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Anotace 

Hlavním cílem bakalářské práce Změna struktury zahraničního obchodu v zemích 
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čtyřky v souvislosti s ekonomickou transformací a odpovědět na otázku, co způsobilo tak 

neobvykle rychlou teritoriální reorientaci zahraničního obchodu těchto států. 
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Úvod 

Efektivní zapojení do světové ekonomiky bylo jednou z největších výzev, kterým 

bývalé centrálně plánované ekonomiky v procesu hospodářské transformace čelily. 

Nezbytným předpokladem pro zapojení těchto zemí byla transformace jejich zahraničního 

obchodu. Tento proces si vyžádal nezbytné změny ve struktuře zahraničního obchodu. Cílem 

této bakalářské práce je právě tyto změny zachytit a analyzovat tak důsledky transformačních 

opatření na proměnu komoditní a teritoriální struktury zahraničního obchodu (ZO) v zemích 

Visegrádské čtyřky (V4). Tato skupina zemí zahrnuje Českou republiku, Slovensko1, 

Maďarsko a Polsko, tedy země geograficky blízké, avšak v mnoha aspektech značně odlišné. 

Způsob provedení transformace a následná změna struktury zahraničního obchodu byl jedním 

z takových aspektů. V práci se pokusím zachytit nejen odlišné prvky, ale i společné tendence 

ve vývoji struktury zahraničního obchodu. Zatímco v některých oblastech (především 

privatizace) není transformační proces dosud dokončen, transformace zahraničního obchodu 

proběhla již v prvních letech po pádu komunistických režimů. V Polsku a Maďarsku byl tento 

proces zahájen dokonce již během 80. let. Specifikem změny teritoriální struktury 

zahraničního obchodu zemí Visegrádu je rychlost, kterou proběhla reorientace na vyspělé 

tržní ekonomiky z ekonomik socialistických. Pokusím se tedy zodpovědět, co přispělo k tak 

neobvykle rychlé změně orientace zahraničního obchodu.  

Ačkoliv částečně zmiňuji i vývoj předcházející, hlavní část práce postihuje dobu od 

pádu komunistických režimů v zemích střední a východní Evropy v roce 1989 až do vstupu 

Polska, Maďarska, České republiky a Slovenské republiky do Evropské unie 1. 1. 2004. 

Vstup do EU byl splněním jednoho z hlavních cílů transformační politiky, tedy zařazení se po 

bok vyspělých tržních ekonomik, zároveň byl také důkazem úspěšnosti provedených reforem. 

Ačkoliv vstup do EU výrazně ovlivnil zahraniční obchod zemí V4, nebudu se již následným 

vývojem v této práci zabývat, jelikož považuji transformační proces v oblasti zahraničního 

obchodu za dokončený. Navíc je vývoj ZO po vstupu do EU poměrně zřejmý. Došlo k 

prohloubení nastoupeného trendu, tedy země EU zaujímaly ještě větší podíl exportů a importů 

zemí V4 než před vstupem. Výrazně se také zvýšil celkový objem zahraničního obchodu díky 

zapojení do unijního volného trhu. 

                                                 
 

1 Před rozpadem Československa v roce 1993 většinou hovořím o Visegrádské trojce (V3) 
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V první části práce se budu věnovat ekonomické transformaci centrálně plánovaných 

ekonomik. Zde nejprve nastíním neefektivní fungování centrálně plánovaných ekonomik 

(CPE) a fungování společného trhu Rady vzájemné hospodářské pomoci, který měl výrazný 

podíl na deformaci struktury zahraničního obchodu zemí Visegrádu. Nezbytné je také krátce 

ukázat základní teoretické přístupy a spory, které provázely volbu transformační strategie. 

Jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivnily ekonomický vývoj v zemích V4 i konkrétní 

průběh transformace je politická situace v zemi. Ve své práci se však nebudu zabývat 

podrobným politickým vývojem těchto zemí. V poslední části kapitoly zmíním pokusy o tržní 

reformy v období socialismu a krátce shrnu průběh transformace v zemích V4. Zaměřím se 

především na počáteční a pro zahraniční obchod nejpodstatnější fázi transformace. Postupující 

privatizace, která probíhá dodnes, sice stále ovlivňuje strukturu ZO, její význam je však těžko 

postihnutelný. Navíc již nejde o masovou privatizaci, která provázela počátky transformace. 

Druhá kapitola bude věnována vývoji zahraničního obchodu v období před rokem 

1989, tedy před začátkem transformace. Na statistických údajích ukážu vývoj komoditní a 

teritoriální struktury exportů a importů zemí V3. Zmíním také vývoj obchodní bilance. 

Struktura obchodu v tomto období je také výchozí situací pro poslední kapitolu, ve které se 

budu zabývat vývojem struktury ZO v období transformace. Na analýze konkrétního vývoje 

se pokusím ukázat důsledky podstatných změn v průběhu transformace. V tomto procesu 

nebyly podstatné pouze transformační kroky vedoucí k liberalizaci zahraničního obchodu, ale 

také rozpad RVHP a spolupráce v oblasti zahraničního obchodu popřípadě integrační snahy 

zemí V4.  

Tato bakalářská práce je z hlediska metodologie především komparativní analýzou 

souběžného vývoje zahraničního obchodu v zemích Visegrádské čtyřky, kterou se zabývám 

v posledních dvou kapitolách práce. V první kapitole se však jedná spíše o deskriptivní stať, 

ve které však také využívám metodu komparace. Metodu komparace jsem zvolil především 

z toho důvodu, že pro hodnocení úspěšnosti či rychlosti provedení reorientace zahraničního 

obchodu, je třeba srovnání s vývojem v jiných zemích.  
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1. Transformace centrálně plánovaných ekonomik  

Země Visegrádské skupiny stály po politických převratech před obrovskou výzvou. 

Tou byla přeměna socialistické centrálně plánované ekonomiky na konkurenceschopnou tržní 

ekonomiku. Tento proces je nazýván ekonomickou transformací. Zatímco o nutnosti 

provedení hospodářské transformace panovala všeobecná shoda, názory na způsob jejího 

provedení nebyly ani v nejmenším jednotné. Na toto téma probíhaly ve všech reformujících 

zemích bouřlivé diskuze. Základním problémem byl fakt, že se jednalo o historickou novinku 

a nebylo tak možné se při transformačních plánech inspirovat případy z minulosti.  

1.1. Socialistické ekonomiky a jejich ekonomická spolupráce 

Charakteristickým rysem systému centrálně plánovaných ekonomik (CPE) byla 

neexistence tržních cen. Ty nahradily direktivně stanovené úřední ceny, které však neplnily 

žádnou z funkcí, kterou mají skutečné ceny. Cenové deformace způsobily neefektivní alokaci 

zdrojů, což vedlo ke snížení efektivity a produktivity a následně k zaostávání ekonomické a 

životní úrovně (Dlouhý 2006: s. 19). Díky neexistenci cen také hrály v plánování marginální 

roli finanční ukazatele, které byly nahrazeny hmotnými, konkrétně objemy produkce. CPE lze 

také charakterizovat jako ekonomiky nedostatku, který byl přítomný ve všech sférách 

ekonomiky (Kornai 1997: s. 1). Nízká efektivita a technologické zaostávání se projevily také 

ve struktuře zahraničního obchodu, kdy čím dál tím více zboží směřovalo na trhy RVHP, kde 

mělo zajištěný odbyt.  

Dalším rysem CPE bylo potlačení soukromého podnikání. Zatímco v Československu 

neexistovalo podnikání vůbec, v Maďarsku a Polsku byla umožněna existence alespoň 

drobných podnikatelů. Nemožnost vlastního strategického rozhodování v podnicích vedla 

k neefektivnímu řízení. Nebyl tak důvod pro snahu o inovace produktů či zvyšování efektivity 

výroby a práce. Místo toho bylo hlavním cílem manažerů udržovat dobré vztahy s centrem. 

(Holman 2000: s. 9 – 10). Rozhodování o produkci probíhalo na bázi vyjednávání s podniky. 

Velkou roli hrála informační asymetrie, kdy stranická byrokracie neměla na rozdíl od řídících 

pracovníků reálnou představu o množství vstupů a výstupů. Podniky proto za účelem získání 

co nejpřijatelnějšího plánu záměrně podhodnocovaly své produkční možnosti a 

nadhodnocovaly množství potřebných vstupů. To ve výsledku vedlo k obrovské náročnosti a 

neefektivnosti výroby a exploataci přírodních zdrojů (Mlčoch 1997: s. 43 - 44).  
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Dalším problémem CPE bylo jednostranné zaměření na průmyslový sektor. „V 

Československu byl v roce 1980 podíl průmyslu na HDP 63%, zatímco v Rakousku činil jen 

40%. Podíl služeb byl v Československu 30%, zatímco v Rakousku byl 56%.“ (Holman 2000: 

s. 14). V průmyslu docházelo k nárůstu produkce, který nebyl podpořen růstem produktivity 

ani inovacemi. Tato neschopnost přejít na intenzivní růst byla jednou z příčin rozpadu 

centrálně plánovaného hospodářství.  

Snad jedinou předností centrálně plánovaných ekonomik byla makroekonomická 

rovnováha. Socialistické ekonomiky neznaly nezaměstnanost, inflaci ani schodky státního 

rozpočtu či platební bilance. S makroekonomickou stabilitou také souvisí faktická neexistence 

hospodářských cyklů a tudíž ekonomických recesí. (Holman 2000: s. 17 - 18).  

Hospodářská spolupráce CPE probíhala skrze Radu vzájemné hospodářské pomoci. 

Cílem tohoto ekonomického uskupení komunistických států bylo vytvoření společného trhu. 

Československo, Maďarsko i Polsko patřilo k zakládajícím členům (Kalínská, Petříček a kol, 

2006: s. 66). Vývoz členských států směřoval z velké části na tento trh. Jednalo se většinou o 

nekvalitní zboží, protože odbyt byl jistý. Kvalitní zboží směřovalo na kapitalistické trhy, 

jelikož tam se na rozdíl od RVHP potýkalo s tvrdou konkurencí. Například Československo 

obchodovalo na trhu RVHP téměř tři čtvrtiny svého exportu (Holman 2000: s. 11-12). 

Způsob plateb na tomto trhu byl poměrně neobvyklý, jelikož se odehrával 

prostřednictvím clearingových operací, prostřednictvím tzv. převoditelného rublu. Nemožnost 

obchodovat za tvrdou měnu však tento trh zcela uzavřela pro kapitalistické země. Navíc měnu 

získanou za vyvezené zboží bylo možno použít pouze opět na tomto trhu pro nákup produkce 

jiných států. Tím docházelo k nepřirozenému stavu, kdy byly státy nuceny mít v rámci trhu 

RVHP vyrovnanou obchodní bilanci (Kalínská, Petříček a kol. 2006: s. 67).  

1.2. Spory o transformaci a její podstata 

O nutnosti provedení transformace nepochyboval nikdo, avšak na konkrétní podobu 

transformačních opatření panovaly odlišné názory. Základními dvěma přístupy  

k transformačním procesům byl institucionální a liberální přístup. Liberální přístup prosazoval 

rychlé provedení liberalizace trhů a privatizace. Tyto kroky měly automaticky zajistit rozvoj 

podnikání a vznik konkurence. Institucionální přístup považoval za nutné nejprve vytvořit 

nová pravidla fungování ekonomiky (formální i neformální instituce).  
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Hlavním sporem, který rozděloval ekonomy ve všech transformujících zemích, byl 

spor o rychlost reforem mezi zastánci šokové terapie a gradualismu.2 Tento spor se týkal 

první fáze transformace, kterou byla stabilizace a liberalizace. Zatímco šoková terapie 

požadovala  okamžitou liberalizaci, gradualismus předpokládal postupnou. Rychlé reformy 

měly mimo jiné zabránit konsolidaci zájmových skupin a odborů (Klaus 1990: s. 80). 

V případě šokové terapie hrozil růst inflace a zvyšování nerovnováhy platební bilance, proto 

bylo třeba uskutečnit tvrdá stabilizační opatření. Tento vývoj předpokládal dočasný 

hospodářský propad. Právě tzv. transformačnímu poklesu se gradualisté chtěli vyhnout. 

Pomalejší otevření ekonomiky mělo umožnit domácím podnikům lépe se adaptovat na nové 

podmínky a přizpůsobit se zahraniční konkurenci. Gradualisté očekávali, že nebude třeba 

drastické stabilizace ekonomiky a nebude muset dojít k  výrazné devalvaci měny (Holman 

2000: s. 23). 

Hlavním argumentem pro okamžitou liberalizaci byl především fakt, že lidé jsou 

krátce po revoluci nadšení pro změny a ochotní si utáhnout opasky. Ochota však v čase 

vyprchává a zavedení transformačních opatření se tak stává čím dál těžší. Pokud politici ztratí 

podporu svých voličů, nejsou již schopni žádné radikální opatření realizovat (Jaklín 2005), 

(Gross, Steinherr 2004: s. 105). Podpora k takovýmto změnám byla přítomná především 

v Polsku a Československu. V Maďarsku byli lidé s relativně liberálním režimem poměrně 

spokojeni. Maďarští reformovaní komunisté proto zvolili strategii gradualismu.  

Liberalizaci trhů bylo možné provést v podstatě ihned. Hlavními prvky liberalizace 

byla deregulace cen a mezd, umožnění soukromého podnikání a zavedení vnitřní 

konvertibility měny (Holman 2000: s. 25). Zavedení vnitřní konvertibility měny mělo zásadní 

vliv na zahraniční obchod, jelikož došlo ke zrušení devizových regulací a podniky již 

nemusely obtížně získávat zahraniční měnu od státní banky, ale mohly ji jednoduše nakupovat 

(Plchová 2007: s. 97). Tím zároveň došlo k otevření trhů zahraniční konkurenci, což přineslo 

tlak na domácí podniky, aby začaly zefektivňovat výrobu a zlepšovat kvalitu produkce.  

Liberalizace ekonomiky s sebou však přinesla také zvýšenou míru inflace a zhoršení 

rovnováhy platební bilance. Zvládnutí těchto problémů bylo hlavním cílem stabilizačních 

opatření. Tato opatření zahrnovala: měnovou a rozpočtovou restrikci, regulaci růstu mezd a 

ukotvení měnového kurzu. Rozpočtová a měnová restrikce měly především zabránit 

                                                 
 

2 Dalším scénářem byla „socialistická cesta“, jejíž zastánci prosazovali při udržení stávajícího systému 
provést tržní reformy. V politické atmosféře porevulčního období však byla zcela neprůchodná. 
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financování své ztrátové produkce podniků. Regulace mezd měla zabránit akcelerující inflaci. 

Poslední metodou stabilizace byla devalvace měny a její následné ukotvení na některou 

stabilní zahraniční měnu (Holman 2000: s. 25 - 26 ). 

Privatizace je často považována za jádro transformace a je tím hlavním, co ji odlišuje 

od socialistických reforem, pro které bylo soukromé vlastnictví nepřípustné. Výrazně se však 

lišily názory na rychlost provedení privatizace. Rychlá privatizace měla zabránit tunelování a 

rozkrádání podniků. Zastánci rychlé transformace považovali stát za neschopný podniky 

úspěšně restrukturalizovat. (Holman 2000: s. 45 – 47) Stoupenci pomalé privatizace namítali, 

že stát může prodat podniky do špatných rukou a ty pak budou fungovat ještě méně efektivně 

než ve státním vlastnictví. Prosazovali, že je nejprve potřeba vytvořením institucí připravit 

podmínky pro vznik soukromého sektoru a byli přesvědčeni, že privatizace je nezbytně 

dlouhodobý proces, který může probíhat až několik desítek let (Mlčoch 2005: s. 175). 

Z hlediska zahraničního obchodu byla nejdůležitější privatizace velkých podniků a bank. 

1.3. Průběh transformace v zemích Visegrádu 

1.3.1. Polsko 

Polsko se po vzoru Jugoslávie pokusilo v 70. letech o zavedení tzv. samosprávného 

socialismu, kde byly některé pravomoci přesunuty na zaměstnance podniků. Vliv 

zaměstnanců na běh podniku však nevedl ke zvýšení produktivity práce, ale způsobil značný 

růst mezd a následně inflačních tlaků. (Holman 2000: s. 16 - 17). Díky pevným cenám došlo 

k  nedostatku spotřebního zboží. Klaus tento stav popisuje jako fenomén zadržené inflace, 

která byla typická pro CPE (Klaus 1995: s. 96). Nedostatky se stát snažil nahradit dovozy ze 

zahraničí, což zapříčinilo prohlubování zahraničního dluhu. V 70. letech dosahoval polský 

dovoz z vyspělých zemí růstu 20% ročně. Polsko však brzy nebylo schopno splácet své dluhy 

a na začátku 80. let ho postihla hospodářská deprese. Polsko se v roce 1982 stalo první 

komunistickou zemí, která ohlásila neschopnost splácet zahraniční dluh. Ekonomická situace 

se nadále zhoršovala a v roce 1987 přišla další těžká krize. Nedostatek zboží se vláda 

rozhodla řešit liberalizací cen, čímž nastartovala inflaci (Holman 2000: s. 28 - 29). 

V důsledku tohoto vývoje byla na začátku transformace ekonomika značně nestabilní. 

