou dlou-
hodobì rùst rychleji než produktivita práce, je pozi-
tivní vývoj smìnných relací. Jestliže dlouhodobì do-
chází k rychlejšímu rùstu cen exportù než cen impor-
tù, pøedstavuje to pro ekonomiku dodateèné zdroje,
které jsou zèásti nasmìrovány do rùstu reálných
mezd. Celkovì se domnívám, že hodnota 3,5 % pro

prùmìrné tempo rùstu prùmìrné mzdy je spíše horní
hranicí, která bere v úvahu jak rùst podílu práce na
pøidané hodnotì, tak urèité zlepšování smìnných re-
lací.

Výše penzijních úspor je vysoce citlivá na reál-
nou míru výnosu, která je v prùbìhu spoøení dosaho-
vána. V konvergující ekonomice, jakou èeská ekono-

mika je, existuje závažný dùvod, proè mùže být míra

reálného výnosu nižší, než je obvyklé v ekonomice ve

stálém stavu. Tímto dùvodem je konvergence domácí

cenové hladiny k úrovni obvyklé v ekonomice ve stá-

lém stavu. Je empiricky potvrzenou pravidelností, že
v ekonomikách s relativnì nízkou úrovní dùchodu na
pracovníka je i nižší nominální cenová hladina. Reál-
ná konvergence však vede i ke konvergenci nominál-
ní, která se manifestuje tak, že inflace je v konvergují-
cí ekonomice vyšší než v ekonomice ve stálém stavu.
To platí i v kontextu budoucí mìnové unie a je tøeba
poèítat s tím, že i když ÈR bude souèástí eurozóny,
èeská inflace bude systematicky vyšší než inflace
v pùvodních zemích EMU. Pøi kvantitativním odhadu
pøíspìvkové míry proto budeme postupovat tak, že
od míry reálného výnosu obvyklé ve stálém stavu
odeèteme odhad výše inflaèního diferenciálu mezi
èeskou ekonomikou a pùvodní eurozónou.

Míra výnosu nejèastìji využívaná pro simulace (a
tedy míra, kterou zde budeme považovat za obvyk-
lou) se však pohybuje v rozmezí 4–6 % roènì. S výno-
sem v tomto rozmezí pracují v základních scénáøích
Bezdìk (2000), Kreidl (1998), Ježek (2003), Feldstein
(1997), jako realistický ho zmiòují napø. Hemming
(1998), Börsch-Supan, Reil-Held (1997). Obvykle je
v simulacích používána míra reálného výnosu 5 %
roènì. Pro èeskou ekonomiku však musíme tuto 5%
míru výnosu snížit. Èeská cenová hladina bude i po
vstupu do mìnové unie výraznì nižší než cenová hla-
dina v rámci celé mìnové unie. Postupnì však bude
konvergovat k úrovni celoevropské. Konvergence ce-
nové hladiny se bude odehrávat pøedevším díky tzv.
Balassovu-Samuelsonovu efektu, který se však sám
odvíjí od konvergence reálné. I když z teorie to pøímo
neplyne, empirie naznaèuje, že konvergence cenové
hladiny pøibližnì odpovídá konvergenci reálné. Výše
jsme odhadli, že reálný rùst v ÈR bude v následují-
cích zhruba 40 letech pøibližnì o jeden procentní bod
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vyšší než v západoevropské èásti unie. Tomu pøibliž-
nì odpovídá 1% inflaèní diferenciál v ÈR. Jestliže
bude ale inflace v ÈR o 1 % vyšší, musíme odhad reál-
ného úrokového výnosu v ÈR o jeden procentní bod
snížit.

Nyní mùžeme již provést kvantitativní odhady
pøíspìvkové míry do fondového systému na základì
výše provedených odhadù tempa rùstu reálných
mezd a inflaèního diferenciálu. V tabulce 2 jsou uve-
deny odhady pøíspìvkových mìr odvozených na zá-
kladì (16) opìt pro rùznì dlouhou dobu pøispívání
do systému. Ve všech variantách pøedpokládáme in-
flaèní diferenciál ve výši 1 % (viz výše) a reálnou míru
výnosu dosahovanou ve stálém stavu variantnì uva-
žujeme na úrovni 3 %, resp. 5 % (tuto reálnou míru
výnosu následnì snižujeme o výše zmínìný inflaèní
diferenciál).

Jak je z tabulky 2 patrné, pøíspìvková míra kritic-
kým zpùsobem závisí na výši reálného výnosu. Jestli-
že budeme považovat 2,5% tempo rùstu reálných
mezd za nejrealistiètìjší scénáø (viz výše) a kdyby re-
álná výnosová míra byla ve stálém stavu pouze 3 %,
musela by pøíspìvková míra do fondového systému
být pøi 43leté pracovní kariéøe zhruba stejná jako do
systému prùbìžného pøi populaèním poklesu o 1 %
roènì. Pouze kdyby reálná výnosová míra pøesahova-
la zmiòovaná 3 %, byly by pøíspìvkové míry nutné
k dosažení daného náhradového pomìru nižší než
v systému prùbìžném.

Dosavadní vývoj reálné výnosové míry v systému
tzv. penzijního pøipojištìní a vývoj reálných mezd by

byl pro fondový systém extrémnì nepøíznivý. Pro za-
jímavost lze uvést, že kdyby reálná výnosová míra
dosahovala nadále hodnoty kolem 0 % (viz Ježek
2004) a kdyby reálná mzda rostla nadále tempem 4
%, potom i pøi 43leté pracovní kariéøe by byla zapo-
tøebí pøíspìvková míra více než 46 %! Nutno však
upozornit, že minulé hodnoty naprosto nejsou realis-
tickými pøedpovìïmi budoucího vývoje.

4. Je pøechod od prùbìžného na fondový systém
zbyteèný?

Výše jsme ukázali, že fondový systém není vždy vý-
hodnìjší než prùbìžný pøedevším s ohledem na Aa-
ronovo pravidlo. I když v ÈR mohou v souèasnosti
pøevažovat faktory, které zpùsobují, že toto pravidlo
naplnìno není (a je to o to více pravdìpodobné, že i
v nedávné minulosti tyto faktory pøevažovaly),
v dlouhodobém horizontu nejspíše Aaronovo pravid-
lo bude splnìno a reálný výnos bude vyšší než tempo
rùstu celkových mzdových prostøedkù. To znamená,
že k tomu, aby bylo dosaženo stejného náhradového
pomìru, bude ve fondovém systému dostaèující pøi-
spívat menší èást dùchodu než v systému prùbìžném
(viz srovnání tabulek 1 a 2 pro 5% reálnou výnosovou
míru). Díky tomu se fondový systém mùže na první
pohled jevit jako spásné øešení nepøíznivého demo-
grafického vývoje a naopak prùbìžný systém prima
facie vypadá jako inherentnì neefektivní. To je však
mylný mýtus vzniklý tím, že srovnáváme systémy

Tabulka č. 2 »

Tempo růstu reálných mezd

Reálný výnos ve stálém stavu: 5 %

ñ 27,1 33,5 40,4 16,5 21,4 27,1

21,5 27,1 33,2 13,7 18,0 23,1

19,3 24,5 30,3 11,1 14,8 19,3

ñ 31,7 38,6 45,9 19,8 25,4 31,7

27,3 33,5 40,0 16,5 21,5 27,3

23,0 28,5 34,5 13,5 17,9 23,0

Zdroj: Výpočty autora
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izolovanì bez toho, abychom brali v potaz pøechod
mezi nimi.

Podle nìkterých ekonomù totiž ve skuteènosti
platí, že pøechodem z prùbìžného na fondový penzij-
ní systém se nezíská vùbec nic (viz zejména Sinn
2000, Geanakoplos 1998). Tento na první pohled pøe-
kvapivý argument lze nejsnáze objasnit na následují-
cím pøíkladu.

Uvažme, že rovnovážná pøíspìvková míra do
prùbìžného systému ô

PAYG je vyšší než pøíspìvková
míra do systému fondového ô

FF, která by vedla ke stej-
nému náhradovému pomìru. Pøedpokládejme, že
dojde k okamžitému pøepnutí z prùbìžného na fon-
dový systém. To znamená, že se zaènou akumulovat
prostøedky v soukromých penzijních fondech a veøej-
ný prùbìžný systém (který je bez pøíjmù) se okamži-
tì propadne do hlubokého deficitu. Pøedpokládáme
totiž, že nároky na platby z prùbìžného systému
kvùli zrušení pøíspìvkù do systému nezaniknou.
Platby dùchodù z prùbìžného systému dosahují
v tomto okamžiku τ δPAYG

t t
Aw L ( )1− , protože ô

PAYG

byla stanovena tak, aby systém byl v rovnováze. Oka-
mžitým pøepnutím na fondový systém tak vzniká de-
ficit prùbìžného systému o stejné výši. Naopak sou-
kromé fondy akumulují τ FF

t t
Aw L .

Kvùli tomu, že pøíspìvková míra je ve fondovém
systému nižší než v systému prùbìžném, jsou aku-
mulované prostøedky do soukromých fondù nižší
než deficit prùbìžného systému. Pøedpokládejme
speciálnì, že vláda uvalí na mzdy dodateènou „daò
solidarity“, jejíž míra ô

S bude shodná s rozdílem mezi
pøíspìvkovou mírou do prùbìžného a pøíspìvkovou
mírou do fondového systému, tj. ô

S = ô
PAYG – ô

FF. Touto
daní solidarity bude vláda hradit èást deficitu prùbìž-
ného systému, konkrétnì

τ δ τ τ δS
t t

A PAYG FF
t t

Aw L w L( ) ( ) ( )1 1− = − − (17)

Zbylou èást deficitu prùbìžného systému, tj.
τ δFF

t t
Aw L ( )1− , bude vláda hradit emisí obligací. V na-

šem pøíkladu zjednodušenì pøedpokládejme, že ce-
lou tuto emisi skoupí soukromé penzijní fondy. Pen-
zijní fondy totiž akumulují pøíspìvky právì ve výši,
v jaké vláda vydává obligace. Za tìchto speciálních
pøedpokladù je výnos penzijních fondù shodný s vý-

nosem z vládních obligací. Úèastníci sice pøispívají
do fondového systému ménì, ale díky „dani solidari-
ty“ na tom nejsou o nic lépe.

S tím, jak se døíve èi pozdìji z demografických
dùvodù zaènou snižovat výplaty z prùbìžného systé-
mu, tak tím vìtší èást tìchto výdajù „daò solidarity“
pokryje a postupnì bude dokonce „daò solidarity“
pøinášet vìtší pøíjmy, než jaké budou výdaje na vý-
platu nárokù z prùbìžného systému. Pøesto daò soli-
darity nebude možné snížit ani zrušit, protože bude
pokrývat splácení jistiny a pøedevším úrokù z hlubo-
kého deficitu vzniklého krátce po pøechodu na fon-
dový zpùsob financování. Celkový výsledek tak je, že
pracovníci sice mají permanentnì nižší pøíspìvkovou
míru do soukromých fondù, ale zato mají perma-
nentnì vyšší danì o „daò solidarity“. V souètu se tak
jejich disponibilní dùchod v dùsledku zmìny finan-
cování nezmìní.

Pochopitelnì se jednalo pouze o zjednodušený
pøíklad. Uvedená „daò solidarity“ by nemusela být
uvalena jako dodateèná rovná daò z mezd, ale mohla
by podléhat daòové progresi nebo by mohla být uva-
lena èásteènì na spotøebu nebo na kapitál. V takovém
pøípadì by již zmìna zpùsobu financování mìla do-
pad na kapitálovou zásobu a produkt, ale nelze
a priori øíci jakým smìrem. Zvláštní provìøení by si
zasloužilo odbourání pøedpokladu, že penzijní fondy
investují pouze do relativnì málo výnosného vládní-
ho dluhu.

5. Závìr

Všechny predikce naznaèují, že reforma penzijního
systému v ÈR je nevyhnutelná, protože stávající na-
stavení není udržitelné (viz napø. analýza MPSV
2003). Otázkou však zùstává, jakého typu reforma
bude. Reformy penzijních systémù si totiž mùžeme
rozdìlit do dvou typù: reformy samotného zpùsobu
financování na jedné stranì a reformy parametrické
a reformy redistribuèních dùsledkù systému na stra-
nì druhé. Reformy redistribuèních dùsledkù se týkají
zejména takových úprav nastavení systému, které
ovlivní jednotlivé skupiny, ale neovlivní reprezenta-
tivního (prùmìrného) úèastníka penzijních systémù
(napø. rùzným zpùsobem ovlivòují pøerozdìlení
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mezi vysoko- a nízkopøíjmovými úèastníky, mezi
muži a ženami apod.). Tento typ reforem tak mùže
odrážet posuny ve spoleèenské ochotì k pøerozdìlo-
vání, nemohou však vyøešit udržitelnost systému. Pa-
rametrické reformy toto uèinit již mohou. Paramet-
rickou reformou je prùbìžný systém udržitelný i pøi
velmi nepøíznivém demografickém vývoji, otázkou
však je, zdali udržitelné parametry budou spoleèen-
sky pøijatelné a zdali zmìnou zpùsobu financování
by nebylo možné dosáhnout parametrù spoleèensky
pøijatelnìjších.

Simulace pøíspìvkové míry pøekvapivì ukázaly,
že pøi parametrické reformì, pøi které by se odchod
do dùchodu prodloužil na 65 let a doba pobírání pen-
ze by èinila v prùmìru 18 let, by byl PAYG dlouhodo-
bì udržitelný pøi pøíspìvkové míøe kolem 23 % i pøi
znaènì nepøíznivém demografickém vývoji. Pøi srov-
nání se souèasnou pøíspìvkovou mírou (20 %) je
však tøeba mít na pamìti, že souèasný systém pokrý-
vá i jiné než pouze starobní penze (napø. invalidní,
vdovské, sirotèí dùchody) a není tak srovnatelný.
Udržitelnost prùbìžného systému je ale do znaèné
míry závislá na tom, že jeho doèasné pøebytky nebu-
dou použity pro jiné úèely. Z praktického hlediska je
to velmi slabé místo PAYG systémù a vystavuje je to
politickému riziku.

Pøíspìvkové míry do fondového penzijního sys-
tému by pravdìpodobnì mohly být nižší k dosažení
stejného náhradového pomìru. V èeské ekonomice
(a podobnì i v jiných konvergujících ekonomikách)
však pùsobí vlivy, které pøíspìvkovou míru do fondo-
vého systému do urèité míry zvyšují ve srovnání
s ekonomikou ve stálém stavu. Tìmito vlivy jsou vyš-
ší tempo rùstu reálných mezd a inflaèní diferenciál,
který zøejmì bude snižovat reálnou míru výnosu
z naspoøených prostøedkù. Tyto vlivy byly v minulos-

ti (a pravdìpodobnì i v souèasnosti) pomìrnì vý-
znamné, dokonce vedly k tomu, že nebylo naplnìno
ani tzv. Aaronovo pravidlo jakožto minimální poža-
davek na fondový penzijní systém. Tyto faktory však
postupnì odezní s tím, jak pokroèí proces reálné i no-
minální konvergence. To umožní, aby pøíspìvkové
míry do penzijního systému byly nižší. Pøesto na
makroekonomické úrovni nelze oèekávat, že nahra-
zení udržitelného prùbìžnì financovaného systému
systémem fondovým nìco uspoøí. To je zpùsobeno
tím, že i když budou pøíspìvky do prùbìžného systé-

mu zrušeny, je tøeba respektovat jeho závazky. Nelze
a priori øíci, že pøechod od udržitelného prùbìžného
systému k udržitelnému fondovému zpùsobu vede
ke zvýšení napø. dùchodu nebo kapitálové zásoby.

Celkovì podstatnou roli pøi rozhodování o volbì
penzijního systému musí mít úvahy o institucionál-
ním zabezpeèení (napø. o oddìlení dùchodových
prostøedkù od státního rozpoètu apod.). Obecnì lze
øíci, že zatímco fondový systém je vystaven znaèné-
mu riziku tržnímu (ohlednì vývoje reálných výnosù
a jejich variability), systém prùbìžný je vystaven
znaènému riziku politickému (tendence vyboèit
z udržitelné trajektorie, kdykoliv systém generuje do-
èasné pøebytky). Otázky spojené s mírou intragene-
raèní redistribuce (redistribuce od bohatých k chu-
dým, od mužù k ženám apod.) nejsou pøímo determi-
novány zpùsobem financování, i když je pravdìpo-
dobné, že prùbìžné systémy mají k redistribuci vìtší
sklon.

Obecně lze říci, že zatímco fondový systém je vystaven značnému riziku tržní-
mu (ohledně vývoje reálných výnosů a jejich variability), systém průběžný je vy-
staven značnému riziku politickému (tendence vybočit z udržitelné trajektorie,
kdykoliv systém generuje dočasné přebytky).
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ABSTRACT

The paper compares the PAYG and funded pension systems in application to Czech macroeconomic and demog-

raphic conditions. First, contribution rates in PAYG system are simulated under different parameter assumpti-

ons. Then contribution rates to the funded system are taken into account. There are implications of both real and

nominal convergence for fully funded pension system. The process of convergence implies that higher contributi-

on rates are necessary in the converging economy for the replacement ratios to be the same in the converging eco-

nomy as in the steady state economy. This effect is partially due to higher growth rates during the process of real

convergence and partially due to lower rates of return in the converging economy. Finally a note is made about

a potential macroeconomic irrelevance of a switch between the two types of pension systems if they are both sus-

tainable.

KEY WORDS

pension systems, real convergence, appreciation, rate of return

JEL KLASIFIKACE

G23, H55 �

�



Odborné stati {4/7}

69Scientia et Societas » 2/06
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*
Populaènímu stárnutí je vìnována mimoøádná po-
zornost v odborných i populárních analýzách. Stár-
nutí populace je vnímáno jako významný problém
hospodáøské politiky, pøedevším ve vztahu k sociál-
ním systémùm. Hlavní obavy se koncentrují do ob-
lasti dlouhodobé fiskální udržitelnosti penzijního
systému. Další problémovou oblastí je zdravotnictví,
protože hlavními konzumenty zdravotní péèe v po-
pulaci jsou senioøi. Jsou také vyjadøovány obavy
z dùsledkù stárnutí pracovní síly.

Dlouhodobé demografické prognózy odhadují
rùst poètu starých osob v populaci. Z tìchto demo-
grafických prognóz jsou následnì kalkulovány pro-
jekce vývoje dùchodového a zdravotního pojištìní,
které v dlouhodobé perspektivì tendují k vysokým
deficitùm. K zajištìní fiskální udržitelnosti tìchto
systémù jsou potom navrhovány zásadní systémové
reformy. Interpretace dopadù populaèního stárnutí je
tak charakteristická pesimistickým pøístupem, kdy
prognózovaný rùst poètù starých osob a pokles plát-
cù daní je vnímán jako významná ekonomická a so-
ciální hrozba budoucnosti.

1. Stárnutí populace

Co je stárnutí populace? Jedná se o zmìny ve vìkové
skladbì populace s posuny ve prospìch starších vì-
kových skupin. Jsou možné dva základní zpùsoby
mìøení tohoto procesu:
a) mediánem vìku osob v populaci,
b) podílem starých osob v populaci.

Ke zmìnám vìkové struktury mùže docházet tøe-
mi zpùsoby, a to zmìnami porodnosti, úmrtnosti
a migrace. „Stárnutí pak mùže být produktem jednak
zpomaleného rùstu poètu mladých vìkových skupin
(je zpùsoben nižší porodností), jednak zrychleného
nárùstu poètù ve starších vìkových skupinách zapøí-
èinìného rychlým poklesem úmrtnosti. Demografic-
ká literatura tyto dva rùzné procesy pojmenovává
jako stárnutí od základny a stárnutí na vrcholu.“ (Ra-
bušic 1994, s. 22) Vliv mezinárodní migrace na stár-
nutí vyspìlých zemí v období po druhé svìtové válce
byl daleko ménì významný než zmìny v hodnotách
porodnosti a úmrtnosti (UN 2002).

Tabulka č. 1 »

Vyspělé země 28,6 30,9 37,4 44,1 46,4

Rozvojové země 21,4 19,4 24,3 30,0 35,0

Vyspělé země 11,7 15,4 19,4 28,2 33,5

Rozvojové země 6,4 6,2 7,7 12,6 19,3

Zdroj: UN 2002
�

1 Článek je zkrácenou verzí Working Paperu „Je stárnutí populace výzvou pro hospodářskou politiku?“, CVKS Brno, 8/2005,
http://www.econ.muni.cz/centrum/papers/wp2005-08.pdf

1 Článek je zkrácenou verzí Working Paperu „Je stárnutí populace výzvou pro hospodářskou politiku?“, CVKS Brno, 8/2005,
http://www.econ.muni.cz/centrum/papers/wp2005-08.pdf
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� „V roce 2000 byl medián vìku svìtové populace
26 let. Medián vìku evropské populace dosahoval
hodnoty 38 let, medián africké populace 18 let. Zemí
s nejmladší populací pak podle tohoto ukazatele byl
Jemen s mediánem vìku 15 let, nejstarší pak Japon-
sko s mediánem vìku 41 let. Podíl osob ve vìku 60 let
a více v populaci se celosvìtovì zvýšil z 8 % v roce
1950 na 10 % v roce 2000 a prognózy odhadují, že do
roku 2050 tento podíl vzroste na 21 %.“ (UN 2002, s. 5)

Èastìji používanou metodou pro mìøení procesu
stárnutí populace je sledování zmìn v podílu starých
osob v populaci. Míra stárnutí podle tohoto ukazatele
je však odvislá od stanovení vìku, kdy je jednotlivec
považován za starého. Vìtšina statistik používá èle-
nìní vìkových skupin populace v hranicích 0–14,
15–64, 65+. Nejèastìjší modifikací je pak dìlení 0–19,
20–59, 60+, které pak více odpovídá realitì na trhu
práce evropských státu blahobytu, kde dochází
k pozdìjšímu vstupu na trh práce kvùli prodloužené
délce studia a k døívìjšímu odchodu z trhu práce kvù-
li pøedèasným odchodùm do penze. Podrobnìjší
informace o demografické skladbì obyvatelstva tak
poskytuje tabulka 2, kde jsou kromì podílu seniorské
populace uvedeny i údaje o dìtské a produktivní èásti
populace.

Z výše uvedených údajù o rozložení vìkové
skladby lze odvodit následující indexy:
• aged dependency ratio, které je definováno jako

podíl populace ve vìku 65+ dìleno populací ve
vìku 15–64,

• youth dependency ratio, které je definováno jako
podíl populace ve vìku 0–14 k populaci ve vìku
15–64,

• total dependency ratio (celkový index závislosti),
které je definováno jako podíl skupin 0–14 a 65+
dìleno populací ve vìku 15–64.
Ukazatele základní vìkové skladby a indexu zá-

vislosti jsou pouze hrubými nástroji mìøení populaè-
ních trendù. Dùsledný popis tìchto procesù zachycu-
je populaèní strom, což je grafické zachycení èetnosti
výskytu roèních vìkových skupin v populaci.

