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Abstrakt 

Bakalářská práce Teoretické koncepce československé transformace: Faktory, které 

ovlivnily tvorbu transformační strategie se věnuje československé ekonomické 

transformaci na počátku 90. let 20. století a přibližuje proces tvorby československé 

transformační strategie. Práce odpovídá na otázku, zda se vybraná témata a jejich diskuze 

vedené na stránkách odborného časopisu Politická ekonomie promítly do finální 

transformační strategie a do provedených reformních opatření mezi lety 1991–93. 

K analýze byla zvolena témata produktivita práce a ekonomický růst, nerovnováha, cenový 

systém a liberalizace cen. Nejprve se práce věnuje deskriptivní analýze příspěvků časopisu 

z let 1989–93, které diskutují vybraná témata, a detailně mapuje vývoj jejich obsahu a 

stanovisek jednotlivých autorů. V následující kapitole srovnává práce poznatky z 

deskriptivní analýzy s opatřeními představenými ve finálním československém 

transformačním scénáři a s praktickou politikou v letech 1991–93. Na základě srovnání 

dochází práce k závěru, že v případě tématu nerovnováhy se názory autorů shodovaly 

s připravovanými opatřeními, a existuje tedy možnost, že proběhla diskuze tvůrců strategie 

s odborníky. V případě tématu liberalizace cen došla práce k opačnému závěru. Pojetí 

liberalizace cen čs. reformátory se lišilo od stanovisek autorů časopisu, a v tomto případě 

k vzájemné diskuzi pravděpodobně nedošlo. Ani v průběhu let 1991–93 se postoj autorů na 

téma liberalizace cen nezměnil, a na stránkách časopisu byl dokonce kritizován celý 

šokový koncept transformace.  

 

Abstract 

The bachelor thesis Theoretical conceptions of Czechoslovak transformation: Factors that 

influenced the creation of transformation strategy focuses on the Czechoslovak economic 

transformation in the early 1990s and describes the process of creating the Czechoslovak 

transformation strategy. The thesis answers the question of whether the selected topics and 

their discussions conducted on the pages of the scientific journal Politická ekonomie were 

reflected in the final transformation strategy and the implemented reform measures 

between the years 1991–93. The topics of labor productivity and economic growth, 

imbalance, price system and price liberalization were chosen for the analysis. First, the 

thesis focuses on the descriptive analysis of the journal's articles from 1989–93 that discuss 



 

 

 

selected topics, and maps in detail the development of their content and the opinions of 

their authors. In the following chapter, the thesis compares findings from the descriptive 

analysis with measures presented in the final Czechoslovak transformation scenario and 

with the practical policy in 1991–93. Based on the comparison, the thesis concludes that in 

the case of the topic of imbalance, the opinions of the authors coincided with the planned 

measures and there is, therefore, a possibility that a discussion of the strategy makers with 

experts took place. On the subject of price liberalization, the thesis came to the opposite 

conclusion. The concept of price liberalization presented by the reformers differed from 

the opinions of the journal’s authors, and in this case, the mutual discussion probably did 

not take place. Even during 1991–93, the authors' opinions on price liberalization did not 

change, and the entire shock concept of transformation was criticized on the pages of the 

journal. 
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Úvod 

Československo se na konci 80. let 20. století ocitlo před důležitým, nicméně komplikovaným 

úkolem. Transformace centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní, ke které se tehdy 

chystaly státy východního bloku, byla procesem, jehož průběh a výsledky nedokázal nikdo 

přesně předpovědět. Navíc změny uskutečněné během transformačního procesu měly mít 

zásadní vliv na ekonomickou výkonnost země (Jonáš, 1997, str. 7). Volba správné 

transformační strategie, sestavení vhodného transformačního programu a příprava reformních 

opatření byly proto velmi důležité. Faktorů, které ovlivnily tvorbu čs. strategie a ze kterých 

českoslovenští reformátoři vycházeli, bylo mnoho. Nejznámější je pravděpodobně 

Washingtonský konsenzus, soubor doporučených opatření pro rozvojové a transformující se 

státy. Čs. reformátoři čerpali také jak ze zkušeností hospodářských praxí 2. pol. 20. století, tak 

ze svých znalostí a studia ekonomických teorií, např. klasického liberalismu nebo 

monetarismu. Většina těchto zdrojů inspirace se ovšem pohybovala pouze v teoretické rovině. 

Otázkou tak zůstává, zda reformátoři při tvorbě české transformační strategie vycházeli pouze 

z teoretických poznatků, nebo diskutovali její podobu i se zkušenými ekonomy a odborníky. 

Tato práce provádí detailní analýzu vybraných příspěvků odborného časopisu Politická 

ekonomie z let 1989–93, mapuje vývoj názorů a stanovisek autorů diskutujících vybraná 

témata, a závěry následně porovnává jak s opatřeními ve finálním transformačním scénáři ze 

září 1990, tak s praktickou politikou v letech 1991–93. Vybraná témata, zvolená na základě 

jejich častého zastoupení v diskuzích časopisu a souvislosti s ekonomickou transformací, 

zahrnují produktivitu práce a ekonomický růst, nerovnováhu, cenový systém a liberalizaci 

cen. Cílem práce je odpovědět na otázku, zda byla tato témata aktuální i během tvorby 

transformačního scénáře a prvních let transformace, a zda existuje možnost, že se diskuze 

těchto témat na stránkách Politické ekonomie promítly do finálního transformačního scénáře a 

praktické politiky v letech 1991–93. 

První kapitola se věnuje výchozím podmínkám československé transformace. Shrnuje 

události po roce 1968 a vývoj československé ekonomiky v 70. a 80. letech, a zároveň 

popisuje ekonomickou situaci a hospodářské a společenské deformace Československa na 

konci 80. let. V druhé kapitole jsou představeny vybrané teoretické základy české 

ekonomické transformace. Kapitola se zabývá principy Washingtonského konsenzu, studii 

Valtra Komárka z druhé poloviny roku 1988 a porevolučnímu sporu transformačních strategií 

v Československu, včetně rozlišení dvou transformačních postupů – šokové terapie a 

gradualismu. Třetí kapitola analyzuje jednotlivé příspěvky Politické ekonomie týkající se 
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vybraných témat. Kapitola je rozdělena do tří částí, z nichž každá se věnuje jednomu tématu. 

Práce postupně prochází jednotlivé příspěvky, představuje nejdůležitější myšlenky a poznatky 

jejich autorů a na základě těchto závěrů předkládá shrnutí vývoje názorů a pojetí témat mezi 

lety 1989–93. V závěrečné čtvrté kapitole práce nejprve stručně představuje známé faktory, 

které formovaly tvorbu české transformační strategie, a dále pokračuje porovnáním poznatků 

z deskriptivní analýzy příspěvků Politické ekonomie nejprve s opatřeními ve finálním 

transformačním scénáři, a následně i s praktickou politikou v letech 1991–93. Na základě 

tohoto srovnání práce posuzuje, zda mezi názory autorů a aktérů čs. transformace panovala 

shoda, nebo naopak žádný konsenzus neexistoval a k diskuzi nedošlo. 
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1 Výchozí podmínky transformace – ekonomická situace Československa 

před rokem 1989 

Myšlenka na nápravu deformací socialismu se objevuje v Československu již koncem 50. let 

20. století, především jako důsledek krize z let 1953–57, a to jak v kruzích politických, tak i 

ekonomických. Evidentně neuspokojivé fungování ekonomického mechanismu stále 

naléhavěji nutilo vedení státu hledat řešení této krize, které mu ovšem jeho převážně 

technokraticko–byrokraticky uvažující aparát nebyl schopen předložit. Šanci na radikální 

reformu zvýšila jak skutečnost, že si vedení KSČ v polovině roku 1963 začalo uvědomovat 

nutnost aktivní účasti ekonomické vědy při zdokonalování ekonomického mechanismu, tak i 

fakt, že se do významného postavení v národohospodářském oddělení Ústředního výboru 

KSČ začínali dostávat mladí a vzdělaní lidé, kteří sympatizovali s reformně orientovanými 

ekonomy. Pro prohloubení a urychlení reformy byl ale potřeba jednoznačný projev politické 

vůle, který přišel až s příchodem Alexandera Dubčeka do funkce prvního tajemníka ÚV KSČ 

v lednu 1968. Pod jeho vedením došlo k přípravě řady změn a opatření ve společnosti, 

nicméně čas pro jejich realizaci byl příliš krátký a vypršel příchodem vojsk Varšavské 

smlouvy v srpnu 1968 (Šulc, 1998, str. 56). 

Naděje na pokračování v reformním vývoji předešlých let definitivně skončila dubnovým 

zasedáním ÚV KSČ v roce 1969, kde byl reformní Akční program z dubna 1968, ideový 

základ procesu demokratizačních změn společnosti, později označen jako Pražské jaro, 

zavrhnut z důvodu jeho údajné nesprávnosti a neplatnosti. Mocenský zvrat po invazi vojsk 

Varšavské smlouvy znamenal krok zpět do 50. let. Kromě návratu k modelu ekonomického 

mechanismu založeného na centrálním plánování, zpočátku prostřednictvím ročních a později 

pětiletých plánů, došlo především k rozsáhlým personálním změnám, které začaly ve vedení 

státu a v jeho nejvyšších orgánech, a poté pokračovaly napříč celou společností. Tyto rozsáhlé 

čistky měly velký vliv na stav a vývoj ekonomického myšlení v Československu. Ze své 

pozice museli odejít všichni významní představitelé reformního hnutí. Ekonomové 

z Ekonomického ústavu ČSAV, z univerzit i z Výzkumného ústavu národohospodářského 

plánování už se nemohli nadále uplatnit jako teoretičtí ekonomové, a na katedrách politické 

ekonomie směli pracovat pouze členové KSČ. V roce 1970 byla zahájena důsledná kampaň 

proti revizionismu, jinými slovy proti čemukoli, co souviselo s reformním hnutím před 

srpnem 1968. Cílem tohoto agresivního tažení bylo znemožnit jakékoli pokusy o samostatné, 

tvůrčí teoretické myšlení, které mělo být od té chvíle předurčeno stalinskou politickou 

ekonomií socialismu (Šulc, 1998 str. 56–57). 
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Stav ekonomiky po mocenském zvratu byl ve srovnání s první polovinou 60. let relativně 

dobrý, a to především v důsledku počínání reformních ekonomů, kteří zabránili založení další 

velké investiční vlny v období 4. pětiletky (v letech 1966–70) (Šulc, 1998, str. 58). Došlo 

tudíž jak k omezení množství přírůstků investic, tak i ke změně jejich struktury ve prospěch 

nevýrobní sféry, např. vědy, výzkumu a vývoje, školství, obchodu a veřejného stravování. 

Investice do průmyslu paliv, železa, energetiky a hutnictví výrazně klesly, k zvýšení došlo 

v oblasti strojírenství, dřevozpracujícího, textilního a potravinářského průmyslu a ve výrobě 

stavebních hmot. Hlavní váhu měly investice s kratší dobou výstavby, které většinou 

nepřesahovaly dobu 5 let. Tato zdrženlivá investiční politika proto zajistila až do poloviny 70. 

let stabilní přírůstky národního důchodu v rozmezí 5–6 % (Tamtéž, str. 59). Vedení státu, 

povzbuzené příznivým vývojem ekonomiky, založilo v páté a šesté pětiletce, tedy v letech 

1971–75 a 1976–80, novou, velmi ambiciózní investiční vlnu. Velká část těchto investic 

směřovala do palivoenergetické oblasti s dlouhou dobou návratnosti. Tato nová investiční 

vlna měla být financována zdroji přírůstku národního důchodu, které se ale v polovině 70. let 

vyčerpaly, a proto došlo k sedmiletému poklesu přírůstků národního důchodu, který dokonce 

v roce 1982 dosáhl negativní hodnoty -0.4 %. Celý proces byl urychlen poklesem směnných 

relací ve vývozu a dovozu, nastala pasivní obchodní bilance a v návaznosti na to i zahraniční 

zadluženost, včetně nárůstu problémů zásobování vnitřního spotřebního trhu (Tamtéž).  

Investice byly za socialismu vnímány jako základní cesta realizace vědeckotechnického 

pokroku ve společenské praxi, a zároveň jako významný činitel, pokud šlo o zvyšování 

efektivnosti celého národního hospodářství. Celkový roční objem investic se kolem roku 1975 

pohyboval kolem 120 miliard Kčs (Miková, 1975, str. 101). Tato vysoká suma měla vytvářet 

rozsáhlé možnosti pro změny struktury tehdejší československé ekonomiky a pro zvyšování 

její efektivnosti a technologické úrovně. Jak ovšem uvádí L. Miková, nedostatečný soulad 

investiční činnosti s vědeckotechnickým pokrokem i nedostatečné soustředění prostředků na 

rozvoj a modernizaci progresivních oborů vedly k tomu, že růst produktivity práce, a tím 

zároveň i výroby, neodpovídal rozsahu investic (Tamtéž).  

Ekonomická situace se zhoršila natolik, že vedení státu opět začalo uvažovat o zdokonalování 

soustavy řízení a plánování. Z toho důvodu také začal kolem roku 1980 vznikat dokument 

Soubor opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení národního hospodářství po roce 

1980, zkráceně nazýván Soubor opatření. Tímto dokumentem se jeho tvůrci pokoušeli o 

podobnou reformu, o kterou se snažili koncem 50. let, a která se nepodařila uskutečnit. Byla 

založená na kombinaci pětiletého ukazatelového plánu s tzv. dlouhodobými normativy 
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hmotné zainteresovanosti podniků, které měly podnítit jejich zájem na vypracování a plnění 

„mobilizačních plánů“ hospodářského rozvoje. Základem pro fungování takové soustavy byla 

ovšem stabilita pětiletého plánu, přitom se ale v druhé polovině 70. let, v době, kdy se 

dokument Soubor opatření připravoval, stala stabilita pětiletky opět vážným problémem. 

Investiční vlna, která byla založena v letech 1971–75 a 1976–80, tedy v době páté a šesté 

pětiletky, prohloubila nedostatkovost ekonomiky. Plány uvádění kapacit do zkušebního 

provozu se splnily pouze na 60–80 %, proto musel být pro poslední rok 6. pětiletky snížen 

přírůstek investic z plánovaných 5 na 2,4 % (Šulc, 1998, str. 59). V roce 1981, kdy měl 

Soubor opatření vstoupit v platnost, nebyla Státní plánovací komise schopna sestavit pro 

období 1981–85 jakýkoli plán. První dva roky byla sedmá pětiletka řízena pouze ročními 

plány, a pětiletý plán, který jednoznačně stabilitu postrádal, byl dotvořen teprve na začátku 

třetího roku svého období. Přechod k Souboru opatření tak skončil dříve, než vůbec mohl 

začít (Tamtéž, str. 60). 

V roce 1982 byla vytvořena komise s úkolem připravit soustavu řízení pro 8. pětiletku. 

Vytvořený pětiletý program pod názvem Řízení pro 8. pětiletku byl souhrnem velmi obecně 

formulovaných přání, která požadovala vyšší efektivnost ekonomiky a řadu dílčích 

konkrétních změn, a které měly být realizovány v průběhu 8. pětiletky v letech 1986–90. 

Specifikem tohoto programu byly tzv. státní cílové programy, prostřednictvím kterých se 

plánové centrum snažilo podpořit vědecko-technický pokrok v ekonomice. Ukázkou 

problematičnosti tohoto způsobu centrálního plánování byl osud odvětví elektroniky, do 

kterého se prostřednictvím cílových programů investovaly nesmírné obnosy peněz, a jejichž 

výzkumnou a vývojovou základnu nebylo možné ani přes tyto obrovské investice udržet na 

světové úrovni. Rozvoj výroby byl založen především na kopírování výrobků a technologií, 

které už byly ve světě známy, a to s mnohaletým zpožděním. Nebylo proto překvapením, že 

právě podniky z odvětví elektroniky se ekonomicky zhroutily jako první, když byl po roce 

1990 trh vystaven konkurenci vyspělých ekonomik (Šulc, 1998, str. 60–61). 

Po sedmi letech, během kterých docházelo k poklesu přírůstků národního důchodu až 

k negativním hodnotám, a po stagnaci v letech 1981–82, byl zaznamenán růst 2,4 % v roce 

1983 a 2,7 % v roce následujícím (Šulc, 1998, str. 61). Politické vedení bylo z těchto úspěchů 

hospodářského vývoje nadšené. Tento optimismus, který přesvědčil většinu vlády, že 

existující mechanismus fungování ekonomiky je v pořádku a k dalšímu zdokonalování není 

v nejbližší době důvod, byl ovšem předčasný. Nová investiční vlna, založená osmou 

pětiletkou, podlomila ekonomický růst. První rok dosáhl růst národního důchodu téměř 3,7 %, 
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což byla plánovaná výše, následující rok 1987 už ovšem zaznamenal nastupující decelerační 

fázi cyklu a růst dosáhl pouze 2 % (Tamtéž, str. 62). Více než třetina podniků v průmyslu a 

téměř polovina ve stavebnictví nebyla schopna splnit rozepsané plánované ukazatele, a počet 

podniků vykazující platební neschopnost se prudce zvýšil. Skrytá inflace se začala měnit 

v otevřenou ve chvíli, kdy mzdový vývoj předstihl plánované tempo svého růstu, zatímco 

produktivita klesla hluboko pod plánovanou úroveň (Tamtéž). 