Polsko bylo první ze zemí bývalého sovětského bloku, kde byl svržen komunistický 

režim, proto se mohlo brzy pustit do hospodářských reforem. Tristní ekonomická situace i 

dostatek politického kapitálu byly důvodem pro volbu strategie šokové terapie (Belka 2000). 

Autorem transformačního plánu byl ministr financí L. Balcerowicz, jehož poradcem byl 
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americký ekonom a zastánce šokové terapie J. Sachs, autor úspěšného plánu pro oddlužení a 

snížení hyperinflace v Bolivii v roce 1985 (Greenwald 1989). 

Transformace byla zahájena liberalizací cen a mezd a zavedením vnitřní konvertibility 

měny. Liberalizace doprovázela stabilizační opatření (rozpočtová a měnová restrikce, 

regulace mezd a zavěšení měny na americký dolar). Byly výrazně omezeny dotace podnikům 

a růst peněžní zásoby a úvěrů. Mzdová regulace byla zpočátku úspěšná, ale později začaly 

mzdy opět rychle stoupat. Ukotvení měny také nepřineslo úspěch a zlotý musel být 

opakovaně devalvován. V důsledku měnového převisu došlo po liberalizaci k cenovému 

skoku (Holman 2000: s. 29 – 30). Nepodařilo se zabránit vysoké inflaci, která v roce 1990 

dosáhla 585,8 % a i v následujících letech dosahovala dvouciferných hodnot. Šoková terapie 

přinesla také očekávaný transformační pokles. HDP se propadlo o v prvním roce transformace 

o 11,6%. Zanedbat nelze ani prudké zvýšení nezaměstnanosti a pokles reálných mezd. Mzdy 

poklesly v prvním roce o 20% (Belka 2000). Avšak již v roce 1992 se projevila úspěšnost 

stabilizačních opatření a ekonomika začala opět růst. Od roku 1993 také začala znovu klesat 

nezaměstnanost. Další roky se vyznačovaly relativní makroekonomickou stabilizací a také 

nejvyšším růstem HDP ze zemí V4. 

Tabulka č. 1: Vývoj makroekonomických ukazatelů v Polsku (v procentech) 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Reálný HDP -11,6 -7,0 2,6 3,8 5,2 7,0 6,1
Inflace (CPI) 585,8 59,4 45,3 36,9 32,2 28,1 19,8
Nezaměstnanost 6,5 11,8 13,6 16,4 16,0 14,9 13,2
Veřejné rozpočty (% z HDP) 0,7 -6,4 -6,0 -2,8 -3,7 -2,8 -3,3
Zdroj: Economic Survey of Europe 2005, UNECE  

Polsko zvolilo cestu pomalé privatizace. Pomalý a těžkopádný průběh byl způsoben 

především silnými odbory a slabou politickou mocí. Privatizace byla zahájena v polovině 

roku 1990 přijetím zákona o privatizaci státních podniků. Země čelila výzvě privatizace 8400 

státních podniků (Yurkiewicz 1996). V roce 1994 byla zahájena omezená kupónové 

privatizace, čímž došlo k urychlení transformace. Přesto byl tento proces pomalejší, než se 

očekávalo a než by bylo třeba. Ani po deseti letech neproběhla privatizace strategických 

odvětví. Za výhodu polské privatizace lze považovat, že díky absenci drastických změn ve 

vlastnictví, byla polská privatizace relativně transparentnější (Belka 2000).  

1.3.2. Československo 

První pokus o reformu systému centrálního plánování proběhl již v roce 1959. Tato 

tzv. Rozsypalova reforma však byla zcela neúspěšná. O pár let později o reformu usilovala 

ekonomická komise vedená Otou Šikem. Šikova reforma měla větší potenciál. Důvodem byla 
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především nespokojenost státu s fungováním sovětského modelu ekonomiky. Nosnou 

myšlenkou reformy bylo stanovení velkoobchodních cen nezávisle na vůli podniku, aby 

nebyly odtrženy od skutečného vztahu nabídky a poptávky. Pohyb cen se však měl realizovat 

prostřednictví pružné centrální regulace. Veškerý reformní vývoj byl však přerušen intervencí 

vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 (Šulc 2007: 419 - 420). 

Stav československé ekonomiky na začátku transformace byl ve srovnání s Polskem i 

Maďarskem výrazně lepší. Výhodou byl vyrovnaný státní rozpočet, téměř nulový zahraniční 

dluh i neexistence měnového převisu. Vzhledem k neexistenci jakýchkoliv tržních reforem 

v minulosti však byla velice špatná situace podniků.  

První transformační opatření proběhla již v roce 1990, jednalo se o zrušení 

subvencování potravin. Rok 1990 se však vyznačoval především sporem o strategii 

transformace. Šokovou terapii prosazovali ekonomové v čele s Václavem Klausem. 

Nejvýznamnějšími zastánci gradualismu byli reformní komunisté Valtr Komárek a Miloš 

Zeman. Nakonec zvítězil scénář šokové terapie a v lednu 1991 proběhla rychlá liberalizace 

cen a zavedení vnitřní konvertibility koruny. Došlo k výrazné devalvaci měny, což mělo 

zabezpečit cenovou konkurenceschopnost domácích výrobců. Průběh transformace byl velice 

podobný jako v Polsku. Základním rozdílem byl přístup k privatizaci. Československo na 

rozdíl od Polska a Maďarska zvolilo rychlou privatizaci. Podobný byl balík stabilizačních 

opatření (rozpočtová a měnová restrikce, mzdová regulace, devalvace a ukotvení měnového 

kurzu). Stabilizace ekonomiky byla však výrazně úspěšnější než v Polsku. Důvodem byla 

především lepší výchozí situace než v případě Polska. Neexistence měnového převisu 

znamenala, že liberalizace cen nezpůsobila tak velký cenový skok jako v Polsku. Dalším 

rozdílem oproti Polsku byly slabší odbory. Proto se podařilo udržet poměrně nízký růst mezd, 

který zamezil nárůstu inflace a nezaměstnanosti. Specifikem československé transformace byl 

pevný měnový kurz, který se podařilo ČNB udržet až do roku 1997. Na rozdíl od Polska i 

Maďarska nemuselo docházet k opakovaným devalvacím za cílem snížení akcelerující 

inflace. (Holman 2000: s. 32 – 33) Úspěchem byla vyrovnaná platební bilance a státní 

finance. Jak však můžeme vidět v následující tabulce, makroekonomické ukazatele byly 

obecně lepší pro ČR než pro Slovensko, kde například nezaměstnanost narostla poměrně 

značně. Ani jedna ze zemí se však nevyhnula transformačnímu propadu. Již od roku 1993 

v České republice a od následujícího roku na Slovensku můžeme zaznamenat opětovný růst 

HDP. Patrný je také úspěch stabilizačních opatření, kdy postupně docházelo ke snižování 

inflace. 

Tabulka č. 2: Vývoj makroekonomických ukazatelů v ČR (v procentech) 
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 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Reálný HDP -1,2 -11,5 -3,3 0,6 2,7 5,9 4,1
Inflace (CPI) 9,9 56,7 11,1 20,8 10,0 9,1 8,9
Nezaměstnanost 0,7 4,1 2,6 3,5 3,2 2,9 3,5
Veřejné rozpočty (% z HDP) 0,9 -1,0 -0,2 0,1 2,0 0,3 0,0
Zdroj: Economic Survey of Europe 2005, UNECE  
Tabulka č. 3: Vývoj makroekonomických ukazatelů na Slovensku (v procentech) 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Reálný HDP -2,5 -14,6 -6,5 -3,7 4,9 7,3 6,9
Inflace (CPI) 10,4 61,2 10,2 23,1 13,4 10,0 6,0
Nezaměstnanost 1,6 11,8 10,4 14,4 14,8 13,1 12,8
Veřejné rozpočty (% z HDP) 0,9 -1,0 -3,1 -6,2 -5,2 -1,6 -4,4
Zdroj: Economic Survey of Europe 2005, UNECE  

Zatímco v oblasti stabilizace ekonomiky dosáhlo Československo evidentního 

úspěchu, průběh a výsledky privatizace jsou kontroverzní. Privatizace malých podniků a 

provozoven proběhla hladce v letech 1991 – 1993 na základě zákona o malé privatizaci. 

Zákon o velké privatizaci z téhož roku praktikoval vedle standardních postupů také formu 

kupónové privatizace zvolenou ze strachu před divokou privatizací3. Tato strategie však 

nedokázala zabránit tunelování a naskytly se další problémy, které průběh privatizace 

klíčových podniků výrazně zbrzdily. 

 Po rozpadu Československa zbývalo privatizovat velkou část podniků a provést 

některé zásadní reformy. Na Slovensku se tempo reforem zpočátku výrazně zpomalilo a 

zvýšila se privatizační korupce. Hlavním problémem privatizace byl v obou zemích 

nedostatečný institucionální rámec (Mlčoch 2001). Za hlavní negativum české transformace 

lze považovat opožděnou privatizaci bank, která přivodila tunelování a značné finanční ztráty. 

1.3.3. Maďarsko 

Pokusy o tržní reformy se v Maďarsku objevily už v 60. letech, kdy byl ekonomem R. 

Nyersem představen tzv. nový ekonomický mechanismus. Základem reformy byl přesun 

některých pravomocí na podniky. Materiální ukazatele byly nahrazeny finančními. Došlo 

k částečné deregulaci cen, jejichž tvorba byla přenesena na podniky. Nicméně stát nadále 

reguloval ceny, mzdy a úrokové míry a reforma tak vytvořila jakousi směs centrálního 

plánování a trhů. Podniky také zůstaly ve vlastnictví státu a nebyly tak ohroženy bankrotem. 

Reforma sice krátkodobě zvýšila hospodářský růst, dlouhodobě ho však nedokázala udržet a 

na konci 80. let došlo dokonce k jeho poklesu (Holman 2000: 14 – 16). 

                                                 
 

3 Při divoké neboli spontánní privatizaci si podniky přisvojí sám management. 
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Také v Maďarsku probíhaly spory o volbu transformační strategie. Největším 

zastáncem šokové terapie byl J. Kornai (viz. Kornai 1990). V Maďarsku k provádění 

razantních reforem chyběl politický kapitál a tak byla nakonec zvolena gradualistická metoda. 

Díky socialistickým tržním reformám byla již v roce 1989 většina cen liberalizována. I z toho 

důvodu by bylo pro maďarskou vládu obtížné obhájit tvrdá stabilizační opatření. Situace 

v podnikovém sektoru byla lepší než v ostatních státech V3 díky existenci soukromého 

podnikání. Přesto trpělo Maďarsko značnou makroekonomickou rovnováhou, především mělo 

vysoký zahraniční dluh. Dalším problémem byl měnový převis, který sice nebyl tak veliký 

jako v Polsku, ale i tak hrozila ekonomice značná inflace. Tento stav si vyžadoval stabilizační 

opatření. Když Antalova vláda předložila v roce 1991 svůj transformační program, 

stabilizační opatření tu zcela chyběla. Ve snaze o zamezení vysokých schodků a rostoucí 

inflace vláda omezila financování deficitu centrální bankou. Místo toho si však začala 

půjčovat od komerčních bank (Holman 2000: 35 – 36). Na rozdíl od Polska a Československa 

nedošlo ani k regulaci mezd, ani k výraznější devalvaci forintu. Tím nebyla zajištěna cenová 

konkurenceschopnost, což působilo problémy exportérům.  

Ačkoliv se Maďarsko vydalo cestou postupné transformace, transformační pokles byl 

stejný jako v Polsku a Československu, pouze s tím rozdílem, že první rok hospodářského 

oživení byl až rok 1994. Na rozdíl od zbylých dvou zemí však byl růst doprovázen značnou 

ekonomickou nerovnováhou, jak je možné vidět v tabulce č. 4. Teprve v roce 1995 se nová 

vláda pokusila ekonomiku zachránit pomocí „šokových opatření“. Stabilizační balík ministra 

financí L. Bokrose zahrnoval devalvaci forintu, dovozní přirážku na veškeré zboží, snížení 

počtu státních úředníků a zavedení školného na vysokých školách. Bokrosův balík byl 

víceméně úspěšný, jelikož došlo ke snížení reálných mezd a postupnému zotavování 

ekonomiky. Navíc se pozitivně promítl i v nárůstu zahraničního obchodu (Temesi, Zalai 

1999: s. 65). Vývoj v Maďarsku dokázal neúspěšnost gradualistické metody, jež se navíc 

nedokázala vyhnout transformačnímu poklesu. 

Tabulka č. 4: Vývoj makroekonomických ukazatelů v Maďarsku (v procentech) 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Vývoj reálného HDP -3,5 -11,9 -3,1 -0,6 2,9 1,5 1,3
Inflace (CPI) 28,9 35,0 23,0 22,6 19,1 28,5 23,6
Nezaměstnanost 1,7 12,3 12,1 12,1 10,9 10,4 10,5
Veřejné rozpočty (% z 0,8 -2,1 -6,8 -5,6 -8,4 -6,7 -3,3
Zdroj: Economic Survey of Europe 2005, UNECE  

Maďarsko nemělo díky existenci soukromého vlastnictví tak velkou potřebu rychlé 

privatizace. I s privatizací tak postupovalo v duchu postupných malých změn a zaměřilo se 

nejprve na budování institucí. Problém spontánní privatizace a tunelování byl v Maďarsku ze 
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všech zemí V4 nejhorší (Bokros 2001). Maďarsko se na rozdíl od ostatních zemí V4 snažilo o 

maximalizaci výnosů s privatizace. (Holman 2000, s. 47). S tím souvisela orientace na 

zahraniční investory ve snaze o zamezení tunelování podniků. 
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2. Zahraniční obchod v předtransformačním období 

Ve všech zemích V3 dominoval v období vlády komunistických režimů státní 

monopol zahraničního obchodu, který znamenal izolaci domácích výrobců od přímého vlivu 

zahraničních trhů. V Polsku a Československu probíhal zahraniční obchod skrze státem řízené 

podniky zahraničního obchodu (PZO), které byly plně podřízeny ministerstvu zahraničního 

obchodu. Tento model zprostředkování obchodu pro domácí výrobce však nebral v úvahu, 

jaký je optimální způsob spojení se zahraničním trhem vzhledem k povaze zboží, charakteru 

trhu nebo finanční síle domácího výrobce. Negativem státního monopolu bylo také oddělení 

výrobce od ekonomických výsledků na zahraničních trzích, jelikož rozdíly mezi domácími a 

zahraničními cenami byly hrazeny ze státního rozpočtu. Celkově byla v režimu CPE 

zahraničnímu obchodu přiřazena pasivní úloha. ZO sloužil pouze k zajištění dovozních 

požadavků deformované výroby a následně k zajištění potřebného množství vývozu, které by 

dovozy uhradilo (Plchová 2007: s. 25). Struktura domácí výroby byla zcela nezávislá na 

vnější tržní poptávce a specializace ekonomiky tak byla určena pouze neefektivní volbou. 

V roce 1980 byl v Československu schválen zákon O hospodářských stycích se 

zahraničím, který připustil, aby se zahraničního obchodu účastnily i jiné organizace, jimž bylo 

uděleno oprávnění k této činnosti. Na vývozu ani dovozu však tento zákon neměl reálný 

dopad. Na rozdíl od Československa bylo v Polsku umožněno menším podnikům sdružovat se 

do akciových společností, což jim mělo napomoci k lepší koordinaci obchodu se zahraničím 

(Grzybowski 1980: s. 544). V Polsku došlo během  80. let k částečné decentralizaci ZO, kdy 

povolení obchodovat se zahraničím dostaly také velké podniky, především v oboru 

strojírenství. Dále také podniky, které byly nějakým způsobem závislé na importu zboží ze 

zahraničí. Ministerstvo zahraničního obchodu si však udržovalo alespoň nepřímou kontrolu 

nad všemi obchodními aktivitami. Navíc většina podniků stále volila bezrizikový zahraniční 

obchod skrze PZO. 

V Maďarsku se uplatňoval odlišný model. I v Maďarsku existovaly PZO, které měly 

za úkol sdružovat malé výrobce za účelem pronikání na zahraniční trhy. Jejich povaha se však 

lišila od sovětského modelu PZO (uplatňovaného v Polsku a Československu), a to především 

tím, že tyto podniky pracovaly za provizi. Tento model byl rozhodně příznivější pro 

racionalizaci zahraničního obchodu a společně s tržními reformami byl důvodem pro rychlejší 

orientaci na vyspělé ekonomiky (Grzybowski 1980: s. 546).  
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Kromě účasti v RVHP se také všechny státy V4 staly v období komunismu členem 

GATT. Československo bylo dokonce zakládajícím státem. Účast těchto států však byla 

výrazně omezena kvůli restrikcím uvaleným kapitalistickými státy na export do 

komunistických zemí. Přesto však došlo ke snížení celního zatížení a tím pádem k částečné 

stimulaci vzájemného obchodu.  

