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Anotace 

Bakalářská práce „Hospodářské důsledky sjednocení Německa: Trauhandanstalt a její 

úloha v ekonomické transformaci nových spolkových zemí“ pojednává o 

nejproblematičtější kapitole německého sjednocení – sjednocení hospodářských systémů 

obou zemí, což byl proces finančně velmi náročný. Nejlepším zdrojem financí se zdála být 

privatizace východoněmeckých podniků, jejímž řízením byla pověřena instituce 

Treuhandanstalt (THA) vytvořená 1.března 1990. Úkolem THA nebylo podniky pouze 

prodat. Pomocí dotací měla zajistit jejich ziskovost a konkurenceschopnost. Dalším úkolem 

bylo vyhledat vhodného kupce, který podniku zajistí nejen investice, ale také zachová 

pracovní místa.  Podniky, které nebylo možno takto sanovat, byly likvidovány. Během 

necelých 4 let existence se THA podařilo privatizovat více než 15 000 podniků a jejich 

částí. Její činnost však neskončila příliš úspěšně -  namísto očekávaných zisků zůstal na 

jejím účtu dluh více než 200 miliard DM. Proto byla THA terčem mnoha kritiků. Práce 

vychází z hlavních bodů kritiky a snaží se dokázat, zda byly oprávněné či nikoli.   

 

Annotation 

The bachelor thesis "Economic Consequences of German Reunification: Treuhandanstalt 

and its Role in Economic Transformation of New Federal States" deals with the most 

problematic chapter of the German reunification - the unification of economic structures of 

both German countries, which was a very financially demanding process. The best source 

of financial means seemed to be a privatisation of East German enterprises, which was 

directed by the Trauhandanstalt (THA), an institution established on 1st March 1990. Its 

task was not confined to selling the companies, but, with the use of subsidies, THA was to 

assure their profitability and competitive strength. Its next job was to find a suitable buyer 

who would not only ensure the influx of capital investments but also preserve enough job 
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opportunities. Enterprises unable to be rescued this way were liquidated. Within less than 4 

years of its existence THA managed to privatise over 15 000 companies and their branches. 

However, its activity did not end very successfully - instead of anticipated profits, the THA 

account ended in a debt of more than 200 billion DM. That is why THA became a target of 

numerous critics. This thesis focuses on principal points of the critique and tries to prove 

whether they were rightful or not.     
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1. Úvod 
 

1.1. Základní teze a stručná charakteristika tématu 

 

Dne 3. říjen 1990 došlo ke sjednocení dvou německých států, Spolkové republiky 

Německo a Německé demokratické republiky, které se po více než 40 let vyvíjely naprosto 

odlišně. Tento okamžik byl dlouho očekávaným a vysněným závěrem mnohaletého snažení 

řady západoněmeckých politiků. 

 Euforie z dosažení sjednocení však měla brzy vyprchat, a to na obou stranách 

hranice. Jak se ukázalo, nebylo znovuspojení obou německých států pouze krokem 

pozitivním – přinášelo s sebou značnou řadu problémů. Ke sjednocení Německa totiž došlo 

ve chvíli zhroucení Východního bloku, nejen politického, ale především hospodářského. 

Průmyslová výroba těchto zemí byla podobně jako ta východoněmecká orientovaná na 

těžký průmysl a s vypršením obchodních dohod se zeměmi Rady vzájemné hospodářské 

pomoci (RVHP) se východoněmecký export v této části světa – dosavadním 

nejvýznamnějším odbytišti východoněmeckých výrobků – zhroutil.  

Během následujícího procesu transformace byly západoněmecké tržní principy 

implantovány do východoněmeckých hospodářských struktur, aniž by byla dostatečně 

zohledněna tamní hospodářská situace a stav průmyslového vybavení, a to v očekávání,  že 

to bude dostačující pro vytvoření efektivního hospodářství sociálně tržního typu. Situace se 

však v nových spolkových zemích rozhodně nezlepšila a nepomohlo jí ani provedení 

Hospodářské, měnové a sociální unie, jejímž důsledkem byl kolaps průmyslové výroby a 

pracovního trhu bývalé NDR.    

Patrně tím nejzávažnějším problémem se ale stala otázka financování sjednocení. 

Po celých 40 let zatajovaný a zkreslovaný stav východoněmeckého hospodářství byl 

vážnou překážkou k vyrovnání ekonomické úrovně obou zemí. Spolková republika si byla 

vědoma, že pomoci novým spolkovým zemím dostat se na úroveň zemí starých, bude 

obrovskou finanční zátěží pro stát i jeho občany na mnoho let dopředu. Nikdo nečekal tak 

velkou finanční náročnost sjednocení, což pocítila především západní část Německa, která 

nové země dotuje dodnes.   

Existovalo mnoho způsobů jak dostatek financí na podporu sjednocení zajistit. Ať 

už se jednalo o zvyšování daní, poplatků (například za pojištění) nebo privatizaci. Každý 

z těchto způsobů by tak jako tak výrazně zasáhl německé obyvatelstvo. Spolková vláda 
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nakonec jako hlavní způsob zvolila privatizaci „národních podniků“1 bývalé NDR. Snad 

doufala, že protesty obyvatel zmírní příslibem podílu ze zisku dosaženého rozprodejem 

podniků. To bylo také stanoveno v zakládajícím zákoně instituce, která měla privatizaci 

provést - Úřadu pro správu národního majetku, neboli Treuhandanstalt2. Jednalo se o 

instituci, která se v průběhu své existence stala trnem v oku nejen německému obyvatelstvu 

na obou stranách hranice, ale také ekonomickým odborníkům či řadě politiků z celého 

politického spektra. 

 Téma této práce je tedy časově vymezeno fungováním Treuhandanstalt. Ta vznikla 

1. března 1990 a byla rozpuštěna 31. prosince 1994. První část práce popisuje 

ekonomickou situaci území bývalé Německé demokratické republiky, a to i před 

sjednocením, a zabývá se dopady Hospodářské, měnové a sociální unie a také hodnocením 

sjednocení z ekonomického hlediska. Ve druhé části se práce věnuje vzniku, organizační 

struktuře a nejvýznamnějším představitelům Treuhandanstalt – Detlevu Rohwedderovi a 

Birgit Breuel, jejichž rozdílné názory měly velký vliv na utváření politiky Treuhandanstalt. 

Další část se zabývá hlavní činností THA, tedy privatizací, jejími dvěmi hlavními  

koncepcemi, jejich klady a zápory a jejich kritikou z řad veřejnosti i odborníků. Poslední 

část potom shrnuje výsledky čtyřleté práce THA, finanční bilanci a hlavní body kritiky celé 

instituce a její politiky.  

 Práce si klade za cíl zodpovězení čtyř hlavních otázek, které vychází z nejvíce 

kritizovaných aspektů činnosti THA. Jednak se zabývá myšlenkou, zda mohla být 

privatizace prováděná THA na počátku 90. let v podmínkách čerstvě sjednoceného 

Německa a probíhající transformace úspěšná, přičemž bere v úvahu vládou vytyčený cíl 

THA – tedy provést privatizaci ve velmi krátkém čase (pouhé tři roky) a v co největším 

rozsahu. S tím potom úzce souvisí i často kritizované upřednostnění privatizace podniků 

před jejich sanací ze strany THA a otázka, zda by nebylo možné dosáhnout vyšších výnosů 

z privatizace a přispět tak ke zdárnějšímu průběhu hospodářského sjednocení Německa, 

pokud by se THA přiklonila k politice výraznější sanace podniků už od počátku, tedy ještě 

před jejich nabídnutím k prodeji.  Jak již bylo řečeno, THA stála v centru kritiky již od 

svého vzniku. Kritizována byla jak její politika, tak organizační struktura a propojení se 

státem. Nabízí se tu proto otázka, zda byla tato kritika oprávněná, nebo byla THA pouze 

obětí špatné hospodářské situace a vládou špatně nastavených podmínek, ve kterých 

                                                 
1 Tzv. Volkseigene Betriebe, VEB. 
2 Celým jménem Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums. V práci používám také 
zkrácený název Treuhand, případně zkratku THA.  



    

 9 

neměla dostatečný prostor pro provádění své politiky a mohla tak dosáhnout pouze dílčích 

úspěchů. Je vůbec možné hodnotit činnost největší privatizační agentury na světě jako 

úspěšnou? 

 

1.2. Zhodnocení odborné literatury a pramenů 

 

Téma hospodářských důsledků sjednocení Německa a existence a činnosti 

Treuhandanstalt vůbec, je v české odborné literatuře dosud nezpracované. Pokud se jedná o 

literaturu německou, knih k tomuto tématu existuje celá řada, nicméně práce s nimi se 

ukázala jako obtížná. Na jedné straně vychází publikace vydávané přímo THA, respektive 

její nástupnickou organizací Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben 

(BvS), které sice obsahují přesné faktické i číselné údaje, nicméně se v nich nesetkáme 

s žádným hodnocením činnosti, kterou THA prováděla. Na druhé straně stojí knihy kritiků 

THA, především z levé strany politického spektra. Řada těchto knih navíc vyšla během let 

1990-1993, tedy v době činnosti THA – lze potom pochybovat o tom, zda autoři 

zachovávají potřebný odstup od dané problematiky. 

 Tato práce vychází z několika hlavních publikací. Pokud jde o otázky vzniku THA, 

jejího právního zakotvení či organizační struktury THA, nejlépe je postihuje kniha „Schnell 

privatisieren, enstschlossen sanieren, behutsam stilllegen“, 3 kterou vydala právě 

nástupnická organizace THA, Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben. 

Kniha detailně seznámí s průběhem tzv. „malé“ a „velké“ privatizace (tedy privatizace 

malých a středních podniků a velkozávodů), ale také s problematikou náročného 

financování činnosti THA. Jak už bylo zmíněno výše, žádné konkrétní hodnocení této 

činnosti tu však nenajdeme. Kniha proto působí dojmem, že autoři knihy buď důsledky 

činnosti THA zatajují, nebo byly tyto vesměs pozitivní. Druhou část knihy poté tvoří studie 

různých autorů na témata spojená s THA či privatizací, za zmínku stojí především dvě, 

z nichž jsem také čerpala, a to především informace o protikladných konceptech privatizace 

a sanace. Jedná se o práce Klause von Dohnanyi4  a Herberta Haxe.5 

                                                 
3 Abschlussbericht der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben: „Schnell privatisieren, 

entschlossen sanieren, behutsam stilllegen.“ Wegweiser, Berlin 2003. 
4 Dohnanyi, Klaus von: Geschichte und Zukunft des Aufbau Ost. In: Abschlussbericht der Bundesanstalt für 

vereinigungsbedingte Sonderaufgaben: „Schnell privatisieren, entschlossen sanieren, behutsam stilllegen.“ 
Wegweiser, Berlin 2003, s. 347-359. 
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 Mezi objektivní publikace bychom mohli zařadit knihu autorů Petera Christa a 

Ralfa Neubauera „Kolonie im eigenen Land“,6 která se zabývá už stavem socialistického 

hospodářství východního Německa a přes popis Měnové, hospodářské a sociální unie, 

organizační struktury a činnosti THA a příklady efektivní i nepodařené privatizace se 

dostává ke zhodnocení situace a vztahu obou německých zemí. Kniha nevyzdvihuje pouze 

úspěšné body činnosti THA, ale kriticky hodnotí její hlavní nedostatky a důsledky pro 

Německo. Vedle holých čísel tu najdeme také výpovědi zaměstnanců THA a 

nejvýznamnějších představitelů tehdejší politické scény. 

Významná část dat pochází ze sborníku „Handbuch zur deutschen Einheit“ editorů 

Wernera Weidenfelda a Karla-Rudolfa Korteho.7 Velmi cenná byla především studie Uwe 

Andersena o financování sjednocení8 a dále stať Jürgena Tureka, která se zabývá přímo 

Treuhandanstalt.9 Z obou prací jsem použila především číselné údaje, z druhé jmenované 

potom i informace o hlavních bodech kritiky práce THA. 

 Tématice ekonomických důsledků sjednocení Německa se hojně věnuje také Jörg 

Roesler, proto jsem čerpala i z jeho prací, ať už se jedná o jeho knihu „Ostdeutsche 

Wirtschaft im Umbruch 1970-2000“10 nebo stať publikovanou v Europe-Asia Studies 

v roce 1994, „Privatisation in Eastern Germany. Experience with Treuhand“.11 Pro 

doplnění informací o hospodářském vývoji Německa jsem dále použila knihu Wernera 

Abelshausera „Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945“.12 

Do kategorie knih levicově kritických můžeme zařadit knihu „Der 

Treuhandskandal. Wie Ostdeutschland geschlachtet wurde“,13 jejímž autorem je Heinz 

Suhr. Autor v knize činnost THA hodnotí velmi negativně, jednu celou kapitolu věnuje 

největším skandálům privatizační politiky THA a příkladům „každodenní likvidace“ 

                                                                                                                                                    
5 Hax, Herbert: „Sanierung durch Privatisierung“ oder „Sanierung vor Privatisierung“? Rückblick auf eine 
Kontroverse. In: Abschlussbericht der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben: „Schnell 
privatisieren, entschlossen sanieren, behutsam stilllegen.“ Wegweiser, Berlin 2003, s. 205-225. 
6 Christ, P., Neubauer, R.: Kolonie im eigenen Land. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg 1993. 
7 Weidenfeld, Werner, Korte, Karl-Rudolf (Hrsg.): Handbuch zur deuteschen Einheit 1949-1989-1999. 
Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1999. 
8 Andersen, Uwe: Finanzierung der Einheit. In: Weidenfeld, Werner, Korte, Karl-Rudolf (Hrsg.): Handbuch 

zur deuteschen Einheit 1949-1989-1999. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1999. 
9 Turek, Jürgen: Treuhandanstalt. In: Weidenfeld, Werner, Korte, Karl-Rudolf (Hrsg.): Handbuch zur 

deutschen Einheit 1949-1989-1999. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1999. 
10 Roesler, Jörg: Ostdeutsche Wirtschaft im Umbruch 1970-2000. Bundeszentrale für politische Bildung, 
Bonn 2003. 
11 Roesler, Jörg: Privatisation in Eastern Germany. Experience with Treuhand. Europe-Asia Studies, Vol. 46, 
No. 3 (1994), s. 505-517. 
12 Abelshauser, Werner: Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945. Bundeszentrale für politische Bildung, 
Bonn 2005. 
13 , Heinz: Der Treuhandskandal. Wie die Ostdeutschland gechlachtet wurde. Eichborn, Frankfurt am Main 
1991. 
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hospodářské základny nových spolkových zemí. Svou knihu staví především na tezi, že 

THA v podstatě rozprodala výsledky 40 let práce východoněmeckých občanů, aniž by jim 

ponechala jakýkoliv podíl na zisku. Suhr nicméně v knize publikuje i mnoho autentických 

materiálů samotné THA, jako jsou vnitřní nařízení, projevy řídících pracovníků, dopisy 

z ministerstva financí, žádosti investorů o koupi apod., které přibližují rozhodovací postupy 

THA či organizační problémy, které THA musela řešit. 

Významným zdrojem především novějších studií na téma Treuhandanstalt a její 

úloha v německém sjednocení jsou potom elektronické prameny. Podrobně se tímto 

tématem zabývá například Friedrich Ebert Stiftung, která na svých stránkách zveřejnila 

několik prací k dané tematice, z nichž jsem použila práci Christy Müller, „Sanierung und 

Aufbau der ostdeutschen Industrie: die Verantwortung der Treuhandanstalt“,14 která mi 

poskytla především údaje o výsledcích práce THA a jejích nedostatcích. Podobně se 

hodnocením výsledků činnosti THA zabývá práce Thomase Schmelzera, „Sozio-

ökonomische Erfolgsanalyse und der Privatisierungserfolg der Treuhandanstalt“.15 Jedná se 

spíše o práci teoretickou, která ovšem přináší zajímavé pohledy na úspěšnost THA 

v kontextu německého sjednocení. Stejně tak lze k elektronickým zdrojům zařadit i 

závěrečnou zprávu Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben16 z roku 2000, 

která mnohem stručněji popisuje skutečnosti uvedené v o tři roky později vydané, výše 

zmíněné knize „Schnell privatisieren, enstschlossen sanieren, behutsam stilllegen“. 

 Další tituly uvedené v seznamu použité literatury jsem ke zpracování tématu použila 

pouze doplňkově, například k ověření uváděných číselných či faktografických údajů. 

 

 

 

 

                                                 
14 Müller, Christa: Sanierung und Aufbau der ostdeutschen Industrie : die Verantwortung der 

Treuhandanstalt. Kapitola 2: Leistungen und Defizite bisheriger Treuhandpolitik. Dostupné z WWW: 
http://www.fes.de/fulltext/fo-wirtschaft/00298toc.htm [cit. 27.3.2007]. 
15 Schmelzer Thomas: Sozio-ökonomische Erfolgsanalyse und der Privatisierungserfolg der Treuhandanstalt. 
Dostupné na WWW: http://www-brs.ub.ruhr-uni-bochum.de/netahtml/HSS/Diss/SchmelzerThomas/diss.pdf 
[cit. 27.3.2007]. 
16 Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben: Bericht über die Aufgabenerfüllung zum 31. 