V této situaci došlo na mezinárodní scéně k významné události, a to k nástupu Michaila 

Sergejeviče Gorbačova do čela vedení SSSR v roce 1985. Jeho příchod přinesl netradiční 

změny v sovětské politice, takzvanou „perestrojku“, a vytvořil reformní atmosféru v domácí 

politice. Většina československého stranického vedení s mocenským zvratem v sovětské 

metropoli nesouhlasila, a proto doufala, že Gorbačov ve své funkci dlouho nezůstane. 

Nicméně se tak nestalo, a československé vedení se proto muselo přeorientovat na vlnu změn, 

které jeho nástup přinesl. K velkému zklamání československého obyvatelstva nakonec 

získali od Gorbačova požehnání pro své další vládnutí v ČSSR. Nové sovětské vedení 

v zájmu stability plně akceptovalo mocenské poměry v ČSSR vzešlé z vojenského potlačení 

v roce 1968, a k návratu k Pražskému jaru tak nedošlo (Šulc, 1998, str. 63 a 2002, str. 13). 

Hlavní důraz sovětské zahraniční politiky vůči ČSSR byl i nadále kladen na plnou integraci 

československého hospodářského potenciálu do strategických záměrů SSSR a na podporu 

pozice Sovětského svazu ve světovém mocenském soupeření. Požadavky ze strany SSSR, 

který usiloval o nejvýhodnější podmínky pro sebe, byly ovšem velké a nepříliš vstřícné, a 

možnosti československé ekonomiky tak neustále narážely na jejich hranice (Šulc, 2002, str. 

10). 

Ačkoli text Zásady přebudování hospodářského mechanismu ČSSR, zveřejněný na začátku 

roku 1987, vytvářel svým názvem dojem, že tentokrát opravdu půjde o nový mechanismus, ve 

skutečnosti neznamenal žádný revoluční posun v pojetí ekonomické reformy. Na základě 

následně schváleného textu Konkretizace Zásad přestavby hospodářského mechanismu ČSSR 

byl vypracován Komplexní dokument pro přestavbu hospodářského mechanismu ČSSR, a až 

teprve ten měl být východiskem pro realizaci změn a pro vydání nových právních předpisů. 

Text byl ovšem opět jen aktualizovanou variantou reformy z roku 1959, a s jeho realizací 

československé vedení příliš nespěchalo. Několik dílčích kroků dokumentu bylo uskutečněno 

během roku 1987, a s celkovou realizací se počítalo až od roku 1991. Zhoršující se stav 

ekonomiky podporoval tento váhavý přístup. Ekonomický růst opět poklesl, a došlo proto 

k rozsáhlé investiční restrikci. Dříve, než mohl být Komplexní dokument jako celek 
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realizován, přišel listopad 1989 a definitivní konec dvacetileté éry ekonomických polo–

reforem (Šulc, 1998, str. 64). 

Československo se na konci 80. let, po čtyřiceti letech socialismu, ocitlo před rozsáhlou 

ekonomickou reformou. Mnoho let těžilo z výhod zděděných ze svého historického vývoje, 

protože území ČSSR patřilo už od 19. století k nejvyspělejší části střední Evropy, ale 

hospodářská situace před ekonomickou reformou byla kritická. Československé hospodářství 

a společnost byly zatíženy celou řadou deformací různého charakteru. Tyto problémy, jak 

celkového fungování ekonomiky a její uzavřenosti a orientaci na trhy RVHP, tak i nastavení 

institucionálního prostředí, se v průběhu komunistické vlády stupňovaly a vedly 

k neefektivitě, plýtvání se zdroji a v konečném důsledku i k poklesu tempa růstu výkonu 

ekonomiky a zaostávání za vyspělými zeměmi. Tato ekonomická stagnace přispěla ke konci 

socialismu v ČSSR a k mocenskému zvratu v roce 1989 (Žídek, 2006, str. 4). 

Ačkoli trpělo Československo řadou vážných strukturálních nerovnováh, úroveň 

ekonomického rozvoje ve srovnání s jinými zeměmi východního bloku byla relativně vysoká. 

Společně s Německou demokratickou republikou bylo ČSSR nejvyspělejší součástí 

socialistického bloku, a v důsledku malých společenských rozdílů a přerozdělování majetku 

zde jen malé procento obyvatel trpělo chudobou (Žídek, 2006, str. 2). Tato vyspělost byla 

ovšem pouze relativní, jelikož ze srovnání se západními zeměmi byly odvozeny velice 

rozdílné závěry. Podle J. Zieleniece a kol. (1989) bylo Československo na konci 80. let na 

úrovni 40–60 % malých západoevropských ekonomik (str. 8), a L. Žídek (2006) uvádí, že po 

čtyřiceti letech komunistické vlády bylo HDP na osobu v roce 1989 v Rakousku pětkrát vyšší 

než v ČSSR (str. 2). I přesto se ale Československo na konci 80. let stále řadilo mezi středně 

vyspělé země.  

Makroekonomická oblast v ČSSR byla ve srovnání s dalšími zeměmi východního bloku 

relativně stabilní. Hospodářská politika byla v ČSSR relativně restriktivní a nevedla tak 

k velkým nerovnováhám uvnitř ekonomiky. Skrytá i otevřená inflace se nepohybovaly na 

vysoké úrovni, a nerovnováha mezi agregátní poptávkou a nabídkou také nebyla vysoká. 

Z víceméně vyrovnaných veřejných financí plynula nízká úroveň veřejného dluhu a nízký 

hrubý zahraniční dluh. Podobně byla vyrovnaná i platební bilance. Plná zaměstnanost byla 

jedním z cílů komunistického režimu, a z toho důvodu neexistovala ani otevřená 

nezaměstnanost (Žídek, 2006, str. 3). Většina občanů byla zaměstnaná, ovšem bez reálné 

volby povolání. O. Turek (1995) dokonce odhaduje, že koncem 80. let dosahovala vnitřní 

přezaměstnanost v československých průmyslových podnicích přibližně 20 % (str. 43). 
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Počátkem 70. let ekonomika dosahovala relativně vyššího tempa hospodářského růstu při 

minimální zadluženosti, jinými slovy při vnější rovnováze ekonomiky i při relativní stabilitě 

vnitřního spotřebitelského trhu, nicméně na konci 80. let byla situace rozdílná. Tempo růstu 

postupně klesalo a zadluženost ekonomiky rostla, koncem roku 1989 dosáhla téměř 8 mld. 

USD (Janáček a kol., 1990, str. 13). 

Ekonomické vedení státu nebylo schopné rozpoznat a odhadnout poptávku po jednotlivých 

statcích. Ceny v socialistickém systému byly fixní, neplnily funkci poskytovatele informací 

jako v tržní ekonomice, a důsledkem proto byly na jedné straně přebytky zboží, o které nebyl 

mezi zákazníky zájem, a na druhé straně nouze o jiné druhy zboží. Nedostatek na straně 

nabídky byl ještě dále prohlouben vztahem mezi centrem a podniky, kdy podniky usilovaly o 

minimalizaci výstupu. Svou roli hrála také neschopnost exportovat a získat tak devizy pro 

dovoz vyspělých technologií ze západních zemí (Žídek, 2006, str. 6). Nabídka pro vnitřní trh 

byla vedením státu silně omezována, protože prioritou byla výroba, investice a vývoz. Vnitřní 

trh byl většinou na posledním místě. Celkovým pojetím ekonomického růstu a jeho 

plánováním se tak vytvářela trvalá ekonomická nerovnováha a trvalý deficit na vnitřním trhu 

(Komárek a kol., 1990, str. 69). 

Deformujícím faktorem vývoje ekonomiky bylo i společné státní vlastnictví. Znárodnění po 

roce 1948 v ČSSR dosáhlo skoro dokonalosti, soukromý sektor téměř neexistoval. Vedle 

ideologických příčin byly pro tak velkou míru znárodnění důležité i ekonomické důvody, 

které souvisely s monopolizací – státní podniky se z centra mnohem lépe řídily a 

kontrolovaly. V 80. letech bylo 87 % národního důchodu vytvořeno ve státních podnicích, 10 

% v družstvech a jen 2 % v soukromém sektoru, ve kterém v roce 1989 pracovalo pouze 1,2 

% pracovní síly (Žídek, 2006, str. 8). Počet soukromých zemědělců se ze 2 mil. v roce 1949 

snížil na 10 tis. na konci 80. let. Ve srovnání s Československem většina zemí východního 

bloku nikdy tak vysokou míru znárodnění neměla, a od státního vlastnictví průběžně 

ustupovala, zejména v Polsku a Maďarsku docházelo v 80. letech k odstátnění. 

V Československu se ve stejnou dobu k podobným změnám přistupovalo velmi neochotně a 

ke zmenšování vládního sektoru prakticky nedocházelo (Tamtéž). 

S problémem zestátnění souvisel i další nedostatek socialistické ekonomiky, a to 

neuspokojivá iniciativa ze strany jednotlivých tržních subjektů. Státní vlastnictví, neexistence 

konkurence a malá možnost ovlivnit rozhodovací proces vedly ke stavu, kdy podniky 

v závěru neměly zájem uspokojovat potřeby zákazníků. Jelikož ekonomika fungovala 

s měkkým rozpočtovým omezením, nezajímaly se ekonomické subjekty ani o finanční zdroje, 
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a prostředky získávaly buď ve formě dotací, nebo bankovních úvěrů. Podniky navíc neměly 

zájem o lepší výsledky, jelikož by vedly jen k náročnějšímu plánu. Důsledkem byla tendence 

dosahovat průměrného výkonu, skrývání rezerv a snaha neodlišovat se od ostatních podniků. 

Takový systém vedl ke ztrátě motivace. Ve společnosti proto prakticky neexistovaly subjekty, 

které by vyhledávaly nové možnosti, mezery na trhu nebo usilovaly o specializaci. V 

československé ekonomice tak chyběl prvek, který by plnil funkci podnikatele v tržní 

ekonomice. A jelikož nebyli k efektivitě motivováni manažeři, podobně na tom byli i jejich 

zaměstnanci. K nedostatku jejich motivace přispívaly i malé rozdíly v platovém ohodnocení, 

jako např. malý rozdíl mezi mzdou kvalifikované a nekvalifikované pracovní síly. Vyšší 

odměny a další výhody často souvisely s postavením v řídící hierarchii, a nikoli s vyšším 

výkonem, odborností či kvalitou práce. Navíc z důvodu nízké mzdové úrovně měla téměř celá 

populace životní standard nižší střední třídy (Žídek, 2006, str. 8–10 a Zieleniec a kol., 1989, 

str. 13). 

Skutečnost, že téměř vše, co se vyrobilo, se i prodalo, byla dalším důvodem nedostatečného 

zájmu podniků a managementu na zlepšování kvality své produkce. Podniky nebyly pod 

konkurenčním tlakem a československé ekonomické prostředí nevedlo management firem ke 

snaze o zlepšení technologií. Nesprávně směrované státní investice se odrazily ve skutečnosti, 

že nedocházelo k obnově a modernizaci stávajících strojů a zařízení, a ve výrobě byly 

udržovány zastaralé přístroje s velkými nároky na pracovní sílu, energii a materiály. Na konci 

80. let byly stroje a zařízení palivoenergetického komplexu odepsány asi ze 40 %, a v lehkém 

průmyslu se toto číslo pohybovalo dokonce kolem 70 % (Zieleniec a kol., 1989, str. 9). 

Důsledkem bylo trvalé technické a technologické zaostávání za vyspělými zeměmi ve většině 

oborů. L. Žídek (2006) uvádí, že dle odhadů bylo jen 3–5 % československého exportu na 

špičkové světové úrovni, a socialistická vláda si tuto situaci uvědomovala. Celkové nastavení 

ekonomického systému bylo ovšem nepřekonatelnou překážkou technologického pokroku 

(str. 10).  

Ekonomická struktura hospodářství byla deformována. Komunistické vedení se domnívalo, že 

pouze výroba přináší hodnotu, a proto bylo jejich úsilí zaměřeno na maximalizaci rozvoje 

průmyslu a zároveň zanedbání a potlačení sektoru služeb, který byl marxistickými ekonomy 

vnímán jako neproduktivní. Problémem byla i vnitřní struktura průmyslu. Z politických 

ideologických a mocenských důvodů byl preferován zejména těžký a vojenský průmysl, a to i 

navzdory absenci vhodné surovinové základny v ČSSR a energetické náročnosti výroby. 

Těžký průmysl pohlcoval v ČSSR přes polovinu výrobních zdrojů celkového průmyslu – 
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investic, energie a dovozů. Velký rozvoj těžkého průmyslu měl být nutný pro expanzi těžkého 

strojírenství, které by svým vývozem produkovalo aktivní saldo a tím náročnost produkce 

těžkého průmyslu pozitivně kompenzovalo. Nicméně ve skutečnosti aktivní saldo těžkého 

strojírenství nepředstavovalo ani polovinu pasivního salda dovozů pro těžký průmysl, a 

vyrovnání tak musely zajišťovat velké vývozy ostatního strojírenství a spotřebního průmyslu, 

tedy odvětví trpícího nedostatkem celkových investic a dovážené moderní techniky (Komárek 

a kol., 1990, str. 63). 

Nedostatek zdrojů v ekonomice se projevoval také skrytým dluhem v oblasti infrastruktury, a 

důsledkem byl slabý stav železnic, silnic a telekomunikací. Velmi nízká úroveň údržby 

historických památek, státního bytového fondu a vodovodní, plynové a elektrické sítě, a 

zároveň nová, energeticky náročná výstavba řídící se krátkodobými úvahami bez jasné 

perspektivy do budoucna, způsobily nárůst vnitřního dluhu – částky, kterou by společnost 

musela vynaložit na uvedení věcí do obvyklého stavu, jinými slovy částky, kterou stát dluží 

sám sobě. Tato částka byla jen v případě pražského bytového fondu odhadována na 100 mld. 

Kčs (Zieleniec a kol., 1989, s. 11). Situaci nepomáhal ani kritický stav životního prostředí. 

Podle J. Zieleniece a kol. bylo 54 % půdy ohroženo erozí, 80 % okyselením a 40 % půdy bylo 

zhutněno v důsledku používání těžké zemědělské techniky. Lesy byly zničeny na přibližně 

dvě třetiny celkové výměry (Tamtéž, str. 9–10). Přírodní a nerostné bohatství bylo ohroženo 

neúměrně rychlou těžbou, která výrazně snižovala životnost řady nerostných surovin na 

československém území (Janáček a kol., 1990, str. 11). 

Vzdělání bylo během normalizace preferovanou oblastí, a zejména výuka v technických 

oborech byla považována za kvalitní. Ovšem jak uvádí L. Žídek (2006), úroveň vzdělání 

v socialistickém Československu byla často přeceňována, jelikož některé obory byly, a to i 

z ideologických důvodů jako v případě ekonomie, zcela zanedbány. Projevovalo se i 

všeobecné zaostávání za vývojem ve vyspělých zemích. Studenti navíc nebyli vedeni 

k samostatnosti či nezávislosti v uvažování, individualita byla potlačována a studenti byli 

nuceni vzdělávat se i v oblastech spojených s vládnoucí ideologií (str. 2). Školy postrádaly 

kvalifikované učitele a materiální zabezpečení, a vysokým školám chyběla jak konkurence 

mezi profesory i mezi studenty, tak kontakt se světem. Podobná situace byla i ve 

zdravotnictví, nemocnicím chyběly sestry, lékaři i základní vybavení (Zieleniec a kol., 1989, 

str. 14). 

Deformace československého hospodářství, problémy fungování ekonomiky a 

institucionálního prostředí vedly k neefektivitě ekonomiky. J. Zieleniec a kol. (1989) uvádějí, 



 

 

12 

že na vytvoření jednotky HDP potřebovalo ČSSR např. 2,5krát více oceli, 2krát více cementu 

a 1,8krát více primární energie než srovnatelné vyspělé ekonomiky. U běžných potravin 

musel občan pracovat v průměru 2,5 % déle než v NDR, a u předmětů pro domácnost a 

elektroniky bylo toto číslo mnohonásobně vyšší. V průměru odpracoval člověk v ČSSR 

zhruba o 20 % více hodin než člověk v NDR, Holandsku nebo Belgii – důvodem byla kratší 

pracovní doba u zmíněných zemí, a také větší počet státních svátků a delší dovolená (str. 8–

9). Úroveň produktivity práce ovšem dosahovala zhruba 60–70 % průměru evropských 

vyspělých kapitalistických států a pouze 50 % produktivity v USA (Komárek a kol., 1990, str. 