Kurzy byly v období socialismu direktivně stanoveny na úrovni, která neodpovídala 

realitě trhu. Vznikalo mnoho kurzů: například pro turistiku, transakce rezidentů a nerezidentů, 

pro různé druhy komodit, a podobně. Devizový kurz tak hrál ve vnějších ekonomických 

vztazích pouze pasivní úlohu (Tomšík 1997: s. 51). Kurzy neplnily své základní ekonomické 

funkce a jejich výše byla v obchodních platech významná jen pro stanovení rozdílů ze 

zahraničního obchodu, které byly kompenzovány ze státního rozpočtu. (Plchová a kol. 2007: 

s. 96) 

Na tomto místě je třeba zmínit základní rozdíl ve významu zahraničního obchodu pro 

země V4. Zatímco Česká republika, Slovensko a Maďarsko jsou malé ekonomiky s nízkým 

počtem obyvatel, pro které je zapojení do mezinárodního obchodu velmi důležité a jejich 

závislost na zahraničním obchodu značná. Na druhé straně Polsko je větší zemí 

s komplexnější surovinovou základnou a tedy vyšší schopností pokrýt potřeby vlastní 

průmyslové produkce. Polsko je tak díky své velikosti a většímu počtu obyvatel soběstačnější 

a tak méně závislé na zahraničním obchodu. Tuto závislost je možné kvantifikovat podílem 

objemu zahraničního obchodu na HDP či ještě lépe objemem zahraničního obchodu na 

jednoho obyvatele v konvertibilní měně (v USD či EUR). (Svatoš a kol. 2009: s. 22) U 

Maďarska, České republiky a Slovenska dosahují tyto ukazatele vyšších hodnot, což však 

neznamená ani neúspěšnost transformace zahraničního obchodu v Polsku, ani jeho 

ekonomickou zaostalost či nižní konkurenceschopnost domácích výrobků.  
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2.1. Teritoriální struktura exportů zemí Visegrádské trojky 

Jak již bylo řečeno výše, většina zahraničního obchodu zemí Visegrádské čtyřky 

probíhala do roku 1989 v rámci trhu RVHP. V případě existence tržní ekonomiky by objem 

obchodu s těmito zeměmi byl výrazně menší.4 Tabulky č. 5, č. 6 a č. 7 zachycují změny 

teritoriální struktury exportu zemí V3 v období před započetím transformace. Můžeme zde 

vidět, jak tržní reformy v Polsku a Maďarsku ovlivnily export těchto zemí a v podstatě tak 

zahájily reorientaci zahraničního obchodu již v dobách socialismu, kdy podíl komunistických 

zemí na vývozu klesal ve prospěch západních tržních ekonomik. Již jeden rok před pádem 

komunismu v roce 1988 tak vývoz do vyspělých zemí tvořil přes 40% celkového vývozu 

Maďarska a Polska. V případě Polska tento podíl dokonce již v roce 1988 převýšil procento 

vývozů na trhy RVHP. Tento vývoj byl důkazem stoupající konkurenceschopnosti domácího 

zboží na zahraničních vyspělých trzích. Jak však uvidíme dále, nárůst exportů do vyspělých 

tržních ekonomik nestačil tempu růstu importů a vedl tak k nárůstu zadlužení. Naopak 

československá teritoriální struktura zůstává téměř nezměněna, dokonce dochází na konci 

osmdesátých let k lehkému nárůstu podílu zemí RVHP na československém exportu, což 

svědčí o klesající výrobní efektivitě a nekonkurenceschopnosti československých výrobků, 

které měly na trzích RVHP zajištěný odbyt. Teprve v roce 1989 se s očekáváním reformních 

změn mění tato tendence a dochází k značnému nárůstu exportů do vyspělých zemí. Během 

jediného roku se zvýšil podíl vyspělých tržních ekonomik na celkovém exportu o téměř 15%, 

zatímco vývoz ze zemí RVHP se propadl o více než 20%. K této reorientaci ZO značně 

přispěla novela zákona o hospodářských stycích se zahraničím schválená v roce 1988, která 

umožnila obchod se zahraničím i jiným společnostem, než jen podnikům zahraničního 

obchodu (Plchová 2007: s. 25). Přidělování povolení k obchodu navíc již nebylo výsadou 

ministerstva zahraničního obchodu, ale podle oblasti specializace podniku spadalo pod 

jednotlivá ministerstva (Jandová 2006: s. 24). V tabulce č. 5 můžeme vidět, že pro 

Československo byl zahraniční obchod s Maďarskem a Polskem poměrně důležitý, v roce 

1988 zaujímal vývoz do  těchto dvou států 15,8% celkového exportu. Zatímco vývoz do 

Československa byl v případě Maďarska a Polska značný, jejich vzájemný obchod byl 

                                                 
 

4 Např. v Československu by v 80. letech obchod se státy RVHP tvořil asi jednu třetinu celkového obchodu 
(Jonáš 1997:s. 112)   
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nevýrazný. Nejdůležitějším exportním trhem pro všechny země V3 byl Sovětský svaz, vývoz 

představovaly povětšinou hotové výrobky. V případě Československa zaujímal dokonce přes 

43% celkového vývozu v roce 1985 i 1988. V Polsku i Maďarsku podíl SSSR na vývozech 

postupně klesal a již v roce 1988 tvořil 24,5 resp. 27,6% celkového exportu. Rok 1989 

znamenal propad vzájemného obchodu zemí V3 a například polský vývoz do Maďarska tvořil 

pouze zanedbatelných 1,6% celkového vývozu, což již naznačovalo značné problémy a 

neudržitelnost trhu RVHP. Nejvýznamnějšími cílovými státy československých a 

maďarských exportů v rámci vyspělých tržník ekonomik bylo Německo a Rakousko. 

V případě Polska bylo z hlediska objemu vývozu nejdůležitější Německo a Velká Británie. 

Tabulka č. 5: Teritoriální struktura exportu Československa před transformací (podíly v 
procentech) 
 1970 1980 1985 1988 1989
Rozvinuté ekonomiky 20,3 21,8 15,8 16,3 31,2
RVHP 64,7 65,2 72,1 75,1 54,9
SSSR 32,0 35,6, 43,7 43,1 30,5
Maďarsko 5,3 5,4 4,7 5,5 4,0
Polsko 8,0 7,5 7,7 10,3 8,5
Rozvojové země 9,0 8,6 7,3 4,7 8,0
Zdroj: The Vienna Institute For Comparative Studies, COMECON DATA 1990, Macmillan 
Academic and Professional, London 1991, s. 181, vlastní výpočty 

Tabulka č. 6: Teritoriální struktura vývozu Polska před transformací (v procentech celkového 
vývozu) 
 1970 1980 1985 1988 1989
Rozvinuté ekonomiky 28,4 34,4 34,7 43,5 49,1
RVHP 60,6 53,3 48,8 41,1 35,1
SSSR 35,3 31,2 28,4 24,5 20,8
Maďarsko 4,0 2,9 3,2 2,3 1,6
Československo 7,5 6,9 6,2 6,0 5,5
Rozvojové země 7,7 9,7 10,5 9,9 10,3
Zdroj: The Vienna Institute For Comparative Studies, COMECON DATA 1990, Macmillan 
Academic and Professional, London 1991, s. 194, vlastní výpočty 

Tabulka č. 7: Teritoriální struktura vývozu Maďarska před transformací (v procentech 
celkového vývozu) 
 1970 1980 1985 1988 1989
Rozvinuté ekonomiky 27,2 35,1 30,8 40,5 44,1
RVHP 62,3 51,5 53,7 45,5 41,8
SSSR 34,1 29,3 33,6 27,6 25,1
Polsko 6,0 4,3 3,8 3,3 3,2
Československo 8,8 6,1 5,7 5,4 5,1
Rozvojové země 5,9 9,8 10,6 8,9 8,6
Zdroj: The Vienna Institute For Comparative Studies, COMECON DATA 1990, Macmillan 
Academic and Professional, London 1991, s. 189, vlastní výpočty 
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2.2. Teritoriální struktura importů zemí Visegrádské trojky 

Teritoriální struktura dovozů Polska, Maďarska i Československa značně koreluje se 

strukturou dovozů. Opět můžeme pozorovat postupnou reorientaci importů směrem 

k západním ekonomikám u Polska a Maďarska, zatímco struktura československých dovozů 

se začíná výrazněji měnit až v roce 1989. Největší objem zboží směřoval do všech zemí V3 ze 

SSSR. Většinu exportu SSSR do zemí V3 tvořila paliva a suroviny. V rámci vyspělých zemí 

bylo nejdůležitějším partnerem (stejně jako u exportů) Německo následované Rakouskem.  

V souvislosti s dovozy je potřeba zmínit nárůst zahraničního zadlužení v tvrdých 

měnách, ke kterému došlo především v Maďarsku v důsledku záporné obchodní bilance 

s vyspělými západními státy. Nejméně bylo tímto problémem zasaženo Československo. Ve 

sledovaném období se také značně zvýšily dovozní i vývozní objemy. Porovnání těchto 

objemů je však velmi obtížné, jelikož data jsou dostupná buď v USD, nebo v domácích 

měnách. Údaje v amerických dolarech nedokážou zachytit fakt, že kurz nebyl volně 

směnitelný, ale stanovený direktivně a navíc nejednotně. Domácí měny jsou zase zkresleny 

inflací a převodní mechanismy na porovnatelnou měnu jsou složité a nedokonalé. Objemy se 

navíc zvyšovaly pomalejším tempem, než byl nárůst světového obchodu a podíl zemí V3 na 

souhrnném světovém obchodu tak postupně klesal. 

Tabulka č. 8: Teritoriální struktura dovozu Československa před transformací (v procentech 
celkového dovozu) 
 1970 1980 1985 1988 1989
Rozvinuté ekonomiky 24,5 24,4 15,3 18,6 31,1
RVHP 63,8 65,9 76,1 74,1 56,1
SSSR 32,7 36,0 46,0 40,3 29,7
Maďarsko 4,9 5,7 5,8 5,5 4,8
Polsko 7,3 7,6 8,0 10,6 8,6
Rozvojové země 6,1 5,5 4,0 3,5 6,6
Zdroj: The Vienna Institute For Comparative Studies, COMECON DATA 1990, Macmillan 
Academic and Professional, London 1991, s. 182, vlastní výpočty 

Tabulka č. 9: Teritoriální struktura dovozu Polska před transformací (v procentech celkového 
dovozu) 
 1970 1980 1985 1988 1989
Rozvinuté ekonomiky 25,8 35,0 32,2 45,9 53,0
RVHP 65,8 53,3 54,8 40,9 32,7
SSSR 37,7 33,1 34,4 23,3 18,1
Maďarsko 3,8 3,1 3,0 2,2 1,6
Československo 8,6 5,7 6,0 6,4 5,7
Rozvojové země 5,7 9,4 7,0 7,0 6,9
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Zdroj: The Vienna Institute For Comparative Studies, COMECON DATA 1990, Macmillan 
Academic and Professional, London 1991, s. 194, vlastní výpočty 

Tabulka č. 10: Teritoriální struktura dovozu Maďarska před transformací (v procentech 
celkového dovozu) 
 1970 1980 1985 1988 1989
Rozvinuté ekonomiky 27,1 40,2 38,5 43,6 49,6
RVHP 62,5 47,3 50,0 44,2 39,6
SSSR 33,2 27,7 30,0 25,0 22,1
Polsko 5,8 3,7 4,7 4,1 3,3
Československo 7,9 5,1 5,0 5,1 5,2
Rozvojové země 7,1 9,2 7,0 7,4 6,0
Zdroj: The Vienna Institute For Comparative Studies, COMECON DATA 1990, Macmillan 
Academic and Professional, London 1991, s. 190, vlastní výpočty 

2.3. Obchodní bilance zemí Visegrádské trojky 

2.3.1. Československo 

Obchodní bilance Československa byla v průběhu osmdesátých let negativní ve vztahu 

k socialistickým zemím a po většinu času i k vyspělým ekonomikám. Jediná skupina, se 

kterou Československo dlouhodobě vykazovalo kladné saldo obchodní bilance, byly 

rozvojové země. Jak můžeme vidět v grafu č. 1, celková obchodní bilance měla relativně malé 

výkyvy. Nejvyšší přebytek byl dosažen v roce 1984 (421 mil. USD) a nejvyšší deficit v roce 

1986 (320 mil. USD). Pozitivní je kladné saldo OB v letech 1988 a 1989. 

Graf č. 1 Vývoj obchodní bilance Československa v 80. letech 

 
Zdroj: The Vienna Institute For Comparative Studies, COMECON DATA 1990, Macmillan 
Academic and Professional, London 1991, s. 379 

2.3.2. Maďarsko 

Maďarsko naopak vykazovalo během 80. let značné obchodní přebytky se 

socialistickými ekonomikami. Mírné přebytky také vykazoval obchod s rozvojovými zeměmi. 
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Naopak obchodní bilance s rozvinutými tržními ekonomikami byla po většinu 80. let výrazně 

deficitní. To přispělo k nárůstu zahraničního zadlužení Maďarska. Významný vliv měly na 

nárůstu schodku OB s vyspělými ekonomikami ropné šoky, jelikož technologická zaostalost a 

neschopnost přejít na efektivnější výrobu zdražily levné maďarské vývozy a tím snížily jejich 

konkurenceschopnost. Graf č. 2 nám ukazuje, že ani v případě celkové obchodní bilance 

Maďarska nelze nalézt dlouhodobý trend. Vývoj salda OB je velmi podobný jako 

v Československu, roku 1986 dosáhl deficit OB nevyšší hodnoty (465 mil. USD). Značný 

přebytek OB v letech krátce před transformací je stejně jako v případě ČSFR příznivým 

ukazatelem. V roce 1989 přesáhlo kladné saldo OB dokonce jednu miliardu amerických 

dolarů. 

Graf č. 2: Vývoj obchodní bilance Maďarska v 80. letech 

 
Zdroj: The Vienna Institute For Comparative Studies, COMECON DATA 1990, Macmillan 
Academic and Professional, London 1991, s. 381 

2.3.3. Polsko 

Polsko vykazovalo ze všech zemí V3 nejvyšší přebytky obchodní bilance (viz. graf č. 

3). Je zde jasně viditelný trend narůstání kladného salda OB do roku 1988, kdy dosáhlo 1089 

milionů USD. Polsko mělo pouze do roku 1986 deficit obchodní bilance se socialistickými 

státy, od té doby vykazuje kladné OB se všemi skupinami zemí. Zápornou OB mělo Polsko 

s vyspělými státy během 80. let pouze v letech 1980 a 1981, což však způsobilo nárůst dluhu 

v konvertibilních měnách a přispělo k vyhlášení neschopnosti splácet zahraniční dluh v roce 

1982. 
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Graf č. 3: Vývoj obchodní bilance Polska v 80. letech 

 
Zdroj: The Vienna Institute For Comparative Studies, COMECON DATA 1990, Macmillan 
Academic and Professional, London 1991, s. 382 

2.4. Komoditní struktura exportu zemí Visegrádské trojky 

Komoditní struktura zahraničního obchodu bývá často vyjádřena pomocí 

harmonizovaného klasifikačního systému Organizace spojených národů tzv. Standard 

International Trade Classification (SITC). SITC rozděluje zboží do 10 skupin a 68 podskupin. 

(UNSTATS, SITC). Skupiny 0, 1 a 4 se často slučují do položky potravinářské výrobky. 

Skupiny 2 a 3 pak do položky suroviny nepoživatelné a paliva. 

Tabulka č. 11: Klasifikace komodit podle SITC 
Skupina Zboží 
SITC 0 Potraviny a živá zvířata
SITC 1 Nápoje a tabák
SITC 2 Nepoživatelné suroviny, kromě paliv
SITC 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály
SITC 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky, vosky
SITC 5 Chemikálie a příbuzné výrobky
SITC 6 Průmyslové zboží dle druhu materiálu
SITC 7 Stroje a dopravní prostředky
SITC 8 Různé průmyslové výrobky
SITC 9 Ostatní 
Zdroj: UNSTATS 

Komoditní struktura zahraničního obchodu byla do jisté míry dána rolí, kterou zemi 

v rámci RVHP určil Sovětský svaz. Při analýze komoditní struktury ZO zemí V3 však nastává 

mnoho problémů. Důvodem je nejednotnost a někdy také nepřesnost dat. Země RVHP 

používaly k zachycení komoditní struktury ZO klasifikaci CTN (CMEA Trade 
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Nomenclature), která má devět kategorií a není ve všech případech možné rozdělit je podle 

klasifikace SITC. Data za Československo je možné uvést podle  klasifikaci SITC od roku 

1970. Maďarská data však lze dohledat až od roku 1975 a polská dokonce od roku 1985. 

Navíc nekompletnost polských dat umožňuje pouze rozdělení do 6 skupin podle SITC, 

přičemž skupiny SITC 0 a SITC 1 jsou sloučeny, stejně jako SITC 6 a SITC 8. Skupiny SITC 

4 a SITC 9 v klasifikaci chybí, jejich podíl na celkovém zahraničním obchodu je však 

naprosto marginální. 

2.4.1. Československo 

Komoditní struktura exportu zemí V3 je na rozdíl od teritoriální poměrně odlišná. 