Dezember 2000. Dostupné na stránkách Treuhand Alumni Club, WWW: http://www.taconline.de/, s. 12 [cit. 
24.4.2007]. 
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2. Hospodářské problémy německého sjednocení 

 

2.1. Výchozí hospodářská situace východního Německa 

 

Znovusjednocení Německa bylo jedním z politických cílů řady západoněmeckých 

politiků již od rozdělení státu po druhé světové válce. Když se na konci 80. let zdálo, že by 

k němu konečně mohlo dojít, i přes neskrývané nadšení obyvatel a politiků se začínaly 

objevovat i obavy, především z dopadu sjednocení na hospodářskou situaci nového státu. 

Ačkoli vláda Německé demokratické republiky (NDR) v čele s Hansem Modrowem, 

odhadovala hodnotu národního majetku na 900 miliard marek, odhady západoněmeckých 

ekonomů byly mnohem pesimističtější, protože do celkové sumy zahrnovaly i 

předpokládané zadlužení NDR. Nicméně i tento odhad počítal s majetkem ve výši 650 

miliard marek,17 z něhož chtěla vláda financovat budoucí transformaci východoněmeckého 

hospodářství. Jak se totiž ukázalo, přechod z plánovaného na tržní hospodářství musel být 

v podmínkách NDR výrazně podpořen dotacemi západoněmeckými. Východoněmecké 

hospodářství se na přelomu 80. a 90. let nacházelo ve velmi špatném stavu.  

 Zatímco tedy čtyři velmoci projednávaly zahraničněpolitické podmínky německého 

sjednocení, mezi oběma německými státy probíhala jednání o zásadních vnitropolitických 

důsledcích tohoto kroku. Šlo především o politické, právní a hospodářské otázky, jako 

například vyřešení podmínek pro přistoupení k Hospodářské, měnové a sociální unii. Bylo 

jasné, že se oba státy nachází na naprosto jiné hospodářské úrovni, která dodnes není 

srovnána. Podle Hanse Hinricha Schroeder-Hohenwarta dosahoval hospodářský vývoj 

v nových spolkových zemích pouze 2/3 úrovně Spolkové republiky (SRN). Nižší byla na 

východě také produktivita práce a to v průměru o 30 % oproti Německu západnímu, kde 

byla navíc kratší pracovní doba. Velkým problémem byla po sjednocení i nezaměstnanost – 

v roce 2003 dvaapůlkrát vyšší než v SRN. V letech 1989-2002 investovala Spolková 

republika více než 900 miliard euro (tedy asi 1,8 bilionu DM) do rozvoje nových 

spolkových zemí. I přesto přetrvávají nedostatky, zejména co se infrastruktury týče.18 

                                                 
17 Christ, P., Neubauer, R.: Kolonie im eigenen Land..., s. 117. Modrow do této sumy podle autorů nepočítal 
hodnotu půdy, protože ta v socialistickém pojetí nebyla obchodovatelným zbožím a neměla tak žádnou cenu. 
To, že údaje o výši hodnoty majetku se liší (nejen u představitelů NDR a ekonomů, ale také u jednotlivých 
autorů, zabývajících se touto tematikou), doplňují výrokem předsedy THA, Wolframa Krause, že „každý, kdo 
vyřkne nějakou sumu, vyjadřuje pouze osobní domněnku“. Krause sám hodnotu východoněmeckého majetku 
odhadoval na 180 až 250 miliard východoněmeckých marek. 
18 Abschlussbericht der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben..., s. 17. 
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Dohromady připadalo na nové spolkové země (včetně Berlína) v roce 1991 jenom 8 % 

hrubého domácího produktu starých spolkových zemí.19  

 

Tabulka 1: HDP a nezaměstnanost v nových spolkových zemích 1991 a 1994 

1991 1994 

Země HDP na hlavu 

EU 15 = 100 

Míra 

nezaměstnanosti 

% 

HDP na hlavu 

EU 15 = 100 

Míra 

nezaměstnanosti 

% 

Východní Berlín 47 9,7 80 11,1 

Brandenbursko 39 9,1 66 15,2 

Meklenbursko-Přední Pomořany 37 12,0 60 16,9 

Sasko 36 8,6 61 15,8 

Sasko-Anhaltsko 36 9,9 61 18,2 

Durynsko 32 9,9 60 16,0 

Nové země-celkem 37 9,6 63 15,9 

Německo 102 5,3 104 8,7 

EU 15 100 8,2 100 11,2 

Zdroj: Die Integration Ostdeutschlands in die Europäische Union: eine Erfolgsgeschichte?  WWW: 
http://www.diw.de/deutsch/produkte/publikationen/vierteljahrshefte/docs/papers/v_00_2_4.pdf,  s. 185 [cit. 
20.4.2007].  
 

Z pohledu tržně orientovaného Západního Německa bylo východoněmecké 

hospodářství nanejvýš chybně specializováno. Pro značnou část východoněmeckých 

výrobků se na světových trzích (mimo Radu vzájemné hospodářské pomoci) jen těžko 

hledal odbyt – vývoz do západních zemí byl výrazně finančně podporován vládou a 

mnohdy bylo zboží za západními hranicemi prodejné pouze za ceny nižší, než byly výrobní 

náklady.20 Podíl vývozu na hrubém domácím produktu východního Německa činil pouze 

25 %.21 Z toho navíc téměř 80 % putovalo do zemí RVHP a zbylých 20 % na západ.22 

Nejdůležitějším obchodním partnerem NDR byl Sovětský svaz. Na konci roku 1989 se 

                                                 
19 Ačkoli se ekonomická situace východních zemí v průběhu několika let lepšila, stále dosahovaly v roce 
1998 úrovně asi jenom 10% HPD Spolkové republiky. Ještě v dnešní době se hodnota HDP bývalých zemí 
NDR rovná zhruba 75% průměrného HDP zemí Evropské unie.  Za posledních 30 let se situace těchto zemí 
zlepšila jen o 30%. In: Die Integrartion Ostdeutschlands in die Europäische Union: eine Erfolgsgeschichte? 

WWW: http://www.diw.de/deutsch/produkte/publikationen/vierteljahrshefte/docs/papers/v_00_2_4.pdf, s. 7 
[cit. 20.4.2007]. 
20 Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben: Bericht über die Aufgabenerfüllung zum 31. 

Dezember 2000. Dostupné na stránkách Treuhand Alumni Club, WWW: http://www.taconline.de/, s. 12 [cit. 
24.4.2007]. 
21 Pro porovnání: podíl exportu na HDP západoevropských průmyslových zemí se pohybuje mezi 40-50%. 
Issa, Gabriel: Treuhandanstalt – German Privatisation Program. WWW: 
http://www.fatemi.com/CONFERENCES/treuhandanstalt.html [cit. 25.3.2007]. 
22 Ibidem.  
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však nezhroutilo pouze hospodářství NDR, ale také podobně orientované hospodářství 

dalších komunistických zemí východního bloku, který se posléze rozpadl jako celek. Pro 

východoněmecký export znamenalo uzavření tohoto trhu skutečnou katastrofu, ani 

spolková vláda nemohla počítat s tím, že odbytiště pro výrobky z východního Německa 

najde jako doposud na východě Evropy. V roce 1991 tak poklesl export na východ o celých 

60 %, přitom  závislých na něm bylo 850 000 pracovních míst přímo a dalších 500 000 

pracovních míst nepřímo, např. v dodavatelském průmyslu.23 

 

2.2. Hospodářská, měnová a sociální unie: viník hospodářského kolapsu? 

 

Hospodářská, měnová a sociální unie vstoupila v platnost 1. července 1990 a krátce 

poté se ukázalo, že pokud šlo o stav východoněmeckého hospodářství, nesouhlasily v něm 

ani statistiky, ani státem zveřejňovaná základní data. Generální sekretář SED, Erich 

Honecker, se v posledních 20 letech snažil skrývat bídu, v níž země žila a neustále 

vykresloval naprosto nerealistický obraz východního Německa bez závažnějších 

hospodářských problémů. Už v té době se však hospodářství NDR nacházelo na hranici 

bankrotu. Honeckerův nástupce ve funkci, Egon Krenz, si nechal krátce po svém nástupu 

vyhotovit nezkreslenou analýzu ekonomické bilance země. Zjistil, že se NDR nachází na 

konci svých sil.24 Experti spolkovou vládu varovali, že po provedení unie bude 

hospodářská situace východního Německá katastrofální. V Bonnu však většina politiků, 

kteří se sjednocením zabývali, těchto varování nedbala. Hlavním důvodem jejich 

předstíraného optimismu byly patrně požadavky obyvatel Německa na co nejrychlejší 

sjednocení nejen obou zemí, ale i obou měn. Jinak si nelze vysvětlit optimistické názory, 

která ohledně ekonomické situace po sjednocení veřejnosti prezentovali. 

Do stadia ekonomického úpadku dostaly NDR na jedné straně obrovské výdaje na 

armádu a řízení celého stranického aparátu. K tomu je potřeba připočítat nemalé částky na 

udržení plné zaměstnanosti, financování bezplatného lékařské ošetření, zvyšování přídavků 

na děti a důchodů, nízko držených cen bytů – tedy „vymoženosti“ socialistického systému. 

Na jedné straně zvyšovaly životní úroveň obyvatelstva (NDR dosáhla v 80. letech nejvyšší 

                                                 
23 Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben: Bericht über die Aufgabenerfüllung zum 31. 

Dezember 2000. Dostupné na stránkách Treuhand Alumni Club, WWW: http://www.taconline.de/, s. 12 [cit. 
24.4.2007]. 
24 Der Weg zur Einheit. Informationen zur politischen Bildung, Nr. 250/2005. Bundeszentrale für politische 
Bildung, Bonn 2005, s. 64. 
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životní úrovně ze všech zemí RVHP25), na straně druhé si na financování tohoto standardu 

musela NDR půjčovat na Západě. Rozhodujícím faktorem ovšem byla nízká výkonnost 

socialistického hospodářství při současných nadměrných energetických výdajích. Po 

provedení Hospodářské, měnové a sociální unie se tyto nedostatky projevily v celé své 

velikosti – NDR byla vystavena mezinárodní konkurenci s otevřenými hranicemi i trhy, 

v níž nedokázala obstát. Její hospodářství vykazovalo oproti západoevropským státům jen 

zlomek produktivity a navíc nevytvářelo takové výrobky, které by mohly uspět na 

západních trzích.26 Oproti tomu spíše způsobovalo enormní ekologické škody a hromadilo 

dluhy – téměř všechny podniky nebyly ziskové a musely být dotovány státem, který 

přispíval především na zastaralé a mnohdy téměř nefunkční strojírenské vybavení 

podniků.27 

Samotná struktura východoněmeckého plánovaného hospodářství byla problémem, 

který bylo nutné řešit. Plánované hospodářství NDR bylo mnoho desetiletí napojeno na 

společný trh RVHP, z tohoto důvodu byly jeho závody velmi úzce specializovány. Hlavní 

starostí podniků navíc bylo splnění plánu, nikoli dosažení zisku. Příkladem problémů 

východoněmeckého hospodářství může být průmysl, který byl ve východním Německu 

rozvíjen disproporcionálně vůči dalším sektorům, tedy zemědělství a službám. Tato 

nerovnováha byla vládou opomíjena, nebyl brán ohled na potřeby obyvatelstva, které stále 

více volalo po radikální proměně východoněmecké hospodářské struktury. Téměř všechny 

podniky se navíc nacházely ve velmi špatném technickém stavu, kdy stroje a budovy 

nebyly jenom zastaralé, ale často tak opotřebované, že náklady na jejich údržbu byly vyšší, 

než cena strojů nových. Nezřídka se stávalo, že dopravní podniky zaměstnávaly více 

mechaniků než řidičů.28 

V rámci slučování hospodářských systémů obou německých zemí si německé 

obyvatelstvo vyžádalo také sloučení jejich měny. Jednalo se o požadavek silně 

interpretovaný především ve východní část země. Západoněmecká marka byla totiž 

obyvatelstvem NDR vnímána jako „jízdenka do tržní ekonomiky“.29 Nelze se proto divit, 

že měnová otázka hrála významnou roli i v prvních volbách v roce 1990. Je důležité 

připomenout, že německé ekonomické sjednocení neznamenalo sloučení dvou různých 
                                                 
25 Gros, Jürgen: Wirtschaft. In: Weidenfeld, Werner, Korte, Karl-Rudolf (Hrsg.): Handbuch zur deuteschen 

Einheit 1949-1989-1999. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1999, s. 848. 
26 Nadále ovšem východoněmecké podniky vyvážely zboží do zemí třetího světa, kde byl o jejich zastaralé 
zboží pořád zájem.  
27 Der Weg zur Einheit..., s. 64. V roce 1989 bylo 29% průmyslového vybavení NDR staré 11-20 let, dalších 
21% strojů bylo dokonce starších než 21 let.  
28 Abschlussbericht der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben..., s. 31. 
29 Ibidem, s. 63. 
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ekonomických systémů, ale v podstatě naroubování sytému západoněmeckého, tržního, na 

systém východoněmecký, tedy ekonomiku plánovací. Pokud jde o měnovou unii, 

problematické bylo především rozhodování o směnném kurzu obou měn. Rozhodnutí 

směnit marky v poměru 1:1 se ukázalo jako hospodářsky škodlivé (ačkoli bylo motivováno 

vládou a požadováno obyvatelstvem), neboť nepoměrně vzrostla cena pracovní síly a nová 

pracovní místa tak vznikala jen velmi pomalu. Nakonec bylo rozhodnutí o výši směnného 

kurzu upraveno: Převedení v poměru 1:1 se mělo týkat především platů a menších úspor, 

další finance (například i dluhy podniků) byly převáděny v poměru 2:1 (východoněmecká 

marka ku DM).30 Zavedením této Hospodářské, měnové a sociální unie ztratila vláda NDR 

svou suverenitu v ekonomické oblasti a východoněmecký trh byl včleněn do trhu 

světového.  

Podle ekonomických odborníků bylo zhroucení východoněmeckého trhu po 

provedení hospodářské a měnové unie nevyhnutelné. Podle prvotních odhadů se ve 

ztrátové situaci a značně zadluženo mělo ocitnout 50-70 % podniků, zhruba 1/3 z nich 

hrozil konkurz.31 Poptávka obyvatelstva se obrátila směrem k bohatším západoněmeckým 

trhům, či na zboží dovážené ze Západu. Jak bylo zmíněno už výše, podobné problémy 

postihly i další postkomunistické země – ve stejné době došlo ke kolapsu i ostatních 

východoevropských trhů. Když porovnáme roky 1990 a 1989, zjistíme, že propad 

průmyslové výroby a také HDP v nových spolkových zemích byl zhruba 50%.32  

 Podle Heinze Suhra však příčinou zadlužení podniků nebyla pouze špatná výchozí 

situace východoněmeckého hospodářství, nýbrž i měnová unie sama. Pokud vezmeme 

v úvahu, že podniky vlastnily vybavení v hodnotě několika set tisíc marek, které ovšem po 

zavedení měnové unie bylo téměř bezcenné (například v hodnotě několika tisíc marek) a 

podle západoněmeckých kritérií značně zastaralé, je pochopitelné, že se podniky ze dne na 

den ocitly v dluzích. Majetek, v jehož hodnotu doufaly, ztratil svou cenu a v podstatě 

přestal být zdrojem možných financí podniku.33  

                                                 
30 V poměru 1:1 byly převedeny platy, důchody, stipendia, určité sociální dávky. Děti do 14 let mohly převést 
úspory do výše 2000 marek, lidé ve věku 15-59 let úspory ve výši 4000 marek a lidé nad 60 let úspory ve výši 
až 6000 marek. Veškeré obnosy nad tuto hodnotu byly převáděny v poměru 2:1. In: Abelshauser, Werner: 
Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945..., s. 448. 
31 Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben: Bericht über die Aufgabenerfüllung zum 31. 

Dezember 2000. Dostupné na stránkách Treuhand Alumni Club, WWW: http://www.taconline.de/, s. 10 [cit. 
24.4.2007]. 
32 Issa, Gabriel: Treuhandanstalt – German Privatisation Program. Dostupné z WWW: 
http://www.fatemi.com/CONFERENCES/treuhandanstalt.html [cit. 25.3.2007]. 
33 Suhr, Heinz: Der Treuhandskandal..., s. 72. Stejného názoru je i Klaus von Dohnanyi, podle něhož bylo 
chybným krokem především převedení dluhů podniků v poměru 1:2 (prvotní odhady totiž počítaly s mnohem 
vyšší hodnotou podniků a očekávalo se, že převedení jejich dluhů v tomto poměru je nemůže výrazně 
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Dalším důsledkem zavedení hospodářské a měnové unie byl nárůst 

nezaměstnanosti. Počet zaměstnaných v nových spolkových zemích klesl z 9,75 milionu 

v roce 1990 na 6,13 milionu v roce 1992.34 Naopak lidé, kteří o práci nepřišli, se mohli těšit 

z růstu mezd. Ještě před sjednocením rostly platy průměrně o 17 % ročně, v roce 1991 již 

byly na úrovni 55 % výše platů v západním Německu, přičemž úroveň produktivity byla 

rovna jen 30 % úrovně západní.35 Nejvyšší nárůst zaznamenaly platy v hutnickém sektoru, 

kde vzrostly téměř 8krát.36 

To, že proces transformace východního Německa nebyl ukončen zavedením D-

Mark v létě 1990 a téměř úplným implantováním západoněmeckého hospodářského a 

právního systému na struktury NDR, je naprosto zřejmé. Za pomoci obrovského přesunu 

peněz ze západního Německa, který do dnešní doby vyšplhal na 1,8 bilionu marek,37 se 

vláda Helmuta Kohla snažila znovu oživit zhroucené východoněmecké hospodářství. 