2. Populaèní panika

Stárnutí populací se v souèasnosti dostává mimoøád-
né odborné i mediální pozornosti. Je považováno za
zásadní problém budoucího vývoje hospodáøství vy-
spìlých zemí. Argumentace o negativním dopadu po-
pulaèního stárnutí na ekonomiky souèasných zemí je
odvozována ze skuteènosti, že hlavní bøemeno finan-
cování programù státu blahobytu nese produktivní
zamìstnaná generace, zatímco hlavními pøíjemci
dvou nejdùležitìjších fiskálních výdajových progra-
mù je seniorská populace. Populaèní stárnutí mìní
vìkovou skladbu ve prospìch starých a v neprospìch
mladých. Interpretace dùsledkù demografických
zmìn je pak pøímoèará. Populaèní stárnutí ohrožuje
fungování státu blahobytu v jeho souèasné podobì.

Z negativních dopadù populaèního stárnutí na
souèasné ekonomiky je vyvozována nutnost zásad-
ních reforem. Jak uvádí napøíklad review Mezinárod-
ního mìnového fondu, „vìtšinì zemí Evropské unie
zpùsobí populaèní stárnutí závažné fiskální problé-
my. Nejvýznamnìjší z nich pak fiskálnì nerozumnì
nastavené penzijní systémy. Bylo dosaženo všeobec-
ného konsenzu, že je nutností zásadní penzijní refor-
ma. Veøejné penze financované na principu pay as
you go (PAYG) pøevažují v souèasnosti ve vìtšinì
zemí. Tyto systémy vyplácí penze ze souèasných pøí-
spìvkù a daní. Problém spojený s PAYG spoèívá

Tabulka č. 2 »

18,2 67,4 14,4

17,5 67,5 15,0

17,2 64,8 18,0

16,3 65,0 18,7

15,5 67,9 16,6

15,4 68,5 16,1

15,1 67,6 17,3

13,9 70,5 15,6

12,8 69,4 17,8

11,6 70,4 18,0

11,2 67,6 21,2

Zdroj: Eurostat



{4
/7

}

Odborné stati

71Scientia et Societas » 2/06

v tom, že se ocitá v nebezpeèí masivního podfinanco-
vání, když se poèet osob pobírajících dávky zaène sil-
nì zvyšovat v relativním pomìru k poètu osob v ak-
tivní pracovní síle, kteøí do systému platí.“ (IMF 2004,
s. 21)

K problematice populaèního stárnutí a jejímu do-
padu na ekonomiky souèasných vyspìlých zemí vy-
dala zásadní stanoviska vìtšina významných mezi-
národních organizací. Napøíklad World Bank k prob-
lematice populaèního stárnutí vydala dokument
„Averting the Old Age Crisis“ (1994), kde dokládá ne-
gativní dopady populaèního stárnutí na budoucí fis-
kální pozici vyspìlých zemí.

Vìtšina prací na téma populaèního stárnutí je
èásteènì založena na datech z demografických pro-
gnóz. Dùvodem je, že tyto prognózy jsou podkladem
pro analýzu dùsledkù demografických zmìn na eko-
nomiku souèasných státù. Je obecnì uznáváno, že
vytváøet èistì ekonomické prognózy na desítky let
dopøedu je nereálné. Demografické prognózování je
specifické v tom, že nìkteré souèásti budoucího de-
mografického vývoje mohou být odhadnuty pomìr-
nì spolehlivì i na desítky let dopøedu. Týká se to pøe-
devším poètu starých osob, které se už narodily. Jak
uvádí Rosset, „souèasné trendy úmrtnosti neslibují
žádná velká pøekvapení v dlouhodobém horizontu,
proto mùžeme z úmrtnostních tabulek s dostateènou
pøesností vyvodit, kolik z tìchto jedincù bude žít
v tìchto vìkových skupinách“. (Rosset 1964, s. 45)

I když tedy míry úmrtnosti lze modelovat pomìr-
nì spolehlivì, daleko vìtším problémem je prognó-
zování porodnosti. Jak uvádí Mullan, „míry porod-
nosti, které jsou sociálnì determinovány, budou více
pravdìpodobnì oscilovat než zùstávat konstantní na
urèité projektované linii. Pravdìpodobnì budou kolí-
sat dostateènì tak, aby ovlivnily vìkovou strukturu
populací, tak jak to uèinily v pováleèných letech. Nì-
kdy zpùsobí omládnutí populace, nìkdy zestárnutí.
Je pravdìpodobné, že stejnì jako v minulosti volatili-
ta porodnosti bude hlavním faktorem budoucích po-
pulaèních struktur. Oficiální projekce stárnutí však
pøipomínají jen málo reálnou demografii ovlivnìnou
porodností. Je tomu tak proto, že oficiální projekce
v sobì obsahují pøedpoklad stabilní úrovnì porod-
nosti.“ (Mullan 2000, s. 61)

Ještì obtížnìjší je v demografických prognózách
modelování mezinárodních migraèních pohybù, kte-
ré jsou díky nepøedvídatelným zmìnám v národních
migraèních politikách v dlouhém období prakticky
nepøedvídatelné. Tento fakt vede Rosseta ke konsta-
tování: „S prodlužujícím se horizontem ztrácejí po-
chopitelnì demografické prognózy na spolehlivosti.
Z toho vyplývá paradox demografického prognózo-
vání. Jestliže má demografická pøedpovìï ukázat
plnì dùsledky dlouhodobých trendù, potom musí
být dlouhodobá. V dlouhém období však ztrácí vali-
ditu.“ (Rosset 1964, s. 44) Tato skuteènost vedla ame-
rického demografa Josepha Sprenglera k ponìkud cy-
nickému konstatování, že historie demografického
prognózování je historií chyb (Rosset 1964, s. 39).

Vezmeme-li v úvahu vratké teoretické základy
populaèních prognóz a jejich èastá selhání v realitì,
vyvstává otázka, proè jsou tyto pøedpovìdi tak masiv-
nì využívány pro odhady budoucího demografické-
ho vývoje. A to zcela standardnì do roku 2050 a ne-
zøídka i do roku 2100 èi dokonce 2150. Èásteènou od-
povìdí je potøeba dlouhodobých prognóz vývoje po-
pulace a následnì vývoje penzijních systémù. Jiný
pohled na tuto otázku nabízí Mullan: „Vìtšina obav
ohlednì budoucího populaèního stárnutí je odvoze-
na od populaèních projekcí pro jejich nezpochybni-
telný šokový úèinek. Ovšem tyto populaèní projekce
nejsou odhady budoucích populaèních struktur. Mís-
to toho jsou extrapolací toho, co už se skuteènì stalo
s nìkolika pomìrnì rigidními pøedpoklady ohlednì
trendù v porodnosti a úmrtnosti. Z toho dùvodu jsou
konstruovány pøedevším za úèelem zdùraznìní dù-
sledkù budoucího prùbìhu již narozených vìkových
kohort. Obzvláštì však abstrahují od nejdùležitìjšího
fluidního faktoru, který ovlivòuje strukturu populace
– budoucí úrovnì fertility.“ (Mullan 2000, s. 60)

3. Realita stárnutí

Dosavadní diskuse na téma ekonomických dopadù
populaèního stárnutí byla koncentrována na poèty
starých osob v populaci. Ovšem závislou populaci
pøedstavuje jak seniorská, tak dìtská složka popula-
ce. Pøi koncentraci na vìkovou skupinu 65+ hrozí pøí-
lišné soustøedìní na problematiku starých osob v po- �
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� pulaci. Ekonomickým problémem starých není to, že
jsou staøí, ale to, že nepracují. Stejná situace nastává i
u mladé populace. Ekonomickou zátìž každé popu-
lace pøedstavují jak ti, kteøí jsou pøíliš staøí, než aby
mohli pracovat, tak ti, co jsou pøíliš mladí, než aby
mohli pracovat. Ve vìtšinì pøípadù se vývoj podílù
dìtské a staré populace pohybuje inverzním zpùso-
bem. Ve stárnoucí spoleènosti tak dochází ke snižo-
vání podílu dìtské složky populace. Stárnoucí spo-
leènost, která vzniká pøedevším jako dùsledek pokle-
su porodnosti, je stejným národohospodáøským
problémem jako mládnoucí spoleènost vznikající
v dùsledku nárùstu porodnosti. Proto pøi analýze
ekonomických dopadù stárnutí je nedostateèné kon-
centrovat se pouze na vývoj vìkové skupiny seniorù.
Pro ocenìní ekonomické zátìže je potøeba zabývat se
celkovým objemem závislé populace, popøípadì cel-
kovým objemem produktivní generace.

Jak uvádí Augustinovics a Concialdi, „proces
stárnutí populací je ze své podstaty cyklický. Jedna
ze dvou obvyklých pøíèin stárnutí populace, porod-
nost, by nemìla být vázána pouze k souèasné relativ-
nì nízké úrovni. Naopak výraznì vysoké hodnoty po-
rodnosti z padesátých let minulého století
(baby-boom) a jejich echo v druhé polovinì let sedm-
desátých budou hlavními determinanty penzijního
systému okolo roku 2020 a pozdìji okolo roku 2050.
Tento jev pak zpùsobí významné oscilace ve vìkové
struktuøe a v indexu stáøí evropské populace v násle-
dujících padesáti letech. Vezmeme-li v úvahu ex-
trémnì dlouhý èasový horizont plánování penzijních
kontraktù, rozumné návrhy penzijních reforem by se
nemìly zastavit na nebezpeèném horizontu 2020, ale
mìly by se pokusit uèinit penzijní systémy odolné
vùèi dlouhodobým oscilacím.“ (Augusztinovics
2001, s. 2) „Ekonomický dopad budoucí demografic-
ké zmìny (takzvané bøímì uvalené na budoucí gene-
raci) je významnì nadhodnoceno ukazateli indexu
stáøí, protože podíl mladé závislé generace bude kle-
sat. Až pùjde generace baby-boomu do dùchodu, cel-
kový index závislosti nebude vyšší, než když tato ge-
nerace byla ve školách.“ (Concialdi 2000, s. 22)

Pro funkènost sociálních systémù to teoreticky
znamená, že by se pro jejich dlouhodobé mezigene-
raènì vyrovnané hospodaøení mìly vytváøet pøebyt-

ky v demografické fázi okolo vrcholu cyklu a deficity
bìhem fáze okolo sedla. Podobnì jako u stabilizaèní
fiskální politiky by v pøípadì demografické expanze
mìlo docházet k fiskálním pøebytkùm, které by kom-
penzovaly fiskální deficity v letech demografické
kontrakce. Problémy s realizací této koncepce jsou
stejného typu morálního hazardu jako u stabilizaèní
politiky. Je tìžké zabránit utrácení pøebytkù v pøízni-
vých letech a s prázdnými rezervními fondy pak na
vrcholu cyklu èelit perspektivì zhoršování dùchodo-
vého úètu v následném období.

Koncentrace na celkovou skupinu závislých, res-
pektive na celkový index závislosti je zásadní pro
zhodnocení ekonomických dopadù populaèních
trendù. Zdùrazòování problémù stárnutí nadhodno-
cuje jejich ekonomický dopad, protože nebere v úva-
hu zmenšující se podíl dìtské složky v populaci.
„Obavy z populaèního stárnutí poskytují paradoxní
doplnìk k déle zažité obavì ohlednì demografických
trendù na zbytku planety – pøíliš mnoho dìtí. Zatím-
co hlavní obava týkající se Jihu èi tøetího svìta je po-
pulaèní exploze, speciální obava ohlednì Severu je
populaèní stárnutí.“ (Mullan 2000, s. 85)

Stárnutí je tak možno vnímat jako pøíležitost pro
transfer znalostí, klesající poèty mladých, jako pøíle-
žitost více investovat na hlavu do vzdìlání a do celko-
vé kultivace lidského potenciálu, který je v nich
ukryt. Ménì mladých lidí znamená pro nì vìtší mož-
nost studovat na univerzitách, uplatnit se na trhu prá-
ce, více bytù, více infrastruktury na hlavu. Jak uvádí
Rabuši, „pøedevším pøestaòme chápat stárnutí popu-
lace jako problém a uèiòme ji v duchu nedávno vyda-

Tabulka č. 3 »

45,7 51,5 2,8

30,8 64,4 4,7

40,4 55,8 3,8

36,5 59,6 3,9

49,0 49,1 1,9

Zdroj: World Bank (2004)
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né zprávy OSN nejvìtší spoleèenskou výzvou 21. sto-
letí. V kontextu všeobecného lamentování se totiž
není možné podivovat nad tím, že i v diskursu veøej-
ného mínìní je stárnutí populace vnímáno znaènì
negativnì, kdy více než 70 % èeských obyvatel hod-
notí stárnutí èeské populace jako nìco špatného.“
(Rabušic 2002, s. 14)

4. Stárnutí a ekonomická aktivita

Ekonomické aspekty stárnutí populace jsou úzce svá-
zány s vìkem odchodu do dùchodu. Ten je však èasto
nezávislý èi dokonce v protikladu k demografickému
vývoji. Vìk odchodu do dùchodu se èasto snižoval
tehdy, když docházelo k rùstu délky dožití. Jak uvádí
napøíklad Gruber a Wise ve své pøehledové studii,
„populace ve všech vyspìlých zemích rychle stárnou
a prùmìrná délka života se zvyšuje. Ovšem starší pra-
covníci opouštìjí pracovní sílu v mladších a mladších
letech. V nìkterých zemích pracovní participace
mužù ve vìku 60–64 let poklesla v posledních 30 le-
tech o 75 %. Tento pokles zesiluje populaèní trendy
a pøispívá k rùstu pomìru dùchodcù vùèi pracujícím.
Dohromady pak tyto trendy dostávají pod mimoøád-
ný tlak finanèní stabilitu dùchodových systémù po
celém svìtì.“ (Gruber, Wise 1997, s. 1)

Typicky je tento trend doložitelný napøíklad na
vývoji dùchodového systému v Nìmecku, jak doku-

mentuje Boersch-Supan a Wilke: „Nìmecký systém
dùchodového pojištìní zaèal s povinným vìkem od-
chodu do dùchodu 70 let, kdy oèekávaná délka dožití
u mužù byla ménì než 45 let. V souèasnosti je oèeká-
vaná délka dožití pro muže více než 75 let, ale prù-
mìrný vìk odchodu do dùchodu je ménì než 60 let
a ještì ménì ve východním Nìmecku.“ (Boersch-
-Supan, Wilke 2004, s. 4)

V mezinárodních srovnáních existují znaèné roz-
díly v míøe zamìstnanosti. Rozdíly v celkové výši
jsou determinovány pøedevším odlišnostmi v pracov-
ní participaci žen, rozdílným vìkem odchodu do dù-
chodu a rozdíly v míøe nezamìstnanosti. „Ve vìtšinì
vyspìlých zemí byly pøevládajícími trendy zamìstna-
nosti v pováleèném období nárùst pracovní participa-
ce žen a nárùst pøedèasných odchodù z pracovní akti-
vity do penze.“ (Jackson 1998, s. 112) Rozdíly v cel-
kové míøe zamìstnanosti v populaci jsou generovány
jednak rozdíly ve velikosti demografické vìkové sku-
piny 15–64 a následnì skuteènou mírou zamìstna-
nosti v této vìkové skupinì. Tabulka 5 dokládá výraz-
nì silnìjší efekt druhého faktoru.

Napøíklad èeská spoleènost prošla v období
1990–2000 demografickou zmìnou, spoèívající v po-
klesu porodnosti a prodlužování délky dožití. Tato
skuteènost ovlivòuje možnosti a meze hospodáøské
politiky. Nicménì demografické zmìny nejsou v sou-
èasnosti primární pøíèinou problémù penzijního sys-
tému. Hlavním faktorem deficitù v tomto období ne-

Tabulka č. 4 »

75,1 79,6 70,5

71,8 78,1 65,3

69,2 75,8 62,8

64,7 73,1 56,3

62,9 70,8 55,1

59,7 73,2 46,0

57,7 63,3 52,2

56,1 69,6 42,7

51,2 56,5 46,0

Zdroj: Eurostat

Tabulka č. 5 »

67,9 69,2 47,0

70,5 64,7 45,6

67,6 62,9 42,5

70,4 57,7 40,6

67,4 56,1 37,8

Zdroj: Tabulky č. 2 a 4
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bylo stárnutí populace èi rostoucí poèet seniorù, ale
pokles zamìstnanosti a pøedèasné odchody do dù-
chodu. Dùchodový systém se tak nedostával do potí-
ží v dùsledku objektivních demografických trendù,
ale protože rostl poèet zákonných dùchodcù, neza-
mìstnaných a osob mimo ekonomickou aktivitu.
Podíl obyvatel v produktivním vìku se v období
1991–2001 zvýšil o 320 tisíc osob (MF 2005). Zhruba
ve stejném období (1990–2000) poklesl poèet za-
mìstnanosti z 5 351 tis. osob na 4 590 tis. osob (Spì-
váèek 2002, s. 247), což znamená pokles zhruba
o 760 tisíc osob. Silnì poklesly pøedevším míry eko-
nomické aktivity ve vìkových skupinách nad 55 let.

5. Stárnutí a penzijní systém

Penzijní systémy typu PAYG jsou založeny na princi-
pu toho, že bìhem produktivního vìku pojištìnec
odvádí platby dùchodového pojištìní, které jsou prù-
bìžnì používány na výplatu dùchodù souèasných
penzistù. Výplaty dùchodù souèasných produktiv-
ních zamìstnancù budou pokryty z daní a pøíspìvkù
budoucích poplatníkù. Systém tak od sebe oddìluje
pøíspìvky a výplatu dávek, které jsou od sebe gene-
raènì odtrženy. Systém je založen na mezigeneraèní
smlouvì, od které plátci penzijního pojištìní oèeká-
vají, že oni budou dnes pøispívat na dùchody souèas-
ných seniorù a mladší generace bude v budoucnu
platit dùchody jim. Tato smlouva je pak podložena

státní garancí a povinnou úèastí zamìstnancù ve vìt-
šinì prùbìžných penzijních systémù.

Komplikaci pro realizaci této mezigeneraèní
smlouvy pøedstavuje demografický vývoj, který mìní
rozložení èetnosti vìkových skupin a vytváøí záøezy
a výstupy v demografickém stromì. Nejvýhodnìjší
pro úèastníka prùbìžného penzijního systému je si-
tuace, kdy generace +1 je ménì poèetná a generace -1
více poèetná než jeho vlastní. Naopak nejhorší je pro
poplatnickou generaci situace opaèná. Stárnutí popu-
lace pøedstavuje pro poplatnickou generaci pøechod
k ménì výhodným populaèním strukturám. Samo
o sobì však stárnutí obyvatelstva neznamená ohrože-
ní fungování prùbìžných systémù dùchodového za-
bezpeèení. Znamená pouze to, že pro poplatnickou
generaci již nebude tak výhodné, jako bylo pro pøed-
chozí generace. Imaginární první generace na tom
byla nejlépe, protože pobírala dávky, aniž by do sys-
tému pøispívala, imaginární poslední generace pro-
hrává, protože platila, ale nedostane nic.

Zmìny demografických parametrù modifikují
vìkovou skladbu populace a zpùsobují, že pro rozdíl-
né generace existují výrazné rozdíly v objemu odve-
dených pøíspìvkù a obdržených dávek. Podstatou
problému populaèního stárnutí v existujících penzij-
ních systémech je skuteènost, že budoucí generace
již nemohou oèekávat tak výhodné pomìry jako ty
pøedchozí. Je však možná odlišná formulace problé-
mu. Jestliže vezmeme v úvahu oscilaci vìkových

Tabulka č. 6 »

71,4 42,7

66,1 42,0

65,8 35,6

60,2 33,6

55,3 29,9

55,2 29,8

49,3 29,7

49,0 26,7

43,2 26,4

Pozn.: Ekonomicky aktivní = všichni zaměstnaní, nezaměstnaní a vojáci

Zdroj: SBD (2003)
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struktur, potom problémem nejsou pøíliš nízké pen-
ze v budoucnu, problémem jsou pøíliš vysoké penze
dnes.

PAYG systémy využívají princip mezigeneraèní
redistribuce, který kvùli demografickým zmìnám
a zmìnám v nastavení parametrù systémù vytváøí své
vítìze a poražené. Èasto je argumentováno tím, že
proces populaèního stárnutí dostává penzijní systém
do zásadních potíží. Ovšem vhodnou úpravou sou-
èasných parametrù penzijního systému lze dosáh-
nout jeho vyrovnanosti pøi jakémkoliv demografic-
kém vývoji. „Nevyhnutelnost“ zásadních penzijních
reforem je tak spíše než snahou o finanèní vyrovna-
nost pokusem o komplexnìjší zmìnu penzijního sys-
tému. V rámci boje proti populaènímu stárnutí je na-
vrhována zmìna souèasných redistribuèních tokù.
Jak uvádí Slavík a Rutárová, „je nutné se soustøedit na
skuteènost, že v penzijním systému jde v prvé øadì
o zajištìní toku zboží a služeb (tj. reálné spotøeby)
pro generaci v poproduktivním vìku. Jde o záležitost
redistribuèní ve smyslu, že vytvoøený produkt je roz-
dìlen mezi spotøebu osob v produktivním a popro-
duktivním vìku. Penzijní problém není tedy záleži-
tost primárnì finanèního charakteru, pøestože finan-
ce hrají roli prostøedníka v redistribuèním procesu
a transferu kupní síly.“ (Slavík, Rutárová 2005, s.
354)

Hlavním parametrem ovlivòujícím finanèní vy-
rovnanost souèasných prùbìžných dùchodových
systémù je vìk odchodu do dùchodu. Diskuse o jeho
posunu jsou skuteèností, která výraznì politizuje
a medializuje spor ohlednì optimálního postupu vy-
rovnání úètù dùchodového pojištìní. Je vytváøena in-
terpretace problému stylem populace stárne, vìk od-
chodu do dùchodu není možné ze sociálních dùvodù
zvyšovat, proto je nutná reforma systému. Co se tì-
mito reformami má na mysli? Vìtšinou je to slabší èi
silnìjší odklon od kontinentálnì pøevažujícího prù-
bìžného systému k nìjaké formì fondového. Ovšem
demografický problém je výzvou stejnì tak pro prù-
bìžný, jako pro fondový systém. Jak uvádí Rusnok,
„existuje nebezpeèí, že se soustøedí pøíliš mnoho po-
zornosti na to, jakým zpùsobem jsou penze financo-
vány, zatímco pøíliš málo pozornosti bude soustøedì-
no na problém, který je s ohledem na národohospo-

dáøské náklady stárnutí populace mnohem závažnìj-
ší. Ekonomické náklady dùchodových programù jsou
nejlépe vyjádøeny platbami za dávky, které poskytují.
Tyto platby jsou rovnìž hlavním kanálem, který pù-
sobí na hospodáøství. Pokud stárnutí spoleènosti
vede ke zvýšení tìchto nákladù na nežádoucí úroveò,
pak pøizpùsobení bude pravdìpodobnì vyžadovat
zvýšení dùchodového vìku a snížení dùchodových
dávek. Zmìna zpùsobu financování penzí zmìní roz-
ložení tìchto nákladù ve spoleènosti, ale v zásadì ne-
zmìní jejich velikost.“ (Rusnok 2001, s. 13) „Jedním
z nejvýraznìjších rysù souèasné debaty je ostrá kriti-
ka veøejných penzijních programù s prùbìžným fi-
nancováním (pay-as-you-go), které jsou základním
nástrojem poskytování dùchodù v mnoha prùmyslo-
vých zemích. Po desetiletí byly tyto programy vše-
obecnì nahlíženy jako hodnotné sociální a ekono-
mické instituce. Dnes jsou èasto obviòovány jako pøí-
liš drahé, vycházející ze zastaralé sociální filozofie
s nepøíznivými dùsledky pro hospodáøství. Pøedchá-
zející konsenzus v podpoøe tìchto PAYG veøejných
schémat byl znaènì ochromen.“ (Rusnok 2001, s. 1)

6. Závìr

Populaèní stárnutí pøedstavuje jednu z obav souèas-
nosti. Odborné analýzy, média i politická prohlášení
straší budoucím demografickým vývojem a stárnutí
populace je považováno za hrozbu budoucího fungo-
vání sociálních systémù. Populaèní stárnutí je však
pøirozený, cyklický a koneèný proces. Ve vyspìlých
zemích již probíhá déle než dvì století, které byly ob-
dobím hospodáøského rùstu a rozvoje sociálních sys-
témù. Stárnutí nehrozí zlikvidovat souèasné dùcho-
dové a zdravotní systémy, pouze vynucuje zmìnu je-
jich souèasného nastavení.

