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Abstrakt

Tato komparativní případová studie se zabývá zapojením České republiky a 

Slovenské republiky do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). 

Záměrem práce je zjistit, jak se do rozdílného procesu vstupu České republiky a 

Slovenské republiky do OECD promítly politické a ekonomické odlišnosti a do jaké 

míry byl zásadní způsob a důsledky rozdělení Československé federativní republiky.

Autor pracuje s tezí, že pozdější vstup Slovenské republiky do OECD byl 

zapříčiněn nepříznivou politickou situací v období Mečiarových vlád, která se odrážela i 

v oblasti ekonomiky. Zároveň se domnívá, že nedošlo k znevýhodnění Slovenské 

republiky v důsledku rozdělení federace (ať už z české strany, či OECD) mající za 

následek opoždění přístupu Slovenska do OECD. 

Stěžejní kapitoly jsou věnovány přístupu jednotlivých zemí do OECD. Zatímco 

český vstup do OECD probíhal relativně hladce, v případě Slovenska je nezbytné 

popsání zásadních faktorů majících za vliv delší přístupový proces. Mezi ty patří 

zejména zahraničně politická orientace a průběh slovenské transformace během 

Mečiarových vlád.



Abstract

This comparative case study deals with the accession of the Czech Republic and 

the Slovak Republic to the Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD). The goal of this study is to ascertain how differences in the process of 

accession of the Czech Republic and the Slovak Republic to the OECD reflected the 

political and economic differences between the countries. Furthermore, this study deals 

with the role which the way and consequences of the dissolution of Czechoslovakia 

played in the accession.

The author build on the thesis that the later entry of the Slovak Republic to the 

OECD was due to unfavourable political situation in the Mečiar´s government, which 

was reflected in the national economy. This thesis also maintains that the Slovak 

Republic was not disadvantaged as a result of the dissolution (neither by the Czech side, 

nor OECD), which would result into delayed accession of Slovakia to the OECD.

The key chapters deal with each country´s accession to the OECD. While the 

Czech accession to the OECD ran relatively smoothly, in the case of Slovakia it is 

necessary to describe the major factors which influenced the long accession process. 

These include in particular the foreign policy orientation and transformation during the 

course of Mečiar´s governments.
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1. Úvod

1.1 Vymezení tématu a stanovení hypotézy

Pro svou bakalářskou práci jsem vybral téma integrace České republiky              

a Slovenské republiky do Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). 

Tato mezinárodní ekonomická organizace sdružuje nejvyspělejší státy světa, sdílející 

společné ekonomické a demokratické principy. Pro postkomunistické země znamená 

přijetí do OECD potvrzení úspěšné transformační politiky nejen ekonomické a fiskální, 

ale i sociální, zemědělské, zdravotnické a dalších, která se uskutečňuje 

v demokratickém právním rámci.

Záměrem práce je zjistit, jak se do rozdílného procesu vstupu České republiky   

a Slovenské republiky do OECD promítly politické a ekonomické odlišnosti a do jaké 

míry byl zásadní způsob a důsledky rozdělení Československé federativní republiky.

Základní výzkumná otázka, vycházející z analýz slovenské politiky v prvních 

letech samostatnosti (uvedených v rozboru literatury), zní : Byl pozdější vstup

Slovenské republiky do OECD zapříčiněn nepříznivou politickou situací v období 

Mečiarových vlád, odrážející se i v oblasti ekonomiky? Domnívám se, že nedošlo 

k znevýhodnění Slovenské republiky v důsledku rozdělení federace (ať už z české 

strany, či OECD) mající za následek opoždění přístupu Slovenska do OECD. 

Časové vymezení práce je určeno politickými změnami v roce 1989 a následným 

vznikem Střediska pro spolupráci s evropskými ekonomikami v transformaci v rámci 

OECD v roce 1990, dalšími významnými milníky jsou rozdělení společného 

československého státu, přistoupení ČR do OECD v roce 1995 a téma je završeno 

přijetím SR do OECD v roce 2000.

1.2 Metodologie práce a rozbor literatury

Účelem této práce je provést komparativní případovou studii, mající za cíl 

zodpovězení výzkumné otázky. Při zpracování tématu dojde k asymetrii rozsahu kapitol 

věnovaných jednotlivým zkoumaným státům. Tato skutečnost je způsobena právě 

rozdílným vstupem obou zemí do OECD. V případě České republiky se jednalo             



3

o relativně krátký a bezproblémový proces, zatímco v případě Slovenska tomu 

předcházely mnohé události, jenž je třeba zmínit a popsat, čímž se zvyšuje nezbytný 

rozsah věnovaný slovenskému přístupu.

K dispozici jsou mnohé primární zdroje. Ty lze rozdělit na dvě základní skupiny. 

Do té první patří programová prohlášení vlád obou zemí, přičemž zkoumány budou 

zejména dokumenty z období od vzniku samostatnosti po jejich vstup do OECD, 

přičemž zájem bude upřen zejména na obsažené ekonomické a zahraničněpolitické 

koncepce. 

Neméně důležitým zdrojem pak jsou koncepce OECD pro evropské země 

v transformaci a hodnotící zprávy  OECD (OECD Economic Survey). Jako stěžejní se 

jeví Společná hodnotící zpráva, která vyšla v roce 1994. Její význam tvoří v ní obsažené 

názory na vývoj v obou státech od roku 1990 a prognózy a doporučení do budoucna. 

Další hodnotící zprávy byly již věnovány jednotlivým státům a z pochopitelných 

důvodů budou zmíněny pouze hodnotící zprávy věnované Slovensku (1996, 1999). 

Kompilace těchto pramenů a jejich analýza je prvním pilířem práce.

Co se týká sekundární literatury, zpracuji zejména sborníky a monografie, 

zabývající se problematikou vývoje v obou státech po jejich rozdělení. Jako vhodné se 

jeví publikace vzniklé v rámci odborných institucí, jako jsou Ústav mezinárodních 

vztahů v Praze, Mezinárodní politologický ústav v Brně či Ústavu politických věd 

v Bratislavě. 