Značná část z toho byla vydána na  rozvoj infrastruktury nebo vzdělávání. Obě oblasti se 

nacházely v kritickém  stavu  a ani obrovské finanční dotace plynoucí ze západu jim 

nemohly pomoci k dosažení standardní úrovně západního Německa. I proto dnes dosahuje 

úroveň příjmů v zemích bývalé NDR jen 90 % úrovně Spolkové republiky a hrubý domácí 

produkt (na hlavu) v nových spolkových zemích se tomu západoněmeckému blíží jen na 65 

%.38 Tyto rozdíly jsou potom financovány dalšími finančními převody.39 

 

2.3. Hodnocení sjednocení z ekonomického hlediska 

 

Jak ve své práci popisuje Viktoria Kaina, německé sjednocení bylo na obou 

stranách hranice chtěné, hlavně na Západě se ovšem preference a očekávání  občanů 

měnily nesmírně rychle. V průzkumech provedených v 80. letech se 2/3 až ¾ občanů 

                                                                                                                                                    
ohrozit). Podniky tak byly nesnesitelně zatíženy. In: Dohnanyi, Klaus von: Geschichte und Zukunft des 

Aufbau Ost..., s. 351. 
34 Roesler, Jörg: Privatisation in Eastern Germany. Experience with Treuhand..., s. 509. 
35 Issa, Gabriel: Treuhandanstalt – German Privatisation Program. WWW: 
http://www.fatemi.com/CONFERENCES/treuhandanstalt.html [cit. 25.3.2007]. 
36 Ibidem. Platy ve zpracovatelském průmyslu vzrostly o 138%, v chemickém průmyslu o 211%, ve 
strojírenství o 102% a v oděvním průmyslu o 214%.  
37 Herausforderung Deutsche Einheit. WWW: http://www.ordnungspolitisches-
portal.com/01_03_Einheit.htm [cit. 1.4.2007]. Srov.: Die Welt uvádí dokonce částku 1,5 bilionu Euro. In: 
Wie der Osten auf Kosten des Westens lebt. WWW: 
http://www.welt.de/wirtschaft/article791019/Wie_der_Osten_auf_Kosten_des_Westens_lebt.html [2.5.2007]. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. V roce 2003 poskytla spolková vláda novým spolkovým zemím 115 miliard Euro hrubého, z toho 
bylo 50 miliard rozděleno v rámci sociálních dávek (přídavky na děti, důchody), 25 miliard na podporu 
rozpočtu, 15 miliard na infrastrukturu, 10 miliard na podporu hospodářství.  
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západního Německa vyjadřovaly pro sjednocení. Pouhý rok před jeho uskutečněním, tedy 

na podzim 1989 však pouze 1/3 lidí věřila, že znovuspojení obou německých států je 

možné dosáhnout, dalších 56 % tvrdilo, že to je naprosto nemožné. Zajímavé také je, že 

v této době se celých 45 % lidí domnívalo, že by obě země měly i nadále zůstat na sobě 

nezávislé. V lednu 1990 už 82 % obyvatel považovalo sjednocení za uskutečnitelný cíl, 

pouhá 2 % lidí však věřila, že k němu dojde během jediného roku. Pro 70 % bylo tempo 

sjednocení příliš rychlé a pouze 47 % lidí souhlasilo s politikou sjednocení, kterou 

prováděla vláda Helmuta Kohla.40 

Z výše uvedených dat vyplývá, že značná část obyvatelstva vnímala sjednocení už 

z politického hlediska jako komplikované. Velmi výrazný vliv na hodnocení tohoto kroku 

potom měly i hospodářské důsledky sjednocení, a to na obou stranách hranice. Ve 

Spolkové republice se vedle pocitů pozitivních (polovina lidí věřila, že nové Německo 

bude hospodářsky silnější, podle 36 % se měla snížit nezaměstnanost a 28 % dokonce 

věřilo v nový hospodářský zázrak41) objevovaly i ty negativní, tedy především obavy, že se 

o získaný blahobyt budou muset dělit s „chudými příbuznými“ z východu, strach ze 

zhoršení situace na trhu práce a trhu s byty, ze zvýšení zátěže hospodářství a sociálního 

systému a především ze zvýšení daní.42  

Pokud jde o financování „chudých příbuzných“, byly obavy západních Němců jistě 

na místě. Vzhledem k tomu, že se východoněmecké hospodářství v prvním roce po 

provedení Hospodářské, měnové a sociální unie rozhodně nevyvíjelo dle předpokladů (tedy 

úspěšně), byla spolková vláda nucena pomáhat mu neustálým přísunem peněz. Dotklo se to 

hlavně západoevropských daňových poplatníků, kterých jednak bylo více, a jednak byli 

movitější. Hodnota tohoto finančního transferu se nakonec vyšplhala do výše, kterou nikdo 

původně neočekával. Podle Klause von Dohnanyi pracoval od roku 1990 každý západní 

Němec (včetně dětí a nezaměstnaných) třičtvrtě roku na výstavbu východního Německa. 

Důsledky těchto finančních transferů jsou v západním Německu obzvláště dnes velmi 

citelné, chybí finance na obnovu škol, nemocnic, dopravy, infrastruktury43 a objevují se i 

                                                 
40 In: Kaina, Viktoria: Mit Herz und Konto? Zur Wertigkeit der deutschen Einheit in den alten Bundesländer. 
In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Dostupné z  WWW: 
http://www.bpb.de/publikationen/S7VBQI,,0,Deutsche_Einheit.html, s. 8 [cit. 2.5.2007]. 
41 Ibidem, s. 9. 
42 Ibidem, s. 9. 
43 Dohnanyi, Klaus von: Geschichte und Zukunft des Aufbau Ost..., s. 348. V současné době plyne do nových 
spolkových zemí okolo 70 miliard Euro ročně. 
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požadavky  na předčasné zastavení Paktu solidarity, který novým spolkovým zemím 

garantuje do roku 2019 přísun dalších 156 miliard Euro.44 

Počáteční představy některých politiků, že NDR dokáže transformaci svého 

hospodářství financovat sama a mohlo by dokonce dojít k novodobému hospodářskému 

zázraku vyvolanému zavedením západoněmeckých hospodářských principů ve 

východoněmeckých podmínkách, byly brzy vystřídány poznáním reality. K financování 

sjednocení měly být využity finance získané prodejem národního majetku bývalé NDR. Již 

ve Smlouvě o sjednocení stálo, že takto získané prostředky budou využity 

ke strukturálnímu přizpůsobení hospodářství a ozdravení státního rozpočtu. Touto 

představou se politici snažili německé občany uklidnit, že nehrozí zvýšení úroků, daní či 

míry inflace. Jak se ukázalo záhy, byli skutečné situaci vzdáleni až příliš.    

V roce 1991 plynulo do bývalé NDR 106 miliard DM, které měly podpořit místní 

podnikání a pomoci ke zlepšení infrastruktury. V roce 1992 to bylo 115 miliard DM, v roce 

1995 dalších 140 miliard DM a v roce 2000 už téměř 200 miliard DM. Celkem tedy 

v období 1991-1999 poskytla Spolková republika novým spolkovým zemím 1,634 bilionů 

marek (hrubého).45 Podle původních předpokladů se však měly tyto příspěvky snižovat 

s rozvojem nových spolkových zemí.  

K tomu ale nedošlo tak rychle, jak by bylo zapotřebí. Pravděpodobnou příčinu lze 

hledat ve váhavém postoji investorů, kteří se jednak zalekli nepříznivé perspektivy 

produktivity podniků a jednak jim stála v cestě extrémně vysoká cena pracovní síly na 

východě, která byla zapříčiněna právě měnovou unií.  Státní programy, které byly zřízeny 

pro podporu podniků a zaměstnanosti, nemohly hospodářskou situaci udržovat příliš 

dlouhou dobu. Výsledkem tak byl již zmíněný nárůst nezaměstnanosti.  

Spolu se stagnující hospodářskou situací rostlo také zklamání obyvatelstva. Ve 

volbách 1990 totiž politici slibovali mnohem více, než mohlo být v reálných podmínkách 

splněno. A tak v roce 1993 téměř 75 % Němců v předvolebním průzkumu prohlásilo, že se 

německá společnost nachází v „těžké krizi“ a hospodářská situace Německa je „špatná“ 

nejen teď, ale špatná také dlouho zůstane. Svou osobní situaci však oproti tomu hodnotili 

                                                 
44 Wie der Osten auf Kosten des Westens lebt. WWW: 
http://www.welt.de/wirtschaft/article791019/Wie_der_Osten_auf_Kosten_des_Westens_lebt.html [cit. 
2.5.2007]. 
45 Jedná se o údaje poskytnuté Spolkovým ministerstvem financí/Spolkovou bankou. Údaje o výši těchto 
transferů se však velmi liší podle zdroje, především díky tomu, že do celkové výše započítávají např. úhradu 
dluhů, daňové schodky apod. Např. Institut pro hospodářský výzkum v Halle uvádí tato čísla: rok 1991 – 129 
miliard, rok 1992 – 152 miliard, rok 1995 – 154 miliard. Andersen, Uwe: Finanzierung der Einheit. In: 
Weidenfeld, Werner, Korte, Karl-Rudolf (Hrsg.): Handbuch zur deuteschen Einheit 1949-1989-1999..., s. 
373. 
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výrazně kladně (pravděpodobně v důsledku rozsáhlých finančních dotací spolkové 

vlády),46 a to především lidé na východě Německa. Ale i zde bylo obyvatelstvo rozděleno 

na dva tábory. Jeden viděl spojení států jako dosažení svého cíle, druhý k němu měl 

výhrady. Truchlil po zaniklém socialistickém systému a ve Spolkové republice postrádal 

sociální jistoty a záruky pracovních míst a splatitelného nájemného, které mu dle jeho 

názoru socialismus poskytoval. Své západní sousedy považovali východní Němci za 

arogantní a výhradně materialisticky orientované.47 

 

3. Treuhandanstalt 

 

Významným problémem, se kterým se sjednocující Německo muselo potýkat, bylo 

lidové vlastnictví - fenomén, který stál v cestě transformaci centrálně řízeného 

východoněmeckého hospodářství v hospodářství sociálně tržního typu. K vyřešení 

problému převážně neproduktivních podniků vlastněných státem měla přispět instituce 

zvaná Treuhandanstalt (THA), největší holdingová společnost na světě, která dostala pod 

kontrolu 8500 státních podniků, 4,1 milionu zaměstnanců a také pozemky, které zaujímaly 

60 % rozlohy bývalé NDR.48 

 

3.1. Založení THA 

 

3.1.1.  Předchůdkyně THA 

 

 Po poslední vlně vyvlastnění (1972) neexistovalo v NDR žádné soukromé 

vlastnictví, veškeré podnikatelské struktury byly převedeny pod kontrolu státu.49 Základem 

hospodářství se staly tzv. národní podniky (Volkseigener Betrieb, VEB). Produkce patřila 
                                                 
46 Der Weg zur Einheit..., s. 67. 
47 In: Kaina, Viktoria: Mit Herz und Konto? Zur Wertigkeit der deutschen Einheit in den alten Bundesländer. 
In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Dostupné z  WWW: 
http://www.bpb.de/publikationen/S7VBQI,,0,Deutsche_Einheit.html, s. 8 [cit. 2.5.2007]. 
48 Hettlage, Robert, Lenz, Karl (Hrsg.): Deutschland nach der Wende: Eine Bilanz. Beck, München 1995, s. 
46. 
49 V roce 1972 se ministerská rada NDR rozhodla převzít rozhodování nad 12 000 podniků se státním 
podílem a také nad soukromými podniky v oblasti průmyslu, řemesel a stavebnictví. Ačkoli ještě tato rada 
v roce 1963 propagovala tzv. „nový ekonomický systém“ (Das Neue Ökonomische System, NÖS), na jehož 
základě mělo být hospodářství NDR decentralizováno, v roce 1970 byl tento plán ukončen. In: Suhr, Heinz: 
Der Treuhandskandal..., s. 30. 
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fakticky vedení SED a státu, podle oficiální doktríny byla ovšem vlastnictvím 

socialistického lidu. Průmyslová produkce se soustředila do 220 kombinátů, z nichž 130 

bylo podřízeno celkem 11 průmyslovým ministerstvům. Jenom pro strojírenství existovala 

3 ministerstva. Dalších 90 kombinátů bylo řízeno okresy/kraji.50 Ve všech podnicích byli 

zástupci zaměstnanců, tedy odbory, a také podnikoví ředitelé pod neustálou kontrolou 

státu.  

Jak již bylo řečeno, v 80. letech se hospodářská situace v NDR zhoršovala, stejně 

jako v celém sovětském bloku. Provedení zásadní reformy socialistického hospodářství 

bylo dlouho odkládanou nutností. Až v roce 1989 nechal tehdejší ministerský předseda 

Modrow vytvořit pracovní skupinu „Hospodářská reforma“, v jejímž čele stanul Wolfram 

Krause. Výsledkem její činnosti byly první návrhy, které požadovaly „radikální a rychlý 

přechod z řízené ekonomiky centrálního plánování na sociálně a ekologicky orientované 

tržní hospodářství“.51 Na druhé straně ovšem souhlasily s převodem do soukromého 

vlastnictví pouze u malých provozoven v oblasti řemesel a služeb. Velké podniky měly 

nadále zůstat pod kontrolou státu. V březnu 1990 vstoupil v platnost „Zákon o zakládání a 

činnosti soukromého podnikání a účasti na podnikání“, který umožnil navrácení 

soukromých podniků vyvlastněných v roce 1972. Do června 1990 se tak do soukromého 

vlastnictví vrátilo na 3000 podniků.52 

 Na počátku roku 1990 byla hospodářská situace v NDR katastrofální, spolková 

vláda SRN odmítla Modrowovi poskytnout úvěr ve výši 15 miliard marek a rostl tlak na 

rychlá a zásadní opatření. V pracovní skupině Wolframa Krauseho se diskutovalo 

především o založení společnosti, která se měla postarat o to, aby se žádný podnik 

v lidovém vlastnictví neocitl bez majitele nebo nezanikl. Navíc měla zajistit, že tento 

majetek bude převeden do tržněhospodářských struktur. Dne 12. února 1990 předložil 

Wolfgang Ullmann, zástupce občanského hnutí Demokratie jetzt, u kulatého stolu v Berlíně 

detailní návrh na vytvoření Treuhandanstalt (THA). Tento veřejný úřad měl převzít 

kontrolu nad národním majetkem, zajistit privatizaci jeho jedné čtvrtiny, část zisku rozdělit 

v podobě podnikových podílů mezi obyvatelstvo a zbylé ¾ převést buď zpět do státního 

vlastnictví, nebo je využít k vyrovnání dluhů a restitučních nároků. 53 

                                                 
50 Abschlussbericht der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben..., s. 23. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 Roesler, Jörg: Ostdeutsche Wirtschaft im Umbruch 1970-2000..., s. 70. 
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Tak mohla 1. března vzniknout Treuhandanstalt (Úřad pro nucenou správu 

národního majetku54), v jejímž zakládacím zákoně stojí: „K zajištění majetku vytvořeného 

občany Německé demokratické republiky v podmínkách občanského práva převádí tímto 

zákonem NDR na své občany veškerý státní peněžitý i hmotný majetek, který neslouží 

bezprostředně plnění státních úkolů.“55 Až do přijetí nové ústavy měla být THA podřízena 

vládě. Jakožto instituce veřejnoprávní nebyla vlastníkem národních kombinátů, podniků a 

zařízení. Jejím úkolem bylo pouze spravovat tento majetek v zájmu veřejnosti. Občanská 

hnutí a také nové strany však projevovaly obavy z nekontrolovatelných zásahů vedení THA 

do tohoto majetku, jehož hodnotu vyčíslil premiér Modrow na 900 miliard marek.56 V této 

bilanci však byly zahrnuty i stroje, zařízení a budovy, které byly kvůli svému značnému 

věku a technické zaostalosti podle západoněmeckých kritérií téměř bezcenné.  