Československým vývozům dominovaly skupiny SITC 6 (Průmyslové zboží podle druhu 

materiálu) a SITC 7 (Stroje a dopravní prostředky). Podíl strojů a dopravních prostředků na 

celkových vývozech se pohyboval okolo 50%, nejvyšších hodnot dosáhl v letech 1985 a 1988, 

kdy tvořil 53,6% celkových dovozů. Hlavní vývozní komodity v této skupině byly automobily 

a elektrické motory a těžká technika. Takovouto závislost na jediné skupině komodit můžeme 

vidět jen v případě Československa, export Maďarska i Polska byl z komoditního pohledu 

více diverzifikovaný. Československá ekonomika byla díky této jednostranné orientaci na 

průmysl více zranitelná. Navíc se tato závislost v průběhu času zvyšovala, až rok 1989 

znamenal obrat a pokles podílu skupiny SITC 7 o 9,2%. Pokles byl způsoben nárůstem 

vývozu do vyspělých ekonomik, kde bylo toto zboží méně konkurenceschopné. Většina této 

techniky tak díky technické zaostalosti směřovala na trhy RVHP a do rozvojových zemí, 

z vývozů do vyspělých ekonomik tvořila skupina SITC 7 v roce 1989 pouze 11,8%. „Vývozní 

struktura, poznamenaná dominancí odbytišť sovětského bloku, se projevila jako struktura 

vývozu vyspělé země do zemí méně vyspělých.“ (Plchová a kol. 2008: s. 18) Druhou 

nejvýznamnější skupinou byla skupina SITC 6. Tato skupina zaujímala největší podíl ve 

vývozu do vyspělých ekonomik, konkrétně 33,5%. Jednalo se hlavně o export železa a ocele, 

textilních výrobků a výrobků sklářského průmyslu. Také většina výrobků ze skupin SITC 0, 

SITC 2, SITC 3 a SITC 5 směřovala na vyspělé trhy. Ve vývozu do vyspělých ekonomik se 

tedy jedná o výrobky technologicky nenáročné (suroviny, výrobky z paliv, materiálové 

meziprodukty), což potvrzuje roli Československa jako méně vyspělého obchodního partnera 

ve vztahu k vyspělým státům. V posledním roce komunistické vlády byl zaznamenán nárůst 

podílu skupiny SITC 6 na celkových vývozech o 6%. Jinak byla celková komoditní struktura 

vývozů ČSFR poměrně stabilní a největší výkyvy byly okolo 2%. 
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Tabulka č. 12: Komoditní struktura vývozu Československa (v procentech celkového 
vývozu) 

 SITC 0 SITC 1 SITC 2 SITC 3 SITC 4 SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC 8 SITC 9 

1970 3,4 0,4 5,6 3,7 0,04 4,7 20,5 49,3 11,5 1,0 

1980 3,7 0,6 5,2 6,0 0,01 6,3 17,1 49,9 11,0 0,2 

1985 2,5 0,6 3,3 4,3 0,07 6,0 16,8 53,6 11,3 1,7 

1988 2,3 0,4 2,0 3,1 0,06 7,0 16,4 53,6 11,1 4,0 

1989 4,6 0,4 3,7 5,2 0,1 7,6 22,4 44,4 9,7 2,0 

Zdroj: The Vienna Institute For Comparative Studies, COMECON DATA 1990, Macmillan 
Academic and Professional, London 1991, s. 218 vlastní výpočty 

2.4.2. Maďarsko 

Největší podíl v maďarských vývozech tvořily skupiny SITC 0, SITC 6 a SITC 7. 

Největší nárůst podílu zaznamenáváme u skupiny SITC 5, což jsou výrobky chemického 

průmyslu. Podíl této skupiny narostl ze 7 % v roce 1975 až na 12,4 % v roce 1989. Celkově je 

komoditní struktura více diverzifikovaná než v případě Československa. Největší podíl na 

vývozech Maďarska mají, stejně jako u československých vývozů, výrobky skupiny SITC 7, 

tedy stroje a přepravní zařízení. Tento podíl je však u Maďarska přibližně o 20 % nižší, navíc 

můžeme v tabulce vidět lehce klesající tendenci tohoto podílu až na 30,2 % v roce 1989. Na 

rozdíl od Československa však Maďarsko většinu výrobků ze skupiny SITC 7 vyváželo do 

vyspělých zemí, což svědčí o větší kvalitě zboží této skupiny v porovnání s ČSFR. Ve vývozu 

do vyspělých zemí zaujímala tato skupina v roce 1989 celých 46,2 %, zatímco do 

socialistických zemí pouze 16,1 %. Druhou nejvýznamnější část dovozů do rozvinutých zemí 

zaujímala skupina SITC 0 (potraviny a živá zvířata) s podílem 16,4 %. Zde můžeme 

zaznamenat největší rozdíl oproti struktuře československých vývozů, kde zemědělské 

produkty hrály minimální roli, což je dáno především tradicí Československa jako 

průmyslové země. Největší část dovozů do socialistických zemí tvořila skupina SITC 6, 

především pak ocel a železo, na druhém místě byly zemědělské produkty skupiny SITC 0. 

Celkově byla maďarská komoditní struktura vývozu poměrně stabilní, značný byl pouze 

nárůst skupiny SITC 5, jejíž podíl se od roku 1975 do roku 1989 zvýšil o 5,4 %. 

Tabulka č. 13: Komoditní struktura vývozu Maďarska (v procentech celkového vývozu) 
 SITC 0 SITC 1 SITC 2 SITC 3 SITC 4 SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC 8 SITC 9 

1975 21,9 2,2 4,4 2,5 0,6 7,0 16,4 32,7 12,2 0,02 

1980 18,9 2,1 5,0 4,8 0,8 9,5 14,6 32,1 11,1 1,1 

1985 16,8 2,4 4,1 5,1 1,3 11,5 12,3 33,5 11,3 1,8 

1988 17,2 1,2 4,1 2,6 1,0 11,7 15,1 32,0 11,0 1,8 

1989 18,5 1,3 4,1 2,9 1,0 12,4 17,0 30,2 10,5 1,9 
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Zdroj: The Vienna Institute For Comparative Studies, COMECON DATA 1990, Macmillan 
Academic and Professional, London 1991, s. 234 vlastní výpočty 

2.4.3. Polsko 

Největší podíl na polských vývozech měla stejně jako v předchozích dvou případech 

skupina SITC 7. Její podíl na konci 80. let klesl až na 33,6% v roce 1989. Druhé místo 

zaujímá skupina SITC 8+6 , jejíž podíl na celkovém vývozu naopak stoupl mezi lety 1985 a 

1989 o 8,5% na 31,7%. Na rozdíl od Maďarska a Polska je významný také podíl skupiny 

SITC 3, který ve sledovaném období sice klesl o 6%, přesto však zaujímal význačných 9,7% 

exportů v roce 1989. Oproti Československu je značný také podíl zemědělských výrobků, je 

však téměř dvakrát nižší než podíl stejné skupiny na maďarských vývozech. Naprostá většina 

komodit z této skupiny směřovala do vyspělých zemí a tvořila téměř 20% dovozu do těchto 

zemí. Největší podíl v exportu do socialistických zemí tvořila skupina SITC 7 – 54,3%. Na 

exportu do vyspělých zemí se nejvíce podílela skupina SITC 6+8, která zastávala 36% 

vývozů, především se v této skupině jednalo o zinek, měď, uhlí a ocel. Polská komoditní 

struktura se během pouhých čtyř let značně proměnila. Největší změny se odehráli u skupiny 

SITC 8+6 (+8,5 %), dále SITC 3 (-6 %) a SITC 7 (-5,8 %), 

Tabulka č. 14: Komoditní struktura vývozu Polska (v procentech celkového vývozu) 
 SITC 0+1 SITC 2 SITC 3 SITC 5 SITC 7 SITC 8+6 

1985 8,2 7,4 15,7 6,1 39,4 23,2 

1988 9,9 6,4 10,2 8,0 33,3 32,2 

1989 11,3 6,0 9,7 7,7 33,6 31,7 

Zdroj: The Vienna Institute For Comparative Studies, COMECON DATA 1990, Macmillan 
Academic and Professional, London 1991, s- 243, vlastní výpočty 

2.5. Komoditní struktura importu zemí Visegrádské trojky 

2.5.1. Československo 

Československým vývozům vévodila v předtransformačním období skupina SITC 7, 

která v celém sledovaném období dosahovala přes 31 %, v roce 1989 dokonce 36,9 %. 63,5 % 

těchto dovozů pocházelo ze socialistických zemí. Zároveň se však jednalo i o skupinu 

s největším podílem na dovozech z vyspělých zemí, na kterých se stroje a dopravní prostředky 

podílely 35,7 %. Druhou nejvýznamnější skupinou byla skupina SITC 3 (paliva). Tato 

skupina také v čase zaznamenala největší fluktuaci. Zatímco mezi lety 1970 a 1985 stoupl její 

podíl na dovozech o celých 21,4 %, v následujících čtyřech letech opět klesal až na 17,3 % 

v roce 1989. Naprostá většina paliv pocházela ze socialistických zemí. Za výrazným 

zvýšením podílu paliv na dovozech stály ropné šoky, a tedy výrazné zvýšení jejich cen. 
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S hledáním nových dodavatelů a snížení spotřeby paliv začal tento podíl opět klesat. Podíl 

potravin a živých zvířat (SITC 0) také výrazně pokles, celkově za sledované období o 6%. 

Ještě skupina SITC 2 zaznamenala významnější propad o 5,5 % mezi lety 1970 a 1989. 

Suroviny obsažené v této skupině byly tradičně z větší části dováženy ze socialistických, 

v roce 1989 však již 58 % dovozů těchto surovin pocházelo z vyspělých zemí.  

Tabulka č. 15: Komoditní struktura dovozu Československa (v procentech celkového 
dovozu) 

 SITC 0 SITC 1 SITC 2 SITC 3 SITC 4 SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC 8 SITC 9 

1970 12,9 2,0 14,3 9,3 0,6 8,1 13,4 31,8 6,4 1,1 

1980 8,8 1,1 10,9 18,8 0,3 8,3 10,8 35,9 4,4 0,7 

1985 5,8 1,0 8,3 30,7 0,3 6,8 8,9 31,1 4,8 2,3 

1988 5,7 0,8 7,2 24,3 0,3 6,9 8,2 37,5 5,6 3,5 

1989 6,9 0,7 8,8 17,3 0,4 9,3 10,4 36,9 6,2 3,1 

Zdroj: The Vienna Institute For Comparative Studies, COMECON DATA 1990, Macmillan 
Academic and Professional, London 1991, s. 220 vlastní výpočty 

2.5.2. Maďarsko 

Dovozní struktura Maďarska se značně podobá struktuře československých dovozů a 

odráží především jejich špatnou vybavenost nerostnými surovinami. Největší podíl na 

dovozech měla opět skupina SITC 7, kdy hodnota ve sledovaném období kolísala okolo 30 %, 

v roce 1989 dosáhla nejvyšší hodnoty 33,4 %. Většina těchto dovozů pocházela stejně jako 

u Československa tradičně ze zemí RVHP. V roce 1989 se však tento trend otáčí a poprvé 

většina komodit (konkrétně 56 %) z této skupiny pochází z vyspělých zemí. V případě vývoje 

dovozů skupiny SITC 3 můžeme vidět stejný vývoj jako v případě ČSFR. Celkově však byl 

význam této skupiny na dovozech menší než v případě Československa, což odráží především 

menší spotřebu paliv v Maďarsku. Paliva v roce 1989 z 96,6 % pocházela ze socialistických 

trhů. Naopak výrazně významnější roli než v československých importech hrály v dovozech 

Maďarska skupiny SITC 5 a SITC 6. Podíl SITC 5 na celkových dovozech byl v roce 1989 

16,3 % a podíl SITC v témže roce 17,5 %. Většina těchto dovozů pocházela z vyspělých 

zemí. Během 80. let také výrazně vzrůstá dovoz průmyslových výrobků (SITC 7) 

z rozvinutých zemí. Zatímco v roce 1980 pochází z vyspělých zemí pouze 41,6 % dovezených 

průmyslových výrobků, v roce 1989 je tento podíl 61,6 %.  

Tabulka č. 16: Komoditní struktura dovozu Maďarska (v procentech celkového dovozu) 
 SITC 0 SITC 1 SITC 2 SITC 3 SITC 4 SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC 8 SITC 9 

1975 9,1 0,7 9,8 12,5 0,3 14,0 20,1 29,1 4,3 0,1 

1980 7,4 0,7 9,3 16,4 0,1 13,6 17,6 29,2 4,9 0,6 

1985 5,9 0,9 6,9 22,0 0,1 13,4 16,5 27,4 6,1 0,9 

1988 6,3 0,7 6,8 13,3 0,1 15,8 16,8 30,2 6,1 1,4 
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1989 6,2 0,7 6,3 11,8 0,1 16,3 17,5 33,4 6,9 0,7 

Zdroj: The Vienna Institute For Comparative Studies, COMECON DATA 1990, Macmillan 
Academic and Professional, London 1991, s. 237, vlastní výpočty 

2.5.3. Polsko 

Stejně jako ve všech zemích V3 dominovala polskému dovozu skupina SITC 7. Její 

význam navíc v druhé polovině 80. let mírně rostl, roku 1989 byl podíl této skupiny na 

celkových dovozech 33,4 %. Stejně jako v případě Maďarska, je poprvé v roce 1989 většina 

dovozů skupiny SITC 7 z rozvinutých zemí. Tato skupina také tvoří v roce 1989 největší část 

dovozů jak z vyspělých, tak ze socialistických zemí. Na rozdíl od Československa a 

Maďarska pochází většina dovozů skupiny SITC 0+1 tradičně z vyspělých zemí, v roce 1989 

dokonce 68,8 % dovozů této skupiny pochází z rozvinutých tržních ekonomik. Stejně tak 

v případě skupiny SITC 5, kde byl podíl vyspělých zemí v témže roce dokonce 76,8 %. 

Naopak 75,4 % dovozů skupiny SITC 3 pocházelo v roce 1989 ze socialistických zemí, 

celkově zaujímala skupina SITC 3 24 % všech dovozů ze socialistických zemí a byla tak na 

druhém místě po skupině SITC 7. V dovozech z vyspělých zemí byla druhou nejsilnější 

skupinou SITC 6+8, která zaujímala v roce 1989 23,8 % dovozu z těchto zemí. 

Tabulka č. 17: Komoditní struktura dovozu Polska (v procentech celkového dovozu) 
 SITC 0+1 SITC 2 SITC 3 SITC 5 SITC 7 SITC 8+6 

1985 9,2 10,2 22,2 8,9 30,5 19,0 

1988 11,6 9,5 14,9 11,5 32,4 20,1 

1989 11,7 8,4 12,7 10,9 33,4 22,9 

Zdroj: The Vienna Institute For Comparative Studies, COMECON DATA 1990, Macmillan 
Academic and Professional, London 1991, s. 245, vlastní výpočty 
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3. Zahraniční obchod v období transformace 

Zahraniční obchod patří mezi oblasti, ve kterých můžeme pozorovat jednu z největších 

transformačních změn ekonomik Visegrádské čtyřky. Hlavními faktory, které vedly ke změně 

komoditní i teritoriální struktury zahraničního obchodu, jsou především kolaps sovětského 

trhu a následný rozpad trhu RVHP, zrušení monopolu státu v zahraničním obchodu a jeho 

následná liberalizace (mj. zrušení exportních a importních dotací), liberalizace cen a následný 

přechod na světové ceny a volná směnitelnost měn. (Tomšík, 1997, s. 51) Základním 

předpokladem, aby se domácí výrobky mohly prosadit na kapitalistických trzích, bylo 

zlepšení kvality exportních komodit, tedy zvýšení necenové konkurenceschopnosti (cenovou 

konkurenceschopnost zajistila liberalizace cen). Důležitým činitelem pro změnu orientace 

zahraničního obchodu byla také účast zemí V4 v regionálních uskupeních a snaha o vstup do 

Evropské unie. Mimo níže zmíněné dohody měl na zahraniční obchod pozitivní vliv vstup 

zemí do NATO a OECD, které měli velký vliv především jakožto ubezpečení pro investory o 

bezpečnostní i ekonomické stabilitě. 

Zahraniční obchod společně se zahraničními investicemi začaly velmi rychle 

ovlivňovat průmyslovou produkci. Ačkoliv byl v prvních letech transformace zaznamenán 

propad spotřebitelského průmyslu jako důsledek rozpadu trhu RVHP, jeho produkce začala 

brzy opět růst. Růst se však týkal jen některých odvětví, jiná se nadále propadala. Rostla 

především odvětví, ve kterých měli jednotlivé ekonomiky komparativní výhodu. 

(Zemplinerová, Benáček 1997: s. 739). Dá se tak říct, že docházelo k jakési racionalizaci 

výroby. Tyto změny v průmyslové produkci se poté zpětně promítly do komoditní struktury 

zahraničního obchodu zemí V4.  