Mezi základní tituly řadím monografii V. Lešky Slovensko 1993-20041, která je 

metodologicky postavena na obsahové analýze primárních dokumentů. Cenná                

je zejména jejich konfrontace s realitou. Výhodou je bohatý poznámkový aparát, 

obsahující množství pramenů, což svědčí o pečlivé práci autora s tématem. I přes 

některé menší formální nedostatky vnímám tuto publikaci jako klíčovou pro pochopení 

slovenského politické vývoje v prvních letech samostatnosti.

Význam pro zpracování tématu má i sborník editorky S. Szomolányi Spoločnosť 

a politika na Slovensku2, ve kterém nalezneme více úhlů pohledu na slovenský vývoj 

politiky a společnosti již po roce 1989. Kniha je rozdělena do několika tématických 

celků, zabývajících se nejen politickým a ekonomickým, ale i společenským stavem. 

Přestože se u většiny kapitol dá vysledovat negativní postoj k politice Mečiarovy vlády, 

                                               
1 Leška, Vladimír, Slovensko 1993-2004: Léta obav a nadějí (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006).
2 Szomolányi, Soňa, ed., Spoločnosť a politika na Slovensku (Bratislava: Univerzita Komenského, 2005).
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argumentace autorů, kteří rozhodně nezastávají jediný názorový proud, je logická          

a obhajitelná a pro potřeby této práce se jeví jako velmi vhodná.

Struktura práce zachovává chronologický vývoj. Úvodem bude stručně 

představena OECD, její vznik, současná podoba, struktura a důvody, proč je členství 

v OECD žádoucí. V další kapitole budou nastíněny počátky spolupráci Československé 

federativní republiky s OECD. Je třeba zmínit koncepci OECD vůči postkomunistickým 

zemím střední Evropy. 

V další části bude krátce zmapována situace v zahraniční politice ještě v rámci 

společného státu, následována problematikou rozdělení ČSFR, otázkou nástupnictví      

a přerozdělením státního majetku, součástí kapitoly bude i zjištění, jak byla tato událost 

vnímána ze strany OECD. Následovat budou kapitoly zabývající se situací v obou 

zemích. První bude řešena Česká republika, její charakter vlády, zahraničněpolitická 

orientace, komunikace s OECD. Zároveň se zaměřím na faktory, díky kterým

přístupová procedura proběhla v tak rychlém čase. 

Rozsahově nejdelší bude kapitola věnovaná situaci na Slovensku. Po krátkém 

představení slovenské politické scény věnuji pozornost hlavním tématům, kterými 

v tomto případě jsou zahraničněpolitická orientace po rozdělení společného státu           

a průběh ekonomické transformace s jeho negativními faktory. Nezbytnou součástí 

těchto podkapitol jsou interakce s OECD. Poslední částí kapitoly věnované Slovensku 

bude zjištění vlivu změny charakteru vlády na komunikaci a samotný přístup proces     

do OECD. Závěrem této práce vyhodnotím zjištěná fakta a budu se věnovat 

zodpovězení výzkumné otázky, k čemuž použiji komparativní metodu.
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2. OECD

V této kapitole se zaměřím na nejdůležitější fakta ohledně OECD. Vznik OECD 

je spjat s procesy poválečné evropské obnovy, spojené s Marshallovým plánem. V roce 

1948 byla založena Organizace pro evropskou ekonomickou spolupráci (OEEC), jejíž je 

OECD přímým následovníkem. Zakládajícím dokumentem byla Úmluva o evropské 

ekonomické spolupráci, která definovala záměr činnosti organizace, čímž byla zejména 

obnova poválečné Evropy a způsob využití fondů Marshallova plánu. 

Transformace OEEC na OECD souvisela s krizí způsobenou vytvářením nových  

evropských mezinárodních organizací na konci padesátých let dvacátého století. Jednalo 

se o Evropské hospodářské společenství (EHS, založeno 1.1.1958) a Evropské 

společenství volného obchodu (ESVO, založeno 4.1.1960). Zároveň byl patrný zájem 

Spojených států  nově definovat ekonomickou spolupráci. Výsledkem jednání byla 

Úmluva o OECD ze dne 14.12. 1960, kterou ratifikovalo 18 států bývalé OEEC spolu se 

Spojenými státy a Kanadou. Postupně splnily přístupová kritéria další státy napříč 

kontinenty, přičemž prvním z postsovětských byla právě Česká republika v roce 1995. 

OECD časem vykrystalizovala ve fórum vlád států, zastávající principy tržní 

ekonomiky, které řeší zejména ekonomické a sociální problémy spojené s globalizací. 

Tato definice je však příliš strohá, neboť výčet problémů, kterými se zabývají jednotlivé 

výbory je mnohem širší. Hlavní myšlenka organizace je definována v článku č.1 

Úmluvy o OECD – činnost organizace směřuje k podpoře politiky mající za cíl dosažení 

co nejvyššího udržitelného ekonomického růstu, zaměstnanosti a rostoucí životní 

úrovně v členských zemích při udržení finanční stability, a tím přispět k rozvoji 

světového hospodářství.3

Hlavním řídícím orgánem je Rada OECD, ve které mají všechny členské státy 

své zástupce (zároveň zde je zastoupena i Evropská komise), a to zejména ve formě 

stálé mise, v jejímž čele stojí velvyslanec. Obvykle dvakrát měsíčně Rada zasedá pod 

vedením generálního tajemníka, výsledná rozhodnutí jsou přijímána konsenzem. Sídlo 

sekretariátu OECD se nachází v Paříži. Zde je potřeba uvést, že zatímco vstupní kritéria 

jsou přísná, nástroje na plnění odsouhlasených doporučení jsou velmi omezená, 

hovoříme zde o tzv. soft charakteru organizace. Základními mechanismy plnění jsou 