Hlavní výhradou proti apokalyptickým demogra-
ficko-ekonomickým prognózám je jejich ukotvení
v pøedpokladech vycházejících ze souèasných reálií.
Životní úroveò budoucích generací však zásadnì
ovlivní pøedevším dlouhodobý ekonomický rùst, je-
hož výše je neprognózovatelná. Další významnou
promìnnou ekonomického vývoje budoucnosti bude
míra zamìstnanosti. Zatímco analýze stárnoucí po-
pulace je vìnována mimoøádná pozornost, dlouho- �
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� dobì klesající míøe zamìstnanosti ve vìtšinì vyspì-
lých zemí je vìnována pozornost menší. Ekonomický
problém stárnoucí populace nespoèívá v tom, že je
pøíliš mnoho starých lidí, ale v tom, že pøíliš mnoho
lidí nepracuje.

Pro zhodnocení dopadu populaèního stárnutí na
národní hospodáøství je urèující, že demografický vý-
voj pouze nastavuje velmi široké limity pro tvorbu
hospodáøské politiky. Teprve konkrétní nastavení
penzijního systému vytváøí ze zamìstnaných dù-
chodce. Vìk odchodu do dùchodu je politicky nasta-
vená a mìnitelná hranice, která zásadnì ovlivòuje fi-

nanèní stabilitu souèasných státù blahobytu. Její vý-
znam je klíèový z toho dùvodu, že pøedevším z po-
hledu penzí zatìžují fiskální systém noví dùchodci
hned dvakrát. Za prvé tím, že pøestanou pracovat,
èímž pøestanou vytváøet hodnoty a platit danì. Za
druhé pak zatíží celý systém tím, že z nìj zaènou od-
èerpávat dávky dùchodového zabezpeèení. Ovšem
tento problém není zpùsoben samotným procesem
demografického stárnutí, ale právì tím, v jakém vìku
umožòují sociální systémy odchody z pracovní akti-
vity.
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ABSTRACT

The paper deals with the economic aspects of population ageing. The paper challenges the commonly perceived

idea that population ageing is the main threat for the economy of pension and health systems. Ageing is viewed

as natural, cyclical and limited process that cannot threaten the basic functions of the welfare state. The cause of

present problems is identified as the inability of the policy makers to fine-tune social systems as an answer to

changing demography.
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*
Na podnikatelské prostøedí pùsobí celá øada faktorù,
mezi nimiž významnou roli sehrávají regulatorní
opatøení státu a jím vytváøený institucionální rámec.
Stát by mìl pøicházet s takovou regulací, která podpo-
ruje a zlepšuje konkurenèní prostøedí a odstraòuje
jeho pøekážky. Dùležité je mít pøitom na zøeteli, že
základní funkcí státu ve vztahu k podnikové sféøe je
právì funkce normotvorná, vytváøení jednotných
ekonomických pravidel, zatímco funkce podnikové
sféry je podnikatelská.

Pozornost zlepšení podnikatelského prostøedí se
zøetelem k rùstu konkurenceschopnosti je stále více
vìnována i na úrovni Evropské unie. V procesu im-
plementace Lisabonské strategie patøí podnikatelské
prostøedí v Evropì k základním tematickým okru-
hùm. /1, 2/ Dùraz se klade na snížení celkové admi-
nistrativní zátìže, zlepšení kvality právních pøedpi-
sù, urychlení procesu zakládání nových podnikù
a vytvoøení institucionálnì pøíznivého prostøedí pro
podnikání. Evropská komise vydala také Akèní plán
na podporu podnikání, v nìmž stanovila tyto klíèové
akce: podporovat podnikatelské myšlení, stimulovat
více lidí stát se podnikatelem, pøipravovat podnikate-
le na konkurenceschopnost a rùst, zlepšit finanèní
toky a vytvoøit regulatorní a administrativní rámec
pøívìtivìjší pro malé a støední podniky. /3/ V posled-
ní dobì se Komise vìnuje pomìrnì intenzivnì otáz-
kám selhání trhu, zejména v souvislosti s možnostmi
státní pomoci pro inovace a vytváøení proinovaèního
prostøedí v ekonomikách èlenských zemí EU. /4/

Problematika zlepšování podnikatelského pros-
tøedí a jeho institucionálního zajištìní se stává též
v ÈR souèástí celé øady analýz a strategických doku-
mentù zpracovaných v poslední dobì (viz napø. Stra-

tegie hospodáøského rùstu ÈR, Národní inovaèní po-
litika ÈR na léta 2005–2010). Dochází zde i ke spolu-
práci státní správy a zástupcù podnikatelských sub-
jektù (napø. v rámci Rady pro rozvoj podnikatelského
prostøedí), což napomáhá mimo jiné k lepší identifi-
kaci problémù zatìžujících podnikatelské prostøedí.

Za hlavní nedostatky souèasného podnikatelské-
ho prostøedí v ÈR z hlediska jeho institucionálního
a regulaèního rámce lze podle rùzných tuzemských
analýz a prùzkumù považovat:
• souèasný daòový systém vèetnì výše zdanìní,

jeho znaèné netransparentnosti a nepøehlednosti
zesilované neustálými novelizacemi (vytváøející-
mi podmínky pro daòové úniky a prokorupèní
prostøedí) a nejednotnosti výkladu daòových
pøedpisù správcem danì (finanèními úøady v jed-
notlivých regionech),

• vysoké odvodové zatížení nákladù práce (odvo-
dy sociálního a zdravotního pojištìní provádìné
zamìstnavatelem),

• administrativní zatížení podnikatelské èinnosti
(vèetnì procesu zakládání podnikù),

• legislativní prostøedí, nízká vymahatelnost práva
a nìkteré nevyhovující právní úpravy,

• nedostateènì podporované proinovaèní prostøe-
dí jako organická souèást podnikatelského pros-
tøedí, zejména ve vztahu k malým a støedním
podnikùm,

• nevytvoøené podmínky pro pøekonání chybìjící
nabídky kapitálu pro projekty (zejména malých
podnikù), založené na inovacích s relativnì vyso-
kým rùstovým potenciálem a s nadprùmìrnou
mírou rizika (rizikový kapitál).

1 Článek byl zpracován v rámci grantového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 1J 032/05-DP1 „Fenomén dobývání renty zájmo-
vými skupinami v ČR a jeho vliv na stav veřejných financí“ a grantového projektu Grantové agentury ČR č. 402/06/0255 „Institucionální rá-
mec Evropské unie a jeho vliv na konkurenceschopnost ekonomik členských zemí“.

1 Článek byl zpracován v rámci grantového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 1J 032/05-DP1 „Fenomén dobývání renty zájmo-
vými skupinami v ČR a jeho vliv na stav veřejných financí“ a grantového projektu Grantové agentury ČR č. 402/06/0255 „Institucionální rá-
mec Evropské unie a jeho vliv na konkurenceschopnost ekonomik členských zemí“.
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Tato souèasná hodnocení nedostatkù podnikatel-
ského prostøedí v ÈR a jejich navrhovaná øešení, s ni-
miž se setkáváme, vycházejí ve znaèné míøe z pohle-
du podnikatelských subjektù a jejich institucionali-
zovaných reprezentantù a jsou ovlivnìna aktuálním
spektrem politických zájmù. Nejde pøitom vìtšinou
o neoprávnìné a nezdùvodnìné požadavky. Nicmé-
nì je nutno poskytnout i širší úhel pohledu na danou
problematiku a respektovat a využít též mezinárodní
srovnání a poznatky. Z hlediska mezinárodního srov-
nání regulace podnikání ze strany státu a jeho institu-
cí je rozsáhlým projektem pravidelný roèní prùzkum
Svìtové banky nazvaný Doing Business.

1. Projekt Svìtové banky Doing Business

Tento projekt sleduje a porovnává vládní regulace
v jednotlivých zemích, které v nich mají vliv na roz-
voj podnikatelských aktivit, resp. vytváøejí pro nì
pøekážky. Pøedevším se jedná o právní regulace. Cí-
lem tìchto šetøení, která vyúsťují ve vytváøení žebøíè-
kù zemí, je poskytnout investorùm, politikùm i vlá-
dám informace o podnikatelském prostøedí té které
zemì a z tohoto hlediska o její pozici ve vztahu k dru-
hým zemím. Nepøehlédnutelným cílem tohoto pro-
jektu je identifikovat, jaké potøebné reformy by mìly
být pøipravovány, kde a kdy. Jinak øeèeno, jedná se i
o urèitý nástroj tlaku na vlády jednotlivých zemí.
V prùbìhu posledních dvou let bylo takto inspirová-
no 26 reforem (v podstatì vìtšinou v rozvojových
ekonomikách).

1.1 Metodologie projektu a používané
indikátory

Metodologie projektu je založena na využití kvantita-
tivních indikátorù regulace (poèty, èas, náklady
apod. jednotlivých požadovaných operací a proce-
dur), které shromáždìny v urèitých tematických sou-
borech (okruzích) pokrývají rùzné podmínky podni-
kání a mapují podnikatelské prostøedí vlastnì v prù-
bìhu celého životního cyklu firmy. Pokud jde o poèet
srovnávaných zemí, je jich nyní již 155. Projekt byl
zahájen v listopadu 2001 a opakuje se pravidelnì kaž-
dý rok. Soubory indikátorù jsou pøitom postupnì roz-

šiøovány. Zpráva Doing Business in 2004: Understan-

ding Regulation /5/ prezentovala pìt souborù indiká-
torù: zahájení podnikání, pøijímání a propouštìní za-
mìstnancù, vymáhání plnìní smluv, získávání úvìrù
a ukonèení podnikání. Doing Business in 2005: Re-

moving Obstacles to Growth /6/ aktualizoval výsled-
ky pøedchozích šetøení a pøidal další dva sledované
soubory indikátorù, a to registraci vlastnictví a ochra-
nu investorù. K dalšímu rozšíøení používaných indi-
kátorù dochází v souvislosti s Doing Business in

2006: Creating Jobs /7/, kdy vedle aktualizace pøed-
chozích šetøení byly pøidány další tøi soubory indiká-
torù: pro oblast získávání oprávnìní (licencí, konce-
sí), placení daní a zahranièní obchod. Celkem se tedy
nyní sleduje 10 oblastí právní a jiné regulace, které
zahrnují dohromady 39 kvantitativních indikátorù.
Vstupy posledního šetøení byly získávány prostøed-
nictvím více než 3 500 respondentù (vládních úøední-
kù, právníkù a advokátních kanceláøí, poradenských
firem a jiných odborníkù s pùsobností v oblasti sprá-
vy a poradenství pøi právní a další regulaci podniká-
ní). Tyto vstupy jsou ještì verifikovány. Pøesto se ob-
jevují i stížnosti na publikovaná data (u zprávy za rok
2004 jich bylo 26, zejména z rozvojových zemí), èást
jich byla øešena bližším vysvìtlením metodologie
sbìru a zpracování dat bez potøeby provedení doda-
teèné korekce èi aktualizace. �
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� Box č. 1 »

Zahájení podnikání
Soubor indikátorů slouží k identifikaci byrokratických a práv-
ních překážek, které musí podnikatel překonat, aby došlo
k založení a vzniku nové firmy. Jsou zde zkoumány aktivity,
čas a náklady potřebné k zahájení činnosti průmyslové nebo
obchodní firmy do padesáti zaměstnanců a se základním ka-
pitálem desetkrát vyšším než GNI per capita.

Získávání oprávnění (licencí, koncesí)
Sledují se činnosti, čas a náklady potřebné k vybudování skla-
du zahrnující získání nutných povolení a souhlasů, požadova-
ná oznámení a kontroly a získání užitečných styků.

Přijímání a propouštění zaměstnanců
Zkoumá se flexibilita regulace v oblasti práce (obtíže s přije-
tím nových zaměstnanců, rigidita pravidel ohledně pracovní
doby, povinné zákonné odvody za zaměstnance, obtíže a ná-
klady spojené s propouštěním nadbytečných zaměstnanců).

Registrace vlastnictví
Sledují se úkony, čas a náklady týkající se registrace (zápisu)
vlastnictví za předpokladu standardního případu, kdy podni-
katel chce koupit již registrovanou a spory nezatíženou ne-
movitost (budovu, pozemek) v největším obchodním centru.
Náklady zahrnují různé poplatky a platby (např. katastru ne-
movitostí, notářům, advokátům ad.) a vyjadřují se jako pro-
cento z hodnoty nemovitosti.

Získávání úvěrů
Indikátory zahrnují hodnocení úvěrových informací (rozsah,
přístup a kvalita) včetně veřejných a soukromých registrů
dlužníků a dále efektivnost zajištění úvěrů (zástavní a úpad-
kové právo).

Ochrana investorů
Zkoumá se síla ochrany minoritních akcionářů ve vztahu
k možnému zneužití korporátních aktiv vedoucími představi-

teli firmy ve svůj prospěch. Indikátory zahrnují transparent-
nost transakcí, závaznost jednání, ale i možnost akcionářů
žádat o odškodné za pochybení managementu.

Placení daní
Sledují se daně, které musí středně velká společnost zaplatit
v daném roce a rovněž opatření týkající se administrativního
zatížení platby daní. Jedná se o daně z příjmů, daň z přidané
hodnoty, ale i o příspěvky na sociální pojištění. Kromě počtu
daňových plateb a celkové částky placené daně je důležitým
indikátorem také čas věnovaný přípravě, vyplnění příslušných
formulářů a vlastní platbě daní.

Zahraniční obchod
Soubor indikátorů zachycuje procedurální požadavky při ex-
portu nebo importu standardního nákladu zboží (počty poža-
dovaných dokumentů a podpisů, čas potřebný k vykonání
všech požadovaných procedur). Jednotlivé úřední procedury
jsou sledovány od smluvní dohody mezi dvěmi partnery až po
dodávku zboží.

Vymáhání plnění smluv
Jedná se o pohled na efektivnost vymáhání plnění smluv sle-
dováním vývoje platebních sporů, přičemž použité indikátory
identifikují čas, náklady a počet úkonů od okamžiku, kdy je
žaloba podávána soudu, až do okamžiku uskutečnění platby
(např. počet kalendářních dnů potřebných k vyřešení sporu,
náklady na soudní řízení, úhrady advokátům, správní poplat-
ky apod.).

Ukončení podnikání
Soubor indikátorů identifikuje slabé stránky platného kon-
kursního práva a hlavní procesní a administrativní úzká místa
v konkursním procesu. Zahrnuje průměrný čas k dokončení
konkursu, náklady konkursu i míru vyrovnání pohledávek vě-
řitelů (poskytovatelů úvěrů, daňových úřadů, zaměstnanců).

Toto šetøení Svìtové banky je založeno vìtšinou
na faktických informacích (platné právní úpravy
apod.), nicménì s ohledem na rozdílnost jednotli-
vých konkrétních pøípadù a použití modelových situ-
ací mùže docházet i k urèitým zkreslením celko-
véin formace za danou zemi (napø. pøi stanovení reál-
né doby trvání zápisu do obchodního rejstøíku). Pro
všechny okruhy (soubory) indikátorù jsou používá-

ny standardizované formuláøe dotazníkù. Poøadí pro
každý okruh se vypoèítává jako prostý aritmetický
prùmìr z procentuálních poøadí jednotlivých indiká-
torù a dále se na základì vypoèteného prostého arit-
metického prùmìru procentuálních poøadí v jednotli-
vých okruzích indikátorù stanoví celkové poøadí
dané zemì. Interpretace je taková, že èím je pozice
zemì podle tohoto tzv. indexu snadného podnikání
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(ease of doing business index) na žebøíèku všech sle-
dovaných 155 zemí vyšší, tím více to ukazuje na jed-
nodušší regulaci a silnìjší ochranu vlastnických práv
v této zemi. To je urèitý signál i pro potenciální inves-
tory. Souèasnì je však nutno mít na zøeteli, že me-
zi jednotlivými podmínkami podnikání vzhledem
k práci s prùmìrnými velièinami mohou existovat
i znaèné rozdíly. Probíhají pøirozenì diskuse, jaké
jiné pøesnìjší agregaèní metody alternativnì použít,
zejména jaké dodateèné informace využít pro stano-
vení vah k jednotlivým podmínkám podnikání. Jsou
diskutovány možnosti a meze využití prùzkumù
podnikatelských názorù èi analýz ekonomických vý-
sledkù na základì provádìných reforem v jednotli-
vých oblastech ovlivòujících podnikatelské aktivity.

Vrátíme-li se ještì k interpretaci výsledkù šetøení
Doing Business, sami jejich tvùrci a zpracovatelé jsou
si vìdomi, že posun na žebøíèku zemí smìrem výše
neznamená a nemùže znamenat v žádném pøípadì
odstranìní regulace. Naopak v urèitých pøípadech
potøeba regulaèních mechanismù narùstá (viz napø.
zajištìní práv investorù èi poskytovatelù úvìrù ad.).
Pøedevším se jedná o to, aby regulaèní mechanismy
byly transparentní, nebyly èasovì nároèné, nevytvá-
øely nepøíznivé administrativní dopady na podnikate-
le, nezvyšovaly zbyteènì jejich náklady a vùbec aby
vytváøely efektivní rámec podnikatelského prostøedí
s rovnými podmínkami a pøíležitostmi.

Výhodou projektu Doing Business je pomìrnì
jednoduchý a srozumitelný benchmarking zemí pro
politiky, novináøe èi rozvojové experty, který ve
svých dùsledcích mùže vytváøet i tlaky na reformy.
Politici pøitom chtìjí znát, jak se jim provedené refor-
my vyplatí. Napø. zjednodušená opatøení pro zaháje-
ní podnikání (nižší poèet procedur, snížení poètu
dní, které vyžadují, snížení požadované výše vlože-
ného kapitálu) mohou vyvolat rùst novì registrova-
ných podnikatelù. Další výhoda projektu Doing Busi-
ness je v tom, že nám umožòuje pomìrnì pøehlednì
identifikovat modely regulací podnikatelského pros-
tøedí. Napø. severské evropské zemì jako celek (Nor-
sko, Dánsko, Finsko, Švédsko a Island) jsou skupi-
nou zemí s relativnì nejlepšími výsledky v celkovém
poøadí zemí. Baltické zemì (Litva, Estonsko a Lotyš-
sko), které odstartovaly své reformy pøed ménì než

deseti lety, vykazují na základì svých ambiciózních
reforem vzestup vzhùru. Šest východoasijských eko-
nomik (Singapur, Hongkong (Èína), Japonsko, Thaj-
sko, Malajsie, Jižní Korea) se stabilnì nachází na žeb-
øíèku mezi prvními tøiceti.

Stále je však tøeba mít na zøeteli, že projekt Doing
Business poskytuje pøedevším soubor empirických
dat pro lepší vhled do otázek regulace podnikatelské-
ho prostøedí a jejich porozumìní. Nemùže nahradit
výzkum napø. toho, jaké regulace vytváøejí propojená
omezení, a zejména, jaký soubor reforem je nejvíce
efektivní a jak ho uplatòovat v kontextu dané zemì.
Navíc index snadného podnikání je ve svém rozsahu
– i pøes postupné rozšiøování tematických okruhù –
stále omezený. Soustøeïuje se na právní a jiné regu-
laèní normy. Nevypovídá tedy napø. o blízkosti zemì
velkým trhùm, kvalitì její infrastruktury, bezpeènos-
ti vlastnictví (kriminalitì), politické stabilitì èi mak-
roekonomických podmínkách, pøièemž znalost tìch-
to skuteèností je pro rozhodnutí investovat v dané
zemí neménì signifikantní. Z výsledkù projektu Do-
ing Business nelze ani vyèíst, zda a jaké pobídky za-
hranièním investorùm nabízí daná zemì.

1.2 Výsledky hodnocení

Podle posledního šetøení publikovaného v roce 2006
(s výsledky benchmarkingu uzavøeného k lednu
2005) zaujímá Èeská republika mezi sledovanými
155 zemìmi celkovì 41. místo. První místo tohoto
žebøíèku obsadil Nový Zéland následovaný Singapu-
rem, USA a Kanadou. Na páté pozici je – jako první
z evropských zemí – uvedeno Norsko. Do první desít-
ky se z evropských zemí ještì dostaly Dánsko (8. mís-
to) a Spojené království (9. místo). Druhou desítku
zemí otevírá Irsko následované ostatními severskými
zemìmi Evropy. Z evropských zemí se pøed ÈR umís-
tilo 17 zemí, ze zemí EU to bylo 14 státù. Z nových
èlenských zemí EU jsou pøed ÈR Litva, Estonsko, Lo-
tyšsko a Slovensko (37. místo). Za ÈR se napø. nachá-
zí Portugalsko (42. místo), Francie (44. místo), Ma-
ïarsko (52. místo), Polsko (54. místo), Slovinsko (63.
místo), Itálie (70. místo) a Øecko (80. místo). �
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Provedené šetøení potvrdilo souèasné pøední po-
zice severských evropských zemí dosahované jimi
v rùzných hodnoceních konkurenceschopnosti. Na-
opak Francie, Itálie a Øecko zaujímají nejnižší pozice

mezi zemìmi EU a OECD. Francie sice patøí mezi 10
zemí s nejrychlejším zahájením podnikání, ale má re-
lativnì nízké skóre v registraci vlastnictví, získávání
úvìrù a flexibilitì pracovního trhu. Itálie vykazuje
prùmìrné hodnoty ve vìtšinì indikátorù; Øecko má
pomìrnì efektivní prùbìh konkursù, ale ztrácí v ji-
ných indikátorech. Za pozornost stojí relativnì nízké
umístìní zemí s nejvìtšími vytváøejícími se trhy: Èína
(91. místo), Indie (116. místo), Indonésie (115. mís-
to) a Brazílie (119. místo). Pøesto tyto zemì lákají stá-
le více zahranièních investorù (viz prùzkumy
UNCTAD).