3.1. Kurzová politika 

Pro úspěšné zapojení do světové ekonomiky byla při transformaci zahraničního 

obchodu v zemích V4 nezbytná také změna kurzové politiky. Bylo potřeba zrušit systém 

nejednotného direktivně stanoveného kurzu a posílit roli národních bank při tvorbě kurzové 

politiky. Šlo především o tři kroky: Prvním krokem při stanovení nové kurzové politiky bylo 

sjednocení rozdílných kurzů a stanovení kurzu na konkurenceschopné úrovni, která by byla 

stabilní alespoň ve střednědobém horizontu. Maďarsko provedlo tento krok jako první již 

roku 1982, Polsko a Československo až v roce 1990. Největším problémem bylo nalezení 

vhodné úrovně kurzu, který měl působit jako kotva nominálních veličin, především inflace, 
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která rostla v důsledku liberalizace cen. Země V3 se nakonec rozhodly stanovit kurz na úrovni 

vysoko nad paritou kupní síly. Maďarský forint byl postupně devalvován během let 1989-

1993 o zhruba polovinu vůči americkému dolaru. Polsko devalvovalo dvakrát v letech 1989 a 

1990 celkem o 85%. Na konci roku 1991 se Polsko rozhodlo pro zavedení pevného ukotvení 

kurzu (tzv. crawling peg) s pravidelnou devalvací 1,8 % měsíčně. (Tomšík, 1997, s. 51) 

Československá národní banka postupně během roku 1990 třikrát devalvovala celkově a kurz 

koruny byl koncem roku stanoven na 28 korun za 1 dolar, což znamenalo celkovou devalvaci 

o 80%. Podle parity kupní síly měl být kurz asi 10 Kč za 1 USD. Silné podhodnocení 

pomohlo především československým exportérům. (Plchová a kol, 2007, 97 – 98) Tato 

strategie byla použita i v Polsku a Maďarsku a stala se hlavním prvkem úspěchu exportní 

politiky. Kvůli inflačnímu diferenciálu (rozdíl mezi domácí a zahraniční cenovou hladinou), 

který byl větší než stanovené devalvace, však docházelo k reálnému zhodnocování kurzu a 

přibližování k paritě. Zhodnocování bylo díky vysoké inflaci vyšší v Polsku a Maďarsku. Ve 

všech třech zemích však bylo v neprospěch exportérů. 

Československo praktikovalo až do roku 1997 režim fixního kurzu se zavěšením na 

koš zahraničních měn a s pásmem oscilace 0,5 %. Nejprve se jednalo o koš pěti měn 

(americký dolar, německá marka, rakouský šilink, švýcarský frank a britská libra), v roce 

1992 nahradil libru francouzský frank a v následujícím roce se koš zúžil na dvě měny – marku 

a dolar. V roce 1997 ČNB v důsledku spekulativních obchodů na devizovém trhu nejprve 

rozšířila pásmo oscilace a poté přešla na řízený floating. (Plchová a kol., 2007, s. 98 – 102) 

Polsko uplatňovalo až do roku 2000 režim pevného reálného kurzu (crawling peg), aby 

zabránilo zhodnocení kurzu v důsledku vysoké inflace. Po stabilizaci ekonomiky v roce 2000 

přešlo Polsko na volný floating. (Klaus, Tomšík, 2007, s. 91). Maďarsko na počátku 

transformace využívalo fixní kurz, aby přilákalo zahraniční investory a snížilo tak svůj 

zahraniční dluh. V roce 1992 však bylo kvůli nerovnovážné obchodní bilanci nuceno začít 

praktikovat systém crawling peg . (Tomšík, 1997, s. 69) 

3.2. Obchodní spolupráce a integrace 

Po rozpadu RVHP musely země střední a východní Evropy hledat nové odbytiště pro 

své výrobky. Polsko, Maďarsko i Československo sledovalo ve své zahraničně-obchodní 

politice stejný cíl, kterým bylo prosazení svých výrobků na trzích vyspělých tržních 

ekonomik, především pak na trzích EU. Zásadní pro tyto státy bylo navázání obchodních 

vztahů. Hlavním cílem zahraniční politiky se stal vstup do Evropské unie. Pro dosažení tohoto 

cíle se výše zmíněné země rozhodly v rámci regionu spolupracovat. První formou takové 

26 



spolupráce byla iniciativa Visegrádská trojka, následoval vznik středoevropské zóny volného 

obchodu (CEFTA). Důležitým hnacím motorem zahraničního obchodu těchto zemí bylo také 

uzavření asociačních dohod s Evropskou unií a také zachování volného obchodu na území 

bývalého Československa. 

3.2.1. CEFTA vs. Visegrád 

Visegrádská skupina vznikla při setkání československého prezidenta Václava Havla 

s prezidentem Polska Lechem Walesou a maďarským premiérem Józsefem Antallem v 

maďarském městě Visegrád 15. února 1991. Na této schůzi byla podepsána deklarace o 

spolupráci v úsilí o evropskou integraci tzv. Visegrádská deklarace. Cíle obsažené v deklaraci 

tohoto neformálního uskupení jsou:  

 „v plném smyslu obnovení státní suverenity, demokracie a svobody 

 likvidace všech existujících společenských, ekonomických a duchovních 

pozůstatků totalitního systému 

 vybudování parlamentní demokracie, moderního právního státu, dodržování 

lidských práv a základních svobod.  

 vytvoření moderního tržního hospodářství 

 plné zapojení do evropského politického, ekonomického, bezpečnostního a 

právního systému.“ (Visegrádská deklarace) 

Do rozpadu Československa roku 1993 se skupina označovala jako Visegrádská 

trojka. Po rozdělení se označení aliance změnilo na Visegrádskou čtyřku. Nejedná se však o 

klasickou mezinárodní organizaci, neboť nemá žádné sídlo ani zaměstnance. Visegrádská 

čtyřka je tak spíše neoficiálním označení mezinárodní spolupráce Polska, Maďarska, České 

republiky a Slovenska. EU výrazně podporovala vznik aliance jako ukázku schopnosti 

spolupráce mezi potenciálními budoucími členy. Chtěla tak vidět, jestli jsou země schopny 

kooperace v rámci regionu, než bude rozhodovat o jejich členství (Loužek, 2006) 

Nejdůležitějším počinem V3 v ekonomické oblasti bylo ukončení činnosti RVHP, 

stalo se tak 28. června 1991 v Budapešti. Rozpad trhu RVHP však způsobil značný pokles 

vzájemného obchodu v rámci regionu. Vzájemný obchod zemí V3 se v letech 1991 – 1992 

propadl dokonce na historické minimum, na pouhá 4% souhrnného objemu obchodu těchto 

zemí. (Cihelková a kol., 2002, s. 89 - 93) Tato situace vyžadovala vznik nové ekonomické 

spolupráce v rámci regionu. Hlavní cíle V4, kterým byl vstup do EU a NATO se podařilo 

splnit, ale nepodařilo se navázat užší ekonomickou spolupráci, což byl jeden z cílů 

Visegrádské deklarace. Tuto agendu však přebrala CEFTA. 
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Středoevropská zóna volného obchodu (CEFTA) vznikla na konci roku 1992 

v Krakově podpisem vzájemné dohody o vzniku a fungování oblasti volného obchodu 

zástupci České republiky, Maďarska, Polska a Slovenské republiky. Dohoda měla s ohledem 

na připravované rozdělení Československa vstoupit v platnost 1. ledna 1993. Tak se však 

nestalo a v platnost vstoupila až po ratifikaci ve všech čtyřech státech 1. července 1994. 

Postupně se přidávali další členové. Slovinsko přistoupilo v roce 1996, Rumunsko 1997, 

Bulharsko 1999, Chorvatsko 2003, Makedonie 2006. Pro přijímání dalších zemí byly 

stanoveny následující pravidla: země musela mít uzavřené asociační dohody s EU, musela být 

členem WTO (všechny státy V4 se staly členem v roce 1995) a musela mít uzavřenou 

bilaterální dohodu o liberalizaci obchodu se všemi členy CEFTA.  

Hlavním cílem organizace bylo vytvořit oblast volného obchodu průmyslovými a 

zemědělskými produkty do roku 2001. Zónu volného obchodu s průmyslovými výrobky se 

v podstatě podařilo realizovat již v roce 1997 s tím, že u některých citlivých výrobků byl 

obchod plně liberalizován až k 1. 1. 2001. Odstranění cel zemědělských výrobků bylo 

plánováno na leden 1998, ale tento cíl se nepodařilo splnit a regulace hlavně v podobě 

netarifních omezení tak přetrvala. (Plchová 2007: s. 67) 

CEFTA na rozdíl od Visegrádské skupiny měla reálný dopad na vzájemný obchod 

členských zemí. Podíl vzájemného obchodu na celkovém objemu zahraničního obchodu členů 

se do roku 1997 více než zdvojnásobil (Cihelková, Křížková, Kunešová, Martinčík 2001: s. 

178). Poté, co většina členských zemí vstoupila do EU, ztratila CEFTA pro země V4 význam. 

„CEFTA byla unikátním projektem, který se obešel bez jakékoli institucionalizace. 

Ukázal, že k volnému obchodu totiž nejsou potřeba žádné společné regulace ani harmonizace 

právních předpisů a norem“. (Loužek 2006)  

3.2.2. Celní unie mezi Českou a Slovenskou republikou 

V souvislosti s připravovaným rozdělením Československa byla 29. 10. 1992 uzavřena 

smlouva o vytvoření celní unie mezi Českou a Slovenskou republikou, v platnost vstoupila 3. 

5. 1993. Takováto hloubka integrace neměla v regionu střední a východní Evropy obdoby a za 

normálních podmínek by příprava a vytvoření celní unie trvala mnoho let. V tomto případě se 

však jednalo o akt desintegrace, jakožto rozdělení jedné ekonomik na dvě. Celní unie tak byla 

pouze snahou o zachování dosavadní vysoké úrovně vzájemného obchodu (dříve 

vnitrostátního). Cílem tak bylo zabránění propadu zahraničního obchodu podobného tomu, 

který následoval po rozpadu RVHP ve vztahu k ostatním členům. Navíc byl tento akt 

vyžadován Evropskou unií jako podmínka podpisu nových asociačních dohod. Celní unie 
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svoje cíle splnila a vzájemný obchod se podařilo udržet na vysoké rovni. Konkrétně Česká 

republika byla dlouhodobě pro Slovensko nejdůležitějším obchodním partnerem, Slovensko 

pro ČR bylo v objemu vzájemného obchodu na druhém místě. (Cihelková a kol. 2002: s. 88 - 

89) Restrikce se nepodařilo odstranit pouze v případě některých citlivých položek, především 

v obchodě se zemědělskými a potravinářskými výrobky. (Kalínská, Petříček a kol. 2006: s. 

67),  

3.2.3. Dohody o volném obchodě s EU a ESVO 

Evropské společenství začalo navazovat diplomatické styky se zeměmi střední a 

východní Evropy již v roce 1988. Hned rok na to rychle odbouralo dlouhodobé kvóty na 

dovoz značného množství výrobků. Byl rozšířen Všeobecný systém celních preferencí 

(GATT) a v průběhu několika málo let ES uzavřelo dohody o obchodu a spolupráci s 

Československem, Maďarskem a Polskem.  

Asociační neboli evropské dohody byly se státy Visegrádské čtyřky uzavřeny již 

v prosinci 1991 (Česká a Slovenská republika poté ještě jednou v roce 1993 jako samostatné 

státy). Smyslem Evropských dohod bylo vytvořit právní základ dvoustranných vztahů mezi 

kandidátskými zeměmi a EU. Pokrývaly obchodní otázky, politický dialog, aproximaci práva, 

průmysl, životní prostředí, dopravu a cla. (Cihelková a kol. 2002: s. 88 - 89) Hlavním 

ekonomickým cílem bylo vytvoření zóny volného obchodu mezi EU a jednotlivými státy do 

deseti let. Zvláštností těchto dohod byla jejich asymetrická povaha, jelikož mělo dojít 

k většímu otevírání trhů Evropské unie než trhů zemí V4 (Tomšík 1998: s. 22). 

ES liberalizovala dnem vstupu dohody v platnost cca. 70% dovozů z těchto zemí, 

zbytek dovozů měl být liberalizován do 5 – 6 let. Naopak země V3 uvolnily ceny pouze u 20 

– 25% dovozů z ES, zbývající část měla být liberalizována do 10 let. Symetrická byla dohoda 

pouze v obchodě se zemědělskými produkty, kde bylo poskytování preferencí na přibližně 

stejné úrovni a na zemědělské dovozy do ES tak byla uplatňována ochranná opatření. 

(Plchová a kol. 2007: s. 120).  

Již v době podpisu tvořil souhrnný zahraniční obchod s členskými zeměmi evropských 

společenství více než 60% celkového obchodu zemí V4 a navíc tvořil 80 – 90% obchodu 

těchto zemí se všemi vyspělými státy světa. (Gros, Steinherr 2004: s. 265) Evropské dohody 

výrazně přispěly k reorientaci zahraničního obchodu zemí V4 a byly také celkovým stimulem, 

co se týče objemu obchodu. 

Během roku 1992 uzavřelo Polsko, Maďarsko i Československo také dohodu o 

volném obchodu se zeměmi Evropského sdružení volného obchodu. Rozpadem ČSFR došlo 
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k automatickému převodu závěrů dohody na oba nástupnické státy. Cílem dohody bylo 

postupné vytvoření oblasti volného obchodu průmyslovými a zpracovanými zemědělskými 

výrobky do 10 let. Téměř okamžitě bylo liberalizováno 80% vzájemného obchodu. (Plchová a 

kol., 2007, s. 122) Celková povaha dohody byla podobně jako evropské dohody asymetrická. 

Smlouva nezahrnovala obchod nezpracovanými zemědělskými produkty, který byl řešen 

bilaterálně.  

3.3. Teritoriální struktura exportu zemí Visegrádské čtyřky 

Změna teritoriální struktury zahraničního obchodu byla v zemích Visegrádské čtyřky 

jasně znatelná již v prvních letech transformace. Rozpad RVHP znamenal, že bylo třeba najít 

nová odbytiště. Problémem však byla nekonkurenceschopnost komodit, které směřovaly na 

trhy RVHP. Pokles objemu obchodu s trhy RVHP tak neznamenal adekvátní nárůst objemu 

obchodů s vyspělými ekonomikami. Přesměrování vývozu tak zároveň znamenalo pokles 

celkového objemu exportu jednotlivých zemí. Tento pokles byl největší na Slovensku a 

v České republice.5 Konkrétně slovenský vývoz pokles mezi lety 1989 a 1990 o 31,4 %, 

československý vývoz se ve stejném období propadl o 27,3 %. V Polsku byl propad objemu 

exportu výrazně menší, pouze 7,9 %, v Maďarsku pak 14,6 % (Countries in Transition, 2004, 

s. 305, 307, 311 a 319). Kromě ekonomických důvodů změny teritoriální struktury je však 

také třeba zmínit důvody politické, tedy zahraničněpolitickou orientaci na západní Evropu 

s perspektivou budoucího připojení k Evropské unii jakožto hlavní cíl zahraniční politiky 

států V4. 

3.3.1. Česká republika 

Vývoj teritoriální struktury vývozu České republiky v období transformace měl zcela 

evidentní tendenci, kdy docházelo k značnému procentnímu nárůstu exportu do vyspělých 

zemí na úkor exportu na bývalé trhy RVHP. S několikaletým zpožděním tak následuje vývoj 

teritoriální struktury ZO Maďarska a Polska. Tento vývoj dokládá tabulka č. 18. Můžeme zde 

vidět, že naprostá většinu exportu do vyspělých zemí směřovala na trhy EU. V prvních letech 

transformace se však vývoz do vyspělých zemí skládal především z technologicky 

nenáročných výrobků, jejichž konkurenceschopnost zajišťovaly nízké mzdové náklady a 

podhodnocený kurz koruny (Jandová 2006, s. 11). Podíl exportu na vyspělé trhy vzrostl mezi 

lety 1990 a 2000 o 30,2 % a v roce 2003 dosáhl dokonce 75,7 %. Nejvýznamnějším cílovým 

                                                 
 

5 Za období od roku 1990 je již možné dohledat některá data odděleně pro Českou republiku a Slovensko 
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trhem českých vývozů bylo již od roku 1990 Německo, v roce 2000 zaujímalo dokonce 40,5 

% všech exportů. Takto vysoký podíl jednoho trhu (ať už bereme EU nebo Německo) 

znamená značnou závislost ekonomického růstu právě na tomto trhu. Na druhém místě 

v českých exportech se od rozpadu Československa umísťovalo díky vytvoření celní unie 

Slovensko, avšak jeho podíl dlouhodobě klesal, mezi lety 1993 a 2003 poklesl o 6,3 % na 8 

%. Vznik celní unie tak nedokázal dlouhodobě udržet vysoký vzájemný obchod. Celkově 

výrazně klesal podíl bývalých komunistických států na československých exportech. Podíl 

Ruska, do kterého před rokem 1990 směřovala významná část exportů, byl naprosto 

zanedbatelný a v roce 2003 dosáhl pouhých 1,2 %. K tomu přispěl především nárůst cen 

ruských surovin, které dříve v rámci RVHP byly velmi levné. Tak výrazná reorientace 

obchodu byla umožněna (mimo výše zmíněné důvody) díky proexportní politice vlády 

zahrnující založení České exportní banky (ČEB) a také Exportní garanční a pojišťovací 

společnosti (EGAP).  