                                               
3 Blíže viz Convention on the Organization for Economic Co-operation and Developent, dostupná na 
http://www.oecd.org/document/7/0,3746,en_2649_201185_1915847_1_1_1_1,00.html (ověřeno 
17.12.2011).
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tzv. best practises (nejlepší praxe využitá v členských zemích) a tzv. peer presure (tlak 

mezi rovnými partnery). Členství v OECD je dobrovolné a lze z něj bez větších potíží 

vystoupit.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj sdružuje nejvyspělejší 

ekonomiky světa (členské státy OECD reprezentují více než dvě třetiny světového 

obchodu a jsou zdrojem více než tří čtvrtin veškerých zahraničních investic). Dá se 

označit za uzavřený exkluzivní klub států s politickými režimy liberální demokracie, 

kde každý uchazeč o členství musí splnit velmi přísná ekonomická a legislativní 

kritéria. Zároveň se jedná o hodnotově orientovanou organizaci, vyznávající společné 

principy fungování politického systému, tržní ekonomiky a liberálního podnikatelského 

prostředí. 

Členství v OECD zároveň znamená signál, že stát je bezpečným v oblasti 

investic, garantuje soukromé vlastnictví. Během přístupového procesu je nezbytné 

přivést do souladu vlastní legislativu s kritérii pro členství, což znamená liberalizaci 

hospodářského a podnikatelského prostředí, a to zejména v oblasti daňové politiky, 

hospodářské soutěže, finančního a kapitálového trhu, zahraničního obchodu, přímých 

zahraničních investic. Dále je zjišťována transparentnost procesu privatizace, funkčnost

trhu práce, ochrana životního prostředí a pod.4

                                               
4 Informace v této kapitole převzaty z internetové stránky Stálé mise České republiky při OECD v Paříži
http://www.mzv.cz/oecd.paris/cz/zakladni_informace_o_oecd/vstup_cr_do_oecd/index.html (ověřeno 
17.12.2011).
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3. Počátky spolupráce OECD s Československem

Počátek spolupráce OECD se zkoumanými státy lze datovat do roku 1990, kdy 

OECD reagovala na změnu politického režimu v postkomunistických státech střední 

Evropy založením Střediska pro spolupráci s evropskými ekonomikami v transformaci 

(Centre for Co-operation with European Economies in Transition, CCEET). 

V následujícím roce byl pro Československo, Polsko a Maďarsko vytvořen program 

Partneři v transformaci (PIT). Hlavním záměrem v úvodní fázi byla pomoc při 

formulování koncepce reforem a tvorbě legislativy pro tržní charakter ekonomiky.       

Je nutné uvést, že podpora ze strany OECD nebyla materiální povahy, fungovala spíše 

na bázi podpory analýzy a konzultace. 

Jak uvádí Fajkusová, „hlavním cílem této spolupráce bylo pomoci partnerům 

(tzn. třem transformujícím se zemím) dosáhnout takové pozice, která by jim postupně 

umožnila převzít všechny závazky, které plynou z členství v OECD. V rámci této 

spolupráce docházelo například k pravidelnému zpracování ekonomických přehledů či 

účasti (jako pozorovatele nebo člena) na aktivitách některého výboru OECD“ 5.

Komunikaci s organizací zajišťoval Výbor pro spolupráci s OECD (v gesci 

federálního ministerstva zahraničních věcí). Současně vznikly tzv. styčné výbory, 

posuzující za účasti všech členů OECD a ČSFR plnění přístupových bodů.

                                               
5 Fajkusová, Blanka, Vznik, cíle a činnost Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (Praha: 
Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů, Mezinárodní politické vztahy, 2001), str. 39.
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4.Rozdělení státu 

4.1 Situace v zahraniční politice před rozdělením

Už v průběhu jednání o rozdělení státu ustavila vláda Slovenské republiky       

30. srpna 1992 zvláštní Ministerstvo mezinárodních vztahů v čele s Milanem Kňažkem, 

což značně znesnadňovalo činnost federálního ministerstva zahraničních věcí, neboť 

obdobné ministerstvo v České republice nevzniklo. V rámci české vlády byl jen zřízen 

Výbor pro mezinárodní styky, v čele s předsedou vlády Petrem Pithartem a výkonnou 

místopředsedkyní Valerií Hradskou, Vznikla tak poměrně dosti nepřehledná situace, 

v níž se zahraniční partneři jen těžko vyznali. Kompetenční zákon, přijatý Federálním 

shromážděním 12. prosince 1990, přitom dával oběma republikám stejné možnosti 

působení v tomto směru.

O zahraniční politiku převzal po volbách v roce 1992 odpovědnost v české vládě 

Josef Zieleniec, jmenovaný do čela nově vytvořeného Ministerstva mezinárodních 

vztahů. Vládní prohlášení bylo ve vytčení zásad zahraniční politiky až neuvěřitelně 

mimořádně stručné s odůvodněním, že bezprostředním úkolem české zahraniční politiky 

bude rovněž připravit mezinárodní veřejnost na možnost vzniku samostatné České 

republiky. Teprve na podzim byl vypracován „Nástin koncepce mezinárodních vztahů 

České republiky“, jímž se koncem roku 1992 mohlo inspirovat připravující se české 

Ministerstvo zahraničních věcí.6

Rozdílné vnímání státních priorit bylo ostatně manifestováno již ve volební 

kampani před parlamentními volbami konanými v červnu 1990. Občanské fórum tehdy 

vyvěsilo po celé České republice volební heslo „Zpátky do Evropy“. Hlavní politická 

síla na Slovensku – Veřejnost proti násilí – však použila jiné volební heslo –„Dobrý 

den, Slovensko“. Ze zaměření obou volebních poselství bylo zřejmé, že české                

a slovenské politické elity mají rozdílné cíle.7

                                               
6 Ort, Alexandr, Česká zahraniční politika (Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005), str. 
285.
7 Fajmon, Hynek, „Česká zahraniční politika po roce 1989“, in Fiala, Petr a Mikš, František, eds., Česká 
konzervativní a liberální politika (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000), str. 306.
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4.2 Nástupnické otázky po rozdělení společného státu