Hlubší pohled na èeské podnikatelské prostøedí
v mezinárodním srovnání poskytuje analýza pozice
ÈR podle jednotlivých podmínek podnikání a dále
podle poètu úkonù, vynaloženého èasu a nákladù
spojených s jednotlivými regulaèními opatøeními.

Podle šetøení Svìtové banky nejhorší pozici má
ÈR v pøípadì ukonèení podnikání (z hlediska potøe-
bného èasu i míry návratnosti dlužné èástky vìøite-
lùm). V tomto výsledku se promítly nedostatky v ob-
lasti úpadkového práva a insolvenèního øízení a vù-
bec celkovì nízká vymahatelnost práva. V prùmìru je
v ÈR potøeba 9,2 roku k dokonèení konkursu a vyrov-
nání a tyto náklady èiní 14 % hodnoty majetku, za-
tímco prùmìr v zemích OECD za tyto indikátory èiní
1,5 roku a 7,4 % hodnoty majetku.

Tabulka č. 1 »

1. Nový Zéland 16. Estonsko

2. Singapur 17. Švýcarsko

3. USA 18. Belgie

4. Kanada 19. Německo

5. Norsko 20. Thajsko

6. Austrálie 21. Malajsie

7. Hongkong (Čína) 22. Portoriko (USA)

8. Dánsko 23. Mauritius

9. Spojené království 24. Nizozemsko

10. Japonsko 25. Chile

11. Irsko 26. Lotyšsko

12. Island 27. Jižní Korea

13. Finsko 28. Jižní Afrika

14. Švédsko 29. Izrael

15. Litva 30. Španělsko

Zdroj: World Bank (2005)

Pozn.: Toto pořadí zemí není srovnatelné s předchozími průzkumy
vzhledem k rozšiřovanému počtu použitých indikátorů.

Tabulka č. 2 »

Zahájení podnikání 77 Kanada

Získávání oprávnění (licencí, koncesí) 87 Palau

Přijímání a propouštění zaměstnanců 60 Palau

Registrace vlastnictví 57 Nový Zéland

Získávání úvěrů 21 Spojené království

Ochrana investorů 68 Nový Zéland

Placení daní 70 Maledivy

Zahraniční obchod 24 Dánsko

Vymáhání plnění kontraktů 21 Norsko

Ukončení podnikání 101 Japonsko

Podmínky podnikání celkově 41 Nový Zéland

Zdroj: World Bank: Doing Business 2005 database
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Naopak nejlepší umístìní dosahuje ÈR, pokud
jde o regulaci vymáhání obchodních smluv, získává-
ní úvìrù a zahranièního obchodu. Napø. poèet doku-
mentù a podpisù potøebných pro export zboží je do-
konce o nìco nižší, než je prùmìr zemí OECD. Pøe-
kvapující je však nejlepší výsledek hodnocení v ob-
lasti vymáhání plnìní obchodních smluv, vezme-
me-li v úvahu ze strany podnikatelù a i v prùzkumech
èasto zmiòovanou pomìrnì nízkou vymahatelnost
práva a nedostatky ve fungování a výkonu soudù
v ÈR. Podle detailnìjšího pohledu zde svou roli se-
hrávají zejména nižší náklady, nikoli však poèet dní
nutných pro vyøešení sporu. Nabízí se i otázka míry
sebereflexe respondentù (vìtšinou právníkù) v da-
ném pøípadì.

V platbách daní (vèetnì odvodù) posunuje ÈR do
støedu žebøíèku sledovaných zemí nìkolikanásobnì
vyšší èas, který musí podnikatelé vìnovat tìmto plat-
bám (administrativní nároènost a neefektivní správa
daní). Pøitom v poètu daòových plateb a v celkovì za-
placené dani (% z hrubého zisku) dosahuje ÈR lep-
ších výsledkù ve srovnání s prùmìrem zemí OECD.

Srovnatelná je ÈR s prùmìrem zemí OECD ta-
ké v poètu úkonù potøebných pro registraci (zápis)
vlastnictví a tím zabezpeèení práv k nìmu, dokonce
v tomto pøípadì podnikatelé v ÈR vynaloží zøetelnì
nižší náklady (jako % z celkové hodnoty majetku)
v porovnání s vìtšinou zemí OECD. Naopak ètyøná-
sobnì delší èas oproti prùmìru zemí OECD je v ÈR
potøebný k registraci nabytého vlastnictví.

Zøetelnì vyšší náklady vykazuje ÈR v odvodech
za pøijatou pracovní sílu, naopak nižší náklady jsou
spojeny s propouštìním zamìstnancù. Pøestože se
u nás èasto hovoøí o pomìrnì rigidních regulacích
v oblasti zamìstnanosti, provedené šetøení tomu tak
zcela nenasvìdèuje. Dokonce ve vìtšinì sledovaných
ukazatelù dosahuje ÈR lepších hodnot, než je prùmìr
zemí OECD. V oblasti ochrany investorù zaostává ÈR
pøedevším v transparentnosti transakcí.

Pozice ÈR se mùže v dalším šetøení zlepšit, po-
kud jde o podmínky zahájení podnikání, a to vlivem
pøijatých opatøení na zrychlení zápisù do obchodní-
ho rejstøíku. Nicménì podle dosavadních zkušeností
se zdá, že ke snížení nìkterých administrativních ná-
rokù a nákladù pro podnikatele v tomto procesu ne-
dochází.

Celkovì pak z provedeného hodnocení vyplývá,
že ÈR vìtšinou neztrácí „body“ v poètu potøebných
úkonù (procedur) a zejména s nimi spojených nákla-
dù, ale témìø všude a èasto i velmi výraznì zaostává
v èasových parametrech (lhùtách) výkonù opatøení
provádìných státními a jinými odpovìdnými orgány
a institucemi.

2. Daòová oblast

Daòová legislativa je jednou z nejdùležitìjších èástí
podnikatelského prostøedí a dopady daní jsou podni-
katelskými subjekty – jak dokazují rùzné prùzkumy,
stanoviska podnikatelských svazù a sdružení apod. –
pociťovány vìtšinou dokonce nejvýraznìji. Volá se
po daòové soustavì, která by motivovala k investicím
a podnikání, podpoøila hospodáøský rùst a konkuren-
ceschopnost Èeské republiky. Její koncipování by
však nemìlo sledovat za každou cenu jen cíl konku-
rovat jiným zemím nízkými danìmi. Podstatnými
problémy jsou – i z pohledu mezinárodního srovnání
– komplikovanost a nestabilita daòových pravidel,
nejednotnost výkladu daòových pøedpisù finanèními
úøady èi vysoké vedlejší náklady práce.

2.1 Výše zdanìní

Výše zdanìní je èastým aspektem hodnocení podni-
katelského prostøedí. Zdùrazòuje se pøedevším pot-
øeba snížit sazbu danì z pøíjmù právnických osob.
V ÈR obdobnì jako ve vìtšinì zemí klesají sazby fi-
remních daní; pøitom lze hovoøit již o dlouhodobém

V ČR obdobně jako ve většině zemí klesají sazby firemních daní; přitom lze ho-
vořit již o dlouhodobém trendu poklesu sazeb těchto daní.

�
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� trendu poklesu sazeb tìchto daní. Prùmìrná daòová
sazba korporátní danì (podle prùzkumù poradenské
spoleènosti KPMG) poklesla v letech 1996–2003 v ze-
mích OECD ze zhruba 38 % na 30,79 % a v zemích EU
z více než 39 % na 31,68 %. S výjimkou Nìmecka ani
jedna z pùvodních nebo nových èlenských zemí EU
svou daòovou sazbu v posledních letech nezvýšila,
vìtšina ji právì naopak snížila. V dané situaci je nyní
ÈR (se sazbou 26 % v roce 2005 a s dalším jejím sníže-
ním na 24 % v roce 2006) již pod úrovní prùmìru
zemí EU-25 (26,3 % v roce 2005) a zøetelnì pod úrov-
ní zemí eurozóny (30,3 % v roce 2005). Ve srovnání
s dalšími novými èlenskými ekonomikami EU (Ma-
ïarskem – 17,5 %, Slovenskem – 19 % a Polskem – 19
%) je však naše daòová sazba pro zdanìní firem stále
vyšší. Pokles korporátních daní však nemusí zname-
nat celkové snížení daòové zátìže ekonomiky, neboť
snížení u jednoho typu danì je èasto kompenzováno
zvýšením u jiného typu danì (napø. nepøímých daní).

Výši zdanìní a jeho dopad na podnikatelské pros-
tøedí v dané zemi je také nutno posuzovat v širších
ekonomických a sociálních souvislostech. Jak zná-
mo, severské zemì Evropy (Švédsko, Dánsko, Fin-
sko) jsou zemìmi s nejvyššími danìmi. Dochází zde
pod vlivem vysokých daní i k urèitému pøesunu zdro-
jù do ménì zdaòovaných oblastí. Pøesto jsou to zemì
s vysokou ekonomickou výkonností, již standardnì
se nacházejí na pøedních pøíèkách relevantních svì-
tových zpráv o hodnocení konkurenceschopnosti
jednotlivých zemí (zejména Finsko a nyní i Dánsko).
Dùležité je právì, jak jsou vybrané danì státem vy-
užity, jaká je struktura rozpoètových výdajù (viz
napø. vysoké veøejné výdaje v tìchto zemích na vý-
zkum, vývoj a inovace jako prorùstová opatøení).
V úvahu je také tøeba vzít to, že tyto zemì svým daòo-
vým poplatníkùm poskytují relativnì vysokou úro-
veò a kvalitu veøejných služeb placených z vybra-
ných daní, že výbìrová øízení k veøejným zakázkám
v nich pro veøejnost probíhají transparentním zpùso-
bem (v mezinárodních žebøíècích jsou také zemìmi
s nejnižší mírou korupce). Nízké sazby danì, resp. je-
jich snižování nemusí tedy ještì jednoznaènì vést
k vyšší výkonnosti ekonomiky a zlepšení podnikatel-
ského prostøedí. Rostoucí pøíjmy státu v nových èlen-
ských zemích jsou sice èasto spojovány s klesajícími

sazbami firemních daní. Nelze však øíci a není to ani
zde jednoznaènì prokázáno, že vyšší pøíjmy rozpoè-
tù jsou zpùsobeny právì poklesem daní a s tím souvi-
sející vìtší ochotou firem platit danì. Svùj vliv na rùst
ekonomiky jistì mají i rostoucí zahranièní investice
smìøující do tìchto zemí, pøièemž o jejich pøílivu ne-
rozhodují primárnì daòové pobídky (zvláštì pak
v pøípadì sofistikovaných zahranièních investic), ale
pùsobí tu více faktorù.

Na daòovou zátìž v dané ekonomice mùžeme
však pohlížet s využitím rùzných dalších indikátorù.
Pokud se bude porovnávat daòová kvóta (pomìr vý-
nosu daní a cel k HDP), dosahuje ÈR výše 21,6 % a je
tak z hlediska mezinárodního porovnání státem
s nízkou daòovou kvótou. V pøípadì složené daòové
kvóty (pomìr výnosu daní, cel a pøíspìvkù na sociál-
ní zabezpeèení k HDP), která se také oznaèuje v da-
òových statistikách jako celkové daòové zatížení
(overall tax burden), to již zdaleka neplatí. Jsme sice
s tímto celkovým daòovým zatížením ve výší 36,2 %
pod úrovní prùmìru EU-25 i zemí eurozóny, ale nad
úrovní vìtšiny nových èlenských zemí a i dalších èle-
nù EU (Velká Británie, Irsko èi Španìlsko). /9/ Dùvo-
dem této situace je nejvyšší podíl pøíspìvkù na sociál-
ní pojištìní na celkových daòových pøíjmech (43,9
%) v ÈR ve srovnání se zemìmi EU.

Daòové zatížení nelze také posuzovat jen s ohle-
dem na výši sazby, resp. daòové kvóty. Zemì, které
mají nižší daòovou sazbu pro pøíslušné poplatníky,
nemusí ještì v jejich pøípadì vykazovat v mezinárod-
ním srovnání také nižší zdanìní. Je nutno vzít v úva-
hu i všechny odeèitatelné položky a výjimky a teprve
poté je zøejmé, jaký podíl pøíjmù fyzické èi právnické
osoby skuteènì na daních odvedou. Èeská daòová le-
gislativa umožòuje firmám využít celou øadu odeèita-
telných položek, které napø. ve Slovenské republice
po zavedení rovné danì nejsou a kde tak vlastnì není
pøíliš prostoru k daòové optimalizaci. Vezmeme-li
dále v úvahu nové úpravy zrychleného odpisování
v ÈR, mohou mnohé tuzemské firmy dosáhnout i niž-
šího efektivního zdanìní ve srovnání se slovenskými
firmami. Paradoxnì tedy mohou firmy v ÈR zaplatit
státu ménì, než by odvedly do státního rozpoètu pøi
opticky nižší sazbì danì bez existence rùzných ode-
èitatelných položek a daòových úlev. Na druhé stra-
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nì však vnášení rùzných daòových úlev do daòového
systému vede k jeho vìtší komplikovanosti a nižší
transparentnosti.

Tìmto otázkám efektivního zdanìní vìnuje
v poslední dobì zvýšenou pozornost rovnìž Evrop-

ská komise. EK uvažuje v tomto kontextu do budouc-
na právì o prosazení jednotného daòového základu
(nejde tady o jednotnou daòovou sazbu), který by dal
firmám jasný signál, kolik v které zemi na daních za-
platí. Uvažované sjednocení daòového základu pro

Tabulka č. 3 »

Spotřeba Práce Kapitál

40,5 40,3 21,8 22,0 36,0 35,9 23,2 25,4 41,1 26,3

40,8 41,0 20,9 21,5 36,2 36,8 23,3 28,2 45,4 30,3

36,2 36,2 22,4 20,5 39,4 40,1 24,8 27,0 32,0 26,0

45,1 45,7 21,2 21,5 44,1 43,2 23,8 29,5 50,0 34,0

49,0 48,8 31,3 33,9 40,9 40,0 26,4 26,1 59,0 30,0

37,9 33,4 22,2 20,7 38,8 38,6 18,2 10,9 24,0 24,0

46,0 44,8 28,3 28,3 43,9 42,1 27,9 27,3 52,1 26,0

43,7 43,8 22,9 21,4 42,2 43,3 31,0 35,9 48,1 33,8

33,5 29,9 25,3 26,1 29,7 25,2 22,0 33,3 42,0 12,5

41,2 42,9 17,6 17,0 37,8 41,6 26,3 31,1 45,0 37,3

26,9 33,3 12,2 18,5 22,4 24,4 : : 30,0 10,0

33,6 28,9 19,3 17,2 39,2 36,4 : : 25,0 15,0

28,6 28,5 : 17,1 : 38,4 : 6,5 33,0 15,0

42,3 41,3 22,0 24,8 29,5 28,5 24,9 27,1 39,0 30,4

41,6 39,1 30,7 28,5 42,6 39,2 : : 38,0 17,5

26,9 33,6 14,6 16,1 21,8 22,4 : : 35,0 35,0

40,8 40,3 18,8 18,5 39,5 40,6 21,2 20,1 42,0 38,6

40,6 39,3 22,6 23,8 35,1 31,8 23,0 31,6 52,0 31,5

41,3 43,0 20,5 21,7 38,5 40,5 26,0 22,6 50,0 25,0

32,6 36,2 17,5 17,9 34,1 40,9 12,0 17,0 40,0 32,0

39,4 35,8 : : : : : : 40,0 19,0

33,6 37,0 19,5 20,0 31,0 33,7 20,7 32,6 40,0 27,5

40,5 30,6 : 21,7 : 32,4 : 18,3 19,0 19,0

40,8 40,1 25,5 24,9 39,2 38,4 : : 50,0 25,0

35,4 35,7 21,7 21,8 25,7 24,6 28,3 28,0 40,0 30,0

33,4 35,6 14,3 16,5 28,9 29,8 20,7 30,3 45,0 35,0

49,5 50,8 28,4 30,5 46,8 46,1 18,0 27,7 56,5 28,0

Zdroj: Eurostat

Pozn.: EU-25 a eurozóna – složená daňová kvóta počítána jako vážený průměr, ostatní indikátory jako prostý aritmetický průměr.

: data nejsou k dispozici
�
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� firmy ve všech èlenských zemích EU pøedstavuje
však zásah do fiskální politiky jednotlivých zemí
a není proto také jednotnì pøijímáno. Pozitivním fak-
torem by bylo jistì zjednodušení daòových systémù
v Evropì, ale zatím neexistují konkrétní legislativ-
ní návrhy jednotného daòového základu, které by
umožnily hloubìji posoudit jeho faktický dopad jak
z hlediska rozpoètových systémù jednotlivých èlen-
ských zemí, tak z hlediska podnikatelù a investorù.

V rámci EU zaèínají být v daných souvislostech
více sledovány tzv. implicitní daòové sazby podle
typu ekonomické aktivity, kdy se bere v úvahu nejen
výše daòové sazby, ale i velikost daòového základu
(obojí se vlastnì promítá do celkového podílu daní na
HDP). /10/ V tomto ukazateli dosahuje ÈR v rámci
EU nadprùmìrného zdanìní práce (40,1 %) a kapitá-
lu (27,0 %) s tendencí rùstu od roku 1995, zatímco
spotøeba se v ÈR zdaòuje ménì (20,5 %) ve srovnání
s prùmìrem zemí EU-25 a od roku 1995 došlo k po-
klesu jejího zdanìní. S vysokým zdanìním práce se
i pøes mírný pokles v poslední dobì potýká celá Evro-
pa (viz tabulka è. 3).

2.2 Transparentnost a pøehlednost daòového
systému

Nepøehlednost a netransparentnost daòového systé-
mu v ÈR je vyvolávána ve znaèné míøe neustálými
novelizacemi. Napø. zákon è. 586/1992 Sb., o daních
z pøíjmù, který nabyl úèinnosti dnem 1. 1. 1993, byl
od tohoto data do konce roku 2005 zmìnìn a dopl-
nìn témìø 90 zákony. Pøitom se frekvence tìchto
zmìn a doplnìní spíše zrychluje. Témìø dvì tøetiny
tìchto novelizací spadají do období od roku 2000
a zhruba 35 % novelizací tohoto zákona z jejich cel-
kového poètu se soustøeïuje do období od roku
2003. Vùbec nejvíce zmìn za celé období platnosti
zákona bylo provedeno v roce 2004. Odráží se v tom
významnì nejménì dvì skuteènosti. Za prvé, daòová
problematika se i u nás stává stále více klíèovým bo-
dem klání jednotlivých politických stran, zejména
s blížícími se volbami. Za druhé, rùzné zájmové sku-
piny si již pomìrnì dobøe osvojily postupy lobování
a dokážou je využívat.

Komplikovaný daòový systém vytváøí ovšem
podmínky pro nežádoucí daòové úniky a prokorupè-
ní prostøedí. Celkovì zvyšuje nákladové a èasové ná-
roky na fungování daòové správy. Bezprostøednì ze
strany podnikatelù vyvolává pak tlak na hledání da-
òové optimalizace s využitím èinnosti daòových po-
radcù; pøináší tedy pro nì další vynaložené náklady.
Nepøíznivým jevem poslední doby v ÈR je zvláštì
spojování nových daòových úprav s vìcnì zcela ji-
nou zákonnou úpravou, což zvyšuje dále nepøehled-
nost daòové legislativy.

2.3 Efektivní správa daní a jednotný výklad
daní

Dùležitým faktorem pro zvýšení kvality daòového
systému a zlepšení jeho vnímání podnikatelskou sfé-
rou je zlepšení spolupráce mezi daòovou správou
a poplatníkem. To by mohlo pøispìt i k pøekonání sta-
vu, kdy dosud èasto urèitou daòovou úlevu spojuje
správce danì a priori s rizikem jejího zneužití ze stra-
ny poplatníka. Nepopíráme, že patøièná obezøetnost
je vždy na místì a s ohledem na to je také nutno preci-
zovat znìní i výklad právní normy, ale z hlediska
správy danì nemùže být výchozím bodem pøi pøístu-
pu k poplatníkovi jeho vnímání jako nìkoho, kdo
chce pøedevším zneužít možnosti pøípadné výhody,
a vùbec už sem nelze vnášet princip kolektivní viny
kvùli nedobrým zkušenostem s chováním nìkterých
spíše „pseudopodnikatelù“, zejména z dob raného
èeského kapitalismu. Obavy ze zneužití vznikají však
i díky neznalosti pøedmìtné oblasti finanèními úøed-
níky. Posledním takovým pøípadem, kdy se napø. ho-
voøilo o možném zneužití, je daòové zvýhodnìní
soukromých investic do výzkumu a vývoje, které
souvisí i s potøebami realizace cílù Lisabonské strate-
gie (zvýšení investic podnikatelského sektoru do vý-
zkumu a vývoje na 2 % HDP). V tomto pøípadì lze
však hovoøit již i o urèitém posunu: finanèní sféra
(správce danì) a výzkumná sféra spolu zaèaly komu-
nikovat, na základì této komunikace byla realizová-
na školení finanèních úøadù, certifikace daòových
poradcù a byl pøipraven pokyn k jednotnému postu-
pu pøi uplatòování pøíslušných ustanovení daòového
zákona. Klíèovým momentem spolupráce mezi da-
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òovou správou a poplatníkem ovšem je, že v daòo-
vém øízení bude respektován princip, že cílem není
výbìr danì v maximální výši a za každou cenu, ale
pøedevším správné a úplné zjištìní, stanovení a spl-
nìní daòových povinností.

Dále je nutno poukázat na problém existující-
ho rozložení dùkazního bøemena mezi poplatníka
a správce danì. Dùkazní bøemeno nese nyní v pod-
statì poplatník a musí tak reagovat na veškeré pochy-
by správce danì. Do budoucna s cílem zvýšení efekti-
vity správy daní a zvýšení dùvìry ve státní správu
bude úèelné lépe rozložit dùkazní bøemeno mezi po-
platníka a správce danì, a to smìrem od poplatníka
ke správci danì. Na tuto skuteènost poukazuje i Stra-
tegie hospodáøského rùstu ÈR.