 V okruhu občanských hnutí a také nově vzniklých politických stran (jako byly 

Neues Forum či Demokratie jetzt) neustále převládal názor, že národní majetek by měl 

zůstat vlastnictvím německého lidu. Ani jedna z těchto stran však nepředložila konkrétní 

návrhy jak toho dosáhnout a současně nebránit hospodářské transformaci zemí bývalé 

NDR. Naprosté většině politiků však bylo jasné, že po 40 letech existence centrálně 

plánovaného hospodářství mnoho majetku, který by mohl být rozdělen mezi obyvatelstvo, 

nezbylo. Nepočítala s tím ostatně ani Smlouva o sjednocení (Einigungsvertrag), v níž byl 

zakotven i vznik Hospodářské, měnové a sociální unie, kde v článku 26 doslova stálo, že 

„národní majetek bude přednostně využit pro přizpůsobení struktur a sanaci státního 

rozpočtu bývalé NDR.“57 V následujícím článku je poté ještě upřesněno, že „výnosy THA 

mají být použity k uhrazení dluhů, které NDR nashromáždila před svým připojením 

k SRN.“58 

 Počátky činnosti THA z hlediska její vlastní existence byly skromné, ačkoli před 

sebou měla velké úkoly. Až do července 1990 měla pouze několik desítek zaměstnanců, 

kteří se měli postarat o rozpuštění gigantických kombinátů s 60 000 zaměstnanci a 

přeměnit je buď v akciové společnosti (Aktiengesellschaften, AG) nebo ve společnosti 

s ručením omezeným (Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbH). Ministerskou 

                                                 
54 V německé literatuře je tato předchůdkyně THA nazývána Ur-Treuhand. 
55 Abschlussbericht der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben..., s. 24. 
56 Christ, Peter, Neubauer, Ralf: Kolonie im eigenen Land..., s. 117. Srov.: Andersen, Uwe, Woyke, Wichard 
(Hrsg.): Handwörterbuch des politischen Systems, Opladen 2003, s. 628. Podle autorů byly oficiální odhady 
hodnoty východoněmeckého majetku rovny 600 miliardám DM. 
57 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die 

Herstellung der Einheit Deutschlands (zkráceně také Einigungsvertrag). WWW: 
http://bundesrecht.juris.de/einigvtr/ [cit. 28.3.2007]. 
58 Ibidem.  
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radou bylo THA zapovězeno vykonávat jakékoli řídící hospodářské funkce či rozhodovat o 

obchodních záležitostech jí svěřených podniků. Narozdíl od nové THA založené 17. června 

1990 (viz níže) nebyly hlavními úkoly této THA ani privatizace, ani sanace podniků. Jak u 

veřejnosti, tak u části politického spektra nadále převládal strach z možného rozprodeje 

národního majetku (čímž bylo míněno i převzetí východoněmeckých podniků 

západoněmeckými firmami). O sanaci se podle autorů Christa a Neubauera krátce po 

sjednocení nemluvilo především proto, že spolková vláda neměla ani rámcovou představu, 

ani přesné informace o skutečném stavu východoněmeckého hospodářství. Teprve v květnu 

1990 byli ministři financí a hospodářství schopni zveřejnit první hrubé odhady výnosnosti 

podniků bývalé NDR. Pouze 1/5 z nich označili za výnosné, u jedné poloviny se dle jejich 

názoru vyplatí provést sanaci, která umožní rozvoj podniků a tím i jejich výnosnost 

v budoucnosti a 1/3 podniků se už nevyplatí zachránit – jediným řešením je jejich 

likvidace.59  

 Prvním předsedou staré THA se stal Peter Moreth, člen liberální strany LDPD, která 

se záhy po sjednocení přeměnila nejprve v LDP a později sloučila s novou vládní FDP. 

Jakožto starý politický funkcionář ovšem nezapadal do představ o politicky nezatíženém 

předsedovi THA, proto byl ve funkci již v červnu vystřídán studovaným ekonomem 

Wolframem Krausem, který u THA zůstal až do jejího rozpuštění v prosinci 1994 (ne však 

jako předseda, nýbrž jako předseda představenstva, v jehož kompetenci byly především 

finance a rozpočet). 

 

3.1.2. Nová Treuhandanstalt – počátek privatizace 

 

Mezi starou a novou THA byly podstatné rozdíly. Ustavujícím dokumentem nové 

THA se stal „Zákon o privatizaci a reorganizaci lidového vlastnictví“ (Gesetz zur 

Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Vermögen, zkráceně Treuhandgesetz) 

ze 17. června 1990. Mezi jeho nejdůležitější ustanovení patří: 

• § 1 odstavec 1: Národní majetek je určený k privatizaci. V určitých, zákonem 

stanovených případech, je možné převést ho na obce, města, kraje či země jakožto 

vlastníky. Stejně tak je na města převeditelný majetek, který slouží komunálním 

účelům. 
                                                 
59 Christ, Peter, Neubauer, Ralf: Kolonie im eigenen Land..., s. 120. Srov.: Andersen, Uwe, Woyke, Wichard 
(Hrsg.): Handwörterbuch des politischen Systems.., s. 628. Tady autoři označují za výnosné 2/5 podniků, u 
30% z nich je možné dosáhnout výnosnosti po provedení sanace a zbylých 30% již nelze zachránit. 
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• § 2 odstavec 1: THA je veřejnoprávní institucí. Slouží k privatizaci a zpeněžení 

národního majetku podle principů sociálně-tržního hospodářství. 

• § 2 odstavec 6: THA má podporovat přizpůsobení východoněmeckého hospodářství 

požadavkům trhu, přičemž má mít vliv především na přeměnu podniků, u kterých je 

možné provést sanaci, na podniky konkurenceschopné. 

• § 5 odstavec 1: Příjmy THA jsou přednostně určeny k financování přizpůsobení 

podniků potřebám trhu, až ve druhé řadě budou využívány jako příspěvek do rozpočtu 

THA a využity k financování probíhajících aktivit THA. 

• § 8 odstavec 1: Akciové společnosti zřízené THA mají z povolení společností, 

zabývajících se podnikatelským poradenstvím a prodejem, a také bank zajistit, že 

v jejich kompetenci budou vyřešeny následující úkoly: privatizace skrze odprodej částí 

podniků nebo majetku, zajištění efektivity a konkurenceschopnosti podniků a dále 

likvidace a zpeněžení majetku podniků, u kterých nebylo možné sanaci provést.60  

 

Zatímco původní THA byla podřízena ministerskému předsedovi bývalé NDR, 

nová THA byla postavena pod dohled spolkového ministra financí, který se o zásadních 

otázkách ohledně THA radil také se spolkovým ministrem hospodářství.  

THA převzala do nucené správy 8500 původně státních závodů a kombinátů s 

celkem 70 000 pobočkami, 17,2 miliard čtverečních metrů zemědělských ploch, 19,6 

miliard čtverečních metrů zalesněných ploch, 25 miliard čtverečních metrů nemovitostí, 

zhruba 40 000 maloobchodů a restaurací, 14 obchodních center, několik tisíc knihkupectví, 

stovek kin a hotelů a také několik tisíc lékáren.61 V těchto podnicích a obchodech 

pracovalo téměř 3,6 milionu lidí, tedy asi 2/3 všech výdělečně činných obyvatel 

východního Německa,62 a THA z nich měla vytvořit firmy fungující na principech tržního 

hospodářství - firmy podle západních vzorů, které obstojí v konkurenci západních podniků 

a přitom zajistí co možná nejvíce lidem pracovní místa. THA se převzetím kontroly stala 

největší holdingovou společností světa, první svého druhu, což znamenalo jednu velkou 

nevýhodu: při plnění svých úkolů se neměla kým inspirovat, začínala vlastně na zelené 

louce. 

                                                 
60 Treuhandgesetz. WWW: http://www.verfassungen.de/de/ddr/treuhandgesetz90.htm [cit. 30.3.2007].  
61 Christ, Peter, Neubauer, Ralf: Kolonie im eigenen Land..., s. 122. Pokud jde o správu zemědělských a 
lesnických podniků, měla THA ve své správě okolo 700 pil a lesních školek, 515 národních statků, ke kterým 
patřilo dalších 340 000 hektarů půdy, dále 300 cukrovarů a konzerváren a okolo 50 000 bytů. In: 
Abschlussbericht der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben..., s. 28. 
62 Christ, Peter, Neubauer, Ralf: Kolonie im eigenen Land..., s. 122. 
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3.2. Organizační a personální otázka   

 

Vytvořit funkční organizační strukturu tak velkého úřadu, jako byla THA, nebylo 

vůbec snadné. Již od počátku své činnosti měla THA organizační problémy. Jak uvádí ve 

své závěrečné zprávě Bundesanstalt für vereinigungsbediete Sonderaufgaben, téměř každý 

rok existence THA vznikal nový organizační koncept. První stabilní organizační struktura 

vznikla po počátečních nejasnostech na konci roku 1990. Jako dozorčí orgán vznikla 

správní rada o 23 členech a řídícím orgánem se stalo devítičlenné představenstvo, kterému 

byla podřízena ředitelství berlínské centrály a 15 poboček v bývalých okresních městech 

NDR.63 

Jednotliví členové představenstva měli zodpovědnost nejenom za fungování THA 

ale i za její obchodní činnost. Základní rozdělení funkcí vypadalo takto: Nejvýše stálo 

prezidium, kterému byla podřízena ředitelství komunikační, právní, energetické, revizní a 

dále oddělení vztahů se Spolkem či Evropským společenstvím. Kromě ředitelství pro 

energetiku se tak jednalo o klasické úkoly předsedy představenstva. Následovaly tzv. 

oblasti podnikání 1 až 5, mezi které byla rozdělena jednotlivá průmyslová odvětví a které 

měly na starosti privatizaci, sanaci či likvidaci podniků. Další členové představenstva 

potom řídili odbor „pobočky a otázky spolkových zemí“, který měl na starosti 15 poboček 

THA v nových spolkových zemích a zabýval se koordinací úkolů prováděných v těchto 

zemích a dále odbor personální a finanční, které měly zodpovědnost za oblast personální, 

finanční, pracovní trh a sociální otázky, případně i za financování podniků či účetnictví.64 

Toto schéma THA vydrželo v podstatě až do jejího rozpuštění v roce 1994, ačkoli 

během této doby doznalo jisté dílčí změny, jako byl například nárůst rozsahu úkolů, které 

byly mezi jednotlivé oblasti rozdělovány, nebo přesuny odpovědnosti za resorty, 

způsobené určitými personálními změnami, kterými THA procházela. Když se například 

prezidentkou stala Birgit Breuel, převedla do své kompetence kontakt se spolkovými 

zeměmi a naopak, oblast energetiky přenechala svým kolegům z představenstva. Podobné 

přesuny se potom děly i v dalších oblastech podnikání. 

Vrcholu své organizační struktury, máme-li se řídit počtem resortů, odborů a 

poboček, dosáhla THA na podzim 1992, kdy bylo její součástí 50 ředitelství a okolo 200 

oddělení v centrále a 15 pobočkách. Ve snaze mít organizaci co nejvíce pod kontrolou 

zastávali členové představenstva určité průřezové funkce; měli například odpovědnost za 
                                                 
63 Abschlussbericht der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben..., s. 110. 
64 Turek, Jürgen: Treuhandanstalt..., s. 744. 
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podílové společnosti THA. Tím jak byly postupně plněny jednotlivé úkoly THA, byly 

pobočky a ředitelství slučovány nebo rušeny. A tak, když byla THA v prosinci 1994 

rozpuštěna, existovalo ještě 31 direktorií a 108 oddělení, z nichž ovšem pod správu 

nástupkyně THA, tedy BvS, mohlo být převedeno pouze 15, respektive 68.65 

Všechny pobočky THA byly v prvé řadě odpovědné za provádění privatizace 

malých a středních podniků v regionu, které neměly více než 1500 zaměstnanců. 

Rozhodování o struktuře těchto poboček měli přitom v rukou jejich ředitelé a odpovídalo 

většinou regionálním potřebám. Ředitelé poboček měli potom na regionální úrovni stejnou 

svobodu rozhodování jako vedoucí jednotlivých resortů představenstva v berlínské 

centrále.66 Kromě těchto 15 vnitroněmeckých poboček existovaly ještě pobočky zahraniční 

(v Japonsku, USA, Rakousku, Francii a Itálii), které měly zastupovat zájmy THA a hledat 

případné zájemce o koupi východoněmeckých podniků.67 

Jak již bylo řečeno, personální počátky THA byly velmi skromné. V červenci 1990 

měla pouhých 143 zaměstnanců. Podle závěrečné zprávy BvS, následovnice THA, byl 

v roce 1990 vytvořen personální plán, podle nějž měla mít THA na konci roku 1991 2000 

zaměstnanců v berlínské centrále a dalších 1000 lidí na pobočkách. To, že se jednalo o 

počet nedostatečný, se ukázalo záhy. Pro plnění kratších pracovních úkolů, speciálních 

zakázek a při nedostatku vlastních pracovníků byli najímáni tzv. poradci, neboli odborníci 

v určitém oboru. Na pobočkách měli například na starosti privatizaci a jejich plat se 

pohyboval v rozmezí 1200-4000 DM za desetihodinový pracovní den, což bylo zvláště při 

jejich dlouhodobějším nasazení považováno (oprávněně) za nadhodnocené.68 Postupně se 

THA dařilo získávat více pracovníků a tak zaměstnávala na konci roku 1990 už 900 a v 

březnu 1992 téměř 5000 zaměstnanců.69 

Zajímavou institucí v rámci THA byl tzv. „občanský telefon“.70 Na starosti ho měla 

sama prezidentka, Birgit Breuel a nejednalo se o telefon v pravém slova smyslu. Šlo o 

oddělení, které shromažďovalo dopisy od občanů a staralo se o to, aby jim bylo 

odpovězeno, ač to mnohdy trvalo celé měsíce. Breuel se tak snažila alespoň částečně 

zmírnit kritiku, která na THA přicházela ze všech stran. Otázky a požadavky byly skutečně 

různorodé. Ozývali se zájemci o koupi konkrétních podniků, investoři, kteří chtěli spolu 

                                                 
65 Abschlussbericht der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben..., s. 190. 
66 Turek, Jürgen: Treuhandanstalt..., s. 744 
67 Ibidem. 
68

 Abschlussbericht der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben..., s. 116. 
69 Betz, Thomas: 10 Jahre keine Einheit. Dostupné z WWW: http://userpage.fu-
berlin.de/~roehrigw/betz/zehnjahre.htm [cit. 29.3.2007].  
70 Suhr, Heinz: Der Treuhandskandal. Wie die Ostdeutschland gechlachtet wurde..., s. 175. 
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s paní Breuel otevřít pobočku THA v Turecku, studenti doktorandského studia s požadavky 

o zpřístupnění materiálů THA, kteří chtěli vědecky zdokumentovat tento transformační 

experiment. Nejčastější dotazy se ovšem týkaly koupě nemovitostí a pozemků ze strany 

soukromých osob. Nelze se divit, že THA potřebovala desítky zaměstnanců pro vyřizování 

těchto dopisů.  

Další desítky zaměstnanců byly třeba pro provoz aparátu právní pomoci, v němž 

byli občanům k dispozici ombudsmani - většinou soudci či soudní úředníci toho času na 

penzi, na které se občané mohli obrátit, pokud měli pocit, že se v THA či jejím okolí 

odehrávají nepravosti. Mohli také vyjadřovat pochybnosti o dosazení určité osoby do 

funkce. Takové osoby byly nezřídka po pečlivém prozkoumání podkladů stížnosti 

odvolány. Jenom v prvním roce existence této instituce se ombudsmani zabývali 4000 

dotazů a upozornění; jejich počet však postupně klesal.71  

Právě minulost mnohých zaměstnanců (nejen řadových, ale i řídících pracovníků) 

byla jedním z důvodů nedůvěry německých občanů vůči THA. Úřad zaměstnával například 

desítky bývalých členů a funkcionářů SED, kteří dříve pracovali v plánovacích komisích a 

na ministerstvech. THA se původně o minulost svých pracovníků nezajímala, přitom mnozí 

z nich byli spolupracovníky Státní bezpečnosti, jak vyšlo najevo už na podzim 1991. 

Prezidentka Birgit Breuel se tak například dopisem ze 7. srpna 1991 obrátila na členy 

správních rad dceřinných podniků THA. Píše tu například, že „problematika politické 

minulosti obchodních vedoucích, členů představenstva a personálních ředitelů znovu 

nabývá na váze. (...) Správní rada THA došla k názoru, že pouhé členství v SED by nemělo 

být podnětem pro vznik personálních důsledků.“72 Dále podotýká, že proti těmto řídícím 

pracovníkům nelze přijmout nějaká všeobecná opatření, ale je nutné celou záležitost 

posuzovat případ od případu.73  

Aby mohla THA lépe odolávat tlaku veřejnosti, musel od září 1991 každý 

pracovník (německý i zahraniční) podepsat prohlášení, v němž stvrdil, že dříve nepracoval 

pro ministerstvo státní bezpečnosti. Pokud vyšlo najevo, že tato prohlášení byla klamná, 

bylo (podle závažnosti případu) přistoupeno většinou k propuštění zaměstnance. 

S jistým odstupem by se dalo říci, že vedoucí okresních poboček měli mnohem těžší 

práci než lidé ve vedení berlínské centrály. Problematickou se ukázala především 

komunikace. Zatímco na centrále se informační schůzky vedoucích pracovníků ředitelství 

                                                 
71 Abschlussbericht der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben..., s. 113. 
72 Suhr, Heinz: Der Treuhandskandal..., s. 142. 
73 Ibidem, s. 143. 