Od 1. ledna 1993 nastoupily Česká republika a Slovenská republika jakožto 

suverénní a na sobě nezávislé státy na místo České a Slovenské Federativní republiky –

jak se od 20. dubna 1991československý stát jmenoval. Mezinárodněprávní společenství 

ztratilo jednoho ze svých členů zánikem a získalo dva nové. O tomto problému se 

pojednává v mezinárodním právu pod pojmem nástupnictví neboli sukcese státu. Toto 

téma se týká jedné z nejobtížnějších, nejnepřehlednějších a nejméně vyjasněných oblastí 

mezinárodního práva.8 V našem případě vznikají dvě otázky – jakým způsobem vnímala 

proces rozdělení a nástupnictví OECD a zda nevznikala disproporce v otázce 

nástupnictví na mezinárodněprávním poli.

Jelikož v době rozdělení byl československý status pozorovatele a čekatele, 

nebylo nutné postupovat podle Vídeňské konvence o nástupnictví do smluv a žádat 

znovu o členství (narozdíl od jiných mezinárodních organizací, jejichž byla ČSFR již 

členem a bylo tedy nutné o přijetí znovu žádat). 

Z dostupných dokumentů OECD nepředstavovalo rozdělení Československa 

výraznější zásah do probíhajícího programu Partneři v transformaci, než podepsání 

nových smluv obou nově vzniklých států s OECD o účasti ve zmiňovaném programu. 

Do samotného procesu rozdělení Československa OECD nezasahovala, v rámci 

stávající komunikace vznikala spíše doporučení pro klíčové oblasti. Nedá se ale hovořit 

o jasné koncepci pro případ rozdělení, jako spíše o pružném jednání na aktuální situaci. 

Není patrné, že by jeden z nově vzniklých států byl zvýhodněn v následné komunikaci

s organizací, k čemuž se budu věnovat dále. 

Dalším tématem je otázka nástupnictví ČR a SR do státního majetku. Tradičně 

se činí rozdíl mezi veřejným a fiskálním majetkem. Toto rozlišení odpadá, jestliže jako 

v případě Československa, se jedná o rozdělení. V takovém případě přecházejí oba 

druhy majetku na nástupnické státy. Toto platí i pro majetkové hodnoty státu –

předchůdce v zahraničí. V případě rozdělení musí zahraniční stát vydat majetkové 

hodnoty nástupnickému státu, mající k nim bližší vztah. Byla tedy nezbytná dohoda o 

domácích i zahraničních majetkových hodnotách Československa. Podobně nutná byla i 

                                               
8 Munch, Ingo von a Hoog, Gunter, „Rozdělení československého státu z mezinárodněprávního hlediska“, 
in Kipke, Rudiger a Vodička, Karel, eds., Rozloučení s Československem (Praha: Český spisovatel, 1993), 
str. 176.
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dohoda stran státních dluhů starého Československa, neboť vyřešení této problematiky 

se stalo předpokladem úvěruschopnosti a důvěryhodnosti.9

Byl proto přijat Ústavní zákon č. 541/1992 Sb., o dělení majetku České a 

Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho 

přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku, který byl ratifikován oběma 

stranami a nezpůsoboval ani jedné straně újmu.

Před rozdělením federace na dva samostatné celky existovaly různé prognózy 

odhadující ekonomické dopady na vývoj v nových republikách. Ty nejrealističtější 

předpokládaly, že Česká republika bude postižena hlavně zúžením vnitřního trhu a 

Slovensko přijde o část obchodních příležitostí v ČR.10 Jednou z nevýhod rozdělení 

státu ale znamenala pro Slovensko ztráta čistých transferů zdrojů proudících z Česka na 

Slovensko (jednalo se o nerovnoměrnou alokaci daňových výnosů a rozpočtových 

výdajů ve prospěch Slovenska). Například v roce 1992 byly odhadnuty na 7 % 

slovenského HDP. Konec transferů v následujícím roce se odráží ve značném deficitu 

slovenského státního rozpočtu a v přebytku českého státního rozpočtu.11

Významnou úlohu při hodnocení rozdělení federace představuje fakt, že nejtěžší 

ekonomické následky spojené s osamostatněním muselo Slovensko snášet v roce 1993, 

který měl původně být prvním rokem jistého oživení po předcházejícím poklesu a 

stagnaci v první fázi ekonomické reformy.12

Ve zprávě OECD z roku 199413 se uvádí, že radikální reforma v letech 1990 –

1992 nebrala ohled na specifické podmínky Slovenska. Výraznější sociální dopady tak 

měly následky i na politické scéně. Není divu, že se objevily hlasy volající po 

zpomalení reforem.

                                               
9 Munch, Ingo von a Hoog, Gunter, „Rozdělení československého státu z mezinárodněprávního hlediska“, 
in Kipke, Rudiger a Vodička, Karel, eds., Rozloučení s Československem (Praha: Český spisovatel, 1993), 
str. 188.
10 Belko, Marián, „Dovody a dosledky rozpadu ČSFR z ekonomického hladiska“, in Kolesár, Peter, ed., 
Česko-slovenské vztahy deset let po rozpadu federace (Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003),   
str. 54.
11 Čechová, Martina, Česká republika a Slovensko – 12 let poté (Brno : Masarykova univerzita v Brně, 
Ekonomicko-správní fakulta, Katedra ekonomie, 2005), str.65.
12 Belko, Marián, „Dovody a dosledky rozpadu ČSFR z ekonomického hladiska“, in Kolesár, Peter, ed., 
Česko-slovenské vztahy deset let po rozpadu federace (Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003),   
str. 54.
13 OECD (1994), OECD Economic Surveys: The Czech and Slovak Republics 1994, OECDPublishing, 
str.11.
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5. Vstup ČR

Ve vládě samostatné České republiky měla hlavní slovo Občanská demokratická 

strana a v ní skupina ekonomů, kteří rozdělení republiky vítali v přesvědčení, že bez 

„slovenské zátěže“ se Česko rychleji zapojí do vyspělejší části Evropy. 