Na negativní vnímání transparentnosti daòového
práva podnikatelskou sférou má pak znaèný vliv zce-
la rozdílný výklad téže vìci rùznými finanèními úøa-
dy. V tom se mùže projevit ne pøíliš precizní formula-
ce daného ustanovení v zákonì, èasté zmìny daòo-
vých pravidel v prùbìhu relativnì krátkého období
a nedostatky v metodickém vedení finanèních úøadù.
Finanèní úøady mohou uplatòovat uvedený odlišný
pøístup k øešení identických situací, pøípadnì zmìnit
své pùvodní stanovisko, neboť nemají povinnost po-
dat poplatníkovi závaznou informaci. Právní jistota
poplatníka ve styku se správci danì se tak snižuje.
Vznikají tím èetné problémy, které musí být øešeny
formou opravných prostøedkù, nìkdy i soudní ces-
tou, což znamená zvýšené èasové a finanèní náklady
podnikatelù (zejména pro malé a støední podniky);
celkovì se tak zatìžují podnikatelské aktivity.

Z uvedených skuteèností vyplývá, že je potøebné
stabilizovat daòová pravidla v prùbìhu delšího èaso-
vého období a zajistit lepší metodické vedení finanè-
ních úøadù s cílem jejich jednotného a jednoznaèné-
ho výkladu daòových pøedpisù. V pøípadì finanèních
úøadù bude nutno vùbec prosadit tzv. klientský pøí-
stup, kdy je daòový poplatník brán a vnímán jako kli-
ent, který má oprávnìný zájem, aby stát v pøípadì
nejasností právní úpravy specifikoval, co z ní vyplývá
pro poplatníka, co je obsahem právních norem, kte-
rým má v daném pøípadì poplatník vyhovìt. Poplat-
ník by tedy mìl získat zaruèený postup v pøípadech,
kdy je právní úprava obtížnì srozumitelná a nepøe-

hledná. Po èeské daòové správì se tak v poslední
dobì stále více požaduje (a zmìny se v tomto smìru
již pøipravují), aby v ní byl uplatnìn princip závazné-
ho posouzení daòových dopadù podnikatelských
transakcí, který se oznaèuje jako zavedení všeobecné
editaèní povinnosti.

2.4 Vysoké odvodové zatížení nákladù práce

ÈR patøí v Evropì k zemím s nejvyššími vedlejší-
mi náklady práce (odvody sociálního a zdravotního
pojištìní zamìstnavatele za zamìstnance). Poslední
úpravy zvyšující odvody v oblasti sociálního a zdra-
votního pojištìní mìly pak nejvíce nepøíznivý dopad
na støední vrstvu vèetnì drobných podnikatelù. Vy-
soké odvodové zatížení nákladù práce prodražuje
v ÈR významným zpùsobem pracovní sílu a snižuje
konkurenceschopnost zemì. Ze zkušeností i názorù
rùzných ekonomických expertù je známo, že podni-
kavost v ekonomice a rozvoj ekonomiky mohou vý-
raznì dusit právì vysoké odvody sociálního pojištì-
ní, neboť ty podstatným zpùsobem ovlivòují rozhod-
nutí firmy o pøijetí více pracovníkù. Tato skuteènost
se pak kumuluje do celkových obtíží snižování míry
nezamìstnanosti. Signály v tomto smìru vysílá i Nì-
mecko, kde se pøíspìvky na sociální pojištìní podílejí
na celkových daòových pøíjmech 40,7 %. Vysoké od-
vodové zatížení nákladù práce spadá však v ÈR také
do celkového pojetí struktury daní. Více jsou zde zda-
òovány pøíjmy než spotøeba.

Objevují se požadavky na celkové snížení odvo-
dù sociálního a zdravotního pojištìní, ale také na za-
vedení horního limitu (stropu) vymìøovacího zákla-
du pro sociální a zdravotní pojištìní. Podle Strategie
hospodáøského rùstu ÈR by mìl být nejdøíve nasta-
ven ve výši pìtinásobku prùmìrné mzdy a postupnì
klesnout až na úroveò trojnásobku prùmìrné mzdy.
Tento požadavek je dùležitý i z hlediska budová-
ní znalostní ekonomiky. Specifickým problémem je
zde právì nepomìr, který vzniká v dùsledku lineární
sazby pojištìní u vysoce kvalifikovaných odborníkù,
kteøí pobírají nadprùmìrné mzdy, ale zároveò vytvá-
øejí vysokou pøidanou hodnotu a pøípadnì pøinášejí
do ÈR cenné know-how. Zavedení horního limitu vy-
mìøovacího základu pro sociální a zdravotní pojištì- �
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� ní umožòuje snížení vedlejších nákladù práce, což
znamená i zvýšení atraktivnosti ÈR pro podnikání
v oborech, které vyžadují vysoce kvalifikovanou pra-
covní sílu s vyššími mzdami.

V dané souvislosti stojí za pozornost v nìkterých
zemích (napø. v Nizozemsku) zavedené snížení od-
vodù sociálního pojištìní zamìstnavatele za vý-
zkumné a vývojové pracovníky, které se obvykle spo-
juje s daòovými zvýhodnìními pro investice do vý-
zkumu a vývoje a je cílenì urèeno pro segment ma-
lých a støedních podnikù. Nižší platby odvodù sociál-

ního pojištìní patøí k tìm nástrojùm nepøímé podpo-
ry, které snižují zamìstnavatelùm náklady na vý-
zkumné a vývojové pracovníky a mìly by tedy pod-
porovat zájem podnikatelské sféry o jejich zamìstná-
vání. Platy tìchto pracovníkù lze vyjmout z vymìøo-
vacího základu, resp. je do nìho zapoèítat jen èásteè-
nì, pro daný rok mùže být stanovena výše speciální
slevy apod. Tento nástroj je u nás ze strany Minister-
stva financí jednoznaènì odmítán s ohledem na oba-
vy ze zneužití a narušení jakési rovnosti tohoto „zda-
nìní“.
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*
„Evropa stále hledá svou fiskální duši. Vývoj v posled-

ní dekádì nás pouèil, že implementace pravidel není

jednoduchým úkolem. Hospodáøské potíže a politické

zámìry se èasto dostávají do konfliktu s požadova-

ným fiskálním chováním. Neexistuje žádné zázraèné

øešení dilematu evropské fiskální politiky. Kompro-

mis mezi pravidly a flexibilitou, mezi spoleènými cíly

a národními zájmy se hledá obtížnì.“

M. Buti, D. Franco: Fiscal Policy in Economic and Mo-

netary Union – Theory, Evidence and Institutions. Ed-

ward Elgar Publishing 2006

Èeská republika je èlenem øady mezinárodních
organizací, úèastní se prostøednictvím svých zástup-
cù konferencí, jednání pracovních skupin a výborù
a od tìchto institucí získává doporuèení, kterými se
øídí jako další tržní ekonomiky. Lze pøedpokládat, že
doporuèení mezinárodních organizací jsou vedena
dobrými úmysly, i když nelze vylouèit, že se do nich
promítají zámìry zájmových skupin, které chtìjí tím-
to zpùsobem dobývat rentu. Je jisté, že se mezinárod-
ní organizace svými doporuèeními podílejí pøímým
i nepøímým zpùsobem na tvarování obrysù hospo-
dáøské strategie a politik.

1. Z pøíjemce úvìrù a doporuèení rovnocenným
partnerem

Postavení Èeské republiky v mezinárodních institu-
cích se vyvíjí. V poèátcích ekonomické transformace
pøijímala èeská administrativa s otevøenou náruèí
technickou pomoc. To se èasem zmìnilo a ÈR se za-

øadila mezi vyspìlé zemì jako jejich rovnocenný
partner. Formálnì to potvrdil napøíklad nedávný gra-
duaèní akt Svìtové banky, kdy byla ÈR tzv. graduací
pøeøazena ze skupiny zemí, které mají právo èerpat
úvìry od Svìtové banky, do skupiny zemí vyspìlých
a z klasického vztahu mezi poskytovatelem pomoci
a jejím pøíjemcem se staly vztahy partnerské spolu-
práce. V Evropské unii ÈR postoupila ze zemì pozo-
rovatele do pozice aktivního úèastníka.

Po øadu let transformaèního období se èeská poli-
tická scéna potýkala s dilematem dobrých makroeko-
nomických výsledkù a zaostávajícího institucionální-
ho rámce, jehož mezerami mizely v dùsledku neko-
rektního chování nìkterých ekonomických subjektù
a nátlakových zájmových skupin rozsáhlé zdroje.
Tento fakt neunikl mezinárodním organizacím, které
v této sféøe sehrály významnou úlohu (hlavnì EU,
MMF, Svìtová banka, OECD, ILO), i když v nìkterých
pøípadech – zejména na poèátku transformace – nì-
které rady (napø. devalvace mìny) vyvolávaly dojem,
že silnì podporují také zájmy mezinárodních inves-
torù a nadnárodních korporací pøi jejich úèasti v pri-
vatizaci státního majetku.

Nyní se ukazuje, že ochota øídit se doporuèeními
mezinárodních organizací a pøistupovat k reformám
je pøimìøená standardní tržní ekonomice, kde je na-
dìje na pøijetí reformních opatøení obecnì vyšší v do-
bách nouze. Reformní kroky narážejí na odpor sku-
pin obyvatel, kterým pøinášejí krátkodobé ztráty,
a vlády to musejí øešit výdajovými a daòovými politi-
kami, pøípadnì administrativními opatøeními. Re-
formní tempo ve vyspìlých ekonomikách je podstat- �

1 Článek byl zpracován v rámci grantového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 1J 032/05-DP1 „Fenomén dobývání renty zájmo-
vými skupinami v ČR a jeho vliv na stav veřejných financí“.

1 Článek byl zpracován v rámci grantového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 1J 032/05-DP1 „Fenomén dobývání renty zájmo-
vými skupinami v ČR a jeho vliv na stav veřejných financí“.
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� nì pomalejší než v nových tržních ekonomikách, kde
chybí historická zkušenost a nevyprchalo nadšení
pro revoluèní zmìny. Pøi aplikaci fiskální reformy se
ukazuje, že je tìžké snížit výdaje, na které si jejich
pøíjemci zvykli, a to zejména v období pøed volbami,
které je náchylné k fiskálnímu uvolòování. Doporu-
èení mezinárodních organizací tìží z letitých zkuše-
ností úspìšných zemí a nastavují zrcadlo místním
problémùm, pøestože nápravná opatøení èasto pokul-
hávají v dùsledku setrvaènosti lidského chování
a støetávání protichùdných zájmù. Systémové zmìny
se nedají øešit pøes noc a jejich pøínosy mohou pocítit
až následující generace.

2. Integrace ÈR do evropských regulatorních
struktur

Nejvýraznìjší vliv na formulaci a implementaci hos-
podáøské politiky ÈR má Evropská unie s institucio-
nálním rámcem, který vymezuje mantinely pro vývoj
èeské fiskální politiky a hospodáøské politiky v oblas-
ti makroekonomické, mikroekonomické a zamìstna-
nosti. Pøelomovým datem se stal kvìten 2004, kdy ÈR
vstoupila do Unie. Tímto poèinem na sebe pøevzala
závazky, vyplývající z evropského práva pro èlen-
skou zemi, která se na základì doèasnì udìlené vý-
jimky pøipravuje na zavedení eura. Pro fiskální politi-
ku to znamenalo pevné ukotvení ve fiskálním rámci
Paktu stability a rùstu a systematiètìjší pokraèování
na cestì k udržitelnému plnìní maastrichtských kri-
térií ve fiskální oblasti. V souèasnosti ÈR pøevzala
v této oblasti veškeré postupy, které realizují další
èlenské státy Unie.

Po pøistoupení k Unii ztratila èeská exekutiva
svou døívìjší míru volnosti pøi formulování a imple-
mentaci hospodáøské a fiskální politiky a musela se
podøídit platnému makroekonomickému a fiskální-
mu rámci. Nová pravidla EU výraznì omezila prostor
pro dobývání renty jednotlivci a zájmovými skupina-

mi, i když na druhé stranì otevøela bránu pro pøelévá-
ní bruselské byrokracie do èeské státní správy. Vzhle-
dem k tìsnìjším integraèním vazbám v Unii má øada
„bruselských“ doporuèení závaznìjší charakter než
doporuèení ze strany dalších organizací, která lze
èasto chápat spíše jako „dobré rady“, tedy upozornì-
ní na dobøe fungující postupy, které se osvìdèily v ji-
ných zemích2.

Pøíprava na pøistoupení k EU trvala dlouho, po-
stupnì se pøizpùsoboval institucionální a legislativní
rámec, docházelo k pøejímání procedur obvyklých
pro øízení hospodáøské a fiskální politiky ve vyspì-
lých zemích. Reálná ekonomická konvergence pok-
raèuje i po pøistoupení ÈR k Unii dohánìním hospo-
dáøské výkonnosti EU, která se zaèíná blížit 75 % prù-
mìru EU-25. Vláda ÈR pøedpokládá dosažení prù-
mìrné úrovnì EU-25 do roku 2013 (podle Strategie
hospodáøského rùstu na období 2005–2013). Stejnì
pokraèuje i nominální konvergence, kde v souladu
s pøijatou strategií fiskální konsolidace dochází k pøi-
bližování fiskálních ukazatelù ÈR smìrem k maas-
trichtským konvergenèním kritériím. Ty jsou závaz-
nou podmínkou pro vstup nového èlenského státu do
eurozóny. Pøijetím nových pravidel EU se sféra do-
mácích hospodáøských a fiskálních opatøení dostala
pod drobnohled kontroly evropských mechanismù:
multilaterálního fiskálního dohledu a procesu koor-
dinace hospodáøských a strukturálních politik.

Fiskální rámec, v nìmž se nyní pohybuje èeská
fiskální politika, je daný Smlouvou o ES3 a Paktem
stability a rùstu; makroekonomický rámec je daný
Smlouvou o ES a revidovanou Lisabonskou strategií
hospodáøských reforem4 s hlavním nástrojem spoèí-
vajícím v Integrovaných smìrech pro rùst a zamìst-
nanost5. Je na místì pøipomenout, že oba rámce do-
znaly bìhem krátkého pùsobení ÈR v EU výrazných
zmìn a postoupily k procesnímu zjednodušení, vìtší-
mu souladu procedur s hospodáøskou realitou a sil-

2 V podobě tzv. code of best practices.
3 S často citovaným článkem 104, který uvádí, že se země mají vyvarovat nadměrných fiskálních deficitů, a Protokolem o postupu při nadměr-

ném deficitu, který specifikuje hranici 3 % HDP pro fiskální deficit a 60 % HDP pro veřejný dluh.
4 Desetiletá strategie do roku 2010.
5 Na období 2005–2008.

2 V podobě tzv. code of best practices.
3 S často citovaným článkem 104, který uvádí, že se země mají vyvarovat nadměrných fiskálních deficitů, a Protokolem o postupu při nadměr-

ném deficitu, který specifikuje hranici 3 % HDP pro fiskální deficit a 60 % HDP pro veřejný dluh.
4 Desetiletá strategie do roku 2010.
5 Na období 2005–2008.
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Fiskální konvergenční kritéria

Box č. 1 »

nìjšímu „národnímu“ vlastnictví reforem a fiskálníhonìjšímu „národnímu“ vlastnictví reforem a fiskálního
chování.

Revize, která byla pøijata v roce 2005 po dlou-
hých a bouølivých debatách v Unii, zajistila silnìjší
národní konsensus èlenských státù o hospodáøské
politice zavedením praxe, kdy k dosahování širšího
souhlasu s reformami na národní úrovni dochází dù-
slednìjším prosazováním projednávání konvergenè-
ních programù6 v národních parlamentech èlenských
zemí. Stejná praxe (projednávání v národních parla-
mentech) se týká doporuèení vyplývajících z postupu
pøi nadmìrném deficitu. Hospodáøské dokumenty
strategické povahy se projednávají i na pùdì sociál-
ních partnerù. Byla zabezpeèena vìtší provázanost
obou rámcù (fiskálního a makroekonomického). Pøi
hodnocení rozpoètových výsledkù èlenských zemí EU
je také možné zohlednit provádìní velkých strukturál-
ních reforem (za nì Komise považuje takové, které
mají výrazný rozpoètový dopad, jako napø. vyvedení
státního prùbìžnì financovaného penzijního systému
èásteènì nebo úplnì ze sektoru vlády a jeho pøevedení
na fondový systém èi reformy na trhu práce7).

3. Spoleèný jmenovatel fiskálních doporuèení:
udržitelnost

Mezi hodnocení, která pro své èlenské zemì zpraco-
vávají pravidelnì a tradiènì mezinárodní instituce
v oblasti fiskální politiky, patøí pøedevším výstupy
pravidelných misí Mezinárodního mìnového fondu
(MMF)8, hospodáøské pøehledy a srovnávací analýzy
OECD a pravidelné examinace konvergenèních a sta-
bilizaèních programù ze strany EU. MMF globálnì
monitoruje hospodáøský a fiskální vývoj a hospodáø-
ské politiky, zejména s ohledem na fiskální, mìno-
vou a kursovou situaci a transparentnost veøejných fi-
nancí; OECD analyzuje celkový hospodáøský vývoj
a adekvátnost hospodáøských politik; EU hodnotí
programy støednìdobé fiskální udržitelnosti (v pøípa-
dì ÈR Konvergenèní program a jeho aktualizace)
a Národní program reforem9. Ve fiskální oblasti se do-
poruèení mezinárodních organizací shodují v nut-
nosti dosáhnout støednìdobé a dlouhodobé fiskální
udržitelnosti na základì udržitelné reformy veøej-
ných výdajù, zejména penzijního a zdravotnického
systému. Také je doporuèováno podpoøit a motivovat
rozvoj podnikání zlepšením rámcových podmínek
a zvýšením flexibility trhu práce. Podle tìchto dopo-
ruèení je nutné trvale dbát na to, aby nízkopøíjmové

Kritérium veřejného deficitu požaduje, aby poměr pláno-
vaného nebo skutečného schodku veřejných financí k HDP
nepřekročil 3 %, kromě případů, kdy buď poměr podstatně
poklesl, nebo se neustále snižoval, až dosáhl úrovně blížící se
referenční hodnotě, anebo překročení referenční hodnoty
bylo pouze výjimečné a dočasné a zároveň poměr zůstává
blízko k referenční hodnotě.

Kritérium hrubého veřejného dluhu znamená, že by
poměr veřejného dluhu k HDP neměl překročit 60 %, kromě
případů, kdy se poměr dostatečně snižuje a blíží se uspokoji-
vým tempem k referenční hodnotě.

Pramen: Strategie přistoupení ČR k EU, společný dokument vlády ČR a ČNB, říjen 2003

�

6 Předkládají je země, které nejsou členy eurozóny.
7 Zohlednění nákladů na reformy se bude řešit individuálně, zřejmě nebudou zohledněny rozpočtové dopady výstavby infrastruktury, výdajů

na výzkum a vývoj a vzdělávací projekty.
8 Konzultace v rámci článku IV Dohody mezi ČR a MMF.
9 Vzhledem k nově zavedené praxi bude letos první vyhodnocení implementačního pokroku.

6 Předkládají je země, které nejsou členy eurozóny.
7 Zohlednění nákladů na reformy se bude řešit individuálně, zřejmě nebudou zohledněny rozpočtové dopady výstavby infrastruktury, výdajů

na výzkum a vývoj a vzdělávací projekty.
8 Konzultace v rámci článku IV Dohody mezi ČR a MMF.
9 Vzhledem k nově zavedené praxi bude letos první vyhodnocení implementačního pokroku.
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�

skupiny neupadaly do pasti chudoby, aby lidé nezùs-
távali na sociálních dávkách namísto toho, aby hleda-
li a pøijímali zamìstnání, a aby se podnikatelé mohli
lépe zbavit nadbyteèné pracovní síly a nebáli se proto
pøijímání nových pracovníkù.

Podle výstupu mise MMF z listopadu 2005 vypa-
dá makroekonomický výhled pro ÈR ve støedním ob-
dobí pøíznivì, ovšem za pøedpokladu, že bude dosa-
ženo pokroku v reformách zamìøených na zlepšení
flexibility trhu práce a že bude vzrùstat podíl èeského
exportu na zahranièní trhy. Dobøe hodnotila mise pl-
nìní fiskálního cíle pro rok 2005, které pøispìlo
k makroekonomické stabilitì, nízké inflaci, nízkým
úrokovým sazbám a snižujícímu se deficitu bìžného
úètu, i když považovala za pravdìpodobné podstøele-
ní fiskálního cíle na 2,8 % HDP10 – vzhledem k robust-
ním daòovým pøíjmùm a zpomalení ve výdajích nì-
kterých položek státního rozpoètu.

Institucionální slabiny èeských veøejných financí
podle MMF ukázala revize výdajových stropù smì-
rem nahoru (tj. vláda si nejprve stanoví omezení
a pak ho poruší v dùsledku lepší projekce hospodáø-
ského rùstu). Zvýšení výdajù podle MMF mùže zpo-
chybnit kredibilitu støednìdobého fiskálního rámce.
Vzestup výdajù také sníží prostor pro budoucí udrži-
telnou reformu daní, smìøující ke snížení daòového

bøemene. To není šťastné øešení za situace vysychají-
cích privatizaèních pøíjmù, velkého objemu riziko-
vých garancí a zvyšujícího se tlaku stárnutí populace.
Rizikem pro fiskální øízení jsou vedle revize výdajo-
vých stropù velké pøevody nespotøebovaných pláno-
vaných rozpoètových výdajù do rezervních fondù
(roce 2004 a 2005 celkem v rozsahu zhruba 2,5 %
HDP). Pøesuny výdajù zhoršují podmínky pro kvalitu
fiskálních projekcí a nesou v sobì riziko netranspa-
rentní fiskální politiky a zhoršení fiskální disciplíny,
které by se mohlo odrazit ve zvýšení inflaèních tlakù
a následné nutnosti pøitvrzení monetární politiky
a rùstu úrokových sazeb. Souèasný vývoj je tak ve
znamení èásteèného faktického pøesunu odpovìd-
nosti za fiskální kontrolu na výdajová ministerstva
a oslabení pozice Ministerstva financí. Na druhé stra-
nì tìmto pravidlùm nelze upøít snahu o vyšší motiva-
ci rozpoètových kapitol k úsporám, protože k eskala-
cím výdajù docházelo tradiènì koncem roku pod vi-
dinou ztráty nespotøebovaných zdrojù. MMF dopo-
ruèuje zlepšit rozpoètové procedury prostøednictvím
výdajových auditù a programového rozpoètování.
Vláda by v zásadì nemìla porušovat své výdajové li-
mity. MMF také pøipomíná nutnost zvyšování statu-
tárního vìku odchodu do dùchodu a vytváøení rezer-
vy na budoucí penze.