Tabulka č. 18: Teritoriální struktura vývozu České republiky v období transformace (v 
procentech celkového vývozu) 
 1990 1993 1996 2000 2003
Rozvinuté ekonomiky 43,7 58,5 63,6 74,8 75,7
EU(15) 38,4 52,7 58,2 68,6 69,8
Německo 18,2 26,0 36,0 40,5 37,0
Státy SVE6 12,6 26,0 22,2 16,7 16,7
Maďarsko 3,7 2,2 1,8 1,9 2,3
Polsko 6,1 2,7 5,5 5,4 4,8
Slovensko x 21,5 14,3 7,7 8,0
Rusko7 25,2 4,5 3,2 1,3 1,2
Zdroj: The Vienna Institute For Comparative Studies, COMECON DATA 1990, Macmillan 
Academic and Professional, London 1991, s. 181, The Vienna Institute for Comparative 
Economic Studies, WIIW Handbook of Statistics: Countries in Transition 1997, Bratislava 
1997, s. 275, 328, The Vienna Institute for International Economic Studies, WIIW Handbook 
of Statistics: Countries in Transition 2004, Bratislava 2004, s. 304, 305, 374, vlastní výpočty 

3.3.2. Slovensko 

Teritoriální struktura slovenských vývozů se vyvíjela stejným směrem jako ta česká, 

avšak je zde vidět několikaleté zpoždění. Způsobené zpomalením reforem po rozpadu 

federace. Podíl rozvinutých ekonomik v roce 2000 je tak srovnatelný s rokem 1996 v případě 

České republiky. Tato situace je způsobena především významným podílem České repubiky 

                                                 
 

6 Jedná se o Polsko, Maďarsko, Slovensko, Českou republiku, Rumunsko, Bulharsko a Slovinsko 
7 Jedná se o podíl SSSR na dovozech do Československa 
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na slovenských vývozech. Po rozpadu Československa byla Česká republika hlavním 

exportním trhem s celkovým podílem 42,4% na slovenských vývozech v roce 1993. Pro 

změnu orientace na vyspělé ekonomiky mělo pro Slovensko veliký význam (větší než pro 

ostatní státy V4) podepsání asociačních dohod, které bylo velkým stimulem nárůstu 

vzájemného obchodu s EU. Výrazným impulzem je také nástup nové vlády v roce 1998, která 

se více zaměřila na evropskou integraci a provedla důležité tržní reformy. Od roku 1997 

přebírá pozici největšího odběratele slovenského zboží Německo, jehož podíl do roku 2003 

neustále stoupal. Rusko zaujímalo v 90. letech také významnou část vývozu, avšak jeho podíl 

se výrazně propadl až na 0,9 % v roce 2000. Státy SVE byly ještě v roce 2003 pro slovensko 

důležitými obchodními partnery, jejiž podíl dosahoval 24,6 %, což je značně více než 

v případě České republiky, z velké části se však jedná právě o vývozy do Česka. Naopak 

podíl EU na slovenských vývozech byl v témže roce o 9% nižší než podíl EU na vývozech 

českých. 

Tabulka č. 19: Teritoriální struktura vývozu Slovenska v období transformace (v procentech 
celkového vývozu) 
 1990 1993 1996 2000 2003
Rozvinuté ekonomiky 45,6 32,7 44,9 63,4 69,1
EU(15) 40,7 29,5 41,3 59,0 60,6
Německo 13,8 15,2 21,2 26,8 30,8
Státy SVE x 51,3 41,3 30,2 24,6
Česká republika x 42,4 31,0 17,4 12,9
Maďarsko 5,4 4,5 4,6 4,9 4,9
Polsko 6,5 2,9 4,8 5,9 4,8
Rusko x 19,5 17,7 0,9 1,2
Zdroj: The Vienna Institute for Comparative Economic Studies, WIIW Handbook of 
Statistics: Countries in Transition 1997, Bratislava 1997, s. 284, 285, 333, The Vienna 
Institute for International Economic Studies, WIIW Handbook of Statistics: Countries in 
Transition 2004, Bratislava 2004, s. 318, 319, 381, vlastní výpočty 

3.3.3. Polsko 

Tabulka č. 20 zachycuje vývoj teritoriální struktury polských vývozů. Na rozdíl od 

předchozích dvou států, můžeme vidět, že struktura byla poměrně stabilní, kdy větší změny se 

odehrály pouze v prvních letech po transformaci. Tento vývoj dokládá rychlejší reorientaci 

polského zahraničního obchodu než v případě České a Slovenské republiky. Mezi lety 1990 a 

1993 můžeme vidět zakončení tohoto procesu, kdy podíl rozvinutých ekonomik stoupl o 11,7 

% a dosáhl v roce 1993 tří čtvrtin celkového vývozu. Stejného podílu dosáhla Česká republika 

až po sedmi letech v roce 2000. Nejdůležitějším exportním státem bylo již od počátku 90. let 

Německo, největšího podílu dosáhlo v roce 1993 (36,3 %), od té doby jeho podíl lehce klesal 
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až na 32,3 % v roce 2003, což je obrácený trend než u obou předchozích zemí. Dalším 

obráceným trendem je nárůst podílu zemí SVE. Tento podíl je sice menší než v předchozích 

případech, ale význam těchto trhů narůstal, což je jistě pozitivní tendence vzhledem 

k perspektivě zmíněných trhů. 

Tabulka č. 20: Teritoriální struktura vývozu Polska v období transformace (v procentech 
celkového vývozu) 
 1990 1993 1996 2000 2003
Rozvinuté ekonomiky 63,4 75,1 71,7 76,3 74,9
EU(15) 52,7 69,2 66,2 69,9 68,8
Německo 22,8 36,3 34,4 34,9 32,3
Státy SVE 6,4 5,3 6,4 8,4 9,5
Česká republika8 4,1 2,4 3,5 3,8 4,1
Maďarsko 1,0 1,2 1,3 2,1 2,4
Slovensko x 1,2 1,2 1,4 1,6
Rusko9 15,3 4,6 6,8 2,7 2,8
Zdroj: The Vienna Institute For Comparative Studies, COMECON DATA 1990, Macmillan 
Academic and Professional, London 1991, s. 193, The Vienna Institute for Comparative 
Economic Studies, WIIW Handbook of Statistics: Countries in Transition 1997, Bratislava 
1997, s. 278, 279, 330, The Vienna Institute for International Economic Studies, WIIW 
Handbook of Statistics: Countries in Transition 2004, Bratislava 2004, s. 310, 311, 377, 
vlastní výpočty 

3.3.4. Maďarsko 

Maďarské vývozy mají z hlediska cílových trhů podobnou charakteristiku jako ty 

polské. Již v roce 1990 tak významná (54,0 %) část exportu směřovala na trhy vyspělých 

zemí. V následujících deseti letech tento podíl narostl až na 83,5 % v roce 2000. Tento podíl 

je ze všech států V4 největší. Specifickým prvkem, který přispěl k reorientaci maďarského 

exportu, byly přímé zahraniční investice (PZI). Do Maďarska plynulo ze všech státy V4 

jednoznačně nejvíc PZI, které umožnily restrukturalizaci domácí průmyslové výroby. Stejně 

jako v předchozích případech, bylo nejdůležitějším cílovým trhem maďarských vývozů 

Německo, jehož podíl dosáhl v roce 2000 37,2 %. Podíl států SVE na maďarských vývozech 

byl poměrně malý, stagnující na úrovni okolo 9%. Stejně jako u ostatních zemí V4 podíl 

Ruska na exportu výrazně pokles a 10,7 % v roce 1993 se propadl až na 1,5 % v roce 2003, 

což ho řadilo až na 15. místo v maďarských vývozech. Zajímavostí je poměrně významný 

pokles podílu rozvinutých ekonomik na celkovém vývozu mezi lety 2000 až 2003, kdy se 

snížil o 3,2% a byl z velké části nahrazen vývozem do zemí SVE, což signalizuje (stejně jako 

                                                 
 

8 Údaje za rok 1990 jsou za celé Československo 
9 Údaje za rok 1990 jsou za SSSR 
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v případě Polska) snahu o diverzifikaci cílových trhů a zaměření na trhy s růstovým 

potenciálem. Přesto lze obecně říct, že ve všech zemích V4 byl podíl geograficky blízkých 

zemí SVE na celkovém exportu dost malý a tyto trhy byly přehlíženy. 

Tabulka č. 21: Teritoriální struktura vývozu Maďarska v období transformace (v procentech 
celkového vývozu) 
 1990 1993 1996 2000 2003
Rozvinuté ekonomiky 54,0 67,6 69,8 83,5 80,3
EU(15) 42,1 58,1 62,7 75,1 73,6
Německo 16,9 26,6 29,0 37,2 34,0
Státy SVE 7,9 9,1 9,5 8,2 10,1
Česká republika10 4,1 1,9 2,2 1,7 2,1
Polsko 1,7 1,8 3,0 2,2 2,3
Slovensko x 1,4 1,9 1,0 2,0
Rusko11 20,2 10,7 5,9 1,6 1,5
Zdroj: The Vienna Institute For Comparative Studies, COMECON DATA 1990, Macmillan 
Academic and Professional, London 1991, s. 189, The Vienna Institute for Comparative 
Economic Studies, WIIW Handbook of Statistics: Countries in Transition 1997, Bratislava 
1997, s. 276, 329, The Vienna Institute for International Economic Studies, WIIW Handbook 
of Statistics: Countries in Transition 2004, Bratislava 2004, s. 306, 307, 375, vlastní výpočty 

3.4. Teritoriální struktura importu zemí Visegrádské čtyřky 

3.4.1. Česká republika 

Následující tabulka č. 22 zachycuje vývoj teritoriální struktury dovozů České 

republiky. Je zde jasně zřetelná stejná tendence jako v případě českých vývozů, tedy značný 

nárůst podílu rozvinutých ekonomik na celkovém importu. Československo bylo jedinou zemí 

ze skupiny V3, která ještě v roce 1990 dovážela z větší části z trhů RVHP než z vyspělých 

ekonomik. To se však brzy změnilo a již v roce 1993 bylo z rozvinutých ekonomik dováženo 

64,5 % všech importů, z toho 56,2 % ze států EU. Tento nárůst byl způsoben jednak potřebou 

importu vyspělých technologií pro průmyslovou výrobu, ale také vyšší spotřebitelskou 

poptávkou po dříve nedostupné produkci. Tyto faktory ovlivňující nárůst poptávky byly 

společné pro všechny země V4.  

Nejvíce zboží bylo do České republiky již od roku 1990 dováženo z Německa, které se 

v roce 2003 podílelo na českém dovozu 32,6 %. Naopak podíl Ruska výrazně poklesl až na 

4,6 % v roce 2003. Výrazně také poklesly dovozy ze Slovenska, mezi lety 1993 až 2003 se 

jejich podíl snížil o 12,3 % a v roce 2003 dosahoval pouze 5,2 %. V prvních letech 

                                                 
 

10 Údaje za rok 1990 jsou za celé Československo 
11 Údaje za rok 1990 jsou za SSSR 
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transformace byl podíl dovozů z vyspělých trhů větší než podíl těchto států na celkových 

vývozech a Česká republika měla s těmito státy zápornou obchodní bilanci. Tento trend se 

začal otáčet na konci 90. let a v roce 2000 byl již podíl vývozů do rozvinutých ekonomik 

vyšší o 3 % než podíl těchto zemí na dovozech.  

Tabulka č. 22: Teritoriální struktura dovozu České republiky v období transformace (v 
procentech celkového dovozu) 
 1990 1993 1996 2000 2003
Rozvinuté ekonomiky 47,3 64,5 70,3 71,8 68,4
EU(15) 40,5 56,2 62,4 62,0 59,2
Německo 22,3 25,4 29,8 32,3 32,6
Státy SVE 12,4 20,0 13,6 11,9 12,4
Maďarsko 3,0 1,4 1,0 1,6 2,0
Polsko 7,5 2,5 2,9 3,6 4,2
Slovensko  x 17,5 9,6 6,0 5,2
Rusko12 21,6 9,9 7,4 6,5 4,6
Zdroj: The Vienna Institute for Comparative Economic Studies, WIIW Handbook of 
Statistics: Countries in Transition 1997, Bratislava 1997, s. 274, 328, The Vienna Institute for 
International Economic Studies, WIIW Handbook of Statistics: Countries in Transition 2004, 
Bratislava 2004, s. 304, 305, 386, vlastní výpočty 

3.4.2. Slovensko 

Stejně jako Česká republika muselo Slovensko kvůli jednostrannému zaměření na 

těžký průmysl uspokojovat poptávku po spotřebním zboží dovozy ze zahraničí (Farkašovská 

2001). Výraznou roli ve slovenských dovozech hrála Česká republika, která se v roce 1993 

podílela na celkových vývozech 35,9 %, což je více než všechny vyspělé ekonomiky 

dohromady. Tento podíl však stejně jako celkový vzájemný obchod postupně upadal až na 

14,3 % v roce 2003. Značný byl podíl Ruska na celkových importech. Přestože docházelo 

k poklesu, stále je 10,7 % z roku 2003 nejvíce ze všech zemí V4. Nejmenší v rámci 

Visegrádské čtyřky byl také podíl vyspělých zemí na celkových vývozech a to v celém 

sledovaném období a naopak největší podíl státu SVE. Na rozdíl od České republiky dovozy 

z vyspělých zemí výrazně nepřevyšovaly vývozy na tyto trhy kromě roku 1990, kdy byl podíl 

zmíněných zemí na dovozu o 4,6% než na vývozu. 

                                                 
 

12 V roce 1990 se jedná o podíl SSSR na dovozech do Československa 
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Tabulka č. 23: Teritoriální struktura dovozu Slovenska v období transformace (v procentech 
celkového dovozu) 
 1990 1993 1996 2000 2003
Rozvinuté ekonomiky 51,2 33,3 44,7 54,9 57,4
EU(15) 44,8 27,9 36,9 48,9 51,4
Německo 20,9 11,4 14,6 25,1 25,5
Státy SVE x 39,9 29,2 20,8 22,7
Maďarsko x 1,3 2,0 2,1 3,4
Polsko x 1,9 2,5 3,1 3,5
Česká republika  x 35,9 24,5 14,7 14,3
Rusko x 19,5 17,7 17,0 10,7
Zdroj: The Vienna Institute for Comparative Economic Studies, WIIW Handbook of 
Statistics: Countries in Transition 1997, Bratislava 1997, s. 284, 285, 343, The Vienna 
Institute for International Economic Studies, WIIW Handbook of Statistics: Countries in 
Transition 2004, Bratislava 2004, s. 318, 319, 393 vlastní výpočty 

3.4.3. Polsko 

V polské teritoriální struktuře dovozu můžeme vidět zajímavý trend, kdy již od roku 

1993 dochází k poklesu dovozu z vyspělých zemí, který byl částečně nahrazován dovozem ze 

zemí SVE a částečně dovozem z rozvojových zemí. Tento vývoj pozitivně ovlivnil vznik 

CEFTA. Do roku 1996 také Polsko mělo podíl vyspělých zemí na vývozech větší než podíl 

těchto trhů na exportu. Nejvíce dovozů pocházelo od roku 1991 z Německa, na druhém místě 

bylo po většinu sledovaného období Rusko, avšak v roce 2003 bylo předstiženo Itálií. 

Nicméně obchodní bilance s Ruskem je stejně jako v případě Slovenska značně negativní.  

Tabulka č. 24: Teritoriální struktura dovozu Polska v období transformace (v procentech 
celkového dovozu) 
 1990 1993 1996 2000 2003
Rozvinuté ekonomiky 66,3 76,2 74,6 70,9 69,3
EU(15) 51,1 64,7 63,9 61,2 61,1
Německo 17,6 28,0 24,7 23,9 24,4
Státy SVE 4,6 3,8 5,7 7,1 7,8
Maďarsko 0,9 0,9 1,1 1,6 1,8
Česká republika13 3,6 1,9 3,1 3,2 3,4
Slovensko  x 0,9 1,2 1,5 1,5
Rusko14 19,8 6,8 6,8 9,4 7,7
Zdroj: The Vienna Institute For Comparative Studies, COMECON DATA 1990, Macmillan 
Academic and Professional, London 1991, s. 194, The Vienna Institute for Comparative 
Economic Studies, WIIW Handbook of Statistics: Countries in Transition 1997, Bratislava 

                                                 
 

13 Údaje za rok 1990 jsou za celé Československo 
14 Údaje za rok 1990 jsou za SSSR 
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1997, s. 278, 279, 316, 340, 389 The Vienna Institute for International Economic Studies, 
WIIW Handbook of Statistics: Countries in Transition 2004, Bratislava 2004, s. 310, 311, 
389, vlastní výpočty 

3.4.4. Maďarsko 

Teritoriální struktura maďarských dovozů se stabilizovala již pár let po začátku 

transformace. Výrazný nárůst tak byl ve sledovaném období zaznamenán pouze u podílu 

rozvinutých ekonomik na celkových dovozech mezi roky 1990 až 1993, kdy tento podíl 

narostl o 13,1 %. Dovoz z vyspělých ekonomik fluktuoval v letech 1993 až 2003 mezi 65 a 

70% poté co se během tří let (mezi 1990 a 1993) zvýšil o 13,1 %. Nejvíce dovozů směřovalo 

do Maďarska od roku 1991 z Německa, jehož podíl na celkovém dovozu navíc do roku 2000 

narůstal až na 25,5 %. Stejně jako v předchozích dvou případech je v dovozech významné 

Rusko, zatímco však jeho podíl byl ještě v roce 1993 19,5 %, v roce 2003 to bylo pouhých 

6,2%. Stejně jako v případě Polska můžeme vidět relativně malý podíl importů ze zemí V4, 

které se na importu v roce 2003 dohromady podílely pouze 7,2 %, což opět dokládá fakt, že 

země V4 opomíjely své geograficky blízké trhy a dosti jednostranně se orientovaly na 

rozvinuté země, především pak na EU. Důležité je také zmínit skupinu rozvojových zemí, 

které obecně ve všech zemích V4 měli důležitější postavení v dovozech než ve vývozech. 