Zahraničněpolitickým otázkám věnovala česká vláda zvláštní pozornost, jelikož věřila, 

že liberálním přístupem se prosadí v evropské i světové politice. Zároveň byla zjevná 

nechuť hlubší spolupráce se státy Visegrádské čtyřky.14

Cesta samostatné České republiky do OECD se rýsovala vcelku přímočaře. 

Tehdejší premiér Václav Klaus se vyjadřoval již v listopadu 1992 slovy : „Česká 

republika přece už dnes je srovnatelná se zeměmi Evropského společenství, například 

v oblasti liberalizace zahraničního obchodu, zřejmě brzy bude ve sféře liberalizace 

mezd a v daňovém systému nezatíženém balasty z historie.“15

Jednou z konstant zapojení ČR do mezinárodních organizací bylo deklarované 

systematické prosazování principu trvale udržitelného rozvoje do všech sfér života 

celého mezinárodního společenství.16 Nutno podotknout, že tento princip patří mezi 

základní dogmata OECD.

Vývoj přístupu ČR do mezinárodních organizací je mnohdy pokládán za 

nekomplikovaný a v dosažený v rekordním čase. Často je jako důvod zmiňováno 

navazování na tradice Československa, které patřilo k zakládajícím členům řady 

organizací a během let působení v nich si získalo dobré jméno. K časnému přístupu 

České republiky do OECD rovněž přispěla orientace na organizace ekonomické             

a finanční než ty politické. Toto směřování lze pozorovat zvláště v první polovině 

devadesátých let a pozornost věnovaná přípravě a realizací zapojení do OECD je toho 

vhodným příkladem. 17

Rozdělení státu znamenalo nutnost podepsání nových smluv o účasti v programu 

PIT (za ČR je podepsán náměstek ministra zahraničních věcí Pavel Bratinka). Přihlášku 

                                               
14 Ort, Alexandr, Česká zahraniční politika (Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005), 
str.282.
15 Hospodářské noviny, 6.11.1992, str. 1,2.
16 Foltýn, Jaroslav a Hřích, Jan, „Cíle sledované Českou republikou na půdě mezinárodních organizací 
ekonomického zaměření“, in Pick, Otto a Handl, Vladimír, eds., Zahraniční politika České republiky 
1993-2004: Úspěchy, problémy a perspektivy (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004), str. 169.
17 Bílková, Veronika, „Česká republika v mezinárodních organizacích“, in Pick, Otto a Handl, Vladimír, 
eds., Zahraniční politika České republiky 1993-2004: Úspěchy, problémy a perspektivy (Praha: Ústav 
mezinárodních vztahů, 2004), str. 178.



12

do OECD schválila vláda v lednu 1994, rozhodnutí o zahájení přístupové procedury 

bylo Radou přijato v červnu téhož roku. 

Musím zmínit, na jaké úrovni je kromě vlády a ministrů spolupráce s OECD 

řešena. Hospodářskou výseč české zahraniční politiky pokrývala Sekce ekonomická a 

kulturní, přičemž Agendu mezinárodních ekonomických organizací a uskupení měl na 

starosti Odbor mnohostranných ekonomických vztahů.18

Spoluprácí s OECD se zabývalo i Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), 

zejména však v osobě ministra MPO na ministerských zasedáních.19

Ve zprávě OECD z roku 1994 je česká ekonomika hodnocena jako silná, a to 

zejména díky pevně zakotvené makroekonomické stabilitě, nízkému vnitřnímu               

i vnějšímu dluhu, stabilnímu kurzu, silné platební bilanci, nízké nezaměstnanosti           

a v neposlední řadě známkám dalšího oživení.20

Je třeba si uvědomit, že základní reformní kroky v problematice liberalizace cen 

či zahraničního obchodu, byly uskutečněny ještě v dobách společného státu. Bylo zde 

však mnoho krátkodobých i dlouhodobých reformních úkolů, počínaje novelizací 

právního řádu až po změny neformálních institucí. Jednou z prvních významných 

ekonomických reforem byla daňová, která přibližovala daňovou soustavu vyspělým 

západním zemím. Co se týká monetární politiky, důležitým tématem byla příprava na 

vnější směnitelnost české měny, čímž došlo k liberalizaci běžného účtu platební bilance 

a ke značnému omezení regulace kapitálového účtu. V prvních letech samostatného 

státu probíhá transformace rychlým tempem, v roce 1994 dochází i k oživení 

ekonomiky, což všechno má za následek vstup do OECD. Bohužel záhy poté dochází ke 

značnému zpomalení reforem.21

Ve větší míře jsou vytýkány zejména přetrvávající problémy v otázkách 

životního prostředí.Nutností bylo předložení memoranda o stavu legislativy ve srovnání 

se základními právními akty OECD. K posouzení připravenosti přijela do České 

republiky první mise Sekretariátu OECD. Jak uvádí Provazník, „nejobtížnější část 

                                               
18 Belko, Marián, „Ministerstvo zahraničních věcí jako aktér české zahraniční politiky“, in Kořan, Michal 
a Hrabálek, Martin, eds., Česká zahraniční politika: Aktéři, struktura, proces (Brno, Mezinárodní 
politologický ústav, 2007), str. 84.
19 Krpec, Oldřich, „Ministerstvo průmyslu a obchodu jako aktér české zahraniční politiky“, in Kořan, 
Michal a Hrabálek, Martin, eds., Česká zahraniční politika: Aktéři, struktura, proces (Brno, Mezinárodní 
politologický ústav, 2007), str. 118.
20 OECD (1994), OECD Economic Surveys: The Czech and Slovak Republics 1994, OECDPublishing, 
str. 19.
21 více viz Čechová, Martina, Česká republika a Slovensko – 12 let poté, (Brno : Masarykova univerzita 
v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra ekonomie, 2005), str. 69.
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našeho jednání o přijetí do OECD se týkala finanční a devizové problematiky“22.         