Box č. 2 »

• jasné vymezení vládního sektoru a jeho odlišení od zbytku
ekonomiky, zřetelné právní a administrativní vymezení
jeho úkolů a způsobu realizace těchto úkolů

• poskytování úplných informací o hospodaření vlády za mi-
nulost, současnost a projektovanou budoucnost

• příprava rozpočtu, jeho plnění a poskytování informací
o těchto skutečnostech musejí být otevřené, materiály tý-
kající se rozpočtu by měly specifikovat vládní priority,
makroekonomický rámec a fiskální rizika a tím usnadnit

analýzu hospodaření vládního sektoru a posílit zodpověd-
nost za toto hospodaření

• zárukou dosažení úplnosti informací a transparentnosti je
postupování informací veřejnosti a nezávislé kontrole –
návod, jak splnit tyto požadavky, je obsažen v doprovod-
ném manuálu

Česká republika tyto požadavky v podstatě splňuje. Po-
drobně jsou popsány v širším materiálu MMF.

Pramen: MMF, Code of Good Practices on Fiscal Transparency, 2001.

10 Upravená data na bázi peněžních toků v hotovostním principu bez privatizačních příjmů, finančních operací a dotací transformačním institu-
cím.

10 Upravená data na bázi peněžních toků v hotovostním principu bez privatizačních příjmů, finančních operací a dotací transformačním institu-
cím.
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Také letošní Hospodáøský pøehled ÈR11 z dílny
OECD se vyslovuje pochvalnì ke zlepšené rùstové
dynamice ÈR, dobrému tempu dohánìní hospodáø-
ské výkonnosti vyspìlejších zemí v regionu, nízké in-
flaci a nízkým úrokovým sazbám a dobøe vypracova-
ným politikám, pøipravujícím zemi na vstup do euro-
zóny. Souèasný fiskální výsledek hodnotí jako dobrý,
ale reflektující doèasné faktory: pøekvapivý vývoj da-
òových pøíjmù a odložené výdaje – nikoli udržitelnou
reformu na stranì výdajù. Rozsáhlá reforma veøej-
ných výdajù bude nezbytná, aby bylo zajištìno kofi-
nancování výdajù z fondù EU a aby bylo možné èelit
výzvám stárnutí obyvatelstva. Podle OECD je zaráže-
jící, že pøes zlepšené fiskální výsledky nedochází
k trendu snižování výdajù ve vztahu k HDP (velikost

vládního sektoru mìøená výdaji vládního sektoru do-
sahovala v roce 2004 zhruba 45 % HDP). Není dobré,
že rozpoèet na rok 2006 uvolnil pøijaté výdajové limi-
ty12, i když nezpochybnil fiskální cíl na tento rok. Vlá-
da vzešlá z èervnových voleb bude muset pokraèovat
v reformních opatøeních také v oblasti zlepšení trhu
práce a podnikatelského prostøedí. Je tøeba zvýšit
efektivitu výdajù místní vlády, pøedevším tìch nej-
menších jednotek13. Pro financování státních univer-
sit se doporuèuje zavedení plateb ze strany studentù
spolu s rozšíøením pùjèek pro studenty.

4. Èeská republika ve fiskálním rámci EU

Základním kamenem fiskální architektury EU, v níž
se nyní ÈR pohybuje stejnì jako další èlenské státy

Unie, je Pakt stability a rùstu. Ten vede vlády èlen-
ských zemí EU ke støízlivé fiskální politice, vyluèuje
její procykliènost a podporuje støednìdobou a dlou-
hodobou orientaci rozhodování. Smìøuje k vìtší pro-
vázanosti rozpoètových strategií s dalšími strategic-
kými dokumenty, ke kontinuitì dokumentù pøija-
tých následnými vládami, k vìtší odpovìdnosti vlád
pøed volièi a ke konsensuálnímu názoru.

Pakt stability a rùstu byl pøijatý Evropskou radou
v èervnu 1997 pro zabezpeèení fiskální disciplíny
zemí mìnové unie, které mají jednotnou mìnovou
a kursovou politiku. Pøed vznikem eurozóny došlo ke
zpevnìní fiskální disciplíny, poté zaèala být narušo-
vána: od roku 2002 muselo být 6 z 12 èlenù eurozóny
podrobeno postupu pøi nadmìrném deficitu. Preg-

nantnì se k situaci vyjádøil Jean Pisani-Ferry, øeditel
bruselského výzkumného ústavu Bruegel na zasedá-
ní Výboru pro hospodáøské a mìnové vztahy Evrop-
ského parlamentu v únoru 2006: „Po zavedení eura se

v eurozónì zpomalily reformy. Jsme v reformní pasti.

Máme spoleènou mìnovou politiku, ale ne spoleènou

fiskální politiku. Nemùžeme být spokojeni s kvalitou

fiskální politiky. Je pøedevším nutné odstranit její pro-

cyklickou deformaci. Souèasný nízký hospodáøský

rùst eurozóny je odrazem nízké ekonomické výkon-

nosti nejvìtších èlenských státù – Nìmecka, Francie

a Itálie, které nerealizovaly reformy.“

Základním kamenem fiskální architektury EU, v níž se nyní ČR pohybuje stejně
jako další členské státy Unie, je Pakt stability a růstu. Ten vede vlády členských
zemí EU ke střízlivé fiskální politice, vylučuje její procykličnost a podporuje
střednědobou a dlouhodobou orientaci rozhodování.

�

11 Duben 2006.
12 Ve střednědobém výdajovém rámci na roky 2004–2006.
13 Sektor vládních institucí v České republice se dělí na ústřední vládní instituce, fondy sociálního zabezpečení a územní samosprávné celky,

které zahrnují 14 krajů a přibližně 6 300 obecních úřadů. Závěr OECD říká, že tak vysoký počet obecních úřadů neumožňuje využívání úspor
z rozsahu.

11 Duben 2006.
12 Ve střednědobém výdajovém rámci na roky 2004–2006.
13 Sektor vládních institucí v České republice se dělí na ústřední vládní instituce, fondy sociálního zabezpečení a územní samosprávné celky,

které zahrnují 14 krajů a přibližně 6 300 obecních úřadů. Závěr OECD říká, že tak vysoký počet obecních úřadů neumožňuje využívání úspor
z rozsahu.
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5. Procedura pøi nadmìrném deficitu proti ÈR

Vzhledem k nepøíznivému stavu (a vývoji) ukazatele
podílu deficitu veøejných rozpoètù na HDP14 v ÈR za-
hájila Evropská komise (v souladu se Smlouvou o ES
a zavedenou praxí) ihned po vstupu do EU v roce
2004 proti Èeské republice postup pøi nadmìrném
schodku, v jehož rámci se ÈR zavázala ke snížení
schodku veøejných rozpoètù pod 3 % HDP do roku
2008. Cesta i délka fiskální konsolidace navržená Ra-
dou byla pøevzata z Konvergenèního programu ÈR
z kvìtna 2004. Podle této strategie by se mìl „schodek

sektoru vládních institucí pozvolným a udržitelným

zpùsobem snižovat tak, aby v roce 2008 splnil dùvìry-

hodným a udržitelným zpùsobem maastrichtské refe-

renèní kritérium a aby bylo možné v období let

2009–2010 vstoupit do eurozóny“.
Tehdy Rada doporuèila Èeské republice:

• ukonèit co nejrychleji souèasnou situaci nadmìr-
ného schodku;

• uèinit kroky ve støednìdobém horizontu pro sní-
žení schodku pod 3 % HDP do roku 2008 vìro-
hodným a udržitelným zpùsobem;

• implementovat dùslednì opatøení zahrnutá
do Konvergenèního programu z kvìtna 2004, ob-
zvláštì snížení mzdových nákladù ve státní sprá-
vì a snížení výdajù jednotlivých ministerstev.
Dále Rada Èeskou republiku vyzvala, aby:

• použila pøíjmy vyšší než rozpoètované na snižo-
vání deficitu;

• zavedla rozpoètové cílení založené na støednìdo-
bých výdajových stropech a vytvoøila úèinná pra-
vidla pro snižování rizika zvyšující se zadluže-
nosti regionù a místních samospráv;

• zahájila reformu penzijních a zdravotnických
systémù pro zlepšení dlouhodobé udržitelnosti
veøejných financí;

• minimalizovala negativní rozpoètový dopad ope-
rací Èeské konsolidaèní agentury.

Revize Paktu stability a růstu – posílení jeho ekonomické podstaty

Box č. 3 »

Novela prvního nařízení, které upravuje tzv. preventiv-
ní část Paktu, se týká jednak nového pojetí střednědobého
cíle veřejných financí (tedy hodnoty strukturálního salda ve-
řejných rozpočtů, k níž by se mělo ve středním období směřo-
vat). Tato hodnota je pro jednotlivou zemi nastavena indivi-
duálně v závislosti na dlouhodobé udržitelnosti jejích veřej-
ných financí (dosud byl definován pro všechny země jako vy-
rovnaný nebo přebytkový rozpočet) a bude pravidelně (každé
čtyři roky), výjimečně i nepravidelně (po provedení významné
strukturální reformy) revidována. Konkrétní hodnoty středně-
dobých fiskálních cílů jsou závazně vyměřeny Stanoviskem
Rady ke konvergenčnímu/stabilizačnímu programu. V tomto
ohledu revize Paktu stability a růstu vyšla vstříc české fiskální
politice: státům s dynamickým růstem a nízkým zadlužením
(jako ČR) se povoluje výše strukturálního schodku do 1 %
HDP. Pro ČR byla tato hodnota strukturálního deficitu (1 %

HDP) specifikována v Konvergenčním programu ČR z listopa-
du 2005 (a odsouhlasena Radou v lednu 2006) a tohoto cíle
by měla ČR dosáhnout do roku 2012.

Novela druhého nařízení, jež upravuje tzv. sankční
část Paktu, se týká hlavně následujících oblastí:
• úprava definice ,

který může být důvodem pro nezahájení procedury nad-
měrného deficitu (dosud byl

definován jako meziroční pokles HDP o nejméně 2
%, nově jako záporný růst HDP, s individuálním přístu-
pem);

• úprava významu , jež musí
Komise a Rada zohlednit při posouzení, zda došlo k výsky-
tu nadměrného deficitu;

• prodloužení lhůt pro jednání Komise a Rady a pro přijetí
opatření uložených členskému státu.

14 Podle výsledku fiskální notifikace ČR na jaře 2004.14 Podle výsledku fiskální notifikace ČR na jaře 2004.
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Tabulka č. 1 »

5,3 4,7 3,8 3,3

2,9 2,6 - -

2,8 3,1 3,3 3,5

4,4 4,8 4,4 4,2

Pramen: Konvergenční program ČR z května 2004, Konvergenční program ČR z listopadu 2005, fiskální notifikace Eurostatu z dubna 2006.

Podzimní Konvergenèní program ÈR z roku
2004, stejnì jako následující dokument z podzimu
2005 potvrdily strategii fiskální konsolidace stanove-
nou v Konvergenèním programu ÈR z kvìtna 2004.
Vláda reagovala i na další výzvy Rady: podle noveli-
zovaných rozpoètových pravidel nelze použít vyš-
ších než plánovaných a jednorázových pøíjmù na do-
dateèné výdaje. Výdajové stropy lze pøekroèit jen za
pøedem daných, taxativnì vyjmenovaných okolností.
Podle novelizovaných rozpoètových pravidel bylo
také zavedeno fiskální cílení založené na støednìdo-
bých výdajových stropech a tìmito pravidly se již øí-
dila pøíprava státního rozpoètu na rok 2005 a pøíprava
støednìdobých výdajových rámcù na roky 2006
a 2007. Vláda se zavázala pøipravit reformu penzij-
ních a zdravotnických systémù. Do konce roku 2007
by mìlo dojít ke zrušení Èeské konsolidaèní agentu-
ry. Pøevody nekvalitních aktiv pøesahující èástku
1 mld. Kè, které se uskuteèní do zrušení ÈKA, jsou

podmínìny souhlasem Poslanecké snìmovny Parla-
mentu ÈR.

Z prùbìžných diskusí s experty EU lze uèinit ná-
sledující závìry: i) na rozdíl od øady zemí jsou Kon-
vergenèní programy ÈR odevzdávány v daném termí-
nu, a to nejen v èeštinì, ale i v angliètinì, nestalo se,
aby byly vráceny k pøepracování (jako se to stalo le-
tos napø. Maïarsku); ii) po formální stránce Konver-
genèní programy ÈR odpovídají požadavkùm EU,
kvalita zpracování i dat se zlepšuje; iii) dokumenty
jsou transparentní, ale nepøíliš ambiciózní, pøevládá
obezøetné pojetí fiskální projekce, jsou postaveny na
reálných makroekonomických pøedpokladech, rizika
jsou vyvážená; iv) vláda dodržuje fiskální strategii,
fiskální deficity jsou nižší než projektované, což je
sice dobrá zpráva pro hospodaøení vlády, ale zároveò
to svìdèí o menším naplnìní pøesnosti projekce.

Vláda ÈR se snaží o ozdravení fiskální politiky
v souladu s doporuèeními mezinárodních institucí a

Box č. 4 »

Česká republika by měla:
• posílit své fiskální úsilí ve světle lepšího rozpočtového vý-

sledku v roce 2005 a silného hospodářského růstu a výhle-
du a také s ohledem na malou bezpečnostní mezeru, kte-
rou má ČR při stanovení rozpočtového cíle na rok 2008 (tj.
termínu pro odstranění nadměrného deficitu), a pro rych-
lejší dosažení střednědobého rozpočtového cíle;

• zlepšit kvalitu rozpočtového plánování, zvláště ve vztahu
k převodům nespotřebovaných výdajů a pro posílení střed-
nědobých výdajových stropů;

• zlepšit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí, hlavně
zrychlením penzijní reformy a přijetím reformy zdravotnic-
kého systému.

Pramen: Stanovisko Rady Ecofin ze dne 24. ledna 2006. �
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� o pøizpùsobení strukturálních politik Lisabonské
strategii EU. Doporuèení tìchto institucí pojímá jako
své priority a postupuje v jejich implementaci. ÈR ne-
patøí v hodnocení své hospodáøské politiky mezi
špièku nejlépe hodnocených, kde stojí skandinávské
zemì, ale ani mezi opozdilce (Maïarsko, Polsko,
Øecko). Meziroèní zlepšování deficitu veøejných roz-
poètù (øeèí EU tzv. fiskální úsilí) je považováno i na-
dále za pøimìøené, pokud probíhá tempem 0,5 pro-
centního bodu roènì. K lepším fiskálním výsledkùm
pøispìlo zrychlení rùstu, pøínosy již realizovaných

strukturálních reforem i novela rozpoètových pravi-
del, umožòující pøevod nevyèerpaných výdajových
alokací do rezervních fondù.

Jak konstatuje dokument Strategie hospodáøské-
ho rùstu ÈR na období 2005-2013, „veøejné finance

pøedstavují v souèasnosti hlavní potenciální zdroj ne-

stability s deficity, pøesahujícími maastrichtské krité-

rium pro pøistoupení k eurozónì. Deficit má struktu-

rální charakter a bez zásadní reformy lze tìžko oèeká-

vat, že by mohl být podstatnì snížen. Vyøešení otázky

deficitù je podmínkou pro vstup do eurozóny, o kte-

Tabulka č. 2 »

103,2 98,5 94,7 93,3

28,8 30,0 30,6 30,5

46,8 44,4 42,6 35,8

5,5 6,0 5,4 4,8

41,3 44,3 44,3 41,1

58,2 62,4 64,4 66,8

32,1 31,1 29,4 27,6

105,5 104,2 103,8 106,4

65,2 69,7 71,7 70,3

22,3 21,2 19,5 18,7

13,5 14,4 14,6 11,9

6,5 6,3 6,6 6,2

55,0 56,7 57,1 58,4

61,2 71,3 76,2 74,7

60,3 63,8 65,5 67,7

50,5 51,9 52,6 52,9

39,8 43,9 41,9 42,5

55,5 57,0 58,7 63,9

66,0 64,4 63,6 62,9

110,7 107,8 108,5 107,5

43,3 42,7 41,6 34,5

29,7 29,1 29,5 29,1

52,5 48,9 46,4 43,2

52,0 51,8 50,5 50,3

37,6 39,0 40,8 42,8

60,5 62,0 62,4 63,4

Pramen: Eurostat: Euro-Indicators, duben 2006.
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rém se uvažuje na rok 2010. Pokraèující deficity na

souèasné, nebo vyšší úrovni a rostoucí vládní dluh by

mohly dovést centrální banku ke zvýšení úrokových

sazeb s následným nepøíznivým dopadem na spotøe-

bu a investice. Je tøeba zvláštì odstartovat penzijní re-

formu.“ Vláda ÈR chápe fiskální konsolidaci a struk-

turální reformy jako základ pro udržení a zvyšování
konkurenceschopnosti ekonomiky v dobì rychlého
technologického vývoje, zrychlené globalizace a tla-
ku stárnutí obyvatelstva, které ÈR zasáhne zvlášť sil-
nì.

Tabulka č. 3 »

0,0 0,1 0,0 0,1

-6,8 -6,6 -2,9 -2,6

1,2 1,0 2,7 4,9

1,0 2,4 1,5 1,6

4,1 2,5 2,3 2,6

-3,2 -4,2 -3,7 -2,9

-0,4 0,2 1,5 1,0

-2,9 -3,4 -3,4 -4,1

-4,5 -6,3 -4,1 -2,4

-1,4 -1,2 -1,5 -0,5

-2,3 -1,2 -0,9 0,2

2,0 0,2 -1,1 -1,9

-8,4 -6,4 -5,4 -6,1

-5,6 -10,2 -5,1 -3,3

-3,7 -4,0 -3,7 -3,3

-2,0 -3,1 -1,9 -0,3

-3,2 -4,7 -3,9 -2,5

-2,9 -2,9 -3,2 -6,0

-0,5 -1,5 -1,1 -1,5

-4,9 -5,8 -6,9 -4,5

-7,7 -3,7 -3,0 -2,9

-2,7 -2,8 -2,3 -1,8

-0,3 -0,0 -0,1 1,1

-0,2 0,1 1,8 2,9

-1,6 -3,3 -3,3 -3,6

-2,3 -3,0 -2,6 -2,3

Pramen: Eurostat: Euro-Indicators, duben 2006.
�
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ABSTRACT

The paper is focused on the economic and fiscal policy challenges as viewed by the International Organisations

and executed by the Czech authorities. The economic decision making develops under the umbrella of the macro-

economic and fiscal framework of the EU. The good news for all taxpayers is that all procedures and processes

have already been integrated in the European structures and the room for rent-seeking has diminished, however,

on the other hand, the burden of Brussels bureaucracy has increased. The economic problems persist especially in

the long-term sustainability of public finance endangered by ageing of population. There are no marvellous solu-

tions and the willingness to structural reforms is not as large as in starting democracies.
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JEL KLASIFIKACE

H60, H61, H62, H63 �



Odborné stati {7/7}

99Scientia et Societas » 2/06

� Dr. Jana Sereghyová, DrSc. » externí spolupracovnice Institutu integrace České republiky do evropské a světové
ekonomiky VŠE v Praze1

*
Inflace byla vždy velice citlivá vùèi meritorním pro-
mìnám hladiny svìtových cen primárních zdrojù
energie. To je též dùvodem, proè prognostici, stojící
dnes pøed úkolem pøedložit vìrohodné predikce in-
flaèních tendencí, které se budou prosazovat v jed-
notlivých zemích, porovnávají charakteristiky dvou
pøedchozích ropných šokù s tìmi, jimiž se vyznaèuje
tøetí ropný šok v souèasné dobì, proè se pokoušejí
vyjasnit okolnosti, které by mohly vést k zachování
zvýšených nákladù energetických zdrojù i dopady,
které by to mohlo mít na tempa ekonomického rùstu
jednotlivých zemí, proè zkoumají též nedávné posu-
ny v jejich energetické politice, byť ty se prozatím rý-
sují jen v prvých náznacích. Snaha obeznámit naši
akademickou obec s výsledky analýz tìchto problé-
mových okruhù vedla k sepsání této statì.

1. Inflace bìhem tøí ropných šokù

Shodným znakem tøí ropných šokù, které prodìlala
svìtová ekonomika v prùbìhu pøedchozích pìtatøice-
ti let, je náhlý dramatický nárùst svìtové ceny ropy
i ropných produktù, jenž mìl vzápìtí za následek ob-
dobné zvýšení cen ostatních zdrojù primární energie.
V prùbìhu šestnácti mìsícù po vzniku prvého ropné-
ho šoku (v øíjnu 1973) se zvýšila cena ropy na 3,5 ná-
sobek výchozí úrovnì, v prùbìhu 20 mìsícù po vzni-
ku druhého ropného šoku (v lednu 1979) se zvýšila
na 2,7 násobek. Bìhem prvých dvaceti mìsícù po
vzniku tøetího ropného šoku (v prosinci roku 2003)

se svìtová cena ropy zvýšila stejnou mìrou jako
v prùbìhu prvého ropného šoku, avšak v druhé polo-
vinì roku 2005 již pøevýšila kulminaèní bod, jenž do-
sáhla bìhem pøedchozích dvou ropných šokù (viz
graf è. 1).

Nezávisle na této zvýšené amplitudì nemìl sou-
èasný ropný šok dosud na zesílení inflaèních tenden-
cí v hospodáøsky vyspìlých státech odkázaných na
masivní dovozy ropy a ropných produktù zdaleka tak
silný vliv jako dva pøedchozí ropné šoky. Zatímco
prvý z nich vedl ke vzedmutí míry inflace v tìchto stá-
tech v prùmìru témìø na 16 % a druhý ropný šok na
více než 13 %, udržela se v nich míra inflace2 bìhem
tøetího ropného šoku dosud v prùmìru na úrovni
2,2 % (a pouze ve výjimeèných pøípadech pøevyšova-
la 3 %3).

Ve státech EU-15 se tzv. „jádrová inflace“ (do kte-
ré není promítnut vliv rùstu ceny energie) v prùbìhu
let 2004–2005 dokonce snížila, z prùmìru 2,0 % na
prùmìr 1,5 %. V rámci „koše“ položek, na jehož zá-
kladì bývá vypoèten index inflace spotøebitelských
cen, se zde však výraznì zvýšila relativní váha výdajù
za energie. To však nevedlo k dramatickému zvýšení
tohoto indexu, neboť domácnosti redukovaly své os-
tatní (neenergetické) výdaje ve snaze udržet rodinné
rozpoèty v blízkosti pùvodní úrovnì. Dùležitou roli
pøitom sehrála i aktuální situace na zdejším trhu prá-
ce, tj. vysoká míra nezamìstnanosti i hrozba ztráty
zamìstnání, která bránila zamìstnancùm, aby dùraz-
nìji požadovali takové zvýšení svých mezd a platù, �

1 Článek byl zpracován v rámci grantového projektu Grantové agentury ČR č. 402/06/1049.
2 Propočtena na bázi HICP, tj. harmonizovaného indexu spotřebitelských cen.
3 To platí hlavně o vývoji inflace v USA, která se pod vlivem škod na rafinačních kapacitách vyvolaných hurikánem Katrina a následnými turbu-

lencemi na domácím trhu ropných produktů „vyhoupla“ v září 2005 až na 4,7 %. Jakmile se však projevilo, že zásobení ropnými produkty
zde není ohroženo, uvedené turbulence ustaly a míra inflace v celoročním průměru klesla zhruba na 3 %.