48). Československý občan navíc neměl šanci samostatně podnikat, být tak užitečným pro 

společnost a přispět svým úsilím a schopnostmi ke zvýšení výkonnosti ekonomiky. Podle 

kritérií tržní ekonomiky byl vlastně nezaměstnaný, protože jeho pracovní síla nebyla 

adekvátně využita (Zieleniec a kol., 1989, str. 13). 

Ceny byly v československé ekonomice téměř všechny fixní a centrálně řízeny, což vedlo ke 

stavu, kdy ceny neposkytovaly informace pro nabídkou ani poptávkovou stranu. Celý cenový 

systém byl deformován jak daněmi, které byly prakticky individuální, protože na jednotlivé 

podniky byly uvaleny odlišné míry zdanění, tak i finanční podporou z veřejných prostředků, 

např. ceny potravin a základního zboží byly podporovány tzv. zápornou daní z obratu. 

Celkový objem cenových dotací byl významný, v roce 1990 dosahovaly 3 % HDP, a 

dotovány byly zejména potraviny, energie a obecně základní komodity. Tato skutečnost 

zapadá do celkového rámce, kde ceny zboží dlouhodobé spotřeby byly relativně vysoké a 

ceny zboží krátkodobé spotřeby relativně nízké (Žídek, 2006, str. 11–12).  

Československá ekonomika byla do velké míry uzavřena vnějšímu světu, a výsledkem byl 

limitovaný vliv světového hospodářství. Zahraniční obchod byl orientován na východní trhy. 

L. Žídek (2006) uvádí, že 70 % exportu směřovalo do zemí Sovětského svazu (str. 14), podle 

V. Komárka a kol. (1990) dokonce až 80 %, přičemž podíl zahraničního obchodu s vyspělými 

ekonomikami se snížil na pouhých 16 % (str. 53). ČSSR byla členem RVHP, organizace, 

která měla usilovat o vzájemnou výměnu zboží mezi socialistickými zeměmi. Tato organizace 

však nebyla formou společného trhu, kde by se zboží volně pohybovalo, ale prostorem, kde 

byla výměna zprostředkována pomocí vládních bilaterálních dohod. Na konci 80. let byla 

hlavním důvodem orientace obchodu na východ kvalita československé produkce, která se 

nedokázala na vyspělých západních trzích uplatnit, což bylo pro ekonomiku nevýhodou. 

Státní podniky exportovaly své výrobky na trhy s relativně omezenou konkurencí, a do 

Československa se naopak nedostávalo západní zboží, které by domácímu mohlo konkurovat. 
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Důsledkem byl chybějící tlak na výrobce, aby zlepšovali kvalitu produkce. Pohodlné 

ekonomické prostředí, které tak vzniklo, bylo z krátkodobého pohledu pro výrobce výhodné, a 

měkčí podmínky socialistického světového trhu a funkčně uzavřeného domácího trhu 

způsobily v první fázi zrychlení ekonomického růstu prostřednictvím velkého prostoru pro 

odbyt. Z dlouhodobého hlediska ovšem toto prostředí přispívalo k zaostávání. Českoslovenští 

výrobci se adaptovali na podmínky socialistického trhu a postupně začali ztrácet kvalitu, 

vědeckotechnickou úroveň, a zároveň konkurenceschopnost vůči vyspělým ekonomikám. 

V 80. letech se toto zaostávání začalo projevovat i ve srovnání se socialistickými zeměmi 

(Žídek, 2006, str. 14–15 a Komárek a kol., 1990, str. 48). 

 

 

  



 

 

14 

2 O transformaci před transformací 

Specifická výchozí situace Československa před ekonomickou reformou na konci 80. let 20. 

století neměla do té doby ve světě obdoby. Ačkoliv už se v minulosti vyskytlo několik 

podobných případů, kdy země a jejich hospodářství musely projít řadou změn, šlo buď o 

přechod opačným směrem, tzn. od tržní ekonomiky k ekonomice plánované a od 

demokratického politického systému k jeho autoritativnějším formám, nebo byly odlišné 

jejich situace a vnitřní i mezinárodní podmínky. Jako příklad lze uvést poválečné Německo 

nebo poválečné Rakousko po skončení sovětské okupace (Šulc, 2002, str. 87). Obě tyto země 

se ovšem nemusely potýkat s problémy, před kterými stálo Československo na konci 80. let, a 

z toho důvodu se jejich přechod k tržní ekonomice nemohl stát učebnicovým vzorem pro 

spolehlivý přechod v jiných zemích.  

Předmětem porevolučních diskuzí československých ekonomů se proto stala otázka, jak 

překonat důsledky čtyřicetiletého působení mechanismů a struktur centrálního plánování a co 

nejrychleji dosáhnout fungující peněžně tržní ekonomiky (Šulc, 2002, str. 87). 

V československé ekonomice šlo již o čtvrtý reformní pokus od druhé poloviny 50. let, ovšem 

cíle i podstata reformní vlny na začátku 90. let se zásadně lišily od předchozích reformních 

pokusů, jejichž smyslem byla snaha o „zdokonalení“ systému centrálně plánované ekonomiky 

(Hrnčíř, 1990, str. 545). Tentokrát šlo ovšem o zásadní odklon od plánovitého systému a jeho 

nahrazení systémem tržní ekonomiky. O ekonomických reformách v zemích východní Evropy 

J. Jonáš (1997) napsal, že představují kompletní změnu fungování ekonomického systému, 

nikoli pouze nahrazení nebo změnu některé z jeho součástí (str. 7). Dále Jonáš píše, že 

hlavním smyslem uskutečňování ekonomických reforem je dosažení stupně ekonomické 

výkonnosti rovnající se vyspělým tržním ekonomikám. Vyrovnat se vyspělým kapitalistickým 

zemím bylo cílem i československé reformující se ekonomiky, ovšem rychlost, výše 

dočasných nákladů a míra dosažené ekonomické výkonnosti typické v běžných vyspělých 

tržních ekonomikách byly v době, kdy byly ekonomické reformy zahájeny, otázkou, na kterou 

nedokázal nikdo jistě odpovědět (Tamtéž). 

2.1 Souhrnná prognóza Valtra Komárka a kol. 

Ihned po revoluci vznikl jeden z prvních materiálů stanovující reformní cíle – studie 

Dominanty nového sociálně ekonomického programu rozvoje ČSSR, vypracovaná týmem V. 

Komárka na základě poznatků z jejich dřívější práce s názvem Souhrnná prognóza ČSSR do 

roku 2010. Materiál Souhrnná prognóza vznikl pod hlavičkou Prognostického ústavu ČSAV 
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na zakázku vlády v říjnu 1988. Z. Šulc (2002) uvádí, že cílem Souhrnné prognózy bylo 

umožnit „zdokonalení“ soustavy plánovitého řízení přesunem od nestabilních a neplněných 

pětiletých plánů k dlouhodobým (str. 20). Samotný autorský kolektiv Souhrnné prognózy 

v úvodu publikace Prognóza a program (Komárek a kol., 1990) píše, že Souhrnná prognóza 

vznikala jako otevřený vědecký dokument s úmyslem vyjasnit cíle a hlavní rozvojové trendy 

československé společnosti v období do začátku 21. století, a nikoli pouze shrnout dílčí 

pohledy a dobré nápady (str. 7). Celou Souhrnnou prognózou prostupuje otázka vztahu mezi 

věcnými problémy ekonomiky a hospodářským systémem a jeho nezbytnou reformou. Podle 

autorů prognózované změny nejsou uskutečnitelné bez radikální ekonomické reformy a 

zavedení tržní ekonomiky. Ekonomická reforma nebyla vlastním předmětem jejich úvah a 

rozborů, nicméně v textu ostře kritizují tehdejší pojetí a rozpracování ekonomické reformy 

(Sláma, 1998, str. 141–142). 

Jak dále uvádí J. Sláma, autoři i tak velmi často píší o nevyužitých přednostech socialismu 

před kapitalismem, a místy tyto možnosti zkouší konkretizovat a opřít o ně své prognostické 

představy. Podle Slámy není slabina dokumentu pouze ideologické povahy, projevuje se také 

v přehnaném optimismu při hodnocení možných úspěchů hospodářství v budoucnosti a při 

výkladu praktických cest a časového postupu na cestě k očekávaným úspěchům. Praktické 

cesty a termíny však v dokumentu téměř chybí (Tamtéž, str. 141–144). Skutečnost, že autoři 

Souhrnné prognózy věřili v ozdravení socialismu a jeho schopnosti soutěžit se světovým 

kapitalismem, kritizuje i B. Blažek (1991, str. 5). Podle Blažka zůstali autoři věrni svým 

ideálům i v porevolučním programu Dominanty. Jak Blažek dále uvádí, seriózní prognóza by 

měla vycházet z radikálně kritické analýzy minulosti, a ačkoli Souhrnná prognóza rozbory 

minulosti obsahuje, žádný z nich nemůže jít k jádru věci, jelikož je omezen ideologickými 

schématy autorů. Seriózní prognóza se mimoto zpracovává za účelem možnosti promyslet 

důsledky alternativních rozhodnutí, je pouze podkladem, nikoli rozhodnutím samotným. 

Prognózu tedy nelze plnit, jelikož se nejedná ani o plán, ani o program (Tamtéž). 

2.2 Washingtonský konsenzus 

Jak zmiňuje M. Sojka (2000, str. 222) nebo také V. Spěváček a kol. (2002, str. 41), za základ 

české transformační strategie byl přijat tzv. Washingtonský konsenzus. V 80. letech 

procházely země Latinské Ameriky dluhovou krizí, a proto byl vytvořen tým předních 

latinskoamerických ekonomů spolupracujících se zástupci washingtonských finančních 

institucí, jehož cílem bylo vytvořit plán, který by pomohl obnovit ekonomickou prosperitu. 

Vzniklý dokument Toward Renewed Economic Growth in Latin America prosazoval 
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konkurenceschopný měnový kurz podporující vývoz, liberalizaci dovozu, zpřísnění fiskální 

disciplíny, omezení role státu v ekonomice a vytvoření a udržování institucionálního rámce, 

který by stimuloval hospodářskou aktivitu. Ke konci 80. let už řada zemí Latinské Ameriky 

doporučované neoliberální reformy se střídavými úspěchy realizovala, později se k nim 

přidaly i země střední a východní Evropy. V roce 1989 tyto doporučované politiky shrnul 

britský ekonom John Williamson do deseti stručných bodů a program pojmenoval 

Washingtonský konsenzus (Volfová, 2020, str. 7 a Machonin, 2000, str. 166). Šlo tedy o 

soubor ekonomických strategií, kterými by se rozvojové země a vznikající tržní ekonomiky, 

ne pouze země Latinské Ameriky, měly řídit, aby dosáhly ekonomického růstu, a které 

instituce Mezinárodní měnový fond, Světová banka a americké ministerstvo financí 

považovaly za základní minimum nezbytné pro zachování ekonomického zdraví (Švihlíková, 

2010, str. 23 a Klein, 2010, str. 164). Washingtonský konsenzus ale nikdy nebyl zmíněnými 

institucemi explicitně vymezen, a nikdy se nestal oficiální doktrínou (Žídek, 2006, str. 47). 

Jeho kritici poukazují na to, že uplatnění doporučených strategií nevedlo k předpokládanému 

ekonomickému růstu (Kratochvíl a Drulák, 2009, str. 327).  

2.3 Šoková terapie vs. gradualismus 

Po listopadových událostech roku 1989 začaly v Československu vznikat dva základní 

scénáře ekonomické transformace, i když přirozeně existovaly i jiné alternativy, které ovšem 

v závěru buď nebyly schůdné, nebo nezískaly dostatečnou podporu mezi reformátory. 

Místopředseda české vlády František Vlasák spolu se svým týmem odborníků stál za 

vypracováním prvního projektu transformační strategie, která počítala s pomalejší 

transformací a předpokládala aktivnější úlohu státu v ekonomice. Mezi členy Vlasákova týmu 

se řadili především ekonomové, kteří se podíleli na reformách v druhé polovině 60. let 20. 

stol. I v rámci tohoto týmu se názory na správný postup a rychlost transformace značně lišily, 

a to do takové míry, že tým představil dva alternativní liberalizační scénáře. Oba 

doporučovaly liberalizaci cen na vnitřním trhu počátkem roku 1991, ale pohled na liberalizaci 

zahraničního obchodu měly odlišný – jeden navrhoval spojit ji s liberalizací vnitřního 

obchodu, druhý předpokládal její uskutečnění ve dvou etapách, nejprve koexistenci 

svobodného trhu s regulovaným trhem zahraničních měn, a poté postupné rozšiřování 

svobodného trhu i v oblasti zahraničních měn, až by nakonec bylo dosaženo plné 

směnitelnosti koruny. Státní podniky měly nejprve projít odstátněním prostřednictvím jejich 

přeměny na akciové společnosti a následně být privatizovány. Velké státní podniky měly být 

před privatizací nejprve restrukturalizovány (Sojka, 2000, str. 223–224).  
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Druhý tým, z velké části neoliberálně zaměřený, byl sestaven tehdejším ministrem financí čs. 

federální vlády Václavem Klausem a zdůrazňoval nutnost rychlé privatizace. Klausův tým 

vypracoval materiál nazvaný Strategie ekonomické reformy, podle kterého měla být 

významná část ekonomiky nejprve privatizována, a poté projít restrukturalizací pod vedením 

svých nových vlastníků bez jakýchkoli státních zásahů. Hlavní zásady Strategie byly 

založeny, s jistými českými úpravami, na opatřeních doporučovaných Washingtonským 

konsenzem. Jednalo se o deregulaci, liberalizaci cen, liberalizaci zahraničního obchodu, 

privatizaci, podporu rozvoje soukromého sektoru, reformu právního řádu a restriktivní 

makroekonomickou stabilizační politiku (Sojka, 2000, str. 225–226).  

Šoková terapie, kterou propagoval Klausův tým, předpokládala v podstatě okamžitou 

liberalizaci trhů, tzn. deregulaci cen a mezd a otevření domácích trhů zahraniční konkurenci, 

včetně vysoké devalvace koruny. V rámci vlastnické transformace chtěla co nejrychleji 

dosáhnout přeměny zestátněných podniků na soukromé, a navrhovala tzv. kupónovou 

privatizaci (Holman, 2000, str. 21 a Suk, 2009, str. 404–405). Zastánci šokové terapie také 

zdůrazňovali důležitost neztratit správný moment – podle nich byla pro rychlé nastartování 

systémových změn příznivá chvíle krátce po revoluci, kdy jsou lidé více ochotni nést náklady 

transformace. V Československu se nakonec tato koncepce prosadila – v očích společnosti 

zvítězil Klaus a jeho pro obyvatelstvo přístupná myšlenka rychlého návratu k tržní ekonomice 

a rázného odmítnutí bývalého režimu (Holman, 2000, str. 21 a Suk, 2009, str. 409–410). 

Opozici tvořil tzv. gradualistický přístup, spojovaný často se jménem V. Komárka, jehož 

zastánci se obávali vysokých nákladů šokové terapie v podobě velkého hospodářského 

poklesu. Věřili, že k němu nemusí v takové míře dojít, pokud by byla transformace rozložena 

do delšího období a pečlivě řízena státem. Postupné otevírání domácích trhů zahraniční 

konkurenci by dalo domácím výrobcům čas k adaptaci na nové podmínky. Pomalejší 

liberalizace trhů by si zároveň nevyžádala tak radikální stabilizační opatření a podniky by 

nebyly vystaveny šokům v podobě rozpočtové a měnové restrikce (Holman, 2000, str. 23).  