Po těchto jednáních byly závazky, které vzešly z přijímací procedury, stejně jako 

výhrady k jednotlivým instrumentům OECD, shrnuty v Prohlášení vlády ČR o přijetí 

závazků plynoucích ze členství v OECD, které vláda přijala na svém jednání 

15.11.1995. Dohodu o přizvání následně podepsali ministr zahraničních věcí ČR Josef 

Zieleniec a generální tajemník OECD Jean-Claude Paye dne 28.11.1995. Česká

republika se stala členem 21.12.1995.23

                                               
22 Provazník, David, ČR a OECD ( Ekonom: Týdeník Hospodářských novin, 1995, ročník 39, č.38),     
str. 36.
23 Šipošová, Simona, Česká republika před vstupem do Developement Assistance Committee
(OECD/DAC) (Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra 
rozvojových studií, 2009), str. 39.
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6. Vstup SR

Tato kapitola, která je věnovaná problematice vstupu Slovenské republiky do 

OECD, je rozčleněna do několika tématických podkapitol. První zkoumanou oblastí je 

zahraniční politika. V nadpisech se objevuje jméno Vladimíra Mečiara, a to zejména 

proto, že byl klíčovým politikem, který určoval směr slovenské politiky jak v rámci 

federace, tak i v prvních letech samostatnosti. 

Pro úplnost je však nutné uvést, že nezastával post předsedy vlády nepřetržitě. 

Poprvé byl předsedou vlády Slovenska, ještě v rámci ČSFR, zvolen v červnu 1990, 

v čele vydržel do 23.dubna 1991, kdy ho odvolala Slovenská národní rada. Ve funkci 

byl nahrazen Jánem Čarnogurským (Křesťanskodemokratické hnutí). Po následných

parlamentních volbách v červnu 1992 se na post předsedy vlády vrátil (již jako předseda 

strany Hnutí za demokratické Slovensko, která vznikla odštěpením od Veřejnosti proti 

násilí v roce 1991). Po necelých dvou letech, v lednu 1994, byla Mečiarově vládě 

vyslovena nedůvěra Národní radou SR, ustavila se přechodná vláda pod vedením Jozefa 

Moravčíka z Demokratické unie Slovenska. Po předčasných volbách se v prosinci téhož 

roku Mečiar znovu ujal předsednického postu, ve kterém vydržel až do roku 1998, a to 

v rámci koalice Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS), Rolnické strany Slovenska 

(RSS), Sdružení dělníků Slovenska (ZRS) a Slovenské národní strany (SNS). Úloha 

přechodných vlád Jána Čarnogurského a Jozefa Moravčíka je spíše marginální, neboť 

zásadní kroky ve vnitrostátní i zahraniční politice Slovenska jsou v letech 1990 až 1998 

spojeny s vládami Vladimíra Mečiara.

V druhém tématickém celku se zaměřím na ekonomickou transformaci SR, její 

předpoklady a potenciál po rozdělení, kde vznikaly zásadní problémy, co bylo 

Slovensku nejvíce vytýkáno ze strany OECD a jaká nastala změna s nástupem 

Dzurindovy vlády.
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6.1 Zahraničněpolitická orientace SR za Mečiarových vlád

Představitelé relevantních politických sil na Slovensku, s výjimkou krajních 

nacionalistů, pokládali již od počátku 90. let zapojení Slovenské republiky do 

evropských integračních procesů za vysokou politickou prioritu. Těmito slovy 

v polovině roku 1992 zdůrazňovalo evropský rozměr své zahraniční politiky ve 

volebním programu i HZDS. Následně vzniklý Mečiarův kabinet sice deklaroval snahu 

o zachování kontinuity v zahraničněpolitické orientaci samostatné republiky 

s předcházejícím kurzem federální vlády, avšak proto, aby důsledně dodržel své 

předsevzetí, neměl potřebné předpoklady. Slovensko se po osamostatnění ocitlo ve 

zcela nové geopolitické situaci, jejíž důsledky se postupně promítaly i do vnímání 

politiků, kteří se na formování jeho zahraničněpolitické orientace podílely.24

Pragmatismus v zahraničněpolitických krocích slovenské vlády v prvních letech 

po vzniku suverénního státu nebyl ani tak výrazem cílevědomé aplikace osvědčených 

principů, jako spíše projevem naléhavé potřeby reagovat na problémy, akutně 

nastolované živou politickou praxí. Situaci Mečiarova kabinetu v tomto směru ztěžovala 

i skutečnost, že nedisponoval žádnou ucelenou koncepcí, která by definovala 

zahraničněpolitické zájmy a nabízela optimální cesty jejich prosazování. Přestože 

klíčoví politici relevantních stran pokládali prozápadní orientaci slovenské zahraniční 

politiky za nezpochybnitelnou, její praktickou realizaci ovlivňovaly národně 

orientované síly, které se přičinily o to, že deklarovaná jednoznačnost tohoto kurzu se 

v reálu projevovala jen málo přesvědčivě. Prohlášení a činy některých politiků části 

vládních stran jej dokonce zpochybňovaly.25

Tuto problematiku shrnuje V. Leška výstižným tvrzením - „definování 

zahraniční politiky SR v prvních letech samostatnosti se tak nacházelo ve stadiu hledání 

jak pevných koordinátů, tak i optimálních výrazových prostředků.“26 Tuto formulaci lze 

snáze pochopit v kontextu problémů, které doprovázely především práce na Koncepci 

zahraniční politiky SR, jež měla dvě části – Východiska zahraniční politiky a Hlavní 

směry působení (schválena byla 26.ledna 1993). 