    

 28 

s vedením konaly jedenkrát týdně, na okresních pobočkách se k projednání aktuálních 

problémů scházeli jednou měsíčně. Obzvláště omezená byla zpočátku telefonická 

komunikace, a to zejména v důsledku nedostatečné a zastaralé infrastruktury v nových 

spolkových zemích. Dokud nebylo možné používat telefony, cestovali pracovníci odboru 

koordinace poboček mezi jednotlivými pobočkami, aby získali odpovědi na otázky a 

předávali podněty z dalších poboček. Vedoucí poboček se také pravidelně scházeli mimo 

centrálu, aby si mohli vyjasnit některé problematické body své činnosti, které by při 

návštěvě centrály těžko mohli otevřeně řešit.74  

 

3.2.1. Detlev Karsten Rohwedder 

 

Spolková vláda se snažila na řídící místa dosadit západoněmecké úředníky – dalo  

by se říci, že se jednalo o špičkové manažery, kteří už měli zkušenosti se sanacemi a 

prodejem podniků. Tak se prezidentem stal 16. července Rainer Maria Gohlke. Do funkce 

ho navrhl sám Detlev Karsten Rohwedder, který ho po měsíci měl ve funkci vystřídat (viz 

níže). Gohlke, po 16 letech strávených na postu manažera německé pobočky IBM, začal 

v roce 1981 provádět sanaci Německých spolkových drah, které se snažil přeměnit v 

moderní a konkurenceschopný dopravní podnik. Jeho snažení, i díky politickým 

podmínkám oné doby, skončilo úspěšně. Podle zaměstnanců THA nepatřil k lidem, kteří by 

příliš promýšleli možné strategie. Právě naopak – sám se začal věnovat obchodní činnosti 

THA, staral se o prodej jednotlivých podniků.75 Právě to možná vedlo ke konci jeho kariéry 

v THA – zabrán do každodenní činnosti zapomněl, že je nutné dát THA určitou strukturu a 

opatřit jí dostatek zaměstnanců, kteří by privatizaci či sanaci mohli provádět. Kvůli tomu se 

dostal do sporu s Rohwedderem a 16. srpna 1990 se rozhodl post prezidenta THA opustit. 

Podle autorů Christa a Neubauera mohl však být spokojen – jako odstupné dostal 3 miliony 

DM.76 1. září 1990 ho nahradil sám Rohwedder, původně přesvědčený, že se do konce roku 

1990 vrátí na své místo v ocelářském a technologickém koncernu Hoesch AG 

v Dortmundu.  

Detlev Karsten Rohwedder by se dal označit za muže na svém místě. I on měl totiž 

bohaté zkušenosti s řízením, sanací či likvidací podniků. Na počátku své kariéry získal 

místo u Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kontinentale Treuhand v Düsseldorfu, kde se 
                                                 
74

 Abschlussbericht der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben..., s. 113. 
75 Christ, Peter, Neubauer, Ralf: Kolonie im eigenen Land..., s. 122. 
76 Ibidem, s. 123. 
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velmi brzy stal vedoucím právního a daňového oddělení a v roce 1970 byl již společníkem 

firmy. V té době ovšem dostal nabídku od tehdejšího ministra hospodářství, Karla 

Schillera, nastoupit na místo státního sekretáře na jeho ministerstvu. Rohwedder přijal a 

zůstal v této funkci i za následujících tří ministrů hospodářství, mj. Helmuta Schmidta. 

V roce 1979 nastoupil do dortmundského ocelářského koncernu Hoesch. Tři roky mu 

stačily na to, aby firmu vymanil ze spojení s holandským podnikem Hoogivens.77 To bylo 

dlouho považováno za nemožné, hlavně kvůli těžko vypověditelným smlouvám, které 

spojení obou podniků upravovaly. Rohwedder během své „ozdravné mise“ sice propustil 

50 % zaměstnanců, nicméně vytvořil úspěšný podnik, který se posléze výrobou oceli 

zabýval pouze z jedné čtvrtiny. Zbytek své výroby zaměřil na moderní technologie, což se 

ukázalo být dobrým krokem. Tak si získal Rohwedder pověst úspěšného manažera, který 

má zkušenosti i z politické sféry. Dostat se na (pro mnohé nevděčnou) pozici prezidenta 

THA, bylo jeho přáním už dlouho. Mnohem víc než možné finanční zisky78 pro něj hrála 

roli skutečnost, že by zastával jednu z nejvlivnějších funkcí během hospodářského 

slučování obou německých států, podílel by se na obnově východního Německa a vytvořil 

z THA fungující instituci. 

Nešlo to tak rychle a snadno, jak se zpočátku zdálo a jak bylo požadováno ze strany 

veřejnosti. Musel nejenom vytvořit funkční strukturu THA, ale především pro ni najít 

vhodné zaměstnance. Byly jich potřeba stovky, především zkušených manažerů, kteří by 

měli zkušenosti se zhodnocením podniků a kteří by byli schopni reálně zhodnotit jejich 

ziskovost a podle toho také jednat – tedy zajistit prodej těchto podniků. To, že obsazení 

pracovních míst nebylo snadné, vyjádřil i sám Rohwedder, když řekl: „Nemáme pouze 

špičkové odborníky. Máme takové pracovníky, jaké jsme dokázali sehnat.“79 THA tak 

zaměstnávala, jak již bylo řečeno, i desítky bývalých členů a funkcionářů SED. Funkce, 

které tito lidé v THA zastávali, byly mnohdy nejasné. Dobře to dokládá vyjádření 

spolupracovníků Guntera Halma, člena blokové strany LDPD, kterého na místo 

viceprezidenta předsednictva THA protlačil tehdejší premiér de Maizière.  Na otázku, co 

konkrétně má za úkol v rámci THA, odpověděli: „Nepřekáží.“80 Také první prezident staré 

THA, Wolfram Krause patřil do kategorie zaměstnanců s politickou minulostí. Narozdíl od 

                                                 
77 Christ, Peter, Neubauer, Ralf: Kolonie im eigenen Land..., s. 124. 
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79 Ibidem, s. 126. 
80 Ibidem, s. 127. 
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ostatních byl ale vnímán jako člověk kompetentní, pilný a přizpůsobivý a jako předseda 

správní rady THA také vážený.  

Podobně byl, alespoň západoněmeckými politiky, vnímán i druhý prezident nové 

THA, Detlev Rohwedder, jehož heslo „rychle privatizovat, rozhodně sanovat, obezřetně 

likvidovat“ se stalo hlavní myšlenkou činnosti THA. Naproti tomu zcela kriticky ho 

posuzovala teroristická skupina Rote Armee Fraktion (RAF), když se rozhodla spáchat na 

něj atentát. V dopise, kde vysvětluje důvody tohoto činu, se mimo jiné píše: „Rohwedder 

seděl již 20 let v klíčových politických a hospodářských pozicích. Už jako státní sekretář 

ministerstva hospodářství (...) se podílel na dohodě s fašistickým jihoafrickým režimem: 

know-how výroby atomové bomby pro Jižní Afriku výměnou za jihoafrický uran, který 

zužitkuje jaderný průmysl NDR. (...) Rohwedder byl jedním  z těch, kteří chodí denně přes 

mrtvoly a plánují v zájmu moci a zisku bídu a smrt milionů lidí. (...) Jako šéf koncernu 

Hoesch prováděl brutální sanaci, během níž v několika málo letech propustil více než 2/3 

všech dělnic, aby přivedl bankrotující koncern k novým ziskům.“81  Sjednocení Německa 

bylo podle nich čistou kolonizací (všechna politická, hospodářská a vojenská centra 

rozhodování ležela v Bonnu) a Rohwedder byl pro RAF symbolem kolonizátora, vyslaného 

z Bonnu, jehož posláním bylo rozbít hospodářské a sociální struktury a zorganizovat novou 

výstavbu. Právě tuto skutečnost, že Rohwedder byl pro svou brutalitu a aroganci vybrán 

pro vykonání této zkázy, uvádí RAF jako hlavní důvod spáchání atentátu. Rozhodla se 

zabít muže, podle něhož sice „40 let socialismu napáchalo na území bývalé NDR víc škod 

než druhá světová válka,“ ale sám „posuzuje svět podle růstu produktivity a míry zisku a 

lidský život pro něj nic neznamená.“82 

Dalším důvodem, který přispěl k rozhodnutí atentát provést, mohla být i představa 

východoněmeckého obyvatelstva a RAF, v níž je Rohwedder ztělesněním západního 

kapitalistického systému, podobně jako celá THA (ta však rozhodně nebyla zřízena 

západními kapitalisty, jak bylo popsáno už výše). RAF, konkrétně její oddíl Ulrich Wessel 

Detleva Rohweddera zastřelil na Velikonoční pondělí 1. dubna 1991 v jeho domě 

v Düsseldorfu. K vraždě došlo o půl dvanácté večer, právě když měnil žárovku ve své 

pracovně, která se nacházela ve druhém patře domu, kde Rohwedder odmítl nainstalovat 

pancéřová skla. Celkem tři výstřely vyšly ze vzdálenosti 63 metrů. Jeden z nich zabil 

Rohweddera, druhý zranil jeho manželku.83 Pachatel nebyl dopaden dodnes. 

                                                 
81 Christ, Peter, Neubauer, Ralf: Kolonie im eigenen Land..., s. 114. 
82 Ibidem, s. 115. 
83 Např. WWW: http://www.wdr.de/tv/aks/sowars/20060417_rohwedder.jhtml [cit. 29.4.2007 ]. 



    

 31 

Podle autorů Christa a Neubauera by asi nebylo spravedlivé, hledat přímou 

souvislost mezi protesty proti THA, rozpory mezi odbory a politiky ohledně činnosti úřadu 

a vraždou jeho prezidenta, Rohweddera. Vzhledem k masivní kritice činnosti THA se ale 

teroristé z RAF mohli domnívat, že vraždou Rohweddera, který přesně zapadal do jejich 

představ o nepříteli, potěší své sympatizanty84 a vykonají tak službu východoněmeckému 

obyvatelstvu, které do té doby Rohwedder ničil, stejně jako socialistický majetek.   

 

3.2.2. Birgit Breuel a její odlišná koncepce 

 

 Několik dní po zavraždění Detleva Rohweddera byl vytvořen seznam jeho možných 

nástupců. Nejrychleji reagovala Birgit Breuel, Rohwedderova podřízená, která měla na 

starosti pobočky THA. Spolupracovníkům přislíbila kontinuitu práce a Helmut Kohl neměl, 

i přes odpor především ze strany SPD, proti jejímu jmenování námitek. Podobně jako její 

předchůdci, měla i Breuel za sebou (dle jejích kritiků ne moc úspěšnou) politickou kariéru. 

V letech 1978-1986 byla dolnosaskou ministryní hospodářství a dopravy, do roku 1990 

zastávala funkci tamní ministryně financí. Zasedala v mnoha správních radách 

velkopodniků jako Volkswagen, Severoněmecká banka apod. V roce 1990 se potom 

dostala do vedení Treuhandanstalt, kde působila jako prezidentka s ročním platem ve výši 

700 000 marek85 až do rozpuštění úřadu 31. prosince 1994. 

 Zatímco její předchůdci Gohlke i Rohwedder podporovali určitou míru sanace 

podniků ze strany THA (pro Gohlkeho byla sanace dokonce prioritou, Rohwedder se jí 

nebránil), byla Breuel zastánkyní myšlenky, že „privatizace je tou nejlepší formou 

sanace“86 a THA pod jejím vedením jednala dle zásady: „Co není možné privatizovat, je 

potřeba zlikvidovat.“87 V praxi to potom vypadalo tak, že k sanaci bylo přistoupeno pouze 

tehdy, pokud byly předpokládané náklady na likvidaci vyšší než náklady na sanaci. Také 

proto byla mnohými odborníky, kritiky i veřejností označována za „železnou dámu“ 

(Eiserne Lady), bez sociálního cítění a bez schopnosti jednat o osudu milionů lidí. Breuel 

bylo jasné, že statisíce lidí musí přijít o práci.88 V označení Eiserne Lady lze samozřejmě 

                                                 
84 Christ, Peter, Neubauer, Ralf: Kolonie im eigenen Land..., s. 114. 
85 Dostupné z WWW: http://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/birgit-breuel/ [cit. 30.4.2007]. 
86 Tzn. THA má podnik prodat a budoucí vlastník se musí sám postarat o jeho sanaci a zajištění ziskovosti. 
In: Roesler, Jörg: Ostdeutsche Wirtschaft im Umbruch 1970-2000..., s. 72.  
87 Ibidem, s. 72. 
88 Doslovně řekla: „Cokoli uděláme s těmi 10 000 podniky, ať už budeme privatizovat, sanovat nebo 
likvidovat – ti lidé přijdou o zaměstnání.“ In: Suhr, Heinz: Der Treuhandskandal..., s. 139. 
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pozorovat analogii s britskou ministerskou předsedkyní Margaret Thatcher, známou svou 

averzí vůči odborům a tvrdým postupem vůči stávkujícím během privatizace ve Velké 

Británii. Jak možná ironicky podotýká Heinz Suhr, byla Breuel ve svém privatizačním úsilí 

mnohem úspěšnější – zatímco Thatcher prodala pouze 22 státních podniků, Birgit Breuel 

více než 2000.89 

 Ihned po své nástupu se rozhodla vyměnit všechny ředitele 15 poboček THA, kteří 

byli do funkcí dosazeni ještě bývalým premiérem Modrowem. Nahradila je zkušenými 

manažery ze západního Německa, najala tzv. privatizační týmy složené z externích 

podnikových poradců, kteří měli urychlit prodej THA-podniků.90 Ve snaze rozprodat 

majetek co nejrychleji bude možné, se jí během jediného měsíce ve funkci podařilo prodat 

600 podniků, tedy tolik, kolik Rohwedder stihl za 7 měsíců. Na konci roku 1991 si na 

konto mohla připsat 5000 a v červenci 1992 už 6500 prodaných podniků či jejich částí.91 

 Breuel byla trnem v oku především členům sociální demokracie, kteří jí vyčítali 

bezcitnost při rozhodování o osudu milionů lidí.92 V tomto ohledu měli nejspíše pravdu a 

v obavě z důsledků masového propouštění začaly už v roce 1991 vznikat první návrhy na 

vytvoření jakýchsi zaměstnaneckých společností, které by pracující ochránily před 

nezaměstnaností, postaraly by se o jejich rekvalifikaci a případně o jejich zapojení v oblasti 

odstraňování ekologických škod způsobených činností východoněmeckého průmyslu. 

Breuel veškeré podobné návrhy smetla ze stolu – jediné, na co se ve své práci orientovala 

byl prodej. Ve skutečnosti bylo totiž mnohem snazší podnik prodat, pokud investor 

nemusel slibovat zachování pracovních míst. Podle vlastních slov Breuel ani v nejmenším 

nečekala, že by propuštění lidé byli „schopni pochopit, proč se to všechno stalo.“93  

 Ačkoli nebyla Breuel úplně nadšena skutečností, že musí THA svěřeným podnikům 

poskytovat tolik finančních prostředků, bylo podle ní nezbytné v této aktivní činnosti ještě 

několik let pokračovat.  Dodnes Breuel zastává názor, že v podmínkách daných zavedením 

hospodářské, měnové a sociální unie, odvedla svoji práci jak nejlépe bylo možné. A za 

pravdu jí dávají i přední zástupci hospodářství a bankovnictví. Podle nich totiž obchody 

THA zajistily rozsáhlý rozvoj západoněmeckého hospodářství. Pokud jde o obrovský 

                                                 
89 Údaj o počtu prodaných podniků zahrnuje období 1990-1991, kdy kniha vyšla. In: Suhr, Heinz: Der 

Treuhandskandal..., s. 145.  
90 Christ, Peter, Neubauer, Ralf: Kolonie im eigenen Land..., s. 145. 
91 Dostupné z WWW: http://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/birgit-breuel/ [cit. 30.4.2007]. 
92 Mluvčí SPD řekl doslova: „Paní Breuel nás zatím nepřesvědčila, že má dostatek citu a dostatečné 
schopnosti rozhodovat o osudu milionů lidí. Odvolaná a ne příliš úspěšná zemská ministryně, která sama 
nikdy nestála v čele velkého podniku, není dobrou volbou pro řídící funkci v THA.“ In: Christ, Peter, 
Neubauer, Ralf: Kolonie im eigenen Land..., s. 144. 
93 Suhr, Heinz: Der Treuhandskandal..., s. 145. 
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nárůst počtu nezaměstnaných, nedávají experti vinu politice THA, kterou prosazovala 

Breuel; hlavní příčinou byla hospodářská situace v níž se země bývalé NDR po sjednocení 

ocitly.      

 Dne 31. prosince 1994 byla THA rozpuštěna, Breuel opustila svoji funkci 

prezidentky a v roce 1995 převzala místo generální komisařky světové výstavy Expo 2000 

v Hannoveru.  

 

 

4. Privatizace jako hlavní úkol THA 

 

4.1. Dvě koncepce privatizace 

 

 Již v zákoně, kterým byla THA v červnu 1990 ustavena, se objevují jako základní 

body její činnosti privatizace a sanace. Obě tyto činnosti byly mnoha politickými 

představiteli již od počátku shledávány jako navzájem se doplňující. Činnost THA potom 

dle Herberta Haxe vycházela z toho, jak konkrétně bylo toto doplňování se chápáno.94 

Jednou možnou interpretací (jejímž zastáncem byl v počátcích své činnosti v THA 

například Detlev Rohwedder) bylo, že privatizovat se budou až podniky, u nichž byla 

nejdříve provedena sanace a tím bylo dosaženo jejich konkurenceschopnosti a ziskovosti. 