Pojetí cílového řešení, tj. rozchod s centrálně plánovaným ekonomickým mechanismem, bylo 

stejné pro oba týmy. Lišily se ale v několika významných aspektech způsobu, jakým mělo být 

cílového řešení dosaženo. Scénář, který v září 1990 přijalo Federální shromáždění, byl 

kompromisním scénářem založeným na částečném přijetí návrhů obou týmů, nicméně během 

uplatňování této strategie začaly postupně převažovat neoliberální koncepce a transformační 

strategie se nakonec víceméně vrátila k původnímu návrhu Klausova týmu (Šulc, 1998, str. 75 

a Sojka, 2000, str. 226).  
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3 Deskriptivní analýza příspěvků časopisu Politická ekonomie 

Časopis vznikl v roce 1953 a vydáván byl Kabinetem ekonomie Československé akademie 

věd, který se od 1. ledna 1954 přeměnil na Ekonomický ústav (Řezník, 2003, str. 29, 32). Od 

roku 1993 vychází pod záštitou Vysoké školy ekonomické v Praze, a nesdílela tak osud jiných 

odborných časopisů z doby socialistického Československa, které v období kolem roku 1990 

zanikly (Mendel, 2013, str. 451). Politická ekonomie je nejstarší český časopis z oblasti 

ekonomických věd, a zaměřuje se na různá ekonomická témata jako jsou např. základní 

ekonomický výzkum, rozvoj ekonomické teorie a hospodářské politiky či systémové 

komparace. V průběhu jeho vydávání se v něm odehrály i významné ideové střety, a několik 

generací ekonomů zde publikovalo výsledky svých výzkumů. V 80. letech přestal být časopis 

z hlediska obsahu a výběru autorů příspěvků vyloženě konzervativní a postupně publikoval 

řadu článků, které významně a pozitivně ovlivnily ekonomické myšlení začínajících mladých 

teoretických ekonomů (Tamtéž, str. 451–452). J. Řezník (2003) dokonce prohlašuje, že 

v tomto období na stránkách časopisu koexistovaly standardní a marxistická ekonomie (str. 

822). Dodnes se výkonná rada Politické ekonomie snaží o široký záběr publikovaných článků 

diskutujících ekonomický problém, který má zaujmout čtenáře a případně i rozvinout 

odbornou vědeckou diskuzi (Mendel, 2003, str. 453). 

Následující kapitola je zaměřena na analýzu diskuzí, které na stránkách Politické ekonomie 

probíhaly v letech 1989–1993, tzn. v ročnících 37–41. V tomto období vrcholily diskuze 

k přestavbě hospodářského mechanismu a budoucímu vývoji ekonomiky, které se postupně 

přesunuly k otázkám transformace ekonomiky, problematiky reformy a hodnocení 

provedených reformních opatření. Tyto diskuze pomalu utichaly v průběhu let 1992–93, kdy 

se transformační proces blížil ke svému konci. Záměrem následující kapitoly je na příkladu 

několika vybraných transformačních témat popsat a analyzovat stanoviska jednotlivých 

autorů, navzájem je porovnat a objasnit, do jaké míry došlo ke změně v úhlu pohledu na dané 

téma, zda si názory autorů v průběhu let odporují, nebo naopak zůstávají stejné, a zda téma 

zůstalo aktuální, nebo se mu publikující autoři přestali věnovat. 

K analýze byly vybrány následující témata: produktivita práce a ekonomický růst, 

nerovnováha, cenový systém a liberalizace cen. Na ekonomickou nerovnováhu a na 

produktivitu práce a ekonomický růst se tato práce zaměřila z důvodu jejich silného 

zastoupení v dobových diskuzích. Zároveň šlo o do té doby nevyřešené problémy, se kterými 

se museli českoslovenští reformátoři po revoluci potýkat, a proto tuto práci zajímal vývoj 

názorů autorů publikujících na toto téma v Politické ekonomii. Témata cenový systém a 
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liberalizace cen byly zvoleny pro jejich význam v transformaci ekonomiky a zároveň proto, 

že jde o jeden z nejdůležitějších ekonomických prvků, které bylo třeba po revoluci změnit, a o 

jedno z nejkontroverznějších témat tehdejších ekonomických a politických diskuzí. 

3.1 Produktivita práce a ekonomický růst 

Poprvé se produktivitou práce v roce 1989 v Politické ekonomii zabývá ve 3. čísle A. 

Nešporová v příspěvku Analýza decelarace produktivity práce ve výrobní sféře. Jak název 

napovídá, autorka si klade za cíl kvantifikovat vliv faktorů, které způsobily prudké zpomalení 

dynamiky produktivity práce v ČSSR po roce 1978. Komplexní analýza ukázala, že největší 

vliv na pokles růstu měla decelerace efektivnosti výrobních zdrojů, kterou ovlivnil podle slov 

autorky „rostoucí nesoulad mezi rozvojem výrobních sil a zastaralým ekonomickým 

mechanismem,“ a dále také rostoucí nerovnováha na vnitřním trhu nebo zhoršující se směnné 

relace v zahraničním obchodě. Snížení surovinových a energetických vstupů se odrazilo v 

poklesu využití základních fondů, což podle autorky dokládá myšlenku, že limitujícím 

zdrojem ekonomického růstu v 2. polovině 70. let už nebyla pracovní síla, ale energie a 

některé surovinové zdroje. Po zkoumání vlivu tří faktorů, které bývají v ekonomické literatuře 

nejčastěji označovány za příčiny zpomalení ekonomického růstu a dynamiky produktivity 

práce po roce 1978 (pokles dovozů moderních strojů a zařízení z vyspělých kapitalistických 

zemí, růst cen energie a strukturální změny), prokázala Nešporová vliv pouze dvou z nich – 

růst cen energie a strukturální změny, ačkoli efekt těchto strukturálních změn byl malý a 

v průběhu let se prudce snižoval. Na závěr autorka upozorňuje na významný dopad 

prohlubujících se strukturálních deformací čs. hospodářství na dynamiku, rovnováhu a 

efektivnost jeho rozvoje, a uvádí, že strukturální strnulost je hlavní věcnou příčinou 

decelerace efektivnosti ekonomiky a dynamiky produktivity práce. 

V 5. čísle r. 1989 byl publikován příspěvek Pojetí budoucnosti a ekonomického růstu od J. 

Kreutera. Autor vychází pouze z obsahu dokumentu Souhrnná prognóza ČSSR do roku 2010 

vypracovaného v roce 1988 a vlastního článku vydaného Hospodářskými novinami (1988, č. 

18). Příspěvek poukázal na některé kořeny nedorozumění, která vznikala během diskuzí při 

tvorbě prognózy, a zároveň se pokusil vysvětlit důvody stanovisek vyvolávajících tyto spory. 

Kreuter zmiňuje rozvojové problémy, kterými čs. hospodářství trpělo, jako např. zpomalování 

růstu výkonnosti, růst vnitřního zadlužení či stagnace reálné finální spotřeby. Budoucnost je 

v Souhrnné prognóze chápána jako svět nejistoty, proto jsou možnosti predikce a volby 

budoucího vývoje omezené. Alternativy se liší hlavně kvalitativně – jedna možnost je rozvoj 

setrvačný, nepočítá se zásadními kvalitativními změnami a nese v sobě nebezpečí stagnace, 
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druhá alternativa zahrnuje zásadní změnu kvalitativních rozvojových podmínek a poskytuje 

možnost dlouhodobé růstové dynamiky a stabilizace ekonomiky. Kreuter dále popisuje 

ekonomický růst ve světě fiktivní jistoty, ve kterém vznikají jakési kulisy zakrývající 

objektivní realitu, což má důsledky na např. efektivní alokaci zdrojů či kontakt se světovým 

vývojem. Takové kulisy byly vytvořeny plánovacím systémem, aby se usnadnilo centrální 

direktivní plánování. Oproti tomu ekonomický růst ve světě reálné nejistoty, tedy druhou 

alternativu budoucího rozvoje, Kreuter vyzdvihuje jako lepší možnost. Za nejdynamičtější 

hybnou sílu ekonomického a sociálního rozvoje tehdejších ekonomik považuje otevření 

ekonomiky a její zapojení do mezinárodní dělby práce.  

K. Dyba do 5. čísla 1989 přispěl statí Růst, strukturální změny a otevřenost ekonomiky. 

Nejprve popisuje makroekonomický výkon ČSSR na počátku 70. let. Klade si otázku, do jaké 

míry byla v té době víceméně uspokojivá výkonnost čs. ekonomiky důsledkem obnovení 

tradičního systému centrálního plánování a do jaké míry byla naopak důsledkem zpožděných 

efektů změn v investiční politice v období reformy. Podle Dyby je odpověď nejednoznačná. 

Dále se věnoval poruchám v mezinárodní ekonomice v 70. a 80. letech a jejich vlivu na čs. 

ekonomiku a reakci hospodářské politiky. Jak A. Nešporová ve svém příspěvku ze 3. čísla 

časopisu potvrdila, došlo k prudkému zpomalení rychlosti ekonomického růstu po roce 1978, 

a jedním z faktorů byly zhoršující se směnné relace. Dyba uvádí, že hospodářská politika už 

ke konci 70. let preferovala přesun reálných zdrojů z vnitřní ekonomiky do zahraničního 

sektoru s cílem zpomalit nárůst zadluženosti v konvertibilních měnách, a to i za cenu 

zpomalení hospodářské dynamiky. Tyto preference byly ale i důsledkem nabídkového šoku 

vyvolaného zpomalením dovozů energie a surovin (zejména ropy) ze SSSR. S další vlnou 

destabilizace cen ropy a jejich růstem došlo k prudkému snížení čs. směnných relacích 

v obchodě se SSSR, což, jak potvrdila Nešporová, mělo velmi významný vliv na deceleraci 

dynamiky produktivity práce a ekonomický růst. Dyba ve svém příspěvku pokračuje popisem 

obnovení hospodářského růstu a vývoje ekonomiky do konce 80. let, a po srovnání s vývojem 

v první polovině 70. let naznačuje možnost opakování minulosti. Nedostatečné přizpůsobení 

se transformacím ve světové ekonomice v posledních 20 letech mohlo deformace ekonomiky 

pouze prohloubit (autor tak víceméně upozorňuje na strukturální strnulost, stejně jako 

Nešporová v 3. čísle). Obnovení výkonu a změna charakteru rozvoje ekonomiky není podle 

Dyby možné bez její hluboké restrukturalizace. V navrhovaných změnách uvádí mj. i funkční 

otevření ekonomiky – toto opatření zmínil i Kreuter v 5. čísle.  

V dalším příspěvku A. Nešporové, publikovaném v 8. čísle časopisu v r. 1989, už se autorka 
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soustředí konkrétně na Vztah strukturálních změn a produktivity práce. Tentokrát vychází 

z empirické analýzy a mezinárodního srovnání úrovně a dynamiky produktivity práce 

v národohospodářských a průmyslových odvětvích deseti vyspělých západních ekonomik 

v rozmezí let 1973–85. V analýze došla k několika obecným závěrům: 1) Dynamika 

produktivity práce závisela dlouhodobě na tempu implementace technického pokroku do 

ekonomiky. 2) V době, kdy se terciální sektor stává dominujícím sektorem v ekonomice (cca 

od 80. let 20. století), je i sektorem s nejvyšší úrovní produktivity práce. 3) Nejrychleji se 

rozvíjela produktivita práce v zemědělství, o něco pomaleji v sekundárním sektoru, 

nejpomaleji v sektoru terciálním. Tento příspěvek Nešporové se nevěnuje situaci v 

československém hospodářství, ale přestavuje shrnutí vývoje produktivity práce v zahraničí. 

Je otázkou, do jaké míry lze vývoj v těchto vyspělých zemích porovnávat s vývojem v ČSSR, 

nicméně závěry, ke kterým dochází Nešporová s Dybou ve svých textech, tedy že došlo 

ke zpomalení ekonomického růstu, nedostatečné adaptaci ekonomiky na změny ve světě, 

nedostatečným strukturálním změnám atd., a v zásadě k opakování minulosti, indikují, že 

ČSSR silně zaostávalo za světovým vývojem. 

V 10. čísle roku 1989 se objevil příspěvek J. Beneše Vědeckotechnický rozvoj jako činitel 

hospodářského rozvoje. Beneš uvádí, že se stále udržuje představa, že vědeckotechnický 

pokrok je v podstatě jen funkcí času, a je chápán především jako proces užití vědy a techniky, 

a nikoliv jejich tvorby a reprodukce. Následkem toho nejsou dostatečně zkoumány vztahy 

mezi charakterem hospodářského rozvoje a charakterem práce nutné k uskutečnění 

odpovídajícího vědeckotechnického rozvoje. Takový stav je podle autora mimo jiné i jednou 

z příčin nepříznivého ekonomického vývoje. Autor se v příspěvku snaží nastínit důslednější 

představu o působení vědeckotechnického rozvoje jako činitele hospodářského růstu. 

V závěru uvádí, že vědeckotechnický rozvoj je podmíněn vynakládáním účinné inovační, 

výzkumné práce, a v hospodářském růstu zvyšuje efektivnost vynakládaných zdrojů ve 

výrobě. Beneš tak doplňuje Nešporovou s Dybou a přidává další příčinu neuspokojivého čs. 

vývoje. 

V 11. čísle roku 1989 vydal příspěvek I. Haluška s názvem Internacionalizácia – šanca i 

nevyhnutnosť, který pojednává o internacionalizaci jako objektivním projevu rozvoje 

výrobních sil, internacionalizaci hodnoty, nutnosti využití mezinárodních cen a výhodách 

internacionalizace. V jedné z částí příspěvku se zaměřil i na produktivitu v podmínkách 

mezinárodních tržních cen. V těchto podmínkách by čs. ekonomika získala novou kvalitu 

vypovídací schopnosti všech hodnotových kategorií opírající se o vyšší objektivnost cen. Šlo 
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by především o hodnotové vyjádření produktivity práce podniku i národní ekonomiky. 

Internacionalizace hodnotových kategorií by vytvořila objektivnější možnosti vzájemného 

porovnávání výkonnosti a efektivnosti jednotlivých národních ekonomik, a zkvalitnila 

„normativní“ působení ceny na stimulaci růstu produktivity práce prostřednictvím inovace 

výrobků a technologií. Svým příspěvkem Haluška, ačkoli ho ve použité literatuře neuvádí, 

víceméně doplňuje Kreutera, který otevření ekonomiky považuje za velmi významný faktor 

podporující ekonomický rozvoj.  

V roce 1990 byl v 2. čísle časopisu vydán příspěvek Vplyv štrukturálných zmien na vývoj 

produktivity práce od autorů I. Šujana a D. Štraucha. Obsahem příspěvku je komparativní 

analýza vlivu strukturálních změn na vývoj produktivity práce ve zpracovatelském průmyslu 

v ČSSR a ve vybraných kapitalistických zemích. Autoři porovnávali především vývoj 

produktivity práce v letech 1970–85 a pokusili se kvantifikovat vliv změny struktury 

produkce a zaměstnanosti. Z analýzy mimo jiné plynou tyto závěry: 1) Tempo růstu produkce 

ve zpracovatelském průmyslu bylo v daném období 1970–85 v ČSSR vyšší než ve většině 

porovnávaných zemí, nicméně je potřeba vzít v úvahu možné nadhodnocení tempa růstu u nás 

v důsledku skrytého růstu cen. Relativní úroveň produktivity práce v ČSSR se v porovnání 

s ostatními zeměmi nezlepšila. 2) Vykazované tempo růstu produktivity práce u nás se 

v průběhu sledovaného období výrazně zpomalilo (jak už zmínili Nešporová či Dyba), naproti 

tomu ve většině ostatních zemích převládala tendence k jeho zrychlení. 3) Pozitivní vliv změn 

struktury zaměstnanosti tvořil z celkového přírůstku produktivity práce jen 1,7 %, v ostatních 

zemích byl 3 až 6krát větší, což odpovídá strukturální strnulosti, před kterou varuje 

Nešporová. 4) Negativní vliv změn struktury produkce snížil celkový přírůstek produktivity 

práce v ČSSR o −4 %, v ostatních zemích byl tento vliv pozitivní, resp. se neprojevil tolik 

negativně jako u nás.  

V roce 1991 se v 2. čísle časopisu ve svém příspěvku Restriktivní politika nebo ekonomický 

růst? pokouší R. Holman prokázat, že politika hospodářské restrikce je v souladu s cílem 

ekonomického růstu, a upozorňuje na důležitost rozlišení mezi ekonomickým růstem 

stimulovaným ze strany poptávky a ze strany nabídky. Růst poptávkově stimulovaný může 

být dosažen rozpočtovou a měnovou politikou, např. zvyšováním státních výdajů, snižováním 

daní či zvyšováním množství oběživa v ekonomice. Hospodářství ale musí disponovat 

nevyužitými ekonomickými zdroji, hlavně nevyužitou pracovní silou. Tato koncepce se 

zrodila v keynesiánské ekonomii, ta nicméně popisovala ekonomiku ve stavu vysoké 

nezaměstnanosti, a jak Holman uvádí, jen tehdy je expanzivní politika podporující agregátní 
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poptávku úspěšná a smysluplná. Navíc má politika poptávkové stimulace na ekonomický růst 

dlouhodobě nepříznivé účinky z důvodu hrozící inflace. V 80. letech se tak začal více 

prosazovat liberalismus a tendence k nabídkově orientované teorii a hospodářské politice. 