                                               
24 Leška, Vladimír, Slovensko 1993-2004: Léta obav a nadějí (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006), 
str. 69.
25 Tamtéž, str. 69.
26 Tamtéž, str. 70.
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Musíme si zároveň uvědomit, že probíhala rozsáhlá a hluboká transformace celé 

společnosti, přičemž všechny faktory významné pro její vymezení procházely složitým 

procesem dynamických přeměn. Určujícím hlediskem tvořící se zahraniční politiky 

mladého státu byla jednoznačně snaha zapojit se do evropských integračních procesů, 

což bylo deklarováno i v „Desateru volebního programu Hnutí za demokratické 

Slovensko“ z roku 1992.27

Jako jeden z důvodů, proč se Slovensko nepřibližovalo k integračním cílům 

stejně rychle jako ostatní státy teritoria, se zmiňuje i tzv. „maďarský faktor“. Tento 

pojem je třeba chápat jako celý komplex otázek souvisejících se vztahy SR s jižním 

sousedem, ne tedy pouze o menšinovou problematiku. Vzhledem k malému 

mocenskému potenciálu samostatného Slovenska se u národně orientované části 

slovenských politiků prohloubil komplex méněcennosti a narůstaly obavy o nabytou 

samostatnost. Přispělo k tomu i oživení velkomaďarského nacionalismu, jenž se 

v některých fázích promítal také do vládní politiky. Z toho pak pramenila doktrína 

obrany národních zájmů, která v důsledku rozložení politických sil ve slovenské politice 

dominovala téměř po celé desetiletí. Vzhledem k tomu, že neodpovídá trendům 

soudobého evropského vývoje, zákonitě se dostává do střetu s evropskou a světovou 

demokratickou politickou reprezentací.28

Navzdory mnohým problémům si Slovensko v zahraniční ze začátku nevedlo 

špatně. Kladně je možné hodnotit i první zahraničněpolitické kroky Národní rady SR, 

stejně jako slovenské vlády, které deklarovaly vůli Slovenska být plnohodnotným 

členem mezinárodního společenství demokratických zemí. Vůli přijmout Slovensko 

jako rovnoprávného aktéra mezinárodních vztahů jasně demonstrovala i návštěva 

francouzským ministrem zahraničních věcí Rolandem Dumasem 12.1.1993. 

Po počátečních úspěších, které ještě můžeme považovat za dozvuky federace, se 

však v zahraniční politice začal projevovat u mnohých slovenských představitelů 

chybějící cit pro mezinárodní politiku. Zahraničí si stále pozorněji začalo všímat            

i nestandardního chování Vladimíra Mečiara a lidí v jeho blízkosti. Zpočátku se různé 

                                               
27 Kopeček, Lubomír a Urubek, Tomáš, „Slovenská republika“, in Dančák, Břetislav a Mareš, Miroslav, 
eds., Zahraniční politika politických stran v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku (Brno, 
Mezinárodní politologický ústav, 2000), str. 90.
28 Více viz Mojžita, Miroslav, Kňažko – Demeš – Kňažko, Formovanie slovenskej diplomacie v rokoch 
1990 až 1993 (Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2005), str. 20.
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přehmaty vlády pod vedením premiéra Mečiara v zahraničí přijímaly s rozpaky, ale 

nepřikládala se jim velká váha.29

V Programovém vyhlásenie vlády z 12. ledna 1995 Mečiarův kabinet deklaruje 

v zahraničněpolitické části snahu o sbližování SR s evropskými a transatlantickými 

politickými, bezpečnostními a ekonomickými strukturami, s tím že základním úkolem je 

důsledné prosazování národních a státních zájmů. 

Slovensko však bylo i nadále považována za demokratickou, reformující se 

zemi, a bylo zmiňované se svými partnery z Visegrádské čtyřky, která byla považovaná 

za sdružení lídrů integračního a transformačního procesu.30 Začátek vynechávání 

Slovenska ze skupiny těchto zemí není možné určit přesně, ale za jeden ze zlomových 

momentů je možné považovat tzv. „noc dlouhých nožů“.31

V případě OECD byla zřejmá neochota implementace části nezbytných právních 

norem do legislativy. V době, kdy bylo za Mečiarova kabinetu Slovensko vstupu do 

OECD nejblíže, tedy v roce 1997, proběhlo referendum (i) o vstupu do NATO, které ale 

bylo ministrem vnitra zmařeno. Následky byly zřejmé – pro Slovensko se na několik 

dalších let zavřela brána do OECD.

6.2 Ekonomická transformace SR

6.2.1 Předpoklady slovenské transformace

V počátečním období transformace bylo možné konstatovat dvojité oslabení 

reformně orientovaných politických subjektů. Tím prvním se stala skutečnost, že 

Slovensko se stalo jedinou postkomunistickou krajinou ve  střední Evropě, ve které se 

z původně dominantní proreformní politické síly – Veřejnosti proti násilí (VPN) –

v důsledku vnitrostranického rozštěpení vyčlenila hlavní protireformní síla – Hnutie za 

demokratické Slovensko (HZDS). 

                                               
29 Sedlár, Jaromír, „Zahraniční a bezpečnostní politika“, in Kopeček, Lubomír et al., ed., Od Mečiara 
k Dzurindovi (Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003), str. 142.
30 Tamtéž, str. 143.
31 Úvodní zasedání slovenského parlamentu po volbách v roce 1994, při kterém byli odvoláni ředitelé 
významných státních podniků (televize, rozhlas, Fond národního majetku). Místo nich byli dosazeni vládě 
loajální lidé.
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Za druhé, proreformní politické strany přišly o značnou část voličské základny, 

která jim umožnila zaujmout silné mocenské pozice po prvních volbách v roce 1990. 