1 Článek byl zpracován v rámci grantového projektu Grantové agentury ČR č. 402/06/1049.
2 Propočtena na bázi HICP, tj. harmonizovaného indexu spotřebitelských cen.
3 To platí hlavně o vývoji inflace v USA, která se pod vlivem škod na rafinačních kapacitách vyvolaných hurikánem Katrina a následnými turbu-

lencemi na domácím trhu ropných produktů „vyhoupla“ v září 2005 až na 4,7 %. Jakmile se však projevilo, že zásobení ropnými produkty
zde není ohroženo, uvedené turbulence ustaly a míra inflace v celoročním průměru klesla zhruba na 3 %.
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které by odpovídalo zdražení energie. To zabránilo
tentokráte vzniku cenovì-mzdové spirály, zatímco ta
silnì napomáhala posílení inflaèních tlakù bìhem
dvou pøedchozích ropných šokù. Od té doby do-
šlo též k výraznému snížení energetické nároènosti
mnohých prùmyslových výrob, což umírnilo vliv ná-
sobného zdražení energetických zdrojù na rùst tzv.
„producentských cen“.4

Inflaèní tlaky jsou tudíž v souèasné dobì podstat-
nì slabší než bìhem pøedchozích dvou ropných
šokù. K jejich zdárnému zvládnutí pøispìla kromì
toho i skuteènost, že centrální banky hospodáøsky
vyspìlých (evropských i zámoøských) státù pøešly
v prùbìhu pøedchozích dvou desetiletí na uplatòová-
ní vysoce úèinných metod „inflaèního cílování“ a že
vìtšina tìchto státù využívá nadále též ostatní nástro-
je své monetární politiky k podvázání hrozících in-
flaèních tlakù. Je zøejmé, že dùmyslné využití tìchto
nástrojù významnou mìrou napomáhalo v tìchto
státech k udržení pøekvapivì nízké míry inflace bì-
hem dosavadního prùbìhu tøetího ropného šoku.
Stìžejní dùvod pro markantní rozdíly v dopadech,
které každý z tìchto ropných šokù mìl na jejich eko-
nomiky, však spoèívá v rozdílech v tržní situaci, která
se vyvinula v jejich prùbìhu.

2. Rozdíly v tržní situaci navozené ropnými
šoky

Objasnìní specifik tržní situace vyvinuvší se bìhem
tøí ropných šokù vyžaduje identifikaci alespoò tìch
nejdùležitìjších pøíèin jejich vzniku. Pøipomeòme si
proto hned úvodem, že první ropný šok byl nastarto-
ván tím, že zemì OPEC (v té dobì nejvýznamnìjší
svìtoví exportéøi ropy) pøistoupily k radikálnímu krá-
cení svých dodávek smìrovaných do hospodáøsky
vyspìlých státù, které bìhem tzv. „jomkipurové vál-
ky“ sympatizovaly s Izraelem. Kvóty „pøidìlené“ kaž-
dému z tìchto státù stály hluboko pod úrovní jejich
bìžných dovozních potøeb, takže v pøípadì, nepo-
daøilo-li se jim získat ropu z jiných zdrojù (což bylo
v daných krátkých lhùtách témìø nemožné)5, vznikl
na jejich vnitøním trhu akutní nedostatek ropy a rop-
ných produktù. To vedlo nejen k dramatickému zvý-
šení jejich cen (viz graf è. 3), nýbrž si to vynutilo též
rozsáhlé odstávky v prùmyslu tìchto státù. Vedlo to
ke ztrátì èásti jejich odbytových možností i ke vzniku
nemalých škod v ostatních oblastech jejich ekono-
mik.

Druhý ropný šok se vyvinul návaznì na „Chome-
yniho revoluci“ v Íránu. Byl projevem obav, že tato

Tabulka č. 1 »

2,0 2,0 1,8 2,0 2,2 2,1

2,1 2,1 2,1 2,1 1,2 1,5

2,3 2,7 3,4 3,3 2,4 2,4

-0,3 -0,6 -0,2 1,3 1,3 1,6

1,5 1,5 2,3 3,5 2,9 3,6

0,9 0,1 0,8 3,0 3,0 2,7

2,1 2,1 1,7 1,9 0,4 0,5

1,0 1,7 1,4 0,6 0,8 1,1

3,5 2,2 2,7 2,9 3,0 3,8

Pramen: č. 10 (str. 131)

4 Podrobněji viz pramen č. 6, str. 5.
5 To se dařilo v této vypjaté situaci jen málokteré zemi tím spíše, že nebyly oprávněny „přenechávat“ si vzájemně část jim přidělených kvót.

Pouze USA se podařilo umírnit důsledky tím navozeného nedostatku ropy přechodným rozšířením její domácí těžby.

4 Podrobněji viz pramen č. 6, str. 5.
5 To se dařilo v této vypjaté situaci jen málokteré zemi tím spíše, že nebyly oprávněny „přenechávat“ si vzájemně část jim přidělených kvót.

Pouze USA se podařilo umírnit důsledky tím navozeného nedostatku ropy přechodným rozšířením její domácí těžby.
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zmìna politické situace na Blízkém východì nanovo
omezí dovozní možnosti ropy v hospodáøsky vyspì-
lých státech. K tomu následnì vskutku došlo – byť ni-
koli tak adresným zpùsobem jako bìhem prvního
ropného šoku. Byla to hlavnì specifická kartelová po-
litika zemí OPEC, podvazující tehdy rùst tìžby a ex-
portu ropy svých èlenù s cílem docílit na svìtovém
trhu zaostávání rùstu nabídky ropy za rùstem po-
ptávky po ní, která vyvolala napìtí v mezinárodním
obchodì ropou. Vzniklo tak riziko obnovení její ne-
dostatkovosti, jakož i výskytu nesnází pøi pokrytí do-
vozních potøeb ropy v øadì státù. I druhý ropný šok
tak zanášel prvky nejistoty do zásobení jejich ekono-
mik ropou.

Jak bìhem prvého, tak i bìhem druhého ropného
šoku pùsobila uvedená specifika tržní situace nejen
na rùst cenové hladiny ropy (a ropných produktù)
a návaznì i na výše zmínìné vzedmutí inflaèních ten-
dencí v ekonomikách státù dovážejících ropu, nýbrž
mìla v tìchto státech i øadu závažných odložených
úèinkù. K nim náleží napø. hluboká recese, která na-
stala ve vìtšinì tìchto státù nìkolik mìsícù po dovr-
šení prvního ropného šoku, jakož i vleklá stagnace je-
jich prùmyslové výroby, která se zde rozvinula nìko-
lik mìsícù po doznìní druhého ropného šoku. Nále-
ží k nim i zmìny v energetické politice provedené
v tìchto státech v pøedchozích dvou desetiletích.

Tøetí ropný šok, jenž se rozvinul v roce 2003,
v dobì, kdy vìtšina odborníkù byla pøesvìdèena, že

ropné šoky jsou vìcí dávné minulosti, je považován
hlavnì za reakci trhu na válku v Iráku, na tehdejší ne-
pokoje ve Venezuele i na zhoršení geopolitické situa-
ce v øadì ropu tìžících afrických zemí. Nìkteøí odbor-
níci jej pøipisují též dramatickému zbytnìní èínské
dovozní poptávky po ropì, resp. znaènému napìtí,
které v dùsledku toho vzniklo na tomto komoditním
trhu.

Z hlediska pøedmìtu této komparativní analýzy
je dùležitá pøedevším skuteènost, že v prùbìhu tøetí-
ho ropného šoku se zatím daøilo témìø všem státùm
svìta zabezpeèit bez problémù plné pokrytí své (kou-
pìschopné) poptávky po ropì a ropných produk-
tech èi po zemním plynu. Daøilo se jim to nezávisle
na tom, že spotøeba tìchto zdrojù energie narùstala
v pøedchozích tøech letech zvýšenými tempy.

V hospodáøsky vyspìlých státech se kromì toho
prùbìžnì udržují rozsáhlé komerèní6 zásoby tìchto
energetických surovin. Zásoby ropy zde pøevyšova-
ly i v nejvypjatìjších obdobích souèasného ropného
šoku 50 dnù její zdejší spotøeby, takže nebylo tøeba
se obávat, že nebude možné saturovat pøechodné
zvýšení poptávky po ropì ani v pøípadì, kdyby zna-
telnì vyboèovala z dosavadních trendù (viz tabulka
è. 2). Nejvýznamnìjší znak dvou pøedchozích rop-
ných šokù – tj. hrozící èi reálný nedostatek ropy, rop-
ných produktù a zemního plynu – zde tudíž prozatím
absentuje. Je tomu tak pøedevším proto, že násobné
zvýšení ceny ropy, ke kterému došlo bìhem pøedcho-

Tabulka č. 2 »

2,6 3,1 4,5 4,6 5,7 8,1

1,8 2,1 3,0 5,4 6,5 9,1

2,1 2,5 3,6 4,5 5,4 7,0

1,7 2,0 2,8 4,9 5,8 7,1

Pramen: č. 1 (str. 25)

�

6 Jde o zásoby nacházející se ve vlastnictví hospodářských organizací (výrobců, distributorů či spotřebitelů těchto energetických surovin). Se
započtením rozsáhlých strategických zásob těchto států by byly tyto rezervy podstatně vyšší.

6 Jde o zásoby nacházející se ve vlastnictví hospodářských organizací (výrobců, distributorů či spotřebitelů těchto energetických surovin). Se
započtením rozsáhlých strategických zásob těchto států by byly tyto rezervy podstatně vyšší.



{7
/7

}
Odborné stati

102 Scientia et Societas » 2/06

� zích dvou ropných šokù, se stalo podnìtem pro rozší-
øení její tìžby jak na pùvodních, tak na nových nale-
zištích i pro vynaložení ohromných èástek na vybu-
dování jaderných elektráren, jakož i na rozvoj výroby
jiných „alternativních“ zdrojù energie. Nabídka sou-
hrnu primárních zdrojù energií se tudíž v prùbìhu
pøedchozích dvaceti let též znásobila.7 Rovnìž do-
chází k tomu, že zemì OPEC již nebrzdí rùst své tìž-
by a vývozu ropy, nýbrž se snaží naopak svou nabíd-
ku v možné míøe navyšovat. Pokoušejí se tak tlumit
rùst svìtové ceny ropy, neboť se obávají, že její za-
chování na souèasné, silnì zvýšené úrovni by vedlo
k dalšímu nárùstu podílu alternativních zdrojù ener-
gie na saturování energetické spotøeby státù a regio-
nù (což by vedlo s jistým èasovým odstupem ke
zúžení odbytišť zemí OPEC).

To vše nasvìdèuje tomu, že ani v krátkodobém,
ani ve støednìdobém horizontu se patrnì nebudou
opakovat nesnáze se zásobováním jednotlivých eko-
nomik ropou a ropnými produkty. Z toho vyvozovala
vìtšina prognostikù, že souèasný ropný šok bude mít

na ekonomiky jednotlivých státù podstatnì mírnìj-
ší dopady než dva pøedchozí ropné šoky, neboť se
budou muset vypoøádat pouze s dùsledky zdražení
zdrojù energie, nikoli však s výše popsanými „vedlej-
šími“ úèinky jejich úzkoprofilovosti.

3. Dopady souèasné „cenové exploze“
v mezinárodním obchodì palivy na vybrané
zemì

Nedávno završené analýzy však prokázaly8, že sou-
èasné zdražení ropy samo o sobì representuje pro
ekonomiky odkázané na její opakovaný dovoz pøece
jen znaènou dodateènou zátìž. Tuto zátìž umocòuje
skuteènost, že „cenová exploze“ v mezinárodním ob-
chodì ropou se neprodlenì pøenesla i do mezinárod-
ního obchodu dalšími zdroji energie, takže dnes se
týká již všech složek jejich energetické bilance, a to
nejen tìch, které pocházejí z dovozu, nýbrž i tìch,
které produkují „doma“. Pøedstavu o rozsahu této zá-
tìže nám poskytne graf è. 1, jenž svìdèí o tom, že ná-
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Graf č. 1 »

* fosilní energetické zdroje plus jaderná a vodní energie

Pramen: č. 1 (str. 25)

7 Expertní odhady svědčí o tom, že světová produkce ropy se pohybuje v současné době okolo 162.1015 BTU (britských termálních jednotek),
produkce zemního plynu okolo 100.1015 BTU, obdobně jako produkce tuhých minerálních paliv. Objem světové produkce souhrnu energe-
tických zdrojů – včetně elektřiny pocházející z jaderných a vodních elektráren – údajně převyšuje v současné době již 430.1015 BTU.

8 Viz pramen č. 1.

7 Expertní odhady svědčí o tom, že světová produkce ropy se pohybuje v současné době okolo 162.1015 BTU (britských termálních jednotek),
produkce zemního plynu okolo 100.1015 BTU, obdobně jako produkce tuhých minerálních paliv. Objem světové produkce souhrnu energe-
tických zdrojů – včetně elektřiny pocházející z jaderných a vodních elektráren – údajně převyšuje v současné době již 430.1015 BTU.

8 Viz pramen č. 1.
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klady na zabezpeèení souhrnu primárních zdrojù
energie dnes odpovídají již témìø 11 % svìtového
HDP.

Dopady, které má toto násobné zdražení primár-
ních zdrojù energie na ekonomiky jednotlivých státù,
se ovšem pøípad od pøípadu liší. Jsou totiž závislé na
energetické nároènosti tvorby jejich hrubého domá-
cího produktu (resp. na struktuøe jejich výroby) i na
výkonnosti jejich ekonomik. Tím se též vysvìtluje
zjištìní, že násobné zdražení ropy (i dalších energe-
tických zdrojù) mìlo dosud na hospodáøsky nejvy-
spìlejší státy svìta relativnì nejslabší dopady. „Poøi-
zovací náklady“ ropy se dosud pohybují v tìchto stá-
tech okolo 2 % jejich HDP (pouze s výjimkou USA,
kde pøevýšily 3,5 %), zatímco ve vìtšinì novì indus-
trializovaných zemí se dnes pohybují mezi 6 a 8 %
HDP a v øadì rozvojových zemí bývají ještì vyšší.

Nejzøetelnìji se však rýsuje nerovnomìrné rozlo-
žení zátìží èi pøínosù, daných cenovou explozí v me-
zinárodním obchodì energetickými surovinami, do
jednotlivých regionù svìtové ekonomiky v pøehle-
du struktury energetických bilancí jednotlivých zemí
v tabulce è. 3. Je zde patrné, které zemì jsou netto vý-
vozci energetických zdrojù, jimž by souèasné zdraže-
ní energetických surovin mohlo dopomoci ke zvýše-
ným exportním výnosùm, a které zemì jsou netto do-
vozci energie, na které dnes doléhá zdražení energe-
tických zdrojù se zvýšenou rasancí.

Z tabulky è. 3 je patrné, že energetické bilance
hospodáøsky vyspìlých státù vykazují vesmìs roz-
sáhlé schodky. Jsou tedy dovoznì vysoce nároèné,
což svìdèí o zvýšené citlivosti jejich ekonomik vùèi
promìnám svìtových cen energonositelù. Prozatím
však nevedlo násobné zdražení fosilních paliv, k nì-
muž došlo bìhem pøedchozích tøí let, ke vzniku mo-
hutné vlny bankrotù zdejších prùmyslových podni-
kù, tak jak se to stalo bìhem pøedchozích dvou rop-
ných šokù. Øada zdejších korporací sice pøistoupila
k odstávkám v nìkterých svých energeticky vysoce
nároèných provozech (které se v dùsledku tohoto
zdražení staly neefektivními), anebo je pøenesly do
zemí s nižšími „pracovními náklady“, èastìjší výskyt
bankrotù lze zde však pozorovat teprve od poloviny
roku 2005 (hlavnì v letecké a silnièní dopravì, jakož
i mezi malými a støednì velkými podniky provádìjí-
cími energeticky vysoce nároèné aktivity). To svìdèí
o tom, že podnikové sféøe vìtšiny hospodáøsky vy-
spìlých státù se prozatím daøilo pøeklenout dùsledky
tøetího ropného šoku daleko lépe než dùsledky pøed-
chozích dvou ropných šokù.

Totéž platí o novì industrializovaných asijských
(a nìkterých latinskoamerických) zemích, jejichž
prùmyslovým podnikùm se podaøilo v pøedchozích
tøech letech zvýšit své tržní podíly v obchodì energe-
ticky nároènými výrobky nezávisle na nemalé kalku-
laèní zátìži vyvolané násobným zdražením jimi po-
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užívané energie. Obdobnì i nìkterým transformaè-
ním zemím figurujícím mezi netto dovozci energetic-
kých surovin se dosud daøilo navyšovat své vývozy
polotovarù pocházející z energeticky vysoce nároè-
ných výrob, zøejmì díky tomu, že zvýšení svých
energetických nákladù kompenzovaly pomalejším
navyšováním svých mzdových hladin.

Teoretici z toho vyvozují, že v pøípadì, kdyby do-
šlo již zanedlouho k radikálnímu poklesu svìtové
ceny ropy i dalších fosilních zdrojù energie, který
prognostici pùvodnì anticipovali již v polovinì roku
2005, mohlo by nedávné vzedmutí cenových hladin
energetických zdrojù být zaøazeno mezi podružné
episody novodobé historie svìtové ekonomiky. Cena
ropy však prozatím nevykazuje klesající trend, nezá-
visle na tom, že jak dovozci, tak vývozci ropy se již
øadu mìsícù úpornì snaží takovýto trend nastartovat.

Tabulka č. 3 »

155,9
99,1
70,5
14,9
3,9

41,9
30,8
17,8

59,0
30,1
25,8
7,1

75,1
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1,4

70,8
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28,4
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52,3

23,0
13,3
21,9
8,8

91,4

45,5
14,0
8,6

55,6
29,1

-60,0
-20,0
-28,3
-13,5
-18,5
-26,4
-34,4
-34,6

36,0
16,7
3,9

-1,7
-16,3

-1,4
-3,9
-7,3
15,2
20,1

72,2
83,2
71,3
52,4
17,6
61,3
47,2
34,0

256,6
225,5
117,8
80,8
82,1

97,0
72,3
15,7

127,3
169,3

Pramen: č. 1 (str. 26)

10

1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003

15

25

35

45

55

65

USD/barel

Graf č. 3 »

Pramen: č. 4 (str. 6)



{7
/7

}

Odborné stati

105Scientia et Societas » 2/06

Cena ropy oscilovala v prvním ètvrtletí 2006 stále
okolo 70 USD za barel, tzn. nad nejvyšším limitem,
jehož cena ropy kdy dosáhla. Tato situace pøetrvává
nezávisle na tom, že stìžejní pøíèiny, které vedly ke
vzniku tøetího ropného šoku, jsou již na ústupu.

4. Odhad dùsledkù zachování zvýšených cen
energie

Prognostici se sice nevzdávají nadìje, že svìtové
ceny energetických zdrojù pøece jen klesnou na pøija-
telnìjší úroveò, pøesto se pokoušejí vyjasnit, jaké by
byly dùsledky zachování jejich souèasné, radikál-
nì zvýšené cenové hladiny. Pokoušejí se odpovìdìt
hlavnì na otázku, zda by to nevedlo k deceleraci rùs-
tu svìtové ekonomiky. Na základì modelových pro-
poètù9 dospìli k závìru, že zvýšení ceny ropy o 20 %
(oproti úrovni ustálené v roce 2004) by vyvolalo ztrá-
tu svìtového HDP o 0,2–0,3 procentního bodu. Tím
navozená decelerace temp rùstu hospodáøsky vyspì-
lých státù by èinila zhruba 0,3 procentního bodu,
v subsaharských afrických zemích by však pøevyšo-
vala 1 procentní bod. V Èínì a Indii by se pohybovala
tato ztráta mezi 0,4 a 0,5 procentního bodu, v nìkte-
rých zemích jihovýchodní Asie by ztráta tempa eko-
nomického rùstu byla ještì vìtší. Ropu vyvážejícím
zemím by uvedené zvýšení její ceny však dopomohlo
ke zvýšení temp ekonomického rùstu až o 5 procent-
ních bodù, takže tempa rùstu svìtového HDP by ne-
byla tak silnì dotèená.

Tøebaže od vzniku tøetího ropného šoku se zvýši-
la cena ropy i ostatních primárních energií podstatnì
vìtší mìrou než o uvedených hypotetických 20 %,
udržovaly se dùsledky tohoto zdražení zhruba v uve-
dených relativnì skromných mezích. Existuje též
shoda názorù na to, že toto zdražení reprezentovalo
jen jeden z vìtšího poètu faktorù, které zapøíèinily
v roce 2005 zpomalení temp ekonomického rùstu
v mnohých hospodáøsky vyspìlých státech (které je
zde oèekáváno též v roce 2006). Z toho lze vyvozovat,
že i v pøípadì, zachovaly-li by se souèasné zvýšené
ceny energonositelù, vedlo by to pouze k další nepøí-

liš výrazné deceleraci ekonomického rùstu vìtšiny
zemí odkázaných na jejich masivní dovoz a leckde i
k dalšímu navýšení schodkù jejich obchodních bilan-
cí, nikoli však ke vzniku obdobnì hluboké recese, ja-
kou zde vyvolaly dva pøedchozí ropné šoky.

Ani národohospodáøi, ani podnikatelé se však ne-
chtìjí smíøit s takovýmito perspektivami, byť nevyhlí-
žejí pøíliš hrozivì, nýbrž se zabývají stále intenzivnìji
otázkou, zda a jak by se mohli vyhnout dùsledkùm
eventuálního zachování zvýšených cen energií. Na
národohospodáøské úrovni se zvažují pøedevším
možnosti pøechodu na využití efektivnìjších – a po-
tud i ménì nákladných – zdrojù primární energie.
V podnikové sféøe jsou zvažovány hlavnì možnosti
pøechodu na uplatòování energeticky ménì nároè-
ných technologií. Uvážíme-li, že takovéto technolo-
gie již existují, anebo se nacházejí ve finální fázi vý-
voje, jeví se toto øešení jako veskrze schùdné. Prob-
lém spoèívá v tom, že uplatnìní pøevážné vìtšiny
tìchto technologií bývá podmínìno radikální moder-
nizací èi plnou výmìnou dosud uplatòovaného zaøí-
zení. Je to tedy investiènì mimoøádnì nároèné øeše-
ní, jež se vìtšinou vymyká finanèním možnostem
„øadových“ podnikù zastoupených v daném oboru.
Mnohdy je odmítají i multinacionální korporace, ne-
boť jde obvykle o investice se znaènì dlouhodobou
návratností, u nichž nelze pøedvídat, zda (a v jaké
míøe) budou jich výnosy pøevyšovat ztráty, které by
vznikly v dùsledku setrvání na pùvodních, energetic-
ky nároènìjších technologiích. Do tìchto úvah vstu-
puje kromì toho i skuteènost, že investièní boom,
jenž pøetrvával v Severní Americe od roku 2002, byl
v minulém roce zakonèen, a v Evropì se takovýto
boom dosud nerozvinul a jeho rozvoj se zde jeví i
v nadcházejících letech jako málo pravdìpodobný.
To nepovažují zdejší podniky za vhodné podmínky
pro zahájení fundamentální modernizace èi rekon-
strukce jejich komunikaèních i dopravních sítí èi prù-
myslových výrob.