Nabídkově stimulovaný růst je podle Holmana zdravý růst, nemá negativní účinky a jeho 

příznivé důsledky trvají. Základem jsou pracovitost, podnikavost a spořivost, které podporují 

prostředí ekonomické svobody. Holman prohlašuje, že významným zdrojem nabídkově 

stimulovaného růstu v Československu bude dosažení efektivní alokace výrobních zdrojů, pro 

jejíž nejrychlejší dosažení se musí liberalizovat ceny a devizový kurs, a také uplatňovat 

politika poptávkové restrikce. Dále Holman popisuje výhody restriktivní politiky – vytváří 

pro výrobce náročné prostředí, zdroje se proto dostanou pouze do schopných rukou. Omezení 

dotací a dražší úvěr způsobí, že investovat budou pouze skutečně efektivní podniky, které 

zahájí jen ziskové investice. Dlouhodobé účinky jsou prospěšné, ovšem za cenu skutečnosti, 

že ty krátkodobé nemusí být příjemné a mohou mít negativní dopad na konkrétní zájmové 

skupiny. V Holmanově příspěvku, i vzhledem k datu publikování, je vidět posun v zaměření 

na ekonomický rozvoj. Holman vychází z děl známých zahraničních ekonomů – Friedmana, 

Hayeka, Kornaie, Samuelsona a dalších, zatímco ostatní autoři do té doby zakládali své 

příspěvky na svých dřívějších pracích, a především na dílech československých autorů. 

Holman už zároveň nehledá příčiny neuspokojivého rozvoje a popisuje více jeho možná 

řešení. 

V. Štěpánek se v rozsáhlém příspěvku v 6. a 7. čísle Politické ekonomie roku 1991 věnuje 

vztahu mezi mezinárodním obchodem a ekonomickým růstem. V příspěvku Mezinárodní 

obchod a ekonomický růst přistupuje ke zkoumání tohoto vztahu ze dvou pohledů, v prvním 

pohlíží na problém z hlediska teorie mezinárodního obchodu, především teorie obchodu a 

blahobytu, v druhém na danou problematiku aplikuje teorie ekonomického růstu – 

keynesiánství a neoklasickou teorii. Svůj příspěvek založil na rozsáhlém studiu především 

zahraniční literatury. Na základě těchto zdrojů také vysvětluje výhody otevřené růstové 

strategie – zvyšuje efektivnost alokace zdrojů a tím podporuje makroekonomický výkon a 

dynamiku růstu. Exportně zaměřená strategie růstu navíc zvyšuje schopnost ekonomiky 

využít výhod růstu konkurence, větší specializace atd.  

3.1.1 Shrnutí 

V roce 1989 se autoři příspěvků věnují analýze produktivity práce a ekonomického rozvoje 

v ČSSR. Shodují se, že se prohlubuje strukturální deformace, neprobíhají dostatečně zásadní 

strukturální změny, a také si uvědomují výhody, které přináší např. větší kontakt se 
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zahraničím a vědeckotechnický rozvoj. Poskytují spíše různé návrhy než konkrétní řešení 

neuspokojivého vývoje, v podstatě pouze konstatují, že by mělo dojít k výrazným změnám. Je 

možné, že je to způsobeno nedostatečnou literaturou, jelikož vycházejí především 

z československých autorů, případně i zahraničních autorů, kteří se orientovali na Východní 

Evropu a socialistické ekonomiky. Nicméně na vině může být i komplikovaná situace. 

Nutnost přebudovat neefektivní mechanismus byla ekonomům známa už dlouhou dobu, ale 

otázkou bylo, do jaké míry přijmout prvky tržní ekonomiky, aby nedošlo k narušení tradičních 

prvků centrálně plánované ekonomiky. Po revoluci už tento problém nebyl aktuální, což se 

odrazilo i na zaměření příspěvků k tématu ekonomického růstu. Autoři už neanalyzují příčiny 

deformace. V roce 1991 R. Holman doporučuje růst stimulovaný nabídkou, svým příspěvkem 

se snaží přispět k diskuzím o zaměření čs. reformy. Příspěvek V. Štěpánka už naopak působí 

spíše jako kapitola z učebnice. V dalších letech se ekonomickému rozvoji nikdo konkrétně 

nevěnuje, téma pravděpodobně přestalo být v průběhu reformy aktuální. Navíc se časopis od 

roku 1992 svým zaměřením otevřel více světové problematice, a autoři se začali věnovat 

specifičtějším tématům. 

3.2 Nerovnováha 

V roce 1989 se ekonomickou rovnováhou poprvé zabývá O. Turek v 6. čísle časopisu 

v příspěvku Rovnováha a koordinace ekonomických aktivit a vychází především 

z československých autorů a z tvorby maďarského ekonoma J. Kornaie. Na začátek Turek 

argumentuje několik hypotéz: 1) Monetarizace ekonomiky je předpokladem pro řešení 

agregátní rovnováhy. 2) V direktivním systému existují dva problémy – agregátní 

nerovnováha a nekoordinovanost ekonomických aktivit. 3) Poruchy v chování podniků mají 

svou příčinu ve způsobech zajišťování koordinace. Turek se dále věnuje agregátní (globální) 

nerovnováze a nekoordinovanosti ekonomických aktivit. Sayův zákon, tedy že agregátní 

poptávka se musí rovnat agregátní nabídce, podle Turka vysvětluje tendenci k rovnováze 

v ekonomikách, kde důchod pochází výlučně od zákazníka. Direktivní systém sayovskou 

ekonomiku opouští tím, že důchod subjektům přiděluje, což má hluboké důsledky: ruší se 

princip ekvivalence, kdy výše důchodu funguje jako zásluha, a zavádí se příděl – peníze se tak 

stávají pouze formálními, sčítacími penězi a ceny ztrácejí relevanci. Turek se věnuje hlouběji 

i problémům rovnováhy v direktivní ekonomice a potvrzuje, že jejich kořenem je ústup od 

principu ekvivalence. Vychází z velké časti z Kornaiova chápání rovnováhy. Turek vyvozuje i 

některé implikace pro čs. hospodářskou politiku, např. že by měla směřovat k monetarizaci 

ekonomiky, zavést důsledné a komplexní změny, navrátit se k ekvivalenci. Centrum by mělo 
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ustoupit od koordinační role a přesunout se k ochraně spotřebitele. V závěru Turek píše, že 

nesouhlasí s V. Klausem a D. Třískou, kteří navrhovali vybrat si pouze jednu ze tří možností – 

systémového, strukturálního a rovnováhotvorného – přístupu k posílení makroekonomické 

rovnováhy. Podle Turka se všechny tři přístupy vzájemně podmiňují. 

V 9. čísle roku 1989 byl publikován příspěvek M. Hrnčíře a J. Klacka s názvem Nerovnováha, 

inflace a antiinflační politika. Úroveň a vývoj ekonomické rovnováhy, chápané jako poměr 

mezi agregátní nabídkou a agregátní poptávkou, podle nich závisí na existující formě 

hospodářského mechanismu, odpovídajícím chování ekonomických subjektů a struktuře 

ekonomické a hospodářské politiky. Pro čs. ekonomiku jsou charakteristické dlouhodobé 

nerovnovážné tendence, projevují se jako předstih agregátní poptávky nad disponibilní 

nabídkou. Autoři konstatují, že jde o společnou charakteristiku socialistických zemí, a že 

existují společné příčiny těchto tendencí zabudované již v samotném typu tradiční centrálně 

plánované ekonomiky. Nerovnovážné tendence se dále projevují např. jako nedostatkovost či 

nominální růst oceňovacích veličin. Dochází jak ke skryté, tak i otevřené inflaci, jejichž 

příčinou bylo nahromadění inflačního potenciálu, který existuje v jisté míře ve všech 

plánovaných ekonomikách. Autoři proto uvádí, že je nutné směřovat k rovnovážným 

veličinám, ale zároveň zabránit zrychlení otevřené inflace. Dále autoři identifikují příčiny 

ekonomické nerovnováhy v ČSSR. Rozsah a strukturu investic charakterizují jako hlavní 

generátor poruch rovnováhy a inflačního vývoje. Na závěr se autoři věnují krátkodobé 

stabilizační politice. Podle nich bude nutné kombinované a selektivní uplatnění direktivních a 

nepřímých nástrojů řízení, postupně by se měla rušit působnost direktivních regulátorů – to 

zmiňuje i Turek v 6. čísle, podle něj regulace ruší princip ekvivalence. Navrhují formování 

relativně samostatné měnové politiky tam, kde trh může vzniknout, v opačném případě chtějí 

zůstat u administrativních zásahů a systematického centrálního řízení. Nicméně podobně jako 

Turek jsou pro vnitřně skloubené kroky centrálního plánu. Z příspěvku lze vidět, že si autoři 

dobře uvědomují situaci čs. ekonomiky. Pracují s prvky tržní ekonomiky a pokoušejí se najít 

koncept, který zcela neopouští tradiční prvky plánovacího mechanismu.  

V 10. čísle r. 1989 publikoval K. Janáček příspěvek Národohospodářská nerovnováha, vnitřní 

trh a hospodářská politika. Konstatuje, že odstranění příčin nerovnováhy i jejich důsledků 

úzce souvisí s přestavbou hospodářského mechanismu, dokonce je to jeden z předpokladů 

jejího úspěchu. K vyváženému vývoji vnitřního spotřebitelského trhu je podle autora nutná 

regulace příjmů ve vztahu k produktivitě práce a produkční schopnosti ekonomiky, dále 

změny v alokaci investic a pracovních sil a zvýšení aktivní role nástrojů všech odvětví 
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politiky. Janáček dále navrhuje např. pro lepší uspokojování poptávky zajistit požadovanou 

výši a skladbu dodávek a zásob, zvýšit objem plánovaných dovozů, změnit jejich strukturu, 

jinými slovy zlepšit koordinaci, na což upozorňuje i Turek v 6. čísle. Janáček také upozorňuje 

na možné negativní důsledky ekonomické reformy, především na zhoršení životní úrovně a na 

inflační tlaky. Na závěr autor zdůrazňuje, že oblast vnitřního trhu je prioritou v politice 

obnovení rovnováhy. Je také jednoznačně pro návrat k ekvivalenci, stejně tak jako Turek ve 

svém příspěvku. Za základní podmínku úspěchu přestavby a dosažení nové kvality rozvoje 

Janáček považuje zvýšení efektivní ekonomické aktivity pracujících, a to prostřednictvím 

bohatého a vyrovnaného vnitřního trhu.  

V 10. čísle 1989 byl rovněž zveřejněn příspěvek Úloha finančného a menového mechanizmu 

pri obnove rovnováhy čs. ekonomiky od A. Vavra, I. Petrenkové a A. Novotného. Obnovu 

rovnováhy považují za prioritu a předpoklad zvýšení dynamičnosti ekonomického rozvoje a 

jeho efektivnosti. Upozorňují na skutečnost, že reformy a odstraňování administrativních 

bariér můžou působit inflacinogenně a ohrozit průběh přestavby tak, jak se to stalo v jiných 

socialistických státech, které se pokoušely o ekonomickou reformu. Autoři příspěvku jmenují 

některé příčiny čs. nerovnovážného stavu, např. nadměrné investice, preferenci růstu před 

rovnovážným vývojem, neefektivní využívání výrobních činitelů atd. Dodávají, že 

nerovnováhu provází i skryté zvyšování cen, generující především zadrženou inflaci. Proto by 

základním parametrem procesu obnovy rovnováhy měl být jeho antiinflační charakter. Tento 

proces zároveň vyžaduje i vzájemně propojená věcná a systémová opatření (podobně se 

vyjádřili Turek a Hrnčíř s Klackem). Autoři příspěvku následně popisují možnosti bankovní 

měnové politiky a úlohu a možnosti rozpočtové politiky. Rovnováhu je třeba ovlivňovat 

prostřednictvím rozpočtové soustavy vyrovnaností jejích příjmů a výdajů, a také 

s přihlédnutím na charakter a kvalitu této vyrovnanosti, neboť i vyrovnaný rozpočet může 

představovat zdroj inflačního impulzu. Za významný předpoklad překonávání nerovnováhy 

ve vnějších ekonomických vztazích považují autoři objektivizaci hodnotových relací, tj. 

funkční otevření ekonomiky. V závěru shrnují, že proces obnovy rovnováhy musí být řízen 

centrálně, komplexně a důsledně. 

V 11. čísle roku 1989 publikoval D. Libnar příspěvek Přístupy k řešení nerovnovážných 

tendencí v čs. ekonomice, zaměřený na peněžní nerovnováhu. Považuje ji za příčinu mnoha 

národohospodářských ztrát a politické škody, a její odstranění pokládá za prioritní problém. 

Problematika peněžní rovnováhy se podle autora proplétá s mnoha jinými záležitostmi, např. s 

otázkou efektivnosti dalšího hospodářského rozvoje, politikou zaměstnanosti a mezd, cenovou 
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tvorbou (zejména objektivizací hodnotových vztahů a propojení vzájemně izolovaných 

okruhů cen – podobně smýšleli i Vavro a spol.) nebo s konvertibilitou koruny. Řešení všech 

těchto obtížných úkolů musí být zabezpečováno celou hospodářskou politikou (obdobně se 

vyjádřil i Janáček). Nakonec konstatuje, že v příští pětiletce bude nutné určit kdy a kolik bude 

z problematiky vyřešeno, a upozorňuje, aby její řešení nebylo odkládáno, jelikož se tím 

disproporce zvětšují a jejich řešení bude obtížnější.    

V roce 1990 vyšel v 5. čísle časopisu příspěvek J. Daněčka s názvem Cesta k ekonomické 

rovnováze v nových podmínkách. Autor vychází z velké části ze starších příspěvku Politické 

ekonomie, cituje většinu výše zmíněných autorů – Hrnčíře s Klackem, Janečka, Vavra a spol., 

Libnara i několik dalších prací týkajících se tématu. V příspěvku podává shrnutí a zhodnocení 

dosavadní diskuze ohledně ekonomické rovnováhy, a současně prezentuje vlastní názory. 

Analýzy a úvahy v předchozích příspěvcích Politické ekonomie, jak Daněček zmiňuje, byly 

formulovány s přihlédnutím na dřívější koncepci přestavby hospodářského mechanismu, 

nicméně se snažily o koncepčnější přístup k realizaci reformy, než byl ten prezentovaný 

v oficiálních dokumentech. Z toho důvodu považuje Daněček jejich úvahy a náměty za stále 

aktuální. Orientace ekonomů na analýzu ekonomické nerovnováhy by však podle něj měla 

pomalu doznívat. Novým úkolem se stalo zmapování nezbytných opatření při obnově tržní 

ekonomiky a výběr nejvhodnější strategie. Podle Daněčka panuje souhlas, že míry 

rovnovážnosti jde dosáhnout jen s pomocí rozvinutého tržního rovnovážného mechanismu, a 

existují dvě koncepce strategie přechodného období při budování takového mechanismu. 

První zastává názor i nadále zachovat administrativní řízení. Druhá strategie tuto příkazovou 

formu kritizuje a prosazuje nezbytnost urychleného rozvíjení ekonomických forem řízení a 

regulace jako nezbytný předpoklad obnovy rovnováhy. K druhé koncepci se hlásili všichni 

autoři úvah, které Daněček uvedl, a i on sám s nimi souhlasí. Popisuje nutnost neinflační cesty 

obnovy rovnováhy a zmiňuje klíčový význam obnovení rovnovážné úlohy cen. V 

rámci procesu této obnovy je podle něj důležité zavedení tvrdých rozpočtových omezení. Dále 

Daněček prohlašuje, že existuje shoda v tom, že přechod k autonomní tvorbě cen nelze 

realizovat jednorázově, ale pouze postupně. K úloze státního rozpočtu připomíná, že proces 

obnovy rovnováhy musí být podpořen reálnou vyrovnaností státních financí a celé rozpočtové 

soustavy, souhlasí tedy s argumenty Vavra a spol. 

V 6. čísle r. 1990 J. Kodera publikoval příspěvek Efektivnost ekonomiky a globální 

nerovnováha. K zásahům do struktury ekonomického systému poznamenává, že musí být 

vedeny s ohledem na důsledky, které jimi budou vyvolány. V příspěvku analyzuje vztah 
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deficitu a přebytku na trhu materiálních statků, služeb a pracovních sil k efektivnosti 

ekonomiky, kterou chápe jako schopnost ekonomiky uspokojovat materiální a kulturní 

potřeby. V závěru dochází k několika poznatkům: 1) Deficit na trhu materiálních statků, 

služeb a pracovních sil je příčinou, nikoliv důsledkem nízké efektivnosti ekonomiky. 2) 

Potlačování tržního mechanismu je přirozenou a optimální reakcí nedostatkové ekonomiky – 

upuštění od centrálního řízení přispěje pozitivně k tržní rovnováze, ale zároveň způsobí 

velkou inflaci a neodstraní dlouholetou zaostalost ekonomiky (Kodera tak stejně jako Vavro a 

spol. varuje před inflací). 3) Pokud je cílem ekonomika s vysokou efektivností, musí být 

odstraněn deficit prostřednictvím omezování poptávky a zároveň uvolňováním prostoru pro 

volné působení trhu.  