THA měla v tomto případě za úkol zhodnotit, zda se sanace určitých podniků vyplatí, a 

pokud ano, vybrat pro ně vhodný sanační plán, který měla v další fázi provést. Náklady a 

riziko sanace v tomto případě ležely samozřejmě na THA. Pokud ovšem THA privatizovala 

takto ozdravené podniky, očekávala, že při prodeji dosáhne mnohem vyšších výnosů. 

 Podle druhé interpretace (k níž se přiklonil Rohwedder později a plně ji obhajovala 

jeho nástupkyně, Birgit Breuel) by sanace mělo být dosaženo v rámci samotné privatizace. 

Podle této koncepce měl být nejdříve nalezen investor, který by sanaci provedl podle svých 

představ a nesl by zároveň s tím spojené riziko. Práce THA se potom měla omezit na 

vyhledávání vhodných investorů, případně na likvidaci podniků, pro které se žádný 

investor nenašel.  

                                                 
94 Hax, Herbert: „Sanierung durch Privatisierung“ oder „Sanierung vor Privatisierung“? Rückblick auf eine 

Kontroverse..., s. 205. 
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 Rozpory kvůli oběma koncepcím se objevily i mezi členy představenstva THA a 

přenesly se také na politickou a vědeckou úroveň. Vžila se pro ně označení „sanace skrze 

privatizace“ a „nejdřív sanace, potom privatizace“.95 THA se nikdy definitivně nepřiklonila 

k žádné z obou koncepcí. Spíše zdůrazňovala, že použití té které koncepce závisí na 

konkrétním případu privatizovaného podniku. To je patrné i z prvotní činnosti THA. Pod 

vedením Detleva Rohweddera bylo představenstvo THA nuceno shodnout se na určitém 

kompromisu, který potom Rohwedder prezentoval v dopise zaměstnancům THA: 

„Prioritou nadále zůstává převedení podniků do soukromého vlastnictví. Je to ten nejlepší 

způsob, jak za pomoci nových poznatků, nového kapitálu a nových strategických 

podnikatelských cílů zachovat podnik i pracovní místa v něm a dát mu tak možnost nové 

budoucnosti. Privatizace je tou nejúčinnější sanací. Podniky, které mají šance do budoucna, 

ale ještě se je nepovedlo privatizovat, bude THA nadále podporovat, finančně zajistí jejich 

sanaci i rozvoj. Zohlední také sociální potřeby zaměstnanců, nicméně neustále musí dbát na 

to, aby nebyly ohroženy šance podniků do budoucna. Proto není možné vyhnout se ztrátě 

pracovních míst, ať už k ní dojde během privatizace nebo likvidace podniků. Sanace je 

stálým úkolem THA na cestě podniků k privatizaci.“96 

 Ať už měla THA v plánu přiklonit se v budoucnosti k jakékoli variantě, bylo 

nejdříve nutné získat přehled o skutečném stavu podniků určených k privatizaci. Zjištění, 

kterých se jí dostalo, byla ještě horší, než se zpočátku očekávalo. Příkladem může být 

zpráva ředitelství jednoho z významných odvětví, které mělo ve správě více než 1400 

podniků. Jejich stav zhodnotilo následovně: 1,7 % jsou podniky výnosné, 7,1 % podniky, 

které ziskovosti dosáhnou v relativně krátkém čase, 41,2 % podniky, jejichž podnikatelský 

záměr se zdá být úspěšným, 24,1 % podniků, jejichž koncepce není dostatečná, nicméně 

ziskovosti by u nich šlo dosáhnout. 21 % podniků, které nebudou ziskové ani po provedení 

sanace.97  

 

                                                 
95 Hax, Herbert: „Sanierung durch Privatisierung“ oder „Sanierung vor Privatisierung“? Rückblick auf eine 

Kontroverse..., s. 206. 
96 Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben: Bericht über die Aufgabenerfüllung zum 31. 

Dezember 2000. Dostupné na stránkách Treuhand Alumni Club, WWW: http://www.taconline.de/, s. 13 [cit. 
24.4.2007]. 
97 Abschlussbericht der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben..., s. 36. THA měla 
vytvořeno 6 kategorií, do kterých byly podniky rozřazovány: 1. podnik je rentabilní, 2. podnik dosáhne 
rentability v brzké době, sanace není nutná, 3. podnikatelský záměr se zdá být úspěšným – tato skupina ještě 
rozdělena na podskupiny podle potřeby zajistit podniku finance, či převzít jeho úvěry apod., 4. sanace je 
možná, ale podnikatelský záměr není dostačující, nutné předložit alternativní možnosti, 5. úspěšnost sanace 
pochybná, nutné další prověření situace, 6. podnik není sanaceschopný, nutné učinit rozhodnutí, zda podnik 
dát do konkurzu, nebo zlikvidovat. In: Abschlussbericht der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte 

Sonderaufgaben..., s. 44. 
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4.1.1. „Nejdřív sanace, potom privatizace“ 

 

 Hlavním argumentem proti prodeji podniků, aniž by byla provedena alespoň 

základní sanace, bylo, že nesanované podniky jsou velmi těžko prodejné. Pokud už THA 

našla pro tyto podniky nějakého investora, musela jít s cenou značně dolů, aby byl investor 

ochoten podnik koupit. Pokud by ovšem podle Haxe převzala THA náklady na sanaci, 

mohla by k prodeji nabídnout atraktivnější objekty a požadovat za ně i odpovídající cenu.98  

 V počátečních fázích svého rozhodování se THA řídila heslem „sanace takových 

podniků, které jsou sanaceschopné, rozhodně neztroskotá na finanční otázce“99 – tím tedy 

deklarovala svoji připravenost podnikům pomoci, i kdyby k tomu měla vynaložit nemalé 

finanční prostředky. Ozdravení podniků však bylo finančně nákladné a prostředky THA 

omezené, stejně jako rozhodování o jejich udělení. Pokud se jednalo o částku do výše 30 

milionů DM, mohl o jejím přidělení rozhodnout ředitel pobočky THA sám, případně se do 

rozhodování zapojil i ředitel daného odvětví v berlínské centrále. Částky nad 100 milionů 

DM musely být schváleny správní radou THA a také spolkovým ministerstvem financí.100 I 

když bylo jisté, že podnik je sanaceschopný, byly do něj pouze výjimečně investovány 

dostatečné částky - směřovaly především do modernizace výroben energie a zajištění 

dodávek energie, neboť se jednalo o nezbytná opatření nezávislá na plánech budoucích 

investorů.101 

 Pro rozhodování o vhodnosti sanačních konceptů, které museli předložit investoři, 

měla THA k dispozici aparát 90 odborníků, kteří podle těchto konceptů rozdělovali 

podniky do 6 kategorií,102 podle možné úspěšnosti sanace. Zatímco tedy na THA leželo 

finanční zajištění sanace podniku před prodejem, vytvoření konceptu bylo plně v rukou 

podniků samotných. 

 Pokud THA prodávala podniky, které neprošly sanací, musela investorům přislíbit 

vysoké prémie. Při stejně nízkých nákladech jako investor měla ovšem THA sama stejné 

šance na úspěch. Dalším argumentem, který měl koncepci „nejdřív sanace, potom 

privatizace“ podpořit, bylo, že nový investor může učinit špatná rozhodnutí ohledně sanace 

                                                 
98 Hax, Herbert: „Sanierung durch Privatisierung“ oder „Sanierung vor Privatisierung“?..., s. 210. 
99 Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben: Bericht über die Aufgabenerfüllung zum 31. 

Dezember 2000. Dotupné na stránkách Treuhand Alumni Club, WWW: http://www.taconline.de/, s. 12 [cit. 
24.4.2007]. 
100 Abschlussbericht der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben..., s. 38. 
101 Ibidem. 
102 Viz poznámka 95. 
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(jedná se však o argument snadno zpochybnitelný, který rozhodně nemluví ve prospěch 

sanace prováděné THA  - i ona sama mohla přijmout stejně špatná rozhodnutí).  

 THA bylo dále vyčítáno, že se při provádění sanace ohlíží pouze na 

podnikohospodářská kritéria (obnovu samotných podniků). Ze strany podnikatelů 

v průmyslu se ozývaly hlasy volající po reformě sanačních kritérií, která by měla zohlednit 

průmyslové a regionálně-politické cíle – tedy například zajištění stávajících a vytvoření 

nových pracovních míst. To ovšem THA popírala a zdůrazňovala, že sanaci uchopila velmi 

široce. Stejně jako samotný pojem „sanaceschopnost“. Tím byly označeny podniky, u nichž 

se dalo očekávat, že v dohledném čase (který byl různý pro různá odvětví) budou samy 

schopny pokrýt své náklady. Aby se THA rozhodla k sanaci, muselo být dále jasné, že 

náklady, které do sanace podniku investuje, aby ho učinila života- a konkurenceschopným, 

rozhodně nepřesáhnou předpokládanou hodnotu podniku, které dosáhne sanací. Podle 

odhadů bylo takových podniků ve správě THA asi 70 %.103 

 Privatizace měla posloužit ke strukturálnímu přizpůsobení nových 

východoněmeckých podniků západoněmeckým hospodářským podmínkám. Nebyla však 

svěřena podnikatelům, kteří by ji řídili podle požadavků trhu, nýbrž státním orgánům 

řídícím průmysl. Právě v tom byl viděn největší rozpor mezi oběma privatizačními 

koncepcemi. Koncepce, „sanace skrze privatizaci“ znamenala, že již od počátku budou 

v procesu transformace volně zapojeny různé podnikatelské iniciativy a o úspěchu bude 

rozhodovat trh. Preferování koncepce „nejdřív sanace, potom privatizace“ oproti tomu 

znamenalo, že hlavní slovo v tomto procesu má mít státem zřízená (a na státu závislá) 

průmyslově-politická instituce. Právě proto vyvstala nejen mezi obyvateli, ale i mezi 

politiky obava, že by východoněmecké hospodářství, které do katastrofální situace dostala 

politika plánování, mělo z této situace vyvést další centrální hospodářské plánování. 

Upřednostněním koncepce „sanace skrze privatizace“ bylo možné se této nepřijatelné cestě 

vyhnout.104 

Podobně se i Klaus von Dohnanyi domnívá, že tato koncepce nebyla příliš vhodná a 

dlouhodobě udržitelná. Veřejná instituce jako THA neměla ani odborné znalosti, ani 

finanční prostředky pro dlouhodobou sanaci. Dohnanyi navíc nevěří, že by se podařilo 

zachovat tolik ekonomicky nevýhodných pracovních míst, pokud by podniky zůstaly 

                                                 
103 Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben: Bericht über die Aufgabenerfüllung zum 31. 

Dezember 2000. Dotupné na stránkách Treuhand Alumni Club, WWW: http://www.taconline.de/, s. 14. [cit. 
24.4.2007]. Srov.: Müller, Christa: Sanierung und Aufbau der ostdeutschen Industrie : die Verantwortung der 

Treuhandanstalt. Kapitel 2: Leistungen und Defizite bisheriger Treuhandpolitik. Dostupné z WWW: 
http://www.fes.de/fulltext/fo-wirtschaft/00298toc.htm, s. 8 [cit. 27.3.2007]. 
104 Hax, Herbert: „Sanierung durch Privatisierung“ oder „Sanierung vor Privatisierung“?..., s. 211. 
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majetkem státu a nepřešly do rukou soukromých vlastníků, kteří se k zachování pracovních 

míst smluvně zavázali. Právě z těchto důvodů považuje druhou koncepci, tedy „sanaci 

skrze privatizaci“ za jediné možné řešení východoněmeckého problému.105 

 
 

4.1.2. „Sanace skrze privatizaci“ 

 

Krátce po vzniku THA nehrál rozdíl mezi těmito dvěma koncepcemi žádnou roli. 

Co ovšem roli hrálo, byl čas. V konceptu rychlé privatizace byl základním požadavkem co 

nejrychlejší postup. Za takové podmínky přicházela otázka sanace v úvahu pouze u velmi 

malého počtu podniků (a to především takových, které THA sice uznala za sanaceschopné, 

ale nenašla pro ně vhodného kupce). Privatizace zpočátku probíhala jen velmi pozvolna a 

první výsledky rozhodně nesplnily očekávání.  Vedení THA se proto přiklonilo k provádění 

sanace u většiny podniků, u nichž se to mohlo vyplatit, a to alespoň v počáteční fázi. 

Teprve když ani podniky po počáteční sanaci nepřilákaly investory, musela THA přistoupit 

k sanaci komplexnější a samozřejmě finančně náročnější, která měla investorům nabídnout 

podniky s mnohem pevnější pozicí na trhu.   

 Jako hlavní argument pro koncepci „sanace skrze privatizaci“ vidí Hax skutečnost, 

že rozhodnutí, zda je daný podnik sanaceschopný, a výběr vhodného způsobu pro jeho 

sanaci, mohl nejlépe provést soukromý investor, který na jedné straně nesl riziko 

neúspěchu, na straně druhé mohl vedle vlastního zisku počítat i s vysokou prémií od státu, 

pokud sanaci provedl úspěšně.106 Soukromý investor přinesl do podniku nejen finanční 

prostředky, ale také know-how (znalost podmínek trhu a výrobních procesů) nebo vlastní 

management. Jedině tak bylo možné dosáhnout efektivního podnikání.  

 Další důvody pro provádění privatizace bez předchozí sanace podniků byly ryze 

strategické a finanční. Na jedné straně chtěla THA ponechat novému majiteli co největší 

prostor pro jeho podnikatelskou činnost, aniž by mu předem určila počáteční podmínky. Na 

straně druhé nechtěla THA neefektivně využívat peníze na obnovu podniků, které budoucí 

majitel nehodlá obnovit.107 

                                                 
105 Dohnanyi, Klaus von: Geschichte und Zukunft des Aufbau Ost..., s. 350. 
106 Hax, Herbert: „Sanierung durch Privatisierung“ oder „Sanierung vor Privatisierung“?..., s. 206. 
107 Schmelzer Thomas: Sozio-ökonomische Erfolgsanalyse und der Privatisierungserfolg der 

Treuhandanstalt. Dostupné na WWW: http://www-brs.ub.ruhr-uni-
bochum.de/netahtml/HSS/Diss/SchmelzerThomas/diss.pdf, s. 154 [cit. 27.4.2007]. 
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Spolu s privatizací bylo nutné splnit i další úkoly. Nejprve bylo nutné rozdělit 

obrovské kombináty, které sestávaly z mnohdy velmi rozdílných součástí, na menší 

jednotky a z nich zpětně sestavit nové, funkční celky, které by byly schopny obstát 

v podmínkách trhu. Dále bylo třeba pro každý z takto vytvořených podniků vytvořit 

koncepci podnikání, která musela brát v potaz především s jakými produkty má podnik 

šanci na úspěch (to měli na starosti manažeři zaměstnaní v THA). A za třetí bylo nezbytné 

pro realizaci této koncepce podnikání nalézt potřebný kapitál.  

THA se v průběhu své činnosti uchýlila ke konceptu, v němž privatizace 

bezprostředně souvisí se sanací, prováděnou především investorem. Nejdůležitější pro ni 

nebylo samotné zhodnocení podniků – neprodávala pouze těm, kteří nabídli nejvyšší kupní 

cenu.108 Preferován byl takový kupec, který THA předložil vlastní koncepci podnikání, 

která by umožnila další rozvoj podniku a zajistila na smluvně sjednanou dobu dostatek 

pracovních míst (ať už zachování původních, nebo vytvoření nových).  

THA se snažila investory, kteří na sebe koupí podniků převzali mnohá rizika, 

alespoň nějakým způsobem odškodnit. Přistupovala jak ke slevám z kupní ceny, tak 

investorům poskytovala formou subvencí finanční pomoc během sanace.109 Celkem se tedy 

investoři zavázali v letech 1990-1992 k vytvoření 1,3 milionu pracovních míst a investicím 

ve výši 150 miliard marek.110 I přes tyto přísliby však nakonec k propouštění došlo a 

nemohla tomu zabránit ani THA. Investoři podcenili ziskovost a konkurenceschopnost 

východoněmeckých podniků, případně přecenili obchodní vztahy NDR s východní 

Evropou, která sice v minulosti byla hlavním obchodním partnerem, po rozpadu 

Sovětského svazu se však potýkala s problémy podobného rázu jako východní Německo.111 

 Podobně jako byla koncepce „nejdřív sanace, potom privatizace“ kritizována ze 

strany odborníků, dočkala se kritiky i tato koncepce, ovšem ze strany vlády a obyvatelstva. 

Jednak bylo THA vyčítáno, že podniky prodávala pod cenou, jednak že při prodeji 

přenášela veškeré podnikatelské riziko na nového majitele, čímž se zužoval okruh 

potenciálních kupců.112 THA se nacházela pod silným politickým tlakem, který jí bránil 

                                                 
108 Kupní cena samozřejmě hrála v rozhodování roli, ale nebyla jediným kritériem. 
109 Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben: Bericht über die Aufgabenerfüllung zum 31. 