Pøišla na pøetøes i otázka, nebylo-li by možné vy-
øešit celý problém prostì tím, že podnikatelé budou
dùslednì promítat zvýšení svých energetických ná- �

9 Viz pramen č. 10, str. 14.9 Viz pramen č. 10, str. 14.
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� kladù do cen svých výrobkù. Zkušenosti pøedchozíchkladù do cen svých výrobkù. Zkušenosti pøedchozích
tøí let však ukázaly, že k tomu došlo pøevážnì jen
u omezeného okruhu energeticky vysoce nároèných
služeb, jakož i u pohonných hmot a dalších ropných
a petrochemických výrobkù, že však u vìtšiny ostat-
ních výrobkù zpracovatelského prùmyslu se to neda-
øilo. To se ostatnì zraèí i ve velice slabém rùstu ceno-
vé hladiny tìchto výrobkù, jenž pøetrvával nezávisle
na násobném zdražení energie využívané v jejich vý-
robì.

Pøedstava, že podniky by mohly v budoucnu
uspìt lépe pøi pøesouvání svých zvýšených nákladù
na energie na bedra uživatelù svých výrobkù, je dnes
tudíž považována za naprosto nereálnou. Je tomu tak
nejen pro uvedené zkušenosti, nýbrž i proto, že svì-

tová ekonomika se ocitne již zanedlouho v sestupné
fázi hospodáøského cyklu, vyznaèující se zesílením
konkurenèních tlakù, které budou – podstatnì tvrdìji
než v pøedchozích tøech letech – podvazovat rùst cen
prùmyslových výrobkù.

Pøi hledání alternativních „ochranných opatøení“
(pøed eventuálními dùsledky zachování vysokých
cen energie) je nezøídka poukazováno na minulé re-
akce provozovatelù energeticky vysoce nároèných
výrob na „cenovou explozi“ v mezinárodním obcho-
dì energetickými surovinami. Ty spoèívaly jednak
v omezování produkce, èi dokonce v rušení takových
provozù, které se staly v dùsledku zdražení energie
neefektivními,10 jednak v pøenášení energeticky nej-
nároènìjších fází daného výrobního procesu do zemí
s nižší hladinou mezd. Touto cestou se tìmto podni-
kùm totiž nezøídka daøilo kompenzovat zvýšení
svých energetických nákladù úsporami na pracov-
ních nákladech. V hospodáøsky vyspìlých státech se
kromì toho množí poèet pøípadù, kdy producenti fi-
nálních prùmyslových výrobkù zabezpeèují energe-
ticky nejnároènìjší polotovary z dovozu, nezávisle
na tom, že by byli schopni vyrobit je sami. Tato praxe
vede sice ke zvýšenému nevyužití jejich výrobních
kapacit, umožòuje jim to však pøedejít rozsáhlým
ztrátám.

Nemùže být pochyb o tom, že v pøípadì,
nechají-li se podnikatelé inspirovat tìmito zkušenost-
mi, mohlo by to mít závažné negativní zpìtné vazby
na vývoj situace na trhu práce zemì jejich sídla. Dalo
by to však patrnì i výrobcùm energeticky vysoce ná-
roèných výrobkù šanci na „pøežití“ i v pøípadì,
neopadne-li souèasné zdražení energie.

Diskuse o tom, které z uvedených (èi dalších) øe-
šení lze považovat za nejúèinnìjší nebo alespoò za
schùdné, jsou ještì v plném proudu. Již nyní se však
rozšíøilo nejen v podnikové sféøe, nýbrž i mezi náro-
dohospodáøi vyspìlých státù povìdomí toho, že v pøí-
padì, zachovají-li se násobnì zvýšené ceny energie,
bude tøeba zde uplatòovanou strukturální politiku
pøehodnotit, právì tak jako nosnost zde dosud uplat-
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10 Viz mohutné odstávky provedené v západoevropské černé metalurgii, které omezily její kapacitu zhruba o 100 mil. tun oceli, k nimž přistou-
pili zdejší podnikatelé v době, kdy černá metalurgie prodělávala celosvětově ohromný boom, kdy odbytové možnosti oceli a ocelářských vý-
robků narůstaly zvýšenými tempy.

10 Viz mohutné odstávky provedené v západoevropské černé metalurgii, které omezily její kapacitu zhruba o 100 mil. tun oceli, k nimž přistou-
pili zdejší podnikatelé v době, kdy černá metalurgie prodělávala celosvětově ohromný boom, kdy odbytové možnosti oceli a ocelářských vý-
robků narůstaly zvýšenými tempy.
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òovaných podnikatelských strategií. Podnikatelé bu-
dou muset pøípad od pøípadu provìøit, které z jejich
„tradièních“ prùmyslových výrob zùstanou za této si-
tuace rentabilní a které z nich budou vykazovat sub-
normální efekty. Relativní váhu druhých budou mu-
set postupem doby omezovat, jinak by se daný pod-
nik ocitl zanedlouho v existenèním ohrožení.
A ocitne-li se v takové situaci vìtší poèet podnikù,
anebo dokonce celé výrobní obory, mohlo by to pod-
vázat hospodáøský rùst zemì jejich sídla. Z toho
ovšem nevyplývá, že by se v tìchto státech nemohly
provozovat (èi dokonce rozvíjet) energeticky nároè-
né výroby. Bude však tøeba peèlivì dbát na to, aby to
byly výroby s vysokou pøidanou hodnotou. A to bude
nadále záviset ve zvýšené míøe na charakteristikách
daných výrob a na konkurenceschopnosti jejich vý-
robkù.

5. Rùst poptávky po primárních zdrojích energie
a možnosti její saturace

Skuteènost, že od poèátku 80. let minulého století
pøevyšovala nabídka ropy a zemního plynu perma-
nentnì poptávku po nich a že i v mezinárodním ob-
chodì tuhými fosilními palivy docházelo opakovanì
k pøevisu nabídky nad poptávkou, vzbuzovala do-
jem, že saturování poptávky po primárních zdrojích
energie se stalo nadobro bezproblémovou záležitostí.
V roce 2005 publikovaná analýza ministerstva ener-
gie USA11 však odhalila, že svìtová spotøeba primární
energie narùstá ohromnými tempy. V hospodáøsky
vyspìlých státech pùjde sice i nadále jen o pøírùstky
v rozsahu nìkolika procent roènì, v øadì novì indus-
trializovaných zemí se však rýsuje již v prùbìhu nì-
kolika následných let násobné zvýšení této spotøeby.
Tak napø. v Èínì se poèítá s tím, že do roku 2015 se
zvýší na dvojnásobek úrovnì dosažené zde v roce
2003, že v Indii a Brazílii se v tomto èasovém rozpìtí
zvýší minimálnì o 30–40 %. Obdobné pøírùstky spot-
øeby energie se rýsují též v dalších novì industrializo-
vaných i rozvojových zemích, jakož i v nìkterých
transformaèních zemích.

Souhrnná svìtová spotøeba energie v pøepoètu na
1 obyvatele se tak zvýší již do roku 2015 zhruba na 77
mil. BTU (britských termálních jednotek), pøièemž
s rozvojem industrializaèních procesù v rozvojových
zemích a s dalším rozmachem ekonomik novì indus-
trializovaných a transformaèních zemí, jakož i s rùs-
tem populace naší planety se tato spotøeba v dalším
dvacetiletí patrnì dále znásobí. Tato predikce vynesla
do popøedí zájmu národohospodáøù i celé ekonomic-
ké veøejnosti otázku, jakými prostøedky – a zda vùbec
– bude možné v tomto èasovém horizontu pokrýt
tuto dramaticky zvýšenou poptávku po energii.

Je známo, že v souèasné dobì mají èlenské státy
OPEC jen nepatrné kapacitní rezervy. Vyhlásily však,
že již do roku 2010 budou schopny navýšit své do-
dávky ropy ze souèasných 32,5 mil. barelù/den zhru-
ba na 38,0 mil. barelù/den. A podniknou-li potøebné
investice do svého ropného prùmyslu (jejichž hodno-
ta by se mìla pohybovat okolo 430 mld. USD, které
budou údajnì s to bez nesnází mobilizovat)
a zklidní-li se politická situace v ropu produkujících
zemích Blízkého východu, mohl by se rozsah tìžeb-
ních kapacit èlenských státù OPEC (resp. jejich doda-
cí možnosti) zvýšit do roku 2030 na dvojnásobek
souèasné úrovnì. Byly by tudíž schopny saturovat
minimálnì polovinu v té dobì oèekávaného navýšení
svìtové poptávky po ropì.

Odhady dodacích možností ostatních producen-
tù ropy vycházejí z povìdomí toho, že nemalá èást
dramatického nárùstu jejich tìžebních kapacit za-
znamenaného od poèátku století sloužila ke krytí do-
mácí spotøeby (to platí hlavnì o Èínì, Brazílii a USA)
a že nìkteré z novì èerpaných nalezišť nejsou ještì
zahrnuty do údajù o jejich souèasné tìžební kapacitì.

Tyto odhady berou v úvahu též skuteènost, že
v øadì tìchto zemí byla nedávno objevena rozsáhlá
nová nalezištì ropy (napø. v blízkosti Kaspického
moøe, jejichž rozsah údajnì pøevyšuje ropné rezervy
Saúdské Arábie). Ohromné èástky vynakládané na
urychlené zprovoznìní tìchto nalezišť12 nasvìdèují
tomu, že dodávky ropy tìchto státù by mohly narùst
již do roku 2010 zhruba na 60 mil. barelù/den. Anti- �

11 Viz pramen č. 1, str. 32.
12 Viz pramen č. 8, str. 12.

11 Viz pramen č. 1, str. 32.
12 Viz pramen č. 8, str. 12.
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cipované rozšíøení tìžby na již otevøených naleziš-
tích, jakož i radikální nárùst investic do geologického
prùzkumu, ke kterému došlo v posledních dvou le-
tech ve všech zemích se suspektními nalezišti ropy,
jsou považovány za spolehlivý indikátor toho, že již
do roku 2030 se navýší jejich tìžební kapacita mini-
málnì na 77 mil. barelù/den.

V té dobì bude již v provozu plynovod vedoucí
pod Baltským moøem i øada dalších dálkových plyno-
vodù výraznì rozšiøujících nákupní možnosti tohoto
energetického zdroje. To svìdèí o tom, že neèlenské
státy OPEC budou v tomto èasovém horizontu s to
pokrýt druhou polovinu anticipovaného nárùstu svì-

tové spotøeby primární energie a že jejich dodací
možnosti (jejich pohotovì využitelné kapacity) bu-
dou v té dobì objem této spotøeby patrnì výraznì
pøevyšovat. Vývozci, zpracovatelé a distributoøi ropy,
ropných produktù a zemního plynu z toho vyvozují,
že násobnì zvýšenou poptávku po primárních zdro-
jích energie bude možné saturovat bez problémù –
pouze s ponìkud vyššími náklady než dosud – z val-
né èásti dodávkami ropy a zemního plynu. Spatøuji
v tom reálnou možnost další prolongace „ropné éry“
svìtové ekonomiky.

Ekologové však poukazují na to, že rostoucí svì-
tová spotøeba energie a její pøevažující pokrytí fosil-
ními palivy generujícími skleníkové plyny již vede
k oteplování naší planety i ke vzniku rozsáhlých pøí-
rodních katastrof (poèínaje nebývale vysokým výs-
kytem tajfunù, pøes tání polárních a jiných ledovcù
a zvýšení hladiny moøí, až po nìkolik let trvající su-
cha v rozsáhlých oblastech Afriky a Asie). Loòský
ekologický summit OSN poukázal novì na to, že anti-
cipovaný nárùst spotøeby primárních energií pøi za-
chování jejich souèasné skladby (v níž dosud pøeva-
žují fosilní paliva) by urychlil zhoubné klimatické
zmìny na naší planetì a vedl by ve svých dùsledcích
k ohrožení perspektiv naší civilizace.
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6. Pøíznaky zmìn v energetické politice
hospodáøsky vyspìlých státù

Vlády nìkterých hospodáøsky vyspìlých státù –
v èele s USA – nedbají na tuto hrozbu. Houževnatì
odmítají úèast na Kyotském protokolu, jakož i uplat-
òování dalších opatøení, která by mohla napomáhat
pøibrzdìní rùstu jejich energetické spotøeby a omezit
zastoupení fosilních paliv v jejich energetických bi-
lancích. Pozvolna však narùstá okruh zemí, jejichž
národohospodáøi považují zavedení energeticky mé-
nì nároèného, ekologicky únosnìjšího typu ekono-
mického rùstu za jednu ze svých priorit. Souèasnì
s tím se zvyšuje dùraz kladený energetickou politi-
kou tìchto zemí na zmìnu struktury použitých ener-
gonositelù. Ta se však prozatím mnohdy pøesouvá
nežádoucím smìrem. Výše popsané zdražení ropy
a zemního plynu se totiž stalo v pøedchozích nìkoli-
ka letech podnìtem pro hojnìjší využití uhlí domác-
nostmi a leckde (zejména v asijských novì industria-
lizovaných státech) i pro rozvoj elektrárenství na bázi
uhlí. Tyto posuny tudíž nevedly k omezení, nýbrž na-
opak ke zvýšení podílu paliv generujících skleníkové
plyny na zdejší energetické spotøebì.

Zmìny struktury použitých primárních energií
jsou však v souèasné dobì zvažovány již v pøevážné
vìtšinì hospodáøsky vyspìlých státù. Nejde pouze
o projev jejich úsilí iniciovat hojnìjší využití ekolo-
gicky ménì závadných zdrojù energie, nýbrž též o re-
akci na poznatek, že vývoj situace v mezinárodním
obchodì ropou a zemním plynem je znaènì citlivý
vùèi pøírodním katastrofám, ozbrojeným konfliktùm
a eventuálnímu zhoršení geopolitické situace, takže
v sobì nese riziko poruch v zásobení jejich ekonomik
energií. Preferovaly by proto použití takových zdrojù
energie, jejichž uplatnìní by nebylo provázeno uve-
denými riziky. Je pøekvapivé, že tato preference vede
vlády nìkterých státù – napø. Finska, Japonska, Velké
Británie – k návratu k odsuzované jaderné energetice
tradièního (štìpného) typu, charakteristické nepatr-
ným využitím energetického potenciálu použitého
paliva a problémy s jeho uložením, jakož i obavami
obyvatelstva z opakování èernobylské katastrofy.
Èiní tak nezávisle na tom, že experimentální výstav-
ba fúzního reaktoru, jenž se stane základem první

bezodpadní jaderné elektrárny, která nebude vyka-
zovat tyto nedostatky, bude zahájena již v letošním
roce. Postupují tak za situace, kdy v øadì zemí se již
rozrùstají parky vìtrných elektráren a kdy nìkteøí
z pøedních svìtových výrobcù dopravních prostøed-
kù již vyvíjí auta pohánìné vodíkovými palivovými
èlánky. Problém spoèívá v tom, že všechny tyto alter-
nativy se nacházejí teprve v pokusné fázi. Jejich ma-
sové uplatnìní, jež by umožnilo pokrýt podstatnou
èást energetických bilancí jednotlivých zemí, se rýsu-
je nejdøíve za 30–50 let. A právì úsilí vlád zabezpeèit
spolehlivé zásobování jejich obyvatelstva a podniko-
vé sféry energií již v mezidobí, a to s uplatnìním tako-
vých energetických zdrojù, jež by pøíliš nezvyšovaly
finanèní zátìž jejich ekonomik a v možné míøe snižo-
valy ekologickou zátìž, se stalo podnìtem pro uvede-
né zmìny v postojích, které tyto vlády zaujaly k mož-
nému posílení jaderné energetiky.

Nikoli všechny státy se míní ubírat touto cestou.
Nìkteré míní podporovat hojnìjší uplatnìní biologic-
kých zdrojù energie, jejichž výroba se stala leckde již
prosperujícím oborem, jiné podporují hojnìjší využi-
tí vìtrné energie (viz rakouské a dánské rozvojové zá-
mìry), anebo sluneèní energie. V dlouhodobém hori-
zontu je v Evropské unii pøedvídán též silný rozvoj
vodíkové energetiky, neboť ta je na energetické zdro-
je øádovì ménì nároèná než energetika na bázi fosil-
ních paliv. Jí produkované energonositele lze kromì
toho delší dobu skladovat, což eliminuje riziko po-
ruch v zásobování.

Tøebaže obyvatelstvo vìtšiny zemí zaèíná již pro-
jevovat porozumìní pro tyto nové koncepce energe-
tické politiky, bude jejich uplatòovaní zøejmì narážet
ještì dlouhou dobu na houževnatý odpor podnikové
sféry. Bude narážet pøedevším na odpor mohutných
ropných spoleèností, jimž se tak zúží odbytové mož-
nosti, jakož i na odpor širokého okruhu zpracovatelù
a distributorù fosilních paliv a pohonných hmot, kteøí
dosud náleží k nejlépe prosperujícím podnikùm. Pøe-
nesení tìžištì energetické spotøeby tìchto zemí na
užití alternativních zdrojù energie bude kromì toho
spojeno s množstvím technických problémù i se
vznikem znaèných ztrát, neboť to povede ke znehod-
nocení významné èásti zde vybudované energetické
infrastruktury. Prosazení tìchto nových koncepcí �
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� bude tudíž spojeno s nemalými nesnázemi, na jejichž
zvládání se budou muset vlády tìchto zemí pøipravit.

7. Závìr

Prùbìh souèasného ropného šoku byl dosud obvykle
zkoumán za úèelem vyjasnìní, jaké dopady mìl na
rùst inflaèních tendencí ve státech odkázaných na
masivní dovozy ropy, ropných výrobkù a zemního
plynu, jak ovlivnil jejich aktuální ekonomickou situa-
ci. Tím byla motivována i námi provedená kompara-
tivní analýza, která prokázala, že dopady dnes dozní-
vajícího ropného šoku na ekonomiky tìchto státù
byly podstatnì mírnìjší než dopady pøedchozích rop-
ných šokù. Zjistili jsme, že hlavní pøíèina rozdílù
v dopadech tøí ropných šokù, které prodìlala svìtová

ekonomika v prùbìhu pøedchozích 35 let, spoèívala
ve skuteènosti, že prvý byl provázen akutním nedo-
statkem tìchto energetických zdrojù a druhý hroz-
bou vzniku této nedostatkovosti, zatímco bìhem tøe-
tího, souèasného ropného šoku probíhalo zásobová-
ní zemí-dovozcù bez vìtších poruch. Souèasný ropný
šok je tudíž charakteristický pøevážnì jen násobným
zdražením tìchto zdrojù energie, což se zatím daøi-
lo vìtšinì prosperujících zemí „vstøebat“ bez závaž-
ných dùsledkù.

Byly to však obavy, že se budou opakovat poru-
chy v zásobování ropou a ropnými produkty, zazna-
menané bìhem prvých dvou ropných šokù, co upo-
zornilo na dramatický nárùst svìtové spotøeby ener-
gie. V tomto èlánku pøedložené výsledky analýz
svìdèí o tom, že v hospodáøsky vyspìlých státech na-
rùstá tato spotøeba sice i nadále jen o nìkolik procent
roènì, že však v mladých ekonomikách – v novì in-
dustrializovaných, rozvojových a transformaèních

zemích – se patrnì tato spotøeba v nadcházejících
dvou desetiletích znásobí. Pokusili jsme se proto vy-
jasnit, jakými prostøedky – a zda vùbec – bude možné
tuto spotøebu v tomto èasovém horizontu saturovat.

Výsledky našich šetøení – opírající se o statistické
údaje mezinárodních organizací a renomovaných in-
stitucí – svìdèí o tom, že existují reálné pøedpokla-
dy pro plné pokrytí této spotøeby uvedenými zdroji
energie, pokud bude rozšiøování stávajících a odhalo-
vání nových tìžebních kapacit v potøebné míøe finan-
cováno. Potøeba omezení jejich užití, potøeba snížení
relativní váhy, kterou zaujímají v energetických bi-
lancích jednotlivých zemí, tudíž nevyplývá z hrozby
brzkého vyèerpání jejich zdrojù, nýbrž ze závažných
ekologických dùsledkù jejich masového užití, z jejich
zhoubného vlivu na biosféru na naší planetì.

Bylo to však násobné zdražení tìchto zdrojù
energie v prùbìhu souèasného ropného šoku, co se
stalo v øadì zemí podnìtem pro pøehodnocování jimi
dosud uplatòované energetické politiky, co posilova-
lo zejména v hospodáøsky vyspìlých státech pøesvìd-
èení, že zanedlouho bude tøeba pøehodnotit i jejich
strukturální politiku. Považujeme za vysoce žádoucí,
aby zvýšení cenových hladin uvedených zdrojù ener-
gie co nejdøíve opadlo, neboť vytváøí pøece jen závaž-
nou dodateènou zátìž ekonomik tìchto státù. Za ne-
ménì dùležité však považujeme, aby se politická vùle
k provedení zmìn zdejší energetické a strukturální
politiky, na jejichž nezbytnost tøetí ropný šok upo-
zornil, zachovala i v pøípadì, dojde-li k jeho brzkému
odeznìní.

Hlavní příčina rozdílů v dopadech tří ropných šoků, které prodělala světová
ekonomika v průběhu předchozích 35 let, spočívala ve skutečnosti, že prvý byl
provázen akutním nedostatkem těchto energetických zdrojů a druhý hrozbou
vzniku této nedostatkovosti, zatímco během třetího, současného ropného šoku
probíhalo zásobování zemí-dovozců bez větších poruch.
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ABSTRACT

In this article we are describing results of a comparative analysis of the impact of the three oil-shocks on inflatio-

nary pressures and the actual economic situation of countries depending on massive oil-imports. We ascertained,

that the consequences of the present oil-shock are the least damaging, mainly because of its specific features – i.e.

the fact, that it led merely to a sharp increase in oil-prices, but not to the emergency of bottle-necks in its supply.

We are also outlining the dramatic increase of world-wide energy consumption, which is to be expected in the fol-

lowing two decades, as well as the need for changes in energy-and structural policies, which this increase implies.
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