V 7. čísle r. 1990 vyšel příspěvek V. Kameníčkové Vliv rozpočtové a úvěrové politiky na 

rovnováhu v čs. ekonomice. Podle Kameníčkové lze převis poptávky nad nabídkou řešit buď 

zvýšením nabídky, nebo omezením poptávky. Zvýšení nabídky považuje autorka o pouhý 

přesun nerovnováhy do dalšího období, v druhém případě zase upozorňuje na negativní dopad 

na růst a efektivnost, pokud dojde k restrikci poptávky na základě růstu cen a zmrazení mezd, 

rozpočtových výdajů a úvěrové emise. Podle Kameníčkové to však umožní v krátkém období 

vyrovnat nabídku s poptávkou, protože růst cen se zastaví ve chvíli, kdy nabídka nenajde 

koupěschopnou poptávku. V dalším období potom dosažení rovnováhy bude podporovat růst 

a efektivnost. Za zásadní předpoklad dosažení reálné rovnováhy státního rozpočtu považuje 

sestavení výdajové části na základě pouze jistých příjmů. Proto je podle Kameníčkové zřejmé, 

že v čs. podmínkách půjde o výraznou restrikci výdajů. 

V roce 1992 byl v 2. čísle časopisu publikován překlad přednášky F. Hahna Význam teorie 

všeobecné rovnováhy pro transformaci centrálně plánovaných ekonomik, kterou pronesl 

v Ekonomickém ústavu ČSAV. Kromě kritiky teorie monetarismu, kterou označuje za 

chybnou a mnohem jednodušší, než je skutečný stav věci, se zamýšlí nad pojmem tržní 

ekonomika, a zda je volba pouze mezi centrální plánovanou ekonomikou a úplným laissez–

faire jedinou možností. Jemu samotnému se jeví žádoucí směřovat ke „smíšené“ ekonomice. 

V přednášce se věnuje charakterizaci teorie všeobecné rovnováhy a jejím deskriptivním 

mezerám, kde upozorňuje na její předpoklady, které nejsou slučitelné s reálnou situací ve 

skutečném světě. Na závěr se Hahn ptá, zda trh, ponechaný sám sobě, bude poskytovat 

adekvátní koordinaci. Podle jeho názoru byly sice v jeho přednášce uvedeny důvody, které 

toto zpochybňují, neznamená to ale, že systém plánovacího řízení dokáže koordinaci zařídit 

lépe.  
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V následujícím 3. čísle r. 1992 se V. Izák zabývá Neokeynesiánskou teorií nerovnováhy. 

Nejprve představuje neokeynesiánskou teorii jako mikroekonomický a makroekonomický 

přístup založený na optimalizačním chování, který nepředpokládá neustálé vyčišťování trhu, a 

tak dospívá k některým keynesiánským výsledkům. Neokeynesiánství chtělo vyjasnit některé 

souvislosti mezi keynesiánskou a klasickou ekonomii – Izák se ve svém příspěvku pokouší o 

to, aby bylo neokeynesiánství tou správnou neoklasickou syntézou.  

3.2.1 Shrnutí 

Autoři píšící o tématu nerovnováhy v roce 1989 se v podstatě v mnoha skutečnostech shodují, 

především v nutnosti přestavby nerovnovážného mechanismu. Opakují se příčiny 

nerovnováhy, např. chybějící princip ekvivalence, špatná struktura investic a neefektivita. 

K řešení přistupují z mnoha různých stran, které zahrnují konkrétně např. monetarizaci 

ekonomiky, návrat k ekvivalenci, zvýšení efektivnosti prostřednictvím vnitřního trhu, 

objektivizaci hodnotových relací, postupné otevření ekonomiky nebo zlepšení koordinace, 

především ale komplexní a důsledné řízení procesu obnovy rovnováhy. Mnoho autorů se také 

shoduje v nutnosti antiinflačních opatření, inflaci považují za velké nebezpečí reformy. Od 

roku 1990 se frekvence příspěvků na téma nerovnováhy snížila. Daněček ve své stati 

víceméně prohlašuje většinu úvah publikovaných před revolucí za správné, pravdivě 

popisovaly čs. situaci a návrhy jejich autorů představovaly mnohem odvážnější a 

koncepčnější řešení, než byly připravované opatření v oficiálních dokumentech. Proto 

v zásadě neztratili relevanci ani na počátku nového režimu. V dalších letech časopisu vyšly 

ještě čtyři příspěvky dotýkající se tématu nerovnováhy. První dva, od Kodery a Kameníčkové, 

také upozorňují na inflaci, a věnují se tématu odstranění deficitu mezi nabídkou a poptávkou – 

oba autoři se shodují, že lepší variantou řešení deficitu je omezování poptávky, zvyšování 

nabídky považují za dlouhodobě škodlivé. Druhé dva příspěvky už přímo neposkytují 

konkrétní návrhy řešení, spíše seznamují čtenáře s ekonomickými teoriemi. 

3.3 Cenový systém a liberalizace cen 

Tématu se v roce 1989 začíná věnovat P. Soukup v příspěvku Pojetí „nové kvality“ cen, 

konkrétně v 7. čísle. Jestliže je cílem přestavby kvalitativní změna celého ekonomického 

prostředí, pak se podle Soukupa musí změnit dosavadní přístupy k pojetí tvorby cen i 

charakter mechanismu její tvorby. Přechod k výkonnějšímu hospodářskému systému by měl 

být uskutečněn objektivizací soustavy cen, jejíž výsledkem je „nová kvalita“ cen, spojovaná 

s kriteriální funkcí cen. V další části příspěvku se Soukup skrze Marxovu pracovní teorii 
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hodnoty a rozbor podnětů jeho metodologického odkazu dostává až k návrhu 

diverzifikovaného mechanismu tvorby cen. Podle Soukupa bude nutné rozdělení cenové 

tvorby: a) podle různé míry pravomoci a odpovědnosti do dvou sfér řízení (centrum a 

podniky); b) se související různou mírou využití zbožně peněžních vztahů a kritérií trhu, 

danou charakterem výroby. Návrh diverzifikovaného mechanismu také předpokládá, jak 

uvádí Soukup, rozdělení rozhodovacích úrovní na dvě skupiny s odpovídajícími mechanismy 

cenové tvorby. První skupina zahrnuje produkty a některé služby, o kterých rozhoduje 

centrum na základě svých plánových záměrů – byl by uplatňován mechanismus centrální 

tvorby cen určující kriteriální ceny jako pevné a limitní ceny. Druhá skupina zahrnuje 

produkty a převážnou část služeb placených obyvatelstvem. V rámci druhé skupiny by byl 

uplatňován mechanismus decentralizované cenové tvorby, který by určoval kriteriální ceny 

jako smluvní a volné ceny. V obou případech je předpokládána existence rovného 

ekonomického postavení partnerů v dodavatelsko-odběratelských vztazích, resp. na trhu. 

Podmínkou je, aby se změnila stávající převaha dodavatelů, aby došlo k postupné likvidaci 

monopolních struktur a aby citlivost na ceny byla symetrická na výstupech u výrobců, tak i na 

vstupech u odběratelů. Podle Soukupa je ale splnění těchto podmínek záležitostí nejen 

objektivizace cen, ale i celého hospodářského mechanismu, kvalitativní změny ekonomického 

prostředí a jeho orientaci na vyšší výkonnost. 

V 8. čísle r. 1989 vyšel příspěvek L. Špindlera Od Marxovy pracovní teorie hodnoty 

k socialistické ceně. Příspěvek se obsahem podobá textu P. Soukupa ze 7. čísla. Šindler 

podrobněji vysvětluje Marxovo pojetí hodnoty a způsob, jakým se tvoří socialistické ceny. 

V poslední části textu se věnuje návrhu diverzifikovaného mechanismu tvorby cen a odkazuje 

na Soukupův příspěvek z předchozího čísla. Navazuje na jeho návrhy a doplňuje je o několik 

poznatků, např. o potřebu vytvořit takové podmínky, ve kterých budou mít dodavatelé zájem 

na uzavření hospodářské smlouvy, nebo o využití poptávky při rozhodování o výrobě. 

Zdůrazňuje nutnost objektivity informací. V závěru se věnuje vztahu národní a mezinárodní 

hodnoty v tvorbě cen. 

V 11. čísle r. 1989 I. Haluška publikoval příspěvek Internacionalizácia – šanca i 

nevyhnutnosť. Kromě charakteristiky internacionalizace, produktivity a hodnocení výhod 

internacionalizace se Haluška věnuje i mezinárodním cenám a jejich využití. Za klíčový 

projev využití procesů internacionalizace považuje způsob a formu využití mezinárodní 

hodnoty, tj. aktuálních mezinárodních cen pro formování vnitřních velkoobchodních cen. 

Takto vzniklá cena tvoří základ náročného ekonomického prostředí. Její působení navíc podle 
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Halušky povzbuzuje ty výrobce, jejichž výroba dosahuje výnosu. Zároveň identifikuje ty 

výrobce, jejichž náklady jsou vyšší než u výrobců na mezinárodním trhu. Narozdíl od národní 

rovnovážné ceny, která pouze vytváří rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou, ceny 

formované na základě mezinárodní hodnoty vytváří tlak na rychlý růst efektivnosti a stimulují 

výrobu konvertibilních produktů. Využívání rovnovážných cen může podle Halušky vést k 

pokračující neefektivnosti, zvyšování cen a snižování spotřeby a životní úrovně. 

Ve 12. čísle r. 1989 vyšel příspěvek Nabídka zboží, monopol a materiální zájmy, ve kterém se 

jeho autor E. Šíp kromě uvedeného tématu zabývá i cenami a cenovými relacemi v rámci jeho 

snahy o analýzu příčin vedoucích k dlouhodobému deficitu mezi nabídkou a poptávkou na 

socialistických trzích. Popisuje způsob, jakým centrum tvoří ceny a cenové relace u nových 

výrobků. Zmiňuje také, že i na vnitřním trhu dochází ke zhoršování relace mezi cenou a 

užitnou hodnotou, jednak v důsledku záměrného nahrazování levnějších výrobků dražšími bez 

jejich odpovídajícího zkvalitnění, jednak snižováním užitné hodnoty stávajících výrobků, u 

kterých se cena nemění. Působením uvedených faktorů (a přirozeně i mnoha dalších) se podle 

Šípa deficit mezi nabídkou a poptávkou a výsledná nedostatkovost staly systémovým jevem 

v direktivním plánovacím mechanismu. Jako řešení deficitu navrhuje propojení cenových 

okruhů a přestavbu cenových relací. Oddělené okruhy cen a rigidní, zastaralé cenové relace 

totiž považuje za jednu z překážek tržních přizpůsobovacích procesů.  

V 5. čísle ročníku 1990 byl zveřejněn příspěvek Perspektivy racionalizace cenové soustavy od 

H. Kysilky. Ačkoli byl příspěvek Kysilky publikován téměř v polovině roku 1990, autor stále 

vychází především ze socialistických autorů, a na problematiku cenové soustavy pohlíží 

podobně jako Haluška či Šíp v minulém ročníku. Vytvoření racionální cenové soustavy a její 

fungování považuje Kysilka za jeden z předpokladů fungování tržního mechanismu. 

Základním zdrojem disproporcí je podle něj dosavadní uspořádání režimu státního řízení cen 

a jeho úprava, především přílišné soustředění se na problematiku velkoobchodních cen a 

absence jakýchkoli zohlednění komparací s úlohou a fungováním ceny v jiných systémech 

(Haluška v 11. čísle r. 1989 také navrhoval formování cen na základě mezinárodních hodnot, 

a Šíp ve 12. čísle podobně píše o problematice oddělených okruhů cen a cenových relací). 

Podle Kysilky dosavadní podniknuté kroky vedoucí k tzv. racionalizaci cen ve skutečnosti 

nejsou racionální, naopak výrazně zostřily známé nesrovnalosti v cenové soustavě. Tato 

řešení podle něj nijak nezaručují zásadní přestavbu cenové soustavy. Za nutná hospodářsko-

politická opatření považuje obnovu autonomní tvorby cen ve vztahu kupující–prodávající a 

úpravu intenzity systémových kroků. Ohledně cenové oblasti považuje Kysilka za důležité 



 

 

32 

vymezit základní kolizní místa vyžadující přednostní pozornost a následně diskutovat jejich 

význam a východiska. Jmenuje několik otázek, které považuje za důležité, např. otázky 

vztahů mezi jednotlivými cenovými okruhy či otázky pružnosti a jednotnosti cen. 

V 5. čísle r. 1990 byl také zveřejněn příspěvek P. Mertlíka Formování cen v procesu utváření 

hodnotových vztahů. Mertlík v něm stále operuje v rámci přestavby ekonomického 

mechanismu, tzn. vychází ze situace před revolucí, a cituje díla především socialistických 

autorů. V první část popisuje tržní hodnotu a tržní cenu za socialismu, poté se věnuje analýze 

soustavy cen v Československu, kterou po 40 letech považuje za deformovanou. Představuje 

dvě cesty k rovnovážným cenám. První počítá s využitím nástrojů centrálního usměrňování 

ekonomiky, v druhé variantě musí být přestavba koncipována od začátku jako rázné, okamžité 

a plné obnovení zbožní výroby a jejích předpokladů – volná tvorba cen, vnitřní směnitelnost 

koruny, plný chozrasčot ve všech podnicích atd. Tyto předpoklady musí být uvedeny naráz, 

Mertlík to nazval balíkem minimálních změn. Podle něj ovšem oba přístupy nejsou ve své 

„čisté podobě“ reálné, a počítá tedy s jistou syntézou obou přístupů. Balíkem minimálních 

změn bude obnovena rovnováha – všechny ceny na trhu budou cenami poptávky. Mertlík také 

počítá s jistým obdobím přechodu, ve kterém bude vytvořen zvláštní ekonomický režim, 

jehož opatření budou muset být plně kompatibilní s tržním mechanismem. Systém vnitřní 

směnitelnosti koruny bude postupně nahrazen systémem plné vnější devizové směnitelnosti 

koruny. Ačkoli Mertlík vychází ze situace před revolucí, představuje formu přestavby 

podobnou šokové terapii – změny by měly být uvedeny naráz a rázně. Na rozdíl od pozdějších 

zastánců šokové terapie ale počítá s kompromisním řešením a zásahy centra do přestavby. 

V 10. čísle r. 1990 publikoval P. Zahradník svůj příspěvek K programu směnitelnosti čs. 

koruny. Cílem bylo představit své úvahy o současných praktických problémech směnitelnosti 

čs. koruny a pokusit se nastínit a ohodnotit jejich řešení. Podle Zahradníka by reforma měla 

mít hierarchicky sestavené programy podle priority – z ekonomického hlediska je jedním 

z nejdůležitějších program změny kvality měny, který se projeví jako program směnitelnosti 

peněžních jednotek měny. Význam programu směnitelnosti vidí Zahradník v jeho 

komplexnosti – podmínkou kvalitní normativní úpravy je podle něj vlastní ekonomická 

realizace programu, předpokládající řešení několika otázek: decentralizace podnikové sféry a 

efektivní fungování trhu, silná makroekonomická měnová a finanční politika státu a 

uplatňovaní především nepřímých nástrojů řízení. Za přirozené vlastnosti programu 

směnitelnosti Zahradník považuje podstatné odbourání přímých devizových omezení a volné 

použití měny, směnitelnou měnu a fungující devizový trh. Prvním krokem zavedení vnější 
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směnitelnosti ve druhé fázi by mělo být vyřešení cenových relací a úrovní neodpovídajícím 

těm světovým, na čemž závisí otázka devizového kurzu (podobně o cenových relacích a 

mezinárodních hodnotách smýšlí už v minulém ročníku Haluška či v 5. čísle r. 1990 Kysilka). 

Jeho objektivní výška je podle Zahradníka pro zavedení vnější směnitelnosti nezbytnou 

podmínkou.  