Důvodem byla nutnost importu ropy a jiných surovin. 

Tabulka č. 25: Teritoriální struktura dovozu Maďarska v období transformace (v procentech 
celkového dovozu) 
 1990 1993 1996 2000 2003
Rozvinuté ekonomiky 51,8 64,9 68,9 69,9 65,4
EU(15) 43,1 54,4 59,8 58,4 55,0
Německo 17,4 21,6 23,6 25,5 24,5
Státy SVE 8,7 6,5 8,2 7,5 9,1
Česká republika15 4,7 2,1 3,0 2,0 2,4
Polsko 2,4 1,2 1,8 2,0 2,8
Slovensko  x 1,9 2,4 1,8 2,0
Rusko16 19,1 19,5 12,5 8,1 6,2
Zdroj: The Vienna Institute For Comparative Studies, COMECON DATA 1990, Macmillan 
Academic and Professional, London 1991, s. 190, The Vienna Institute for Comparative 
Economic Studies, WIIW Handbook of Statistics: Countries in Transition 1997, Bratislava 
1997, s. 276, 339, 387, The Vienna Institute for International Economic Studies, WIIW 
Handbook of Statistics: Countries in Transition 2004, Bratislava 2004, s. 306, 307, 387, 
vlastní výpočty 

                                                 
 

15 Údaje za rok 1990 jsou za celé Československo 
16 Údaje za rok 1990 jsou za SSSR 
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3.5. Obchodní bilance zemí Visegrádské čtyřky 

3.5.1. Česká republika 

Obchodní bilance České republiky vykazovala již od počátku transformace negativní 

salda. Problémem bylo stálé narůstání tohoto salda, které se za deset let (mezi roky 1990 a 

2000) v nominálním vyjádření zvýšilo téměř šestkrát. V roce 2001 se tento nepříznivý trend 

otočil a deficit se začal snižovat. V prvních letech transformace se na deficitu podílely hlavně 

vyspělé ekonomiky. Jeho nárůst výrazně ovlivnil návrat k ekonomickému růstu v roce 1993, 

který způsobil růst poptávky po importech (Jandová 2006: s. 14). V roce 2002 a 2003 však 

Česká republika dosáhla pozitivního salda s vyspělými ekonomikami, což jasně dokládá 

nárůst konkurenceschopnosti českých výrobků. V posledních dvou letech se nejvíce na 

deficitu podílely rozvojové země, se kterými měla Česká republika dlouhodobě deficitní 

vzájemný obchod. Naopak obchod se zeměmi SVE byl po celou dobu transformace 

přebytkový. Snižování podílu deficitu na HDP od roku 2000 (z 6 % na 0,8 % v roce 2004) 

bylo pozitivním důsledkem perspektivy členství v EU. 

Graf č. 4: Vývoj obchodní bilance České republiky do roku 2003 

 
The Vienna Institute for International Economic Studies, WIIW Handbook of Statistics: 
Countries in Transition 2004, Bratislava 2004, s. 305 

3.5.2. Slovensko 

Slovenská obchodní bilance byla také po celé sledované období deficitní. Stejně jako 

Česká republika však mělo po celou dobu transformace pozitivní saldo obchodní bilance se 

zeměmi SVE. Ve vývoji OB Slovenska byl alarmující rok 2001, kdy deficit dosáhl téměř 8% 

celkového objemu obchodu. Tento pokles souvisel s výrazným zpomalením hospodářského 

růstu v roce 1999 a 2000 Od roku 2001 je vidět pozitivní trend, kdy se snižuje nejen 
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nominální hodnota deficitu, ale také podíl na celkovém objemu obchodu, s tím, že v roce 

2003 byl tento podíl pouze 1,4 %.  

Graf č. 5: Vývoj obchodní bilance Slovenska do roku 2003 

 
The Vienna Institute for International Economic Studies, WIIW Handbook of Statistics: 
Countries in Transition 2004, Bratislava 2004, s. 319 

3.5.3. Polsko 

Polsko na počátku transformace zaznamenalo velký propad celkového obchodu. 

Import se však propadl výrazně více a způsobil tak značný přebytek obchodní bilance v roce 

1990. V následujících deseti letech se pak deficit prohluboval až na více než 18 miliard eur 

v roce 2000, což představovalo závratných 21% celkového objemu obchodu. Polsko od roku 

1995 vykazovalo záporný vzájemný obchod se všemi skupinami zemí. Podíl deficitu na 

celkovém obchodu sice od roku 2001 klesal, přesto však v roce 2003 představoval značných 

12%. 

Graf č. 6: Vývoj obchodní bilance Polska do roku 2003 

 
The Vienna Institute for International Economic Studies, WIIW Handbook of Statistics: 
Countries in Transition 2004, Bratislava 2004, s. 311 
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3.5.4. Maďarsko 

Na vývoji obchodní bilance Maďarska můžeme sledovat podobné tendence jako 

v případě Polska, ale s tím rozdílem, že deficity (jak v nominálním, tak v relativním 

vyjádření) byly výrazně nižší. Rozdílný je také vývoj v posledním roce sledovaného období, 

kdy se v případě Maďarska deficit opět snižuje. Maďarsko mělo již od konce 90. let kladné 

saldo OB s vyspělými ekonomikami. Naopak, stejně jako ostatní státy V4, mělo výrazně 

záporné saldo s rozvojovými zeměmi. 

Graf č. 7: Vývoj obchodní bilance Maďarska do roku 2003 

 
The Vienna Institute for International Economic Studies, WIIW Handbook of Statistics: 
Countries in Transition 2004, Bratislava 2004, s. 307 

3.6. Komoditní struktura exportu zemí Visegrádské čtyřky 

Komoditní struktura ZO se v zemích V4 v období socialismu do značné míry odvíjela 

od postavení v RVHP, kdy o specializaci nerozhodovala tržní poptávka a komparativní 

výhody, ale stanovení role na společném trhu ze strany SSSR. Po rozpadu RVHP a zapojení 

do světové ekonomiky se začala projevovat specializace podle zákona komparativních výhod 

a podmínky tržní konkurence tak mohly přežít pouze podniky, které dokázaly efektivně využít 

výrobní faktory. Pokles exportu v jednotlivých skupinách SITC je tak zapříčiněn právě 

neschopností vyrovnat se zvýšené konkurenci. Relativně konsolidovanou komoditní strukturu 

ZO v posledních letech sledovaného období je tak možné považovat za přirozenější oproti 

struktuře socialistické.  

3.6.1. Česká republika 

Ve srovnání s tabulkou č. 9 můžeme v následující tabulce č. 26 sledovat výrazný 

meziroční propad podílu skupiny SITC 7 na celkových vývozech. Tento podíl se snížil o  
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6,7 % a byl způsoben poklesem exportu v této kategorii. Podíl této skupiny, kvůli své 

technické zaostalosti dále klesal a v roce 1993 představoval pouze 27,6 % celkového vývozu. 

S růstem technické vyspělosti došlo také k nárůstu exportů v této skupině. V roce 2003 

zabírala skupina SITC 7 polovinu všech českých vývozů. To dokazuje, že automobilový a 

strojírenský průmysl dokázal pozitivně reagovat na nárůst konkurence a dokázal zvýšit svoji 

efektivitu i exportní výkonnost. (Jandová 2006, s. 18) Takto úzká specializace českého 

průmyslu však ekonomiku dělá poměrně zranitelnou a může být do budoucna potenciálním 

nebezpečím. Druhou nejvýznamnější skupinou byla, stejně jako v období před transformací, 

skupina SITC 6, jejíž podíl se oproti předchozímu sice zvýšil, ale od roku 1993 pak podíl této 

skupiny klesal, kdy celkově za 10 let (mezi roky 1993 a 2003) poklesl o 23,1 %. Klesal však 

pouze v relativním vyjádření, nikoliv v absolutním. Od roku 1993 také klesá podíl skupiny 

SITC 5. Celkově můžeme vidět, že komoditní struktura byla v roce 2003 značně podobná 

struktuře před započetím transformace (např. rok 1988). K největším změnám došlo pouze 

v období na počátku 90. let, kdy změnu struktury poznamenal především pokles podílu 

skupiny SITC 7 a tedy relativní nárůst všech ostatních skupin. Nepříznivý byl také vývoj 

podílu skupiny SITC 8 od roku 1996, jelikož tato skupina zahrnuje i produkty s vysokou 

přidanou hodnotou. Celkově byl podíl skupin SITC 6, 7 a 8 v roce 2003 85 %, což je pozitivní 

z hlediska ekonomického růstu, jelikož se jedná z velké části o produkty z vyšší přidanou 

hodnotou. Většina těchto produktů navíc směřovala do konkurenčního prostředí vyspělých 

ekonomik, což dosvědčuje úspěšnost českých výrobců v přechodu na intenzivní růst. 

Tabulka č. 26: Komoditní struktura vývozu České republiky (v procentech celkového 
vývozu) 

 SITC 0 SITC 1 SITC 2 SITC 3 SITC 4 SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC 8 SITC 9 

1990 5,4 0,5 3,3 4,9 0,4 7,9 24,4 37,7 12,9 2,6 

1993 6,5 1,2 6,1 6,2 0,2 9,5 29,9 27,6 12,7 0,0 

1996 4,0 1,0 4,9 4,5 0,2 9,0 28,8 32,7 14,7 0,1 

2000 2,9 0,7 3,5 3,1 0,1 7,1 25,4 44,5 12,5 0,1 

2003 2,7 0,6 2,8 2,9 0,1 5,9 23,1 50,1 11,8 0,1 

Zdroj: The Vienna Institute for Comparative Economic Studies, WIIW Handbook of 
Statistics: Countries in Transition 1997, Bratislava 1997, s. 356, The Vienna Institute for 
International Economic Studies, WIIW Handbook of Statistics: Countries in Transition 2004, 
Bratislava 2004, s. 410 

3.6.2. Slovensko 

Komoditní struktura slovenského vývozu byla velmi podobná té české. Hlavní rozdíl 

byl v první polovině 90. let u skupin SITC 6 a SITC 7. Pro Slovensko byla v tomto období 

z hlediska exportu nejdůležitější skupina SITC 5, která ještě v roce 1996 představovala  
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38,3 % celkového vývozu. V roce 2000 je však již nejdůležitější skupinou SITC 7 s 39,5 %. 

V dalších letech pak dochází k dalšímu nárůstu podílu této skupiny až na 47,4 % v roce 2003. 

V tabulce také můžeme vidět pokles významu skupiny SITC 5 pro slovenský export, kdy se 

podíl na celkovém vývozu snížil ve sledovaném období o 7 % na pouhých 5,3 % v roce 2003. 

Celkově můžeme říci, že v roce 2003 měla Česká republika a Slovensko velmi podobnou 

komoditní strukturu exportu. 

Tabulka č. 27: Komoditní struktura vývozu Slovenska (v procentech celkového vývozu) 
 SITC 0 SITC 1 SITC 2 SITC 3 SITC 4 SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC 8 SITC 9 

1991 6,9 0,7 4,5 1,2 0,1 12,2 36,2 22,5 15,7 0,0 

1993 5,5 0,9 4,9 4,9 0,1 12,0 38,8 19,4 13,4 0,1 

1996 3,8 0,7 4,5 4,9 0,1 12,4 38,3 23,2 12,1 0,1 

2000 2,5 0,4 3,2 7,0 0,1 7,9 26,7 39,5 12,4 0,0 

2003 2,5 0,4 2,5 5,2 0,1 5,2 23,7 47,4 13,0 0,0 

Zdroj: The Vienna Institute for Comparative Economic Studies, WIIW Handbook of 
Statistics: Countries in Transition 1997, Bratislava 1997, s. 361, The Vienna Institute for 
International Economic Studies, WIIW Handbook of Statistics: Countries in Transition 2004, 
Bratislava 2004, s. 417 

3.6.3. Polsko 

Polským vývozům od konce 90. let stejně jako v předchozích případech dominuje 

skupina SITC 7, avšak její podíl je výrazně nižší než v předchozích případech. Podíl skupiny 

SITC 7 se mezi roky 1993 a 2003 zvýšil o 16,9 % na 37,8 %. Významnější je naopak podíl 

skupiny SITC 8 (různé průmyslové výrobky), kde můžeme vidět obrovský nárůst mezi lety 

1990 a 1993. V roce 1996 tato skupina zaujímala dokonce 22 % všech polských vývozů. 

Dalším významným vývojem je pokles podílu skupin SITC 0 (potraviny a živá zvířata) a 

SITC 3 (především nerostná paliva), který se ve sledovaném období snížil o 3,3 % respektive 

6,4 %. Celkově se komoditní struktura oproti předchozímu období výrazně liší a dokládá 

nárůst průmyslové výroby na úkor zemědělství a těžby. 

Tabulka č. 28: Komoditní struktura vývozu Polska (v procentech celkového vývozu) 
 SITC 0 SITC 1 SITC 2 SITC 3 SITC 4 SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC 8 SITC 9 

1990 10,9 0,5 6,8 10,7 0,2 9,1 22,9 26,2 7,5 5,1 

1993 10,2 1,0 5,5 9,7 0,1 6,8 26,4 20,9 19,4 0,0 

1996 10,1 0,5 3,4 6,9 0,2 7,7 25,8 23,4 22,0 0,0 

2000 7,5 0,4 2,5 5,6 0,0 6,3 23,9 36,2 17,6 0,0 

2003 7,6 0,3 2,6 4,3 0,0 6,5 23,7 37,8 17,1 0,0 

Zdroj: The Vienna Institute for Comparative Economic Studies, WIIW Handbook of 
Statistics: Countries in Transition 1997, Bratislava 1997, s. 358, The Vienna Institute for 
International Economic Studies, WIIW Handbook of Statistics: Countries in Transition 2004, 
Bratislava 2004, s. 413 
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3.6.4. Maďarsko 

Na vývoji komoditní struktury Maďarského vývozu můžeme vidět, že alespoň 

v prvních letech transformace nedocházelo k výrazným strukturálním změnám v ekonomice, 

což bylo důsledkem uplatněné gradualistické metody. Struktura je tak v první polovině 90. let 

velmi podobná té z 80. let. Významnějším rozdílem je pouze nárůst podílu skupiny SITC 8 

v roce 1993 (přibližně o 7 % oproti hodnotám z 80. let) a pokles podílu skupiny SITC 7 (ve 

stejném období asi o 7%). Stejně jako v ostatních zemích V4 v prvních letech transformace 

zahrnují vývozy do vyspělých zemí především výrobky nenáročné na technologie a 

kvalifikovanou práci. Ve druhé polovině 90. let však v maďarské ekonomice dochází 

k podstatným strukturálním změnám a nárůstu průmyslové výroby. K tomuto vývoji výrazně 

přispělo schválení Bokrosových balíčků. Následně dochází k racionalizaci výroby a 

neefektivní odvětví začínají ztrácet, což se projevilo výrazným propadem v podílu skupin 

SITC 0, SITC 5, SITC 6 a SITC 8. Souhrnně se jejich podíl snížil mezi lety 1996 a 2003 o 

21,8%. Skupina SITC 7 se stává v roce 2000 naprosto dominantní v maďarských vývozech 

s podílem 60 %, což je nejvyšší podíl jedné skupiny ze všech zemí V4, navíc tento podíl ještě 

do roku 2003 lehce narůstá. Tato úzká specializace byla výrazně podpořena přílivem přímých 

zahraničních investic. Komoditní struktura maďarského dovozu tak ve sledovaném období 

prodělala za všech zemí V4 největší změny. Prodělala totiž dva šoky, první po rozpadu RVHP 

a druhý po opožděném zavedení šokové terapie. 

Tabulka č. 29: Komoditní struktura vývozu Maďarska (v procentech celkového vývozu) 
 SITC 0 SITC 1 SITC 2 SITC 3 SITC 4 SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC 8 SITC 9 

1990 19,8 1,3 4,7 3,1 1,2 12,4 18,5 25,6 10,7 2,6 

1993 16,8 2,3 5,7 4,1 1,0 12,1 16,1 24,1 17,8 0,1 

1996 15,9 2,5 4,5 4,1 0,8 11,1 17,7 25,5 17,9 0,1 

2000 7,1 0,4 2,1 1,8 0,3 6,6 10,7 60,0 11,5 0,0 

2003 6,2 0,3 1,8 1,6 0,2 6,9 10,3 61,1 10,6 0,8 

Zdroj: The Vienna Institute for Comparative Economic Studies, WIIW Handbook of 
Statistics: Countries in Transition 1997, Bratislava 1997, s. 357, The Vienna Institute for 
International Economic Studies, WIIW Handbook of Statistics: Countries in Transition 2004, 
Bratislava 2004, s. 411 

3.7. Komoditní struktura importu zemí Visegrádské čtyřky 

3.7.1. Česká republika 

Rysem typickým pro všechny státy V4 je pokles celkových importů na začátku 90. let, 

který souvisel s ekonomickým propadem. Pokles výkonu ekonomiky totiž způsobil pokles 
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poptávky po importech. V Československu byl navíc import tlumen díky zavedení dovozní 

přirážky v roce 1991, která měla zabránit prudkému nárůstu importů a vyčerpání devizových 

rezerv (Jandová 2006, s. 24). 1990 zaujímaly největší část dovozů skupiny SITC 3 a SITC 7. 