Dezember 2000. Dostupné na stránkách Treuhand Alumni Club, WWW: http://www.taconline.de/, s. 20 
[24.4.2007]. 
110 Müller, Christa: Sanierung und Aufbau der ostdeutschen Industrie : die Verantwortung der 

Treuhandanstalt. Kapitel 2: Leistungen und Defizite bisheriger Treuhandpolitik. Dostupné z WWW: 
http://www.fes.de/fulltext/fo-wirtschaft/00298toc.htm, s. 6 [cit. 27.3.2007]. 
111 Ibidem.  
112 Schmelzer Thomas: Sozio-ökonomische Erfolgsanalyse und der Privatisierungserfolg der 

Treuhandanstalt. Dostupné na WWW: http://www-brs.ub.ruhr-uni-
bochum.de/netahtml/HSS/Diss/SchmelzerThomas/diss.pdf, s. 157 [cit. 27.4.2007]. 
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likvidovat neziskové podniky a tím i pracovní místa. Pokud by se však THA měla 

soustředit pouze na ochranu pracovních míst a zajištění financí na udržení podniku při 

životě, nebyly by vyřešeny žádné strukturální problémy ve východním Německu, nedošlo 

by k nutné obnově kapitálu a strukturálně slabé oblasti podnikání by zůstaly závislé na 

subvencích, které by ještě více zatížily státní rozpočet. THA odmítala držet se tohoto 

konceptu a nechat tak vzniknout hospodářství neschopné produktivní činnosti.113  

 Právě proto se přiklonila ke konceptu rychlé privatizace, v níž byla většině podniků 

zajištěna pouze základní sanace. Právě tato jednostranná koncentrace na privatizaci vedla 

dle kritiků k enormním nedostatkům v sanační politice THA. Podniky, které se nepovedlo 

prodat, byly sanovány pouze pasivně, což znamenalo, že byly udržovány při životě. 

Neuskutečnilo se ani přebudování podniků na výrobu nového, prodejného zboží, ani 

modernizace výrobního procesu.  

 

 

4.1.3. Likvidace podniků 

 

 Podniky, které nebylo možné sanovat, byly určeny k likvidaci. THA k ní obvykle 

přistoupila teprve tehdy, když bylo jasné, že pokusy o sanaci či privatizaci podniku se 

nesetkaly s úspěchem. Je tedy nutné si uvědomit, že likvidaci všech podniků předcházela 

alespoň minimální snaha THA podnik zachránit (většina jich byla nejprve rozdělena na 

části, z nich byl potom sestaven nový, funkční celek, u něj byla provedena základní sanace 

a byl nabídnut k privatizaci). Kvůli nedostatku času a financí, kterými THA pro privatizaci 

disponovala, byla často provedena pouze sanace základní, která podniky de facto udržela 

při životě do doby, než bylo rozhodnuto o jejich dalším osudu. 

 I během této činnosti se THA držela Rohwedderova konceptu „rychlá privatizace, 

rozhodná sanace, obezřetná likvidace“114, tedy především třetího bodu, jehož hlavními 

opatřeními bylo: 

1) Ne všechny podniky, které nejsou sanaceschopné, měly být zlikvidovány. Především u 

velkozávodů existujících v oblasti průmyslové výroby dávala THA přednost regionálním, 

strukturálním požadavkům a také požadavkům zaměstnanecké politiky před požadavky 

hospodářskými a odmítala uzavření těchto podniků.  
                                                 
113 Ibidem, s. 209. 
114 Tato Rohwedderova teze, v originále „schnell privatisieren, entschlossen sanieren, behutsam stilllegen“ se 
stala na dlouhou dobu základní myšlenkou THA, podle níž byla prováděna její privatizační a sanační politika.   
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2) Likvidace probíhala v podmínkách příznivých pro sociální a hospodářskou situaci 

konkrétního regionu, neboť THA úzce spolupracovala s orgány místní správy a měla tak 

k dispozici konkrétní informace z regionu.  

3) Ve snaze zabránit sociálním problémům, které uzavření podniků provázely, se THA 

výrazněji zaměřovala na zajištění financí pro tzv. sociální plány (finanční příspěvky, do 

roku 1992 to bylo 5000 DM na propuštěného zaměstnance, v budoucnu se počítalo 

s navýšením na 6200 DM) a také na organizační a finanční podporu zaměstnaneckých 

společností.115  

Z celkového počtu 12 354 podniků ve správě THA jich bylo v roce 1991 

zlikvidováno 500, v roce 1992 už 1350 a v roce 1993 dokonce 2500.116 Likvidace se dotkla 

především velkých průmyslových center, kde byly nejvíce uzavírány chemické či 

automobilové závody, jejichž hlavní odbytiště – země Východního bloku – v podstatě 

přestalo existovat. 

 

5. Bilance činnosti THA 

 

 THA byla podle plánu rozpuštěna k 31. prosinci 1994. Úkoly, které nestihla dořešit, 

byly převedeny na její nástupnické organizace. Jako hlavní můžeme jmenovat 

Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS, Spolkový úřad pro zvláštní 

otázky spojené s privatizací, převzala mimo jiné dohled nad plněním smluvních podmínek, 

jako byly přísliby investic či pracovních míst), a jí podřízené Bodenverwertungs- und 

Verwalungsgesellschaft (BVVG, Společnost pro zhodnocení a správu pozemků, která měla 

na starosti prodej lesních a zemědělských ploch), Beteiligungs-Management-Gesellschaft 

Berlin (BMGB, Společnost podílového managementu), Treuhand Liegenschaftsgesellschaft 

(Společnost pro správu nemovitostí, TLG) nebo Bundesamt zur Regelung offener 

Vermögensfragen (Spolkový úřad pro úpravu veřejných majetkových otázek, Barov). 

 Objektivně je třeba říci, že konečná bilance činnosti THA není příliš pozitivní. Týká 

se to jednak výsledků její činnosti a jednak její finanční situace, která se stala hlavním 

terčem kritiky. 

                                                 
115 Müller, Christa: Sanierung und Aufbau der ostdeutschen Industrie : die Verantwortung der 

Treuhandanstalt. Kapitola 2: Leistungen und Defizite bisheriger Treuhandpolitik. Dostupné z WWW: 
http://www.fes.de/fulltext/fo-wirtschaft/00298toc.htm, s. 9 [cit. 27.3.2007]. 
116 Roesler, Jörg: Privatisation in Eastern Germany. Experience with Treuhand..., s. 509. 
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5.1. Finanční situace THA 

 

S tím, jak se úkoly THA konkretizovaly, rostly také finanční náklady na jejich 

splnění. Vedle hlavních úkolů, které THA prováděla, tedy privatizace, sanace a likvidace 

podniků se jednalo mimo jiné o správu majetku stran a státních organizací, správu 

zemědělského a lesního majetku, reprivatizace, převzetí dluhů podniků či rizik vzniklých 

ekologickými škodami. 

 Podle původních představ měla být činnost THA financována především z výnosů 

z prodeje jí svěřených podniků – tak, jak to bylo stanoveno již v zakládacím zákoně 

Treuhandgesetz. Zisky z privatizace však nebyly takové, jak bylo původně očekáváno. 

K tomu je třeba připočítat obrovské finanční subvence podnikům, které byly určeny 

k sanaci a další finance určené na odškodnění propuštěných zaměstnanců. V tomto případě 

THA uzavřela se zástupci odborů dohodu, podle níž měl každý zaměstnanec z uzavřeného 

podniku nárok na odškodné ve výši 5000 DM. Když vezmeme v úvahu, že takto přišlo o 

práci více než 1,4 milionu lidí, musela THA vynaložit pouze v tomto případě 9 miliard 

DM.117 

 Další finanční zátěží pro THA bylo převzetí starých podnikových úvěrů. Tato 

částka se pohybovala ve výši 102 miliard DM. Navíc měla THA podle Státní smlouvy o 

měnové unii převzít také část státního dluhu bývalé NDR, včetně dluhu zahraničního – 

jejich výše se pohybovala kolem 85 miliard DM.118 Aby mohla THA plnit jí svěřené úkoly, 

bylo třeba financovat veškeré provozní náklady, které se vyšplhaly do výše zhruba 2,8 

miliard DM (1,8 miliard z toho byly personální výdaje, 1 miliarda DM výdaje věcné).119  

THA měla každý rok k dispozici určitý finanční rámec. Jak se brzy ukázalo, byl 

značně nedostačující, většina peněz z prodeje podniků plynula do rozpočtu podniků, 

zbytkem bylo potřeba pokrýt jejich úvěry a dluhy a vlastní provoz. Na financování sanace 

měla THA k dispozici pouze 8 miliard DM ročně. Jednalo se sice o značnou částku, která 

ovšem ani v nejmenším nemohla pokrýt sanační náklady. K tomu se přidávaly stále nové a 

nové výdaje.120 

Celkem měla THA v rámci svých hospodářských aktivit mezi lety 1990 a 1994 

příjmy ve výši 39,9 miliard DM a výdaje ve výši 166,3 miliard DM. Z toho vyplývá, že 

                                                 
117 Christ, Peter, Neubauer, Ralf: Kolonie im eigenen Land..., s. 138. 
118 Ibidem, s. 138.  
119 Abschlussbericht der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben..., s. 99. 
120 Christ, Peter, Neubauer, Ralf: Kolonie im eigenen Land..., s. 137. 
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THA v tomto období hospodařila s deficitem ve výši 126,4 miliard DM. Největší podíly na 

příjmu tvořily zisky z rozprodeje podniků, pozemků, zemědělských a lesnických ploch – 

jednalo se konkrétně o 25,3 miliard DM (64%). Druhou nejvyšší položkou ve výši 9,7 

miliard DM (24 %) byly zisky ze splacení půjček, zisky z nájemného či úroků. Naopak 

nejvíce výdajů, 103,4 miliard DM (62 %) směřovalo na podporu hlavních aktivit 

podnikatelsko-finanční sanace. Dalších 42,7 miliard DM (25,7 %) byly úroky z úvěrů které 

si THA vzala (především se jednalo o převzetí starých úvěrů THA-podniků).121 Jak ukazuje 

Tabulka 2, výdaje THA byly vždy mnohonásobně vyšší než její příjmy. 

 

 

Tabulka 2: Výsledný finanční přehled THA (v milionech DM) 

 2. pololetí 

1990 

1991 1992 1993 1994 1990-1994 

Příjmy 1 603 7 737 11 603 9 458 9 526 39 927 

Výdaje 5 896 27 619 41 301 47 569 43 892 166 277 

Saldo 4 293 19 882 29 698 38 111 34 366 126 350 

Zdroj: Abschlussbericht der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben: „Schnell 

privatisieren, entschlossen sanieren, behutsam stilllegen.“ Wegweiser, Berlin 2003, s. 98. 
 

 

 Celkové financování THA od 1. července 1990 do 31. prosince 1994 vypadalo 

takto: 

Finanční deficit podle hospodářského plánu                    126,4 miliard DM 

Oddlužení starých úvěrů                                                   72,7 miliard DM 

Úroky z fondu pro splácení úroků                                     2,7 miliard DM 

Vyrovnávací pohledávky                                                   2,6 miliard DM 

Finanční dluh ke konci roku 1994                                 204,4 miliard DM122  

 

 

 
 

                                                 
121 Abschlussbericht der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben..., s. 99. 
122 Abschlussbericht der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben..., s. 102. 
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5.2. Výsledky činnosti THA a její kritika 

  

Podle oficiálních údajů se THA během 4 let její činnosti podařilo prodat na 15 000 

podniků či jejich částí. 860 z nich bylo privatizováno zahraničními investory. Zhruba 3000 

privatizací se uskutečnilo vznikem tzv. „management-buy-outs“.123 V rámci tzv. „malé 

privatizace“, která byla skončena v podstatě již v roce 1991, bylo do soukromého 

vlastnictví převedeno 25 000 obchodů, pohostinství, hotelů apod. Navíc bylo prodáno 

46 500 nemovitostí a 67 700 ha zemědělských a lesních ploch. Tímto prodejem dosáhla 

THA zisku 67 miliard DM, příslibu 1,5 milionu pracovních míst a investic ve výši 211 

miliard DM. I přesto však skončila THA svou  činnost s negativní bilancí. Celkový příjem 

THA se v roce 1994 rovnal deficitu 256,4 miliard DM, tedy o 5 až 10 miliard DM méně, 

než THA sama koncem roku 1994 předpovídala.124  

 Již od počátku své existence stála THA ve středu kritiky plynoucí ze všech stran 

politického spektra i společnosti. Pro jedny byla efektivně pracující privatizační agenturou, 

která ve velmi obtížných podmínkách dokázala provést nejrychlejší privatizaci na světě. 

Další skupina kritizovala spíše postupy, kterými THA privatizaci prováděla, nebo nepříliš 

průhledné rozhodování. Pro třetí skupinu byla THA zodpovědná za zničení základů 

východoněmeckého hospodářství.125 Sporná byla také otázka, zda měla být THA podřízena 

ministerstvu financí (jakožto úřad správy majetku), nebo ministerstvu hospodářství (jako 

úřad, který má na starosti uspořádání hospodářské situace ve východním Německu).  

Dalšími body kritiky byly přemíra centralizace a velmi silná byrokratizace instituce. 

V západním Německu byla THA naproti tomu kritizována kvůli své privatizační strategii, 

která byla příliš zaměřena na subvencování východoněmeckých podniků. Dále bylo 

kritizováno nedostatečné zhodnocení podniků, které bránilo výhodnému prodeji či převodu 

podniku na nového investora.126 THA se snažila nejvíce kritizované aspekty své činnosti 

řešit, ať už šlo o poněkud opožděné stanovení transparentních pravidel rozhodování (aby 

předešla podezření z korupce) nebo prověřování minulosti svých pracovníků (jak už bylo 

                                                 
123 Forma privatizace, kdy je podnik v podobě podílů převeden do vlastnictví původních manažerů a 
zaměstnanců.  
124 Turek, Jürgen: Treuhandanstalt..., s. 745. Pokud jde o výši konečného dluhu THA, téměř každá publikace 
uvádí jiný údaj. Například oficiální publikace o činnosti THA, Abschlussbericht der Bundesanstalt für 

vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, uvádí výši dluhu 204,4 miliard DM.  
125 Priewe, Jan: Die Folgen der schnellen Privatisierung der Treuhandanstalt. In: Aus Politik und 
Zeitgeschichte, B 43-44/97 vom 28. Oktober 1994, s. 21. Citováno podle: Der Weg zur Einheit..., s. 66. 
126 Turek, Jürgen: Treuhandanstalt..., s. 747.  



    

 44 

zmíněno v kapitole 3.2.). V neposlední řadě byly kritizovány především enormní náklady 

vzniklé v souvislosti s privatizací hospodářství.127  

Hlavní nedostatky politiky THA shrnuje Jan Priewe v několika bodech. 

Problematické bylo už zákonem stanovené vymezení činnosti THA. K provedení tak 

rozsáhlého a obtížného úkolu, který byl THA svěřen, bylo zapotřebí vytvořit skutečně 

podrobný zákon, který by přesně charakterizoval hlavní body činnosti THA. 

Treuhandgesetz však takovým zákonem nebyl. Dalším chybným krokem byla strategie 

rychlé privatizace. Aby mohla THA podniky urychleně prodat, musela nezřídka přistoupit 

na dosti nevýhodné podmínky potenciálních investorů. THA tak často prodávala podniky 

se slevou, poskytovala investorům vysoké subvence, a jen stěží mohla efektivně 

kontrolovat plnění závazků, ke kterým se kupci smluvně zavázali. Podobným problémem 

byla zpočátku nejasná pravidla rozhodování. A v neposlední řadě bylo chybné zanedbání 

sanace před privatizací – podniky, které se nepovedlo privatizovat, nechávala THA často 

pouze přežívat, aniž by je výrazněji finančně podpořila, to vše v přesvědčení, že podniky 

má sanovat nový investor.128   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
127 Schmelzer Thomas: Sozio-ökonomische Erfolgsanalyse und der Privatisierungserfolg der 

Treuhandanstalt. Dostupné na WWW: http://www-brs.ub.ruhr-uni-
bochum.de/netahtml/HSS/Diss/SchmelzerThomas/diss.pdf, s.180 [cit. 27.3.2007]. 
128 Priewe, Jan: Die Folgen der schnellen Privatisierung der Treuhandanstalt...., s. 66. 
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6. Závěr 

 

 Na podzim 1990 došlo po 40 letech rozdělení k znovusjednocení dvou německých 

států. Nejednalo se pouze o sjednocení politické, ale také hospodářské, které bylo v mnoha 

ohledech mnohem komplikovanější. Stejně jako se celých 40 let odlišně vyvíjela politická 

kultura obou zemí, tak se odlišně vyvíjela i jejich hospodářství. Zatímco ve Spolkové 

republice Německo existovalo hospodářství tržní, v Německé demokratické republice bylo 

hospodářství založeno na státem centrálně řízeném plánování, kde nehrála roli kvalita či 

odbyt výrobků na trhu, ale pouze splnění výrobních plánů. Průmyslová výroba tu 

dosahovala velmi nízké produktivity a vykazovala ve srovnání se západním Německem 

obrovskou energetickou náročnost. Východoněmecké hospodářství bylo navíc orientováno 

stejně jako v ostatních zemích Východního bloku, spotřební průmysl byl v podstatě 

zanedbán na úkor průmyslu těžkého. 