V roce 1991 publikovali v 3. čísle časopisu příspěvek M. Hejnák a J. Křovák s názvem 

Liberalizace cen a vývoj cenových struktur. Liberalizované ceny jsou podle nich jeden ze 

základních znaků dobře fungující tržní ekonomiky. Ohledně liberalizace cen 

v Československu upozorňují na několik otázek – kdy uvolnit ceny, u kterých komodit držet 

ceny na současné úrovni, jaké podmínky musí být splněny pro uvolnění cen, jak má stát ceny 

regulovat atd. Nejvíce různých odpovědí je na otázku podmínek liberalizace. Z těch je podle 

autorů nejdůležitější zavedení konvertibility koruny (souhlasí tak se Zahradníkem v 10. čísle 

minulého ročníku, podle kterého mělo být zavedení směnitelnosti prioritou programu 

reformy), a vzhledem k čs. podmínkám jsou v tomto případě pro rychlé, i když krátkodobě 

bolestivější řešení, než pro pozvolný a dlouhodobý přechod. V další části se autoři vyjadřují 

k liberalizaci cen ve scénáři ekonomické reformy. Podle autorů může rovnovážnou situaci 

nastolit nejlépe uvolnění cen, a tak k tomu přistupuje i scénář reformy. Jeho opatření ale 

směřují pouze k částečné nápravě. Cílem dosavadního scénáře je vytvoření podmínek, které 

mají dovést vnitřní cenové relace k jejich rovnovážné poloze. V podmínkách uzavřené, 

monopolizované a nedostatkové ekonomiky ale podle autorů hrozí inflace a pokračování 

neefektivní výroby. Obavy z inflace řeší scénář kompromisními opatřeními – administrativní 

zásahy jsou ale podle Hejnáka s Křovákem jen dílčím řešením deformací, po nich může dojít 

k dalšímu posílení nerovnováhy na trhu. Na administrativní fázi reformy navazuje od 1.1. 

1991 fáze liberalizace cen, její řešení je ale podle autorů opět kompromisní v podobě tlumení 

nebezpečí inflace. Na jedné straně toto opatření zavádí restriktivní peněžní a fiskální politiku 

a tvrdou mzdovou politiku, na druhé straně opět počítá s administrativními opatřeními. 

Předpokládá se, že k vyrovnání cenových struktur dojde automaticky na základě zavedení 

vnitřní směnitelnosti, liberalizace zahraničního obchodu a nové úrovně velkoobchodních cen 

plynoucích z cen světových, podle autorů ale tyto předpoklady nemusí být splněny podle 

očekávání. Příspěvek Hejnáka s Křovákem byl napsán v listopadu 1990 a je jeden z prvních 

vyjadřujících se konkrétněji k liberalizaci cen v Politické ekonomii. Ačkoli se v něm autoři 

přiklánějí k rychlejší formě transformace, nesouhlasí zcela s kompromisními kroky, se 

kterými vláda počítá v rámci antiinflačních opatření. Alternativní řešení ale nepředkládají a 
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dále už se věnují pouze vývoji relativních cen ve vybraných evropských zemích. 

Ve spojeném 9–10. čísle r. 1991 publikoval J. Seják příspěvek Liberalizace cen a cesta k trhu. 

Kriticky se zde vyjadřuje k vybranému „šokovému“ konceptu přechodu k tržní ekonomice, 

který by se podle něj měl co nejdříve změnit. Prohlašuje, že reformní koncept nezabezpečuje 

ani efektivnost, ani sociální spravedlnost a stabilitu. V Československu podle něj nejsou 

splněny podmínky pro fungování šokového reformního konceptu, existují zde monopolní 

struktury ve výrobě i obchodu a výrobci se chovají jinak než v podmínkách konkurence. 

Monopolní prostředí se musí rozbít nastolením konkurenčního prostředí, což je ovšem 

dlouhodobá záležitost, a výrobci tolik času nemají. Seják souhlasí s výrokem, že volná tvorba 

cen není příčinou, ale důsledkem volného obchodu, sama o sobě tedy nemůže žádný volný trh 

vytvořit – ten je charakterizován demonopolizací, konkurencí a soukromým vlastnictvím. 

Tyto faktory v Československu chybí a vláda jejich řešení odkládá. Scénář je vydáván za 

rychlý především protože nastolil jednorázově vnitřní směnitelnost a zároveň uvolnil ceny a 

zahraniční obchod – Seják zpochybňuje tento režim, doporučený vládě experty a poradci 

z MMF a Světové banky, jelikož nastoluje směnitelnost bez směnitelnosti zboží. Pokazuje na 

skutečnost, že podobný koncept byl aplikován v podstatě neúspěšně např. v jihoamerických 

ekonomikách. Společně s restriktivní měnovou politikou mají blokovat inflaci a likvidovat 

neefektivní struktury, podle Sejáka jde ovšem o učebnicový předpoklad, proti kterému stojí 

odlišné zkušenosti z vyspělých ekonomik v 70. letech, kdy byla tato politika neúspěšná. 

Vzhledem k československým, mnohem zranitelnějším podmínkám tak zvolený scénář může 

mít pouze negativní důsledky. Seják proto navrhuje celý koncept změnit tak, aby byl zaměřen 

ve prospěch československých obyvatel. Vlastní alternativy řešení Seják ve svém příspěvku 

neuvádí. Ostrou kritikou „šokové terapie“ se odlišuje od Hejnáka s Křovákem, kteří měli 

výhrady především k administrativním zásahům.  

V roce 1993 v 1. čísle publikuje P. Mertlík svůj další příspěvek Deformace cenových relací 

v československé ekonomice. Hned v úvodu uvádí, že odtrženost československých cenových 

relací od cenových relací zahraničních je základní deformací čs. ekonomiky (zde odkazuje na 

příspěvek Hejnáka a Křováka ve 3. čísle r. 1991). Zmiňuje také, že strategie čs. reformy je 

založená na liberálním konceptu trhů. Vzhledem ke skutečnosti, že čs. ekonomika je malá a 

nadále převážně uzavřená ekonomika s monopolní strukturou v téměř všech odvětvích, 

považuje Mertlík liberální orientaci reformy za praktické podcenění významu stupně 

monopolního postavení firem a jejich ekonomické síly (shoduje se tak se Sejákem, který v 9–

10. čísle 1991 podobně upozorňoval na strukturální nepřipravenost čs. ekonomiky). 
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Jednorázové zrušení administrativních nástrojů společensko-ekonomického centra podle 

Mertlíka nevyústilo ve stejně hladkou změnu institucionálního uspořádání čs. ekonomiky. 

Příčinou byla podle autora jak nedůsledná likvidace starého systému, tak skutečnost, že reálné 

institucionální změny vždy probíhají v dlouhém období. Reformní vývoj může podle Mertlíka 

v důsledku nesystémové liberalizace uvíznout v reformní pasti. Upozorňuje, že pokud k tomu 

dojde, bude dál pokračovat proces snižování výkonnosti ekonomiky a narůstání nerovnováhy. 

3.3.1 Shrnutí 

V roce 1989 si autoři uvědomují, že stávající mechanismus cen je jednou z překážek 

plánované přestavby ekonomického prostředí, a že je proto nutné najít "novou kvalitu" cen. 

Návrhy Soukupa a Šindlera zahrnují jistý kompromis, část cen by byla tvořena centrem, jinou 

část cen by tvořil decentralizovaný mechanismus. Jde ovšem o komplikovaný způsob tvorby 

cen, a je otázkou, zda bylo jeho uplatnění a koordinace v socialistické ekonomice vůbec 

reálné. Zajímavý je příspěvek P. Mertlíka z r. 1990. Obsahem ještě spadá do období před 

revolucí, publikován byl ale v polovině roku 1990, kdy už vycházely příspěvky orientované 

na aktuální reformní situaci. V svém textu Mertlík odsuzuje centrem vybranou metodu, tedy 

opětovné využití administrativních nástrojů, a raději zastává volnou tvorbu cen a uplatnění 

některých prvků tržní ekonomiky. Svou práci také založil i na několika publikacích 

zahraničních autorů. Možná právě z těchto důvodu nebyl jeho příspěvek v Politické ekonomii 

zveřejněn dříve. Po revoluci se autoři věnují především liberalizaci cen a hodnocení scénáře 

reformy a prosazené strategie. Většina z nich se shoduje, že připravovaná či provedená 

opatření buď nejsou racionální, nezaručují přestavbu cenové soustavy nebo jsou jen částečnou 

nápravou. Hejnák s Křovákem upozorňují na začátku roku 1991 na administrativní zásahy 

zahrnuté ve fázi liberalizace cen, nicméně jsou zastánci spíše rychlého řešení než 

dlouhodobého přechodu, a uvolnění cen považují za nejlepší způsob nastolení rovnovážné 

situace. Naopak Seják už v druhé polovině roku 1991 vybranou šokovou strategii otevřeně 

kritizuje, stejně tak Mertlík v roce 1993. Oba upozorňují na strukturální nepřipravenost 

Československa, navíc proces institucionálních změn a rozbití monopolní struktury je podle 

nich vždy dlouhodobý.  
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4 Analýza vlivu diskuzí vybraných témat v Politické ekonomii na 

transformační opatření 

Cílem této kapitoly je posoudit, zda se vybraná témata probíraná v příspěvcích Politické 

ekonomie diskutovala při tvorbě transformační strategie, a zda se promítla do prováděných 

opatření. Zda autoři publikující v Politické ekonomii přímo či nepřímo ovlivnili koncept 

strategie nelze přirozeně s jistotou určit, nicméně lze se tak domnívat na základě porovnání 

jejich myšlenek, které přenesli do svých příspěvků, a opatření uvedených ve finálním 

transformačním programu a uskutečněných vládou mezi lety 1991–93. Nejprve ale budou 

stručně představeny známé faktory, které měly vliv na formování české transformace. 

4.1 Faktory, které ovlivnily transformaci české ekonomiky 

V souvislosti s ekonomickými reformami v Československu byl často zmiňován 

Washingtonský konsenzus, soubor ekonomických pravidel pro rozvojové země a vznikající 

tržní ekonomiky, představený v předchozí kapitole, ale na formování i realizaci českého 

scénáře měly vliv i konkrétní rady zahraničních poradců, a to především v otázkách výšky 

směnného kurzu a podoby privatizace (Žídek, 2006, str. 48). Z. Šulc (1998) označil přístup 

představovaný V. Klausem a většinou mladších ekonomů jako neoliberální. Uvádí, že tito 

ekonomové byli inspirováni zejména studiem teoretické i praktické hospodářské politiky 70. a 

80. let, kdy se populárním opět stalo neoliberální myšlení a monetarismus, omezení 

intervencionismu a preferování restriktivní monetární hospodářské politiky (str. 100–101).  

Přínos teoretické rakouské školy a klasického liberalismu spočíval podle V. Klause (1995) v 

jejich odmítnutí centrálního plánování. Z myšlenek rakouské školy čerpali čeští ekonomové 

např. i při diskuzích, zda by měl stát nejprve podniky restrukturalizovat. Podle učení rakouské 

školy jsou to schopni efektivně učinit jen skuteční vlastníci, a proto proběhla privatizace ve 

formě změny vlastnických vztahů (str. 154–155). K myšlenkovému proudu moderní 

neoklasické ekonomie se řadí, stejně jako ekonomové rakouské školy, i škola freiburgská, 

chicagská monetaristická škola či škola veřejné volby (Slaný a Žák, 1999, str. 244). Přínos 

Waltera Euckena, představitele freiburgské školy, pro rozvoj ekonomické vědy obdivoval i V. 

Klaus a přiznal, že ho německý ekonom inspiroval (Klaus, 1995, str. 157–163). Škola 

kolektivní volby kladla důraz na nezbytnost společenského konsenzu při průběhu 

společenských změn, a Klaus považoval společenský konsenzus za nezbytný předpoklad i 

k úspěchu změn ekonomických. V rámci ekonomické teorie byla inspirací i škola racionálních 

očekávání, která upozornila reformátory na důležitost vytvoření důvěry v jejich reformní 
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opatření, jelikož v opačném případě by nemuselo dojít ke změně chování ekonomických 

subjektů (Klaus, 1991a, str. 186–187).  

Zkušenosti z poválečného rychlého přechodu Německa k sociální tržní ekonomice podnítily 

výběr šokového konceptu transformace (Tamtéž, str. 194), a z hospodářskopolitických praxí 

byly inspirací zejména reaganomika a thatcherismus. Obě praxe jsou považovány za návrat ke 

konzervativnímu myšlení a vycházejí především z teorie monetarismu (Slaný a Žák, 1999, str. 

207, 217–218). Je zřejmé, že obsah programu české transformace i jeho alternativ byl 

formován a ovlivněn mnoha různými faktory, nejen vývojem ekonomického myšlení 

v Československu. Teoretické znalosti mladší generace čs. reformátorů byly založeny 

především na tehdejší liberálně orientované světové ekonomické teorii. V této liberalizační 

atmosféře 70. a 80. let vznikaly představy mladých čs. ekonomů o případném alternativním 

ekonomickém mechanismu, který by mohl nahradit selhávající čs. centrálně plánovanou 

ekonomiku. Mimoto byli Klausovi vrstevníci ovlivněni svým studiem soudobé neoklasické 

ekonomické teorie, kterému se začali věnovat především po nezdaru Pražského jara, kdy byla 

jako oficiální a povinné teoretické myšlení stanovena politická ekonomie socialismu. 

Teoreticky propracované neoklasické teorie, vztahující se nicméně k regulativním prvkům 

v systémově dlouhodobě stabilizovaných ekonomikách, jim pomohly zúžit řešení 

transformace na několik konkrétních opatření – rychlou liberalizaci cen, rychlé otevření 

ekonomiky světu a rychlou privatizaci (Šulc, 2002, str. 125–127) 

4.2 Scénář ekonomické reformy 

Výsledný návrh transformačního programu byl projednán a schválen Federálním 

shromážděním v září 1990 pod názvem Scénář ekonomické reformy. Program měl sedm 

kapitol. První sekce vymezila makroekonomický rámec hospodářské politiky pro konec roku 

1990 a rok 1991 jako restriktivní měnovou a fiskální politiku, a to především kvůli obavám z 

vysoké inflace. Cílem tohoto opatření byl výrazný rozpočtový přebytek a vysoká úroková 

míra, která by omezila růst úvěrů (Myant, 2013, str. 43–44 a Šulc, 1998, str. 76–77). Problém 

makroekonomické stabilizace byl jedním z diskutovaných témat v rámci šokové terapie. 

Centrálně plánované ekonomiky trpěly makroekonomickou nerovnováhou ve formě 

přebytečné agregátní poptávky, a její razantní snížení bylo proto nezbytnou podmínkou pro 

dosažení makroekonomické stability (Myant, 2013, str. 48–50). 

Na téma nerovnováhy je zaměřena i jedna z částí analýzy v předchozí kapitole této práce. 

V letech 1990 a 1991 se jí věnovalo několik autorů Politické ekonomie. J. Daněček (1990) 
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považoval za předpoklad stabilizace urychlený rozvoj tržního mechanismu a omezení inflace.  

Obnova rovnováhy měla podle něj být podpořena vyrovnaností státního rozpočtu. Podle J. 

Kodery (1990) měla být nerovnováha odstraněna omezováním poptávky současně 

s vytvářením prostoru pro volné působení trhu. Kodera také upozorňoval, že opuštění 

centrálně řízeného systému způsobí výrazný nárůst inflace. V. Kameníčková (1990) 

poznamenala, že omezení poptávky na základě růstu cen a zmrazení mezd, výdajů státního 

rozpočtu a poskytování úvěrů může mít negativní dopad na ekonomický růst a efektivnost. 

Nezpochybňovala ovšem, že tato opatření umožní vyrovnání nabídky s poptávkou, a že takto 

dosažená rovnováha bude podporovat růst a efektivnost v dalším období. K dosažení 

rovnovážného státního rozpočtu bylo podle Kameníčkové nutné výrazné omezení státních 

výdajů. V souvislosti s tématem ekonomického růstu, který byl rovněž předmětem analýzy 

v předchozí kapitole, obhajoval restriktivní politiku na začátku roku 1991 i R. Holman (1991). 

Podle něj poptávková restrikce mimo jiné vytváří náročné prostředí pro výrobce, a 

prostřednictvím omezení dotací a zdražení úvěrů umožní investice jen efektivním podnikům. 

Autoři publikující v časopise v období let 1990–91 proto považovali makroekonomickou 

restrikci za jednu z podmínek obnovy rovnováhy a kladli důraz především na nutnost omezení 

poptávky. Scénář chtěl restriktivními opatřeními zabránit inflaci, omezováním státních výdajů 

dosáhnout rozpočtového přebytku a pomocí vysoké úrokové míry omezit poskytování úvěrů. 

Stejné kroky zmiňovala i Kameníčková, ačkoli se obávala jejich důsledků na ekonomický 

růst, Holman je považoval za vhodné nástroje efektivní alokace zdrojů a Daněček s Koderou 

sdíleli s tvůrci Scénáře obavy z vysoké inflace. Je tedy možné, že tvůrci Scénáře vyslechli 

rady expertů při sestavování první sekce programu, anebo přinejmenším diskutovali toto 

opatření s odborníky. Téma nerovnováhy se v časopise v dalších letech již nediskutovalo. 