Stejně jako v případě exportů došlo během transformačního období k výraznému nárůstu 

podílu skupiny SITC 7, který se mezi lety 1990 a 2003 zvýšil o 12% až na 42,8 %, což je 

pozitivní vývoj, protože se jedná především o import vyspělých technologií využitelných ve 

zpracovatelském průmyslu a stimulujících tak ekonomický růst. Ve stejném období došlo také 

ke zvýšení podílu skupiny SITC 6 o 9% na 20,1 %. Zvyšování podílu této skupiny lze 

hodnotit jako pozitivní, jelikož se jedná především o meziprodukty, které pak česká 

ekonomika transformuje do výrobku z vyšší přidanou hodnotou (Jandová 2006, s. 20 – 21). 

Značný byl také pokles skupiny SITC 3, jejíž podíl se ve sledovaném období snížil o 10,4 % 

na pouhých 7,5 %. Podíl skupiny SITC 2 na celkových dovozech klesá neustále již od roku 

1970, mezi lety 1990 a 2003 se snížil o další 4 % na 2,8 %. Podobné je to dlouhodobě 

s vývojem skupiny SITC 0. Podíl těchto skupin však v absolutních číslech přesto roste. Mezi 

roky 2000 a 2003 byla komoditní struktura stabilizovaná a nedocházelo již k výraznějším 

změnám. 

Tabulka č. 30: Komoditní struktura dovozu České republiky (v procentech celkového 
dovozu) 

 SITC 0 SITC 1 SITC 2 SITC 3 SITC 4 SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC 8 SITC 9 

1990 5,9 0,9 6,8 17,9 0,7 9,0 11,1 30,8 11,8 5,1 

1993 6,3 1,1 5,0 11,1 0,4 12,1 15,9 36,1 11,7 0,4 

1996 5,7 0,9 3,7 8,7 0,3 11,8 19,3 38,2 11,5 0,0 

2000 4,0 0,6 3,2 9,7 0,2 11,2 20,8 40,0 10,3 0,0 

2003 4,0 0,5 2,8 7,5 0,3 11,4 20,1 42,8 10,6 0,0 

Zdroj: The Vienna Institute for Comparative Economic Studies, WIIW Handbook of 
Statistics: Countries in Transition 1997, Bratislava 1997, s. 363, The Vienna Institute for 
International Economic Studies, WIIW Handbook of Statistics: Countries in Transition 2004, 
Bratislava 2004, s. 422 

3.7.2. Slovensko 

Ve slovenských dovozech zaujímala na počátku transformace v roce 1991 největší 

podíl skupina SITC 3 (paliva), což byl ojedinělý jev mezi zeměmi V4. Tento podíl se však do 

roku 2003 snížil o plných 24,1 % až na 12 %. Výrazně také poklesl význam skupiny SITC 2, 

který se mezi roky 1991 a 2003 snížil o 8,5 %. Tyto poklesy byly způsobeny stejně jako 

v ostatních zemích nárůstem výrobní efektivity a snížením spotřeby surovin a paliv. V roce 

1991, kdy byl objem importu velmi malý, měli pochopitelně skupiny SITC 2 a 3 velké 

zastoupení, jelikož jejich import byl klíčový pro domácí průmyslovou výrobu. Relativní podíl 
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těchto skupin se tak zmenšil díky nárůstu celkového objemu importu, zatímco ve zmíněných 

skupinách k růstu nedocházelo. Ve sledovaném období také dochází k nárůstu podílu skupin 

SITC 6, SITC 7 a SITC 8. Podíl SITC 6 se zvýšil o 10,9 % na 19 % v roce 2003. Podíl SITC 

7 na celkových dovozech se zvýšil dokonce o 15,8 % na 41,1 %. Komoditní struktura 

slovenského vývozu z roku 2003 je velmi podobná struktuře českého vývozu, což dokazuje 

podobnou ekonomickou vybavenost i sbližování technické úrovně výroby. 

Tabulka č. 31: Komoditní struktura dovozu Slovenska (v procentech celkového dovozu) 
 SITC 0 SITC 1 SITC 2 SITC 3 SITC 4 SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC 8 SITC 9 

1991 4,3 0,8 11,8 36,1 0,1 8,8 8,1 24,3 5,8 0,0 

1993 7,3 1,5 5,2 20,9 0,2 11,4 15,1 29,3 9,0 0,2 

1996 6,0 1,1 4,9 16,9 0,2 11,5 15,4 35,1 8,9 0,1 

2000 4,5 0,8 3,9 17,5 0,2 11,0 17,7 35,7 8,8 0,0 

2003 3,7 0,7 3,3 12,0 0,2 9,8 19,0 41,1 10,2 0,0 

Zdroj: The Vienna Institute for Comparative Economic Studies, WIIW Handbook of 
Statistics: Countries in Transition 1997, Bratislava 1997, s. 368, The Vienna Institute for 
International Economic Studies, WIIW Handbook of Statistics: Countries in Transition 2004, 
Bratislava 2004, s. 429 

3.7.3. Polsko 

K největším změnám dochází stejně jako u ostatních zemí V4 v polské komoditní 

struktuře dovozu v prvních letech transformace. Výrazný je propad podílu skupin SITC 3 a 

SITC 7, kdy mezi roky 1990 a 1993 dochází k snížení o 9,4 % na 12,5 % respektive o 8,1 % 

na 29,4 %. Naopak v těchto prvních třech letech roste význam skupin SITC 0 (o 4,1 % na 9,7 

%), SITC 5 (o 4,7 % na 13,3 %), SITC 6 (o 7 % na 18,5 %) a SITC 8 (o 3,9 % na 10,2 % 

v roce 1993). Obecně tedy krátce po transformaci došlo k poklesu podílu technologicky 

náročných výrobků (strojírenství, finální výrobky a spotřební zboží) ve prospěch materiálů a 

meziproduktů. Tyto změny byly způsobeny ztrátou odbytišť po rozpadu RVHP a 

nekonkurenceschopností náročných výrobků na západních trzích. S růstem 

konkurenceschopnosti se však tento trend postupně otočil. Ačkoliv v Polsku byl tento vývoj 

nejmarkantnější, v České republice a na Slovensku byl vývoj i důvody totožné. Po těchto 

počátečních rychlých změnách tak došlo opět k nárůstu podílu skupiny SITC 7 na celkovém 

dovozu a tento podíl se vrátil na původní hodnotu z roku 1990, v roce 2003 tak dosáhl 38 % 

z celkového dovozu. K největšímu poklesu došlo ve sledovaném období u skupiny SITC 3, 

která poklesla o 12,8 % na 9,1 % v roce 2003. Lehký nárůst podílu pokračoval u skupin SITC 

5 a SITC 6. Naopak podíl SITC 0 se po počátečním zvýšení opět propadl až na 4,6 % v roce 

2003. Opět zde můžeme od roku 2000 určitou konsolidovanost komoditní struktury, kdy již 

dochází k minimálním změnám. 
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Tabulka č. 32: Komoditní struktura dovozu Polska (v procentech celkového dovozu) 
 SITC 0 SITC 1 SITC 2 SITC 3 SITC 4 SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC 8 SITC 9 

1990 5,6 1,6 6,5 21,9 0,5 8,6 11,5 37,5 6,3 0,0 

1993 9,7 0,8 4,6 12,5 0,6 13,3 18,5 29,4 10,2 0,3 

1996 8,5 0,7 4,7 9,2 0,6 13,8 20,1 33,0 9,3 0,3 

2000 5,2 0,4 3,4 10,8 0,3 14,1 20,0 37,0 8,6 0,2 

2003 4,6 0,3 3,0 9,1 0,4 14,7 21,0 38,0 8,7 0,1 

Zdroj: The Vienna Institute for Comparative Economic Studies, WIIW Handbook of 
Statistics: Countries in Transition 1997, Bratislava 1997, s. 365, The Vienna Institute for 
International Economic Studies, WIIW Handbook of Statistics: Countries in Transition 2004, 
Bratislava 2004, s. 425 

3.7.4. Maďarsko 

V dovozech Maďarska dochází v prvních letech k menším změnám než u ostatních 

států V4, u žádné skupiny tak nedochází k žádným výrazným změnám v komoditní struktuře. 

Tento vývoj logickým vyústěním zvolené gradualistické strategie, kdy nedocházelo k výrazné 

restrukturalizaci domácí výroby. Výrobní kapacita ekonomiky se tak oproti ostatním zemím 

V4 zvyšovala velmi pomalu. Největší proměna struktury pak přichází mezi lety 1996 a 2000. 

Důvodem je nastartování ekonomiky po přijetí Bokrosových balíčků. V tomto období roste 

podíl skupiny SITC 7 o 21 % na 51,5 %. U většiny ostatních skupin můžeme vidět ve stejném 

období pokles podílu na celkovém dovozu. Skupina SITC 3 se propadá o 5,1 % na 8,4 %. 

Podíl skupiny SITC 5 se snižuje také o 5,1 % na 8,8 % a podíl skupiny SITC 6 o 5,7 % na 

16,5 %. Za celé období je ještě významné snížení podílu dovozu skupiny SITC 0, jejíž podíl 

se s 6,3 % v roce 1990 snížil na 2,8 % v roce  

Tabulka č. 33: Komoditní struktura dovozu Maďarska (v procentech celkového dovozu) 
 SITC 0 SITC 1 SITC 2 SITC 3 SITC 4 SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC 8 SITC 9 

1990 6,3 0,8 5,3 14,2 0,1 14,9 15,5 34,6 7,8 0,4 

1993 5,0 0,6 3,1 13,3 0,2 11,9 18,2 36,6 11,1 0,0 

1996 4,3 0,6 3,7 13,5 0,3 13,9 22,2 30,5 10,8 0,0 

2000 2,5 0,2 2,0 8,4 0,2 8,8 16,5 51,5 9,8 0,0 

2003 2,8 0,3 1,8 7,7 0,2 9,7 16,1 51,6 9,4 0,5 

Zdroj: The Vienna Institute for Comparative Economic Studies, WIIW Handbook of 
Statistics: Countries in Transition 1997, Bratislava 1997, s. 364, The Vienna Institute for 
International Economic Studies, WIIW Handbook of Statistics: Countries in Transition 2004, 
Bratislava 2004, s. 423 
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Závěr 

Zatímco zavedení systému centrálního plánování trvalo jen pět let, jeho odstranění 

probíhá dodnes. Především proces privatizace se ukázal mnohem složitější a dlouhodobější 

záležitostí než se zpočátku myslelo. Co se týče sporu o volbu transformační strategie, vývoj 

v Maďarsku jasně ukázal, že hospodářskému poklesu se nebylo možné vyhnout. Ačkoliv řada 

ekonomů přičítá vinu za pokles šokové terapii, utrpěly značný transformační pokles všechny 

státy bez ohledu na volbu strategie. Tento vývoj dokazuje, že hlavní příčinou poklesu byla 

ztráta tradičního odbytiště, tedy trhů RVHP. Důsledkem zvolené gradualistické metody bylo 

v kontextu zahraničního obchodu pouze zpoždění v dokončení reorientace na vyspělé tržní 

ekonomiky a udržování neracionální struktury domácí výroby. 

Většina zahraničního obchodu zemí V4 probíhala v období socialismu v rámci trhu 

RVHP, kdy nejdůležitějším partnerem byl Sovětský svaz. RVHP také výrazně ovlivňovalo 

komoditní strukturu uvedených zemí, která odrážela zaměření na těžký průmysl. Výrobky 

však byly poznamenány ekonomickou deformací výroby (typickou pro centrálně plánované 

ekonomiky), a proto nebyly konkurenceschopné na zahraničních trzích. Maďarsko i Polsko 

díky provedení tržních reforem dokázaly zvýšit výrobní efektivitu a stimulovat tak obchod s 

vyspělými ekonomikami, čímž zahájily teritoriální reorientaci svého obchodu na vyspělé 

ekonomiky již před rokem 1989.  

Pád komunistických režimů odstartoval ekonomickou transformaci, která zahrnovala 

také liberalizaci zahraničního obchodu. Liberalizace spolu s rozpadem SSSR a RVHP 

způsobily výraznou změnu v teritoriální struktuře zahraničního obchodu zemí V4, která se 

projevila výrazným nárůstem podílu vyspělých ekonomik na celkovém obchodu. Tento nárůst 

byl nejmarkantnější v Československu, které však mělo na počátku transformace zdaleka 

největší podíl socialistických ekonomik na zahraničním obchodě. Rozpad RVHP však také 

způsobil propad celkového exportu a především pak exportu průmyslových výrobků, které 

dříve směřovaly na socialistické trhy. Jednalo se však pouze o krátkodobý propad a zahraniční 

obchod začal brzy znovu růst. V komoditní struktuře se to projevilo postupným nárůstem 

podílu skupiny SITC 7 na celkových vývozech i dovozech.  
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Úspěšnost vývozu do vyspělých zemí zajistila (alespoň v prvních letech transformace) 

především cenová konkurenceschopnost umožněná nízkými výrobními náklady (nízké mzdy a 

ceny energií) a podhodnocenými kurzy. Postupem času se také zvedala necenová 

konkurenceschopnost, kdy růst kvality výrobků byl zapříčiněn jednak restrukturalizací 

domácí výroby (výrazně podpořeném zahraničními investory), ale také importem vyspělých 

technologií. Rostla také produktivita práce, která byla ve srovnání s vyspělými státy na velmi 

nízké úrovni. To se také projevilo v nárůstu exportu technologicky náročných výrobků do 

vyspělých ekonomik a zároveň v nárůstu importu meziproduktů.  

S institucionálního hlediska mělo na strukturu zahraničního obchodu zemí 

Visegrádské čtyřky velký dopad podepsání asociačních dohod s EU, dohod o volném obchodu 

se státy ESVO, dále vznik CEFTA a vznik celní unie mezi Českou a Slovenskou republikou. 

Zatímco první dvě měly značný vliv na teritoriální reorientaci směrem k vyspělým 

ekonomikám západní Evropy, poslední dvě měly za cíl podpořit vzájemný obchod v rámci 

Visegrádské čtyřky. Všechny tyto dohody však měly pozitivní efekt na zvýšení celkového 

objemu obchodu. 

Snaha států V4 za každou cenu orientovat svůj export na západ vedla k opomenutí 

některých trhů. Jedná se především o trhy střední a východní Evropy, které v té době sice 

svou velikostí nemohly konkurovat trhům Evropské unie, ani jiných vyspělých tržních 

ekonomik, ale za to měly značný růstový potenciál a i konkurence na těchto trzích byla 

výrazně nižší. Z dnešního pohledu, kdy jsou tyto trhy důležitými obchodními partnery 

vyspělých ekonomik, to rozhodně hodnotím jako strategickou chybu.  

Nebezpečím je pro státy V4 úzké zaměření na jednu komoditní skupinu (SITC 7), 

které souvisí s úzkou specializací průmyslu. Toto nebezpečí je menší pro Polsko, jehož podíl 

exportu na HDP není tak velký. Ostatní státy V4, jakožto malé otevřené ekonomiky, se však 

vysokým podílem jedné skupiny na HDP činí velmi zranitelnými vůči hospodářské recesi. 

Koncentrace se však projevuje také v teritoriální struktuře, kdy jsou země V4 výrazně závislé 

na jediném (německém) trhu. Jsou tak úzce navázány na ekonomický vývoj v dané zemi, 

který se může v případě negativního vývoje rychle přelít do domácí ekonomiky. 

V posledních letech před vstupem do EU byla již teritoriální i komoditní struktura 

zahraničního obchodu konsolidovaná a nedocházelo k výraznějším změnám. Vstup do EU je 

mezníkem, který měl značný vliv na zahraniční obchod nových členských zemí. Jednalo se 
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především o jakési završení teritoriální reorientace a naplnění hlavního cíle 

zahraničněobchodní politiky období transformace. 
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Resumé 

Struktura zahraničního obchodu zemí Visegrádské čtyřky prodělala v období 

ekonomické integrace četné změny. Nejvýraznější byla velmi rychlá teritoriální reorientace ze 

socialistických ekonomik na vyspělé tržní ekonomiky, především na státy Evropské unie. 

Hlavním důvodem tohoto vývoje byl rozpad RVHP a změna politické orientace na státy 

Evropské unie podpořená podpisem asociačních dohod. V komoditní struktuře se ekonomická 

transformace projevila počátečním poklesem exportu technologicky náročných výrobků, kdy 

tyto výrobky nebyly zpočátku konkurenceschopné na vyspělých trzích. Nicméně nárůst 

cenové i necenové konkurenceschopnost zajistil opětovný nárůst podílu technologicky 

náročných výrobků na celkovém exportu.  

Summary 

The structure of foreign trade in Visegrad four countries underwent some substantial 

changes at the time of economic transition. The most important change was a very fast 

territory reorientation from socialist countries to developer market economies, especially the 

countries of the European Union. The reason of such a development was the disintegration of 

the COMECON and change in political orientation towards the countries of the European 

Union supported by the conclusion of association treaties. The economic transtion was 

reflected in the commodity stucture by early decrease of export of technologically enhanced 

products. These products were not able to compete at developed markets. However, an 

increase in price and non-price competition caused a growth in export of these products. 
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