 Kritický stav východoněmeckého hospodářství se v plné míře projevil záhy po 

sjednocení a provedení Hospodářské, měnové a sociální unie, která měla za úkol sjednotit 

hospodářský a sociální systém obou zemí a zavést ve východním Německu 

západoněmeckou měnu – Deutsche Mark, tak jak to bylo požadováno obyvatelstvem. 

Sjednocení měny mělo za následek nejen prudký nárůst hodnoty pracovní síly v nových 

spolkových zemích (v řádech stovek procent), aniž by se ovšem zvýšila produktivita práce, 

ale také nárůst nezaměstnanosti, kdy během pouhých dvou let přišly o práci více než 3 

miliony lidí.  

 Pokud hovoříme o německém ekonomickém sjednocení, je třeba mít na paměti, že 

se nejednalo o sloučení dvou různých ekonomických systémů, ale v podstatě o naroubování 

sytému západoněmeckého, tržního, na systém východoněmecký, tedy ekonomiku 

plánovací. Nebyla při tom však zohledněna ani výchozí situace východoněmecké 

ekonomiky, ani možné důsledky tohoto kroku pro hospodářský vývoj, což se mělo projevit 

v budoucím hospodářském zaostávání nových spolkových zemí. 

 Jak již bylo řečeno, během procesu transformace bylo stále patrnější, že 

východoněmecké hospodářství včetně infrastruktury se nachází v katastrofálním stavu a 

bude potřeba vynaložit značnou sumu peněz, která by transformaci podpořila. Že se 

nakonec bude jednat o částku okolo 1,8 bilionu DM na podzim roku 1990 nečekal nikdo. 

Již v této době se ovšem vytvářely koncepce na zajištění dostatku financí pro tento náročný 

proces. Hlavní ideou bylo, že by si východní Německo mělo k ozdravení průmyslu 
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dopomoci z větší části samo, a to formou privatizace, která by vedle finančního zisku 

z prodeje zajistila podnikům, které doposud řídil stát, přísun investic a know-how od 

soukromých investorů. 

 Za účelem provádění privatizace byla vytvořena Treuhandanstalt, největší 

privatizační agentura světa, která sice začínala s pouhými 143 zaměstnanci, během 4 let se 

však změnila v kolos s více než 5000 pracovníky, kterému bylo do správy svěřeno 8500 

původně státních závodů a kombinátů s celkem 70 000 pobočkami a 4,1 miliony 

zaměstnanců, dále 17,2 miliard čtverečních metrů zemědělských ploch, 19,6 miliard 

čtverečních metrů zalesněných ploch a další tisíce malých podniků z oblasti služeb a tisíce 

čtverečních metrů nemovitostí. Dle vládní interpretace měla THA během následujících tří 

let provést co možná nejrozsáhlejší privatizaci těchto podniků, jejichž hodnota byla 

odhadována na zhruba 600 miliard DM.   

 Do čela THA se postupně postavilo několik významných manažerů, každý s sebou 

přinesl jinou koncepci privatizační politiky. Zatímco jedni se přikláněli k provádění 

rozsáhlejší sanace podniků, Birgit Breuel, která byla prezidentkou THA od roku 1991 až do 

rozpuštění úřadu v roce 1994 zastávala názor, že nejlepší sanací je privatizace a v duchu 

této myšlenky se snažila podniky prodávat jak nejrychleji to bylo možné. Při realizaci této 

strategie musela  mnohdy ustupovat požadavkům zájemců o koupi, kterých byl ne vždy 

dostatek, a jít s cenou výrazně dolů. Právem jí tak bylo vyčítáno, že jediné, co ji zajímá je 

prodej, a nebere ohled na miliony zaměstnanců, které přijdou o práci.  

 Výsledky privatizační činnosti THA nebyly vůbec pozitivní, jak se na počátku 

očekávalo. Do konce roku 1994 se jí sice podařilo prodat více než 15 000 podniků a jejich 

částí, čímž dosáhla zisku 67 miliard DM, příslibu 1,5 milionu pracovních míst a investic ve 

výši 211 miliard DM. Výdaje, které ovšem musela vynaložit na sanaci podniků, subvence 

novým investorům a vlastní provoz, však tyto zisky převýšily a THA tak svoji činnost 

ukončila s deficitem zhruba 250 miliard DM.  

Posuzovat úspěch této organizace je velmi obtížné, neboť existuje mnoho subjektů, 

které byly její činností ovlivněny, ať už mluvíme o podnikatelích, investorech, státu nebo 

zaměstnancích. Každá z těchto skupin si naplnění cílů privatizace představovala jinak. 

Podobně se ani v německé literatuře nesetkáme téměř s žádným objektivním hodnocením, 

neboť publikace o činnosti Treuhandanstalt vydává buď její následnická organizace 

(Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben), politické strany (převážně 

levicové), nebo příznivci Treuhandanstalt (např. Treuhand Alumni, spolek bývalých 
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zaměstnanců). Také proto existuje mnoho kritérií pro hodnocení úspěšnosti THA, stejně 

jako se vede nekonečná diskuze o tom, co vlastně za úspěch považovat. 

V první řadě je nutné vzít v potaz, že se jednalo o instituci, která vznikla bez 

jakéhokoli historického vzoru, a tím pádem nemohla stavět na zkušenostech svých 

předchůdců. THA měla pro svou činnost vymezeno tři a půl roku – to je skutečně velmi 

krátká doba na provedení privatizace bývalých socialistických podniků, které se nacházely 

ve velmi špatném stavu a nevyráběly výrobky o něž by na trhu byl zájem. Byla to krátká 

doba na podrobné prozkoumání situace v jednotlivých podnicích, vytvoření vhodných 

koncepcí jejich budoucího rozvoje, zajištění dostačující sanace a nalezení vhodného 

investora, který by ztrátový podnik přeměnil v podnik schopný konkurovat západním 

firmám a navíc by zajistil co největší počet pracovních míst v privatizovaných podnicích. 

Pokud je tedy THA kritizována za špatná rozhodnutí a neefektivní činnost, není tato kritika 

plně oprávněna, neboť v časové tísni, v níž musela pracovat, a v protichůdných 

podmínkách daných státem (tedy privatizovat co nejrychleji a současně zajistit dostatek 

pracovních míst) nemohla být činnost THA nikdy tak úspěšná, jak by si odborná i laická 

veřejnost představovaly.  

Dalším, často kritizovaným rozhodnutím THA je výběr privatizační koncepce, tedy 

konkrétně upřednostnění privatizace před sanací podniků, která byla ponechána čistě 

v rukou nového majitele, ovšem za výrazného finančního přispění THA. Mnoho kritiků se 

domnívá, že pokud by THA sanaci nezanedbala, mohla dosáhnout mnohem vyšších zisků 

z prodeje a navíc by se podařilo zachovat mnohem více pracovních míst v podnicích a 

privatizace by tak mnohem lépe přispěla ke zdárnému průběhu transformace. Osobně se 

ovšem na základě prostudované literatury nedomnívám, že by upřednostnění sanace před 

privatizací přineslo podstatně lepší výsledky. Možná by THA skutečně na prodeji podniků 

vydělala více, nicméně ona sama nebyla institucí, která by byla schopna provést sanaci více 

než 70 % jí svěřených podniků (které byly dle kritérií THA sanaceschopné). Uvědomme si, 

že provedení Hospodářské, měnové a sociální unie učinilo značnou část podniků 

nekonkurenceschopnými, jejich vybavení ztratilo hodnotu a bylo podle západních kritérií 

velmi zastaralé - nutné sanační náklady by tak byly skutečně obrovské. Omezené finanční a 

personální kapacity THA by zřejmě stačily pouze k tomu, aby THA většinu těchto podniků 

udržovala při životě, s vynaložením další významné sumy peněz a to vše s velmi nejistým 

výsledkem. Neuskutečnilo by se ani přebudování podniků na výrobu nového, prodejného 

zboží, ani modernizace výrobního procesu. Postup, který THA zvolila byl tedy 

v katastrofálních podmínkách východoněmeckého hospodářství nevyhnutelný. 
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Ani kritika, že THA je viníkem obrovského růstu nezaměstnanosti, není úplně 

spravedlivá. Jak se shodují experti, hlavní příčinou v tomto ohledu nebyla politika THA, 

nýbrž špatná výchozí hospodářská situace nových spolkových zemí a  špatná podnikatelská 

koncepce nových investorů, kteří v mnoha případech podcenili ziskovost a 

konkurenceschopnost svých podniků, případně přecenili obchodní vztahy, které východní 

Německo mělo se státy Východní Evropy – ani tam už nebylo možné pro výrobky z bývalé 

NDR najít odbyt a důsledkem bylo propuštění zaměstnanců. 

Pokud jde o kritiku propojení Treuhandanstalt se státem, dalo by se říci, že byla 

oprávněná. Na jedné straně stála obava, že by hospodářství po 40 let řízené státem měla 

ozdravit instituce, která je státem zřízená a jemu podřízená. Na straně druhé stála 

skutečnost, že stát skutečně již zakládacím zákonem činnost THA výrazně omezil na 

pouhou privatizaci, sanaci a likvidaci. Mimo těchto kroků se také poskytování subvencí 

podnikům dělo pod přísnou kontrolou ministerstva financí, kterému byla THA podřízena. 

Stát také ve strachu ze ztráty pracovních míst bránil likvidaci podniků, které THA označila 

za neziskové, čímž vůbec nepřispíval k řešení strukturálních problémů nových spolkových 

zemí. Je ovšem velmi těžké posoudit, zda by se privatizace ubírala jiným směrem, kdyby 

byla THA založena dokonalejším zákonem a měla vetší prostor k manévrování. 

Pakliže bychom chtěli zhodnotit činnost THA pouze na základě dodržení 

požadavků, které na ni byly státem kladeny, tedy provést privatizaci co nejrychleji a v co 

největší míře, museli bychom konstatovat, že svou práci odvedla dobře. Skutečně se jí 

podařilo provést nejrychlejší privatizaci na světě, když během necelých 4 let své existence 

dokázala rozprodat, případně zlikvidovat, více než 15 000 podniků, či jejich součástí. 

Pokud bychom však úspěch THA nechtěli hodnotit kvantitativně (počet privatizovaných 

podniků, rychlost privatizace) nýbrž kvalitativně (dosažení konkurenceschopnosti a počet 

podniků, které byly po privatizaci schopny fungovat), nemohli bychom dojít k pozitivnímu 

hodnocení - ještě několik let po ukončení privatizace mnoho východoněmeckých podniků 

výrazně zaostávalo. 

Privatizaci východoněmeckého majetku nelze rozhodně hodnotit jako úspěšnou, ale 

v podmínkách, v nichž se THA ocitla po provedení Hospodářské, měnové a sociální unie, 

která determinovala hospodářskou situaci nových spolkových zemí na dlouhou dobu 

dopředu, v časové tísni a s nedostatkem financí pro dostatečnou sanaci více než 12 000 

podniků, která by zajistila jejich budoucí ziskovost a konkurenceschopnost, odvedla THA 

dobrou práci.  
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Zusammenfassung 
 

Am 3. Oktober 1990 wurden nach mehr als 40 Jahren der Trennung die zwei 

deutschen Staaten, die Bundesrepublik Deutschland und Deutsche Demokratische 

Republik, wiedervereinigt. Die Wiedervereinigung selbst war das lange erwartete und 

erträumte Höhepunkt der vieljährigen Bemühungen vieler deutscher Politiker. Die 

anfängliche Euphorie wurde aber bald durch Befürchtungen vor gemeinsamer Zukunft 

abgelöst. Die DDR war nämlich in vielen Aspekten rückständiger als ihre westliche 

Schwester. Katastrophal war vor allem der Zustand ihrer Wirtschaft, die im Jahre 1989 

zusammenbrach – ähnlich wie die Wirtschaft von anderen kommunistischen Ostblock-

Staaten. Das Grundsatzproblem war die finanzielle Sicherstellung des 

Vereinigungsprozesses und der Transformation im Ostdeutschland. Die Privatisierung 

sollte zur bedeutenden Finanzierungsquelle werden.  

Schon im Juni 1990 wurde deshalb die Treuhandanstalt gegründet – eine Institution, 

deren Hauptaufgabe war es, die Privatisierung so rasch und in solchem Ausmaß wie 

möglich voranzutreiben.  

Diese Arbeit befasst sich mit der Treuhandanstalt (THA), ihrer Entstehung, 

Organisationsstruktur und mit den Schwerpunkten ihrer Arbeit. Auch der Konflikt 

zwischen zwei Hauptkonzeptionen bildet einen bedeutenden Teil der Arbeit: „Sanierung 

vor Privatisierung“ oder „Sanierung durch Privatisierung“. Für die Bearbeitung des Themas 

wurde vor allem deutschgeschriebene Literatur in Anspruch genommmen. Oft handelt es 

sich um Werke der „internen“ Natur, da sie von der Nachfolgeorganisation der THA, also 

von der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben herausgegeben wurden. 

Auf der anderen Seite steht die kritisch orientierte Literatur, die von den Vertretern der 

Linksparteien oder Bürgerbewegungen herausgegeben wurde. Benutzt wurden auch 

allgemeine Studien über die deutsche Wirtschaftsgeschichte. 

Der erste Teil dieser Arbeit setzt sich mit der Wirtschaftslage in Ostdeutschland vor 

und nach der Wiedervereinigung auseinander. Ich zeige dort, wie schlecht der 

wirtschaftliche Zustand in den neuen Bundesländern war und wo die Hauptprobleme lagen. 

Ich widme mich auch der Ausführung der Wirtschafts-, Währung- und Sozialunion, die der 

DDR helfen sollte, aber in Wirklichkeit zum totalen Zusammenbruch der Wirtschaft führte. 

Auch aus diesen Gründen wurde die Wiedervereinigung aus der ökonomischen Sicht so 

negativ bewertet.  
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Im folgenden Kapitel konzentriere ich mich auf die Entstehung der THA auf der auf 

der Basis des Treuhandgesetzes von 17. Juni 1990. Zur Verwaltung wurden der THA  mehr 

als 8500 ehemalige Volkseigene Betriebe (VEB) mit mehr als 4,1 Millionen Angestellten 

anvertraut. Die treibende Kraft der THA war vor allem Detlev Karsten Rohwedder, der 

leider im April 1991 einem von der Terroristengruppe der RAF verübten Attentat zum 

Opfer fiel und nachher seine Nachfolgerin Birgit Breuel.   

Das dritte Kapitel beschreibt die Hauptaufgabe der THA, also die Privatisierung. 

Problematisch war vor allem, die beste Konzeption und Strategie auszuwählen: „Sanierung 

vor Privatisierung“ oder „Sanierung durch Privatisierung“? Die THA wählte die zweite 

Konzeption, hat jedoch trotzdem riesige Geldsummen ausgeben müssen, um wenigstens 

die Grundsanierung von 70 % sanierungsfähigen Betrieben durchzuführen. Jene Betriebe, 

bei denen die Sanierung nicht möglich war, wurden stillgelegt. Am 31. Dezember 1994 

wurde die THA gemäß dem ursprünglichen Plan aufgelöst. 

Im letzten Teil wurden dann Ergebnisse der THA-Arbeit zusammengefasst und ich 

beschäftige mich hier mit der nicht so ganz erfolgreichen finanziellen Bilanz. Die THA 

beendete ihre Tätigkeit mit einem Defizit von über 200 Milliarden DM. Die Erlöse aus der 

Privatisierung bildeten nur 75 Milliarden, obwohl der Wert des ostdeutschen Vermögens 

auf 600 Milliarden eingeschätzt wurde. Ebendeshalb wurde die THA zur Zielscheibe der 

schonungslosen Kritik aus verschiedenen Seiten. Die Kritiker warfen der THA vor, sie 

hätte die Betriebe unter dem Preis verkauft,  die Sanierung vernachlässigt, oftmals  

aufgrund nicht transparenter Regel entschieden und somit die ganze Basis der ostdeutschen 

Wirtschaft ruiniert.  

Ich persönlich gelange aber infolge der durchgelesenen Literatur zu der 

Überzeugung, dass die meiste Kritik unbegründet ist. Die THA musste unter jenen 

Bedingungen handeln, die von der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion festgelegt  

und von dem schlechten Zustand der ostdeutschen Wirtschaft geprägt wurden. Das 

Hauptziel der THA war es, die Privatisierung schnell durchzuführen und das hat sie in den 

4 Jahren auch geschafft – sie hat über 15 000 Betriebe oder Betriebsteile verkauft. Ihre 

Tätigkeit endete mit einem Defizit, weil sich der Wert dieser Betriebe anfangs nur schwer 

abschätzen ließ und in Wirklichkeit eigentlich viel niedriger gewesen war. Auch die Wahl 

des Privatisierungskonzeptes kann man der THA nicht vorwerfen – am Anfang der 90er 

Jahre gab es keine andere, geschweige denn bessere Alternative.  

 

 