Druhá sekce Scénáře zahrnovala odstátnění a privatizaci. Velmi malé podniky měly být 

navráceny původním vlastníkům, ostatní prodány v aukci. Privatizace velkých podniků měla 

být provedena různými způsoby, jednou z nich byla metoda kupónové privatizace (Myant, 

2013, str. 44). Třetí sekce se týkala liberalizace cen, která měla být provedena rychle. Aby se 

zabránilo vysoké inflaci, počítal scénář s regulací některých cen. Jiné návrhy doporučovaly 

spojení liberalizace cen s demonopolizací ekonomiky, a ačkoli tuto variantu V. Klaus 

zvažoval, nakonec se k ní nepřiklonil a zastával názor, že liberalizace zahraničního obchodu 

provázející liberalizaci cen vytvoří dostatečnou konkurenci (Tamtéž, str. 45–46). Souběžně 

s liberalizací cen měla být zavedena částečná vnitřní směnitelnost měny, vymezena byla ve 

čtvrté sekci Scénáře. Vláda nestanovila žádný konkrétní kurz, nicméně zavedení směnitelnosti 
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vyžadovalo velkou devalvaci koruny (Tamtéž). 

Nutnost přestavby cenové soustavy diskutovali autoři i na stránkách Politické ekonomie. H. 

Kysilka (1990) vycházel ze situace cenové soustavy před revolucí, a přestavba jejího 

uspořádání spolu s obnovou autonomní tvorby cen byla podle něj nutná. P. Mertlík (1990) 

představil variantu cesty k rovnovážným cenám podobnou šokové terapii – okamžité a plné 

obnovení zbožní výroby a jejích předpokladů, mj. volnou tvorbu cen a vnitřní směnitelnost 

koruny. J. Daněček (1990) se věnoval tématu ekonomické rovnováhy, a zmínil význam 

obnovy rovnovážné úlohy cen. Důležité podle něj bylo zavedení tvrdých rozpočtových 

omezení. K liberalizaci cen mělo ale podle něj dojít postupně, nikoli jednorázově. P. 

Zahradník (1990) se vyjádřil k program směnitelnosti a považoval ho za jeden 

z nejdůležitějších programů reformy, jeho realizace měla ale zahrnovat řešení některých 

otázek včetně decentralizace podniků a uplatňování nepřímých nástrojů řízení. I M. Hejnák 

s J. Křovákem (1991) považovali směnitelnost měny za důležitou podmínku liberalizace cen, 

a přikláněli se k jejímu rychlému zavedení. Opatření ve Scénáři ale považovali za neúplná. 

Problém viděli v čs. podmínkách – ekonomika byla uzavřená, monopolizovaná a 

nedostatková, a proto se obávali inflace. Antiinflační kompromisní řešení liberalizace cen ve 

Scénáři ale kritizovali. Program podle nich předpokládal vyrovnání cenových struktur 

prostřednictvím zavedení vnitřní směnitelnosti a liberalizace zahraničního obchodu, k čemuž 

ale nemuselo dojít. Původní opaření ve Scénáři týkající se liberalizace cen proto neodpovídala 

zcela názorům autorů Politické ekonomie. Z příspěvků Zahradníka a Hejnáka s Křovákem 

plyne, že autoři nesouhlasili se způsobem, jakým měly být liberalizace cen a zavedení 

směnitelnosti měny provedeny. Zejména druzí zmiňovaní upozorňovali na nepřipravenost čs. 

ekonomiky. Na tvorbu Scénáře tak pravděpodobně vliv neměli, jelikož jeho tvůrci se 

přiklonili k odlišným opatřením. V tomto případě tak společenský konsenzus 

ohledně transformační strategie nepanoval, ačkoli např. A. Slaný (1999, str. 253) uvádí opak. 

Závěrečné sekce Scénáře se věnovaly aspektům transformace ve vztahu k trhu, zemědělství a 

strukturální politice, a řešily i některé sociální souvislosti reformy. Strukturální změny měly 

být podporovány především s použitím nepřímých nástrojů, např. s pomocí privatizace nebo 

rozvoje tržních vztahů (Myant, 2013, str. 47, Šulc, 1998, str. 76–77 a Synek, 2004, str. 182).  

4.3 Vládní opatření v průběhu let 1991–93 

K 1. lednu 1991 byla uskutečněna liberalizace cen a zahraničního obchodu, zavedena vnitřní 

směnitelnost měny a znehodnocena koruna, čímž došlo k rozsáhlé redukci objemu i struktury 
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efektivní poptávky. Společně s jednorázovou liberalizací došlo k likvidaci většiny dotací k 

cenám (Šulc, 1998, str. 81). I po cenové liberalizaci zůstaly některé ceny pod kontrolou státu 

z důvodu opatrnosti, a hospodářská politika byla i nadále restriktivní kvůli obavám z 

nekontrolovaného růstu cen. Regulována byla i výše mezd, jelikož vláda nedůvěřovala 

státním podnikům (Žídek, 2006, str. 63). Ochrana před dovozem závisela převážně na 

směnném kurzu, který byl zvýšen na úroveň schválenou MMF (Myant, 2013, str. 52–53). 

Jelikož přebytek rozpočtu v prvních měsících roku 1991 příliš rychle narůstal, rozhodla se 

vláda k mírnému navýšení výdajů a snížení nepřímých daní. Opakovaná úprava příjmové i 

výdajové části státního rozpočtu za účelem přebytek snížit vyústila jeho rychlým poklesem 

a deficitem na konci roku 1991 (Klaus, 1991b, str. 64, a Myant, 2013, str. 58, 66). V roce 

1992 už neprobíhaly tak výrazné hospodářské změny jako v předchozím roce. Fiskální 

politika zůstala restriktivní, a na konci roku bylo dosaženo téměř vyrovnaného státního 

rozpočtu (Žídek, 2006, str. 65–66). Regulace mezd byla odstraněna v polovině roku 1992, a 

v dalších letech byla opakovaně znovu zaváděna v případech, kdy mzdy rostly neúměrně 

rychle v porovnání s produktivitou práce (Tamtéž, str. 63–64). V roce 1993 došlo k rozdělení 

společného státu, což zpomalilo oživení ekonomiky. Byla také provedena daňová reforma, 

která způsobila opětovný růst inflace. Vláda reagovala restriktivní měnovou politikou a 

znovuzavedením regulace mezd. Státní rozpočet byl na konci roku vyrovnaný, a v oblasti 

měnové politiky postupně docházelo k uplatňování jejích nepřímých nástrojů (Tamtéž, str. 

66–69). 

Už v průběhu roku 1991 byl realizovaný rychlý přechod k tržní ekonomice kritizován 

ekonomy na stránkách Politické ekonomie. Kriticky se vyjádřil například J. Seják (1991). 

Argumentoval, že v Československu nebyly pro „šokový“ reformní koncept splněny 

podmínky, a poukazoval na stále existující monopolní struktury ekonomiky. Volný trh nelze 

vytvořit volnou tvorbou cenou, podle něj je charakterizován demonopolizací, konkurencí a 

soukromým vlastnictvím, a vláda se řešení těchto faktorů dostatečně nevěnovala. Nastolení 

konkurenčního prostředí považoval za dlouhodobou záležitost. Na začátku roku 1993 P. 

Mertlík (1993) rovněž zpochybnil liberální orientaci reformy a upozorňoval na přetrvávající 

stupeň monopolního postavení firem. Podle něj reformátoři tuto skutečnost podcenili. Pohled 

autorů na problematiku transformace cenové struktury se tedy během let nezměnil. 

V souvislosti s liberalizací cen považovali čs. ekonomiku za nepřipravenou, a jako podmínku 

liberalizace zdůrazňovali zejména odstranění monopolních struktur, k čemuž nedošlo. 

Kritizována byla i koncepce jednorázového zavedení změn. Seják dokonce považoval 
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vybraný transformační program v čs. podmínkách za nefunkční. Společně s Daněčkem a 

Mertlíkem navíc zastávali pomalejší provedení některých změn. Lze tedy prohlásit, že 

společenský konsenzus ani tentokrát nepanoval, a názory širší československé ekonomické 

obce ohledně liberalizace cen, jak se odrážely na stránkách Politické ekonomie, se ani 

v průběhu prvních let transformace nepromítly do prováděných opatření. 

4.4 Shrnutí 

Tématu produktivity práce se autoři časopisu postupně přestali věnovat, po roce 1989 se 

neobjevuje ani v Politické ekonomii, ani v diskuzích o ekonomické transformaci a tvorbě 

Scénáře. Obnova ekonomického růstu byla přirozeně cílem transformace, tématu se ale autoři 

po roce 1989 věnovali především v souvislosti s tématem nerovnováhy a liberalizace cen. 

Diskuse ohledně nerovnováhy probíhaly po revoluci především mezi lety 1990–91, tedy 

v době příprav na transformaci a tvorby transformačního scénáře, a názory autorů byly 

v souladu s opatřeními Scénáře. Je tedy možné, že se do jeho tvorby promítly. V průběhu let 

1992–93 už se téma nerovnováhy v časopise nediskutovalo. K liberalizaci cen se autoři 

vyjadřovali především v souvislosti s jejím pojetím ve Scénáři. Opatření nepovažovali za 

vhodná a upozorňovali zejména na nepřipravenost ekonomiky. Později už dokonce někteří 

autoři nesouhlasili s celkovým konceptem „šokové terapie“. Názory autorů časopisu a 

českých reformátorů se tedy značně lišily, a v tomto případě s největší pravděpodobností ke 

vzájemným diskuzím nedošlo. 

Vývoj čs. transformačního procesu v následujících letech dal autorům časopisu do jisté míry 

za pravdu. Obavy, že rychle provedená opatření v rámci šokové strategie byla příliš tvrdá, se 

ukázaly jako oprávněné. Šoková opatření sice nezabránila zotavení ekonomiky, nicméně mu 

dala omezenou a nepřímočarou formu. Prvky z doporučených politik mezinárodních 

organizací nebyly zcela vhodné pro ekonomiku opouštějící centrálně plánovaný systém, a 

např. v případě fiskálních restrikcí vedly k příliš velkému omezení veřejných výdajů a 

prohloubení problémů mnoha podniků. Pokud by došlo ke změně směru transformace, 

následky radikální transformace mohly být relativně rychle odstraněny (Myant, 2013, str. 79, 

329). Kapitalismus, který vznikl na základě opatření čs. transformace, byl nestabilní, což se 

projevilo při hospodářském poklesu v roce 1997. V reakci na blížící se krizi se začala 

prosazovat nová transformační strategie s cílem napravit systémová selhání (Tamtéž, str. 

332). 
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Závěr 

Cílem této práce bylo analyzovat míru souladu mezi teoretickými úvahami a praktickou 

politikou během transformace československé ekonomiky na ekonomiku tržní po roce 1989, a 

na základě analýzy příspěvků Politické ekonomie, odborného časopisu vydávaného do roku 

1992 Ekonomickým ústavem ČSAV a od roku 1993 Vysokou školou ekonomickou v Praze, 

odpovědět na otázku, zda se názory a poznatky autorů věnujících se vybraným tématům mezi 

lety 1989–93 objevily i ve finálním transformačním programu Československa a následně 

provedených opatření, a zda existuje možnost, že porevoluční diskuze probíhající na 

stránkách časopisu ovlivnily proces tvorby těchto opatření.  

Práce se věnuje nejprve deskriptivní analýze diskuzí v příspěvcích týkajících se vybraných 

témat a mapuje jejich vývoj mezi lety 1989–1993. Z důvodu jejich četnosti v časopisu a jejich 

souvislosti s čs. ekonomickou reformou byla k analýze vybrána následující témata: 

produktivita práce a ekonomický růst, nerovnováha, cenový systém a liberalizace cen. 

Produktivitě práce a ekonomickému růstu se příspěvky věnovaly především v roce 1989 

v souvislosti s hledáním příčin a hodnocení míry strukturální deformace v Československu. 

Ačkoli autoři upozorňovali na nutnost provedení zásadních změn, sami konkrétní řešení 

neposkytli. Po revoluci téma produktivity práce z příspěvků vymizelo, a ekonomickému růstu 

se od roku 1992 nikdo konkrétněji nevěnoval. Téma nerovnováhy bylo v roce 1989 častým 

předmětem diskuzí. Za příčiny nerovnováhy považovali autoři nejčastěji chybějící princip 

ekvivalence, strukturu investic a neefektivitu. Na stránkách Politické ekonomie zároveň autoři 

prezentovali svá řešení, zejména monetarizaci ekonomiky a její postupné otevření zahraniční 

konkurenci, návrat k ekvivalenci a objektivizaci cen. V porevolučních vydáních časopisu toto 

téma postupně vymizelo. Poslední příspěvky publikované mezi lety 1990–92 upozorňovali na 

inflaci a věnovali se řešení nerovnováhy v podobě deficitu mezi nabídkou a poptávkou. 

Cenovému systému se autoři věnovali především před revolucí a hledali způsob, jak 

přebudovat neefektivní mechanismus cen. Starší příspěvky navrhovaly kompromisní řešení, 

texty publikované na přelomu let 1989 a 1990 už prosazovaly pouze decentralizovaný systém. 

V dalších letech se autoři vyjadřovali k liberalizaci cen a jejímu pojetí v transformačním 

scénáři. Jeho opatření považovali v mnoha případech za neracionální a zaručující pouze 

částečnou nápravu. Poslední příspěvky se v rámci liberalizace cen kriticky vyjadřovaly 

k zvolenému šokovému konceptu transformace a poukazovaly na jeho nevhodnost pro 

nepřipravenou čs. ekonomiku. 

V závěrečné analytické části využívá práce poznatky z deskriptivní analýzy příspěvků 
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časopisu ke zjištění, zda se témata promítla do připravených opatření ve finálním scénáři 

transformace a do opatření provedených mezi lety 1991–93, a případně jejich proces přípravy 

ovlivnila. Porovnáním poznatků a opatření ve finálním transformačním scénáři bylo zjištěno, že 

v případě diskuzí na téma nerovnováhy se názory autorů, publikujících přibližně v době tvorby 

scénáře, shodovaly s připravovanými opatřeními, a je tedy možné, že tvůrci transformace téma 

stabilizace ekonomiky diskutovali s odborníky. Ve společnosti ovšem mohl panovat konsenzus 

i bez vzájemné diskuze. Pojetí liberalizace cen v transformačním scénáři bylo autory naopak 

kritizováno. Navrhovaná opatření nepovažovali za vhodná a nesouhlasili s vývojem, který 

scénář předpokládal. V tomto případě k diskuzi pravděpodobně nedošlo. Ani v následujících 

třech letech se postoj autorů v časopise nezměnil, nadále nesouhlasili s pojetím liberalizace cen 

a kritizovali šokový koncept transformace. Práce tak zároveň zpochybňuje i tvrzení, že existoval 

celospolečenský konsenzus ohledně transformační strategie, jak uvádí např. A. Slaný (1999, str. 

253). Téma produktivity práce přestalo být v časopise po roce 1989 aktuální, a nevěnovali se 

mu ani původní transformační programy. Ekonomický růst byl po revoluci zmiňován především 

v souvislosti s tématem nerovnováhy a liberalizace cen, nikoli jako samostatné téma. Diskuze o 

přestavbě cenového mechanismu byly po roce 1989 spojeny s diskuzemi o deregulaci cen. 

Přínos této práce spočívá v podrobné analýze příspěvků Politické ekonomie a v závěrech, které 

byly učiněny v závěrečné analýze. Detailní analýzou názorů širokého spektra československých 

ekonomů práce identifikuje směr, kterým se úvahy tehdejších čs. ekonomů ubíraly. Současně 

práce přibližuje zákulisí procesu vytváření čs. transformačního scénáře a především faktory, 

které se na jeho vzniku podílely. Dokládá, že se názory reformátorů a odborníků publikujících 

do časopisu na některá transformační opatření diametrálně lišila a dokazuje tak, že reformátoři 

neuposlechli rad českých ekonomů a vycházeli z jiných zdrojů. Závěry práce proto implikují, že 

odborníci nepovažovali některé transformační kroky za racionální. Práce tak otevírá otázky 

nutné pro hlubší pochopení aktérů a jejich motivací v rámci transformace čs. ekonomiky, a 

zároveň pro zhodnocení průběhu transformace. 

Možností, jak v takové práci pokračovat, je několik. Téma ekonomické transformace je 

rozsáhlé, a proto by bylo možné zaměřit se na další důležitá transformační témata, např. na 

inflaci nebo vlastnickou transformaci. Tato práce se věnuje transformaci pouze do roku 1993, a 

vzhledem ke skutečnosti, že proces transformace pokračoval i v dalších letech, by bylo přínosné 

podívat se podrobněji i na toto období a zjistit, zda právě tehdy nedošlo k ovlivnění směru 

transformace. Další výzkumy by se také mohly zaměřit na hodnocení provedených opatření, 

např. právě z pohledu autorů Politické ekonomie. 
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