Hlavní příčinou ztráty voličů byla nespokojenost velké části obyvatelstva s dosavadním 

průběhem transformace, nedostatečná podpora veřejnosti k uskutečnění reformních 

kroků, které zasahovaly do jejich sociálního postavení a dostávaly se do protikladu 

s hodnotovou orientací určitých skupin obyvatelstva. Politické subjekty, které převzaly 

odpovědnost za provádění politiky společenské liberalizace, na jedné straně vytvořily 

základy pro transformační procesy, ale na druhé straně jejich pozice oslabily na 

kritickou úroveň, což i umožnilo protireformním silám získat v následujícím období 

politickou převahu. Tu následně využily na realizaci opatření, neslučitelných s původně 

prosazovanou koncepcí liberalizace.32

Rozpadem se začaly na teritoriu bývalého Československa prosazovat dvě 

koncepce transformace, z nichž Klausova byla tehdy ve světě vnímána téměř jako 

ideální model, zatímco Mečiarova jako specifická „třetí cesta“, vzdalující zemi od 

západních demokracií. Jejich porovnávání bylo důležitou složkou srovnání vývoje 

v obou následnických státech, přičemž známky, které Slovensko dostávalo, byly             

i v důsledku této komparace někdy o něco horší, než si ve skutečnosti zasloužilo.33

Situace po rozdělení byla pro oba nové státy odlišná, na Slovensku se v prvních 

letech samostatnosti očekávaly větší potíže. Ty byly zapříčiněny tím, že vládní struktura 

musela být založena téměř od nuly, přičemž nově vznikající politika byla nucena

důsledně dodržovat rozpočtová pravidla, platební bilanci a strukturální politiku 

formulovanou a prováděnou naráz. Na tuto skutečnost je upozorňováno v části IV 

OECD Economic Surveys 1994.34

Slovenská ekonomika přesto nabízela značně rozvojový potenciál, počínaje 

vzdělanou pracovní silou, stávajícím transportním postavením (ropovody, plynovody), 

či atraktivní turistickou perspektivou. Jak vyplývá ze zpráv OECD,  některé slovenské 

ekonomické problémy vznikající v prvních letech samostatnosti souvisely s tehdejším 

politickým vedením, další však nikoliv. Jednou z nevýhod byla větší orientace 

                                               
32 Mesežnikov, Grigorij, „Politické strany ako aktéri reforiem“, in Mesežnikov, Grigorij a Gyárfášová, 
Olga, eds., Slovensko: Desať rokov samostatnosti a rok reforiem (Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 
2004), str. 59.
33 Leška, Vladimír, Slovensko 1993-2004: Léta obav a nadějí (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006), 
str.18.
34 OECD (1994), OECD Economic Surveys: The Czech and Slovak Republics 1994, OECDPublishing, 
str. 22.
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Slovenska na trhy bývalých států RVHP, než v případě České republiky, která se 

rychleji přeorientovala na země OECD.

Oživení ekonomiky tedy pochopitelně trvalo na Slovensku déle. K dopadům 

rozdělení federace musíme připočítat negativní vliv na životní úroveň obyvatel, náklady 

spojené s rozdělením státní administrativy, armády, společného majetku, zahraničních 

zastupitelstev, dále i na tisk státních dokumentů, cenin a náklady spojené se vznikem 

nové měny a jejím uvedením do oběhu. 

Jak vyplývá ze zprávy OECD, v měnové oblasti byla politika postižena relativně 

slabým bankovním sektorem. Za existence společného státu byl disproporčně závislý na 

refinancování Státní bankou československou, což mělo vliv na jejich základní jmění. 

Díky nedostatku likvidity nebyly slovenské banky kompenzovat chyby v počátcích 

slovenské ekonomiky. Sama Národní banka SR byla ve slabé pozici. Málo zkušených 

pracovníků mělo za následek, že nebyly prosazeny názory a doporučení nutná pro 

dodržování zákonných ustanovení ve veřejném financování. Docházelo i k podcenění 

fiskální politiky. Předpoklad vyrovnaného rozpočtu nebylo možné reálně udržet, čímž 

došlo již v prvním roce samostatnosti k výraznému schodku. Přitom schopnost 

slovenské ekonomiky k úsporám ve financování rozpočtového deficitu byla omezena 

vzhledem k výši investic potřebných pro rozvoj ekonomiky. Cizí zdroje financování 

byly tou dobou navíc zapovězené.35

Ekonomická doporučení, která Slovensko dostalo ve zprávě OECD z roku 1994, 

se implementovala obtížně. Slovenská vláda byla upozorňována, že výhody a předpisy 

mají platit pro všechny podniky, veřejné i soukromé, stejně. To by znamenalo zrušení 

tolik oblíbených zvláštních záruk při úvěrování státních podniků, které nejsou zároveň 

dostupné i pro soukromý sektor. Jako nezbytné bylo doporučováno zavedení tvrdých 

rozpočtových omezení státních podniků. Další rada se týkala sociální a průmyslové 

politiky, která by měla být v zásadě prováděna prostřednictvím daní. Bylo 

upozorňováno i na nefunkčnost insolvenčního zákona.36 Bohužel, tato doporučení se 

dočkala realizace až s vládou vzniklou v roce 1998. 

Komparace dopadu rozdělení ČSFR na makroekonomické ukazatele nových 

republik vyznívá pro SR negativně. Výrazným problémem se v prvních letech slovenské 

samostatnosti ukázala vznikající makroekonomická rovnováha. Míra inflace dosáhla 

                                               
35 OECD (1994), OECD Economic Surveys: The Czech and Slovak Republics 1994, OECDPublishing, 
str. 26.
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v roku 1993 na Slovensku 23,2 %, což znamenalo proti předchozímu roku nárůst           

o 13,2 %. Zde je patrný rozdíl oproti České republice, kde inflace vzrostla pouze           

o 9,7 %. Při porovnání HDP můžeme konstatovat, že v prvním roce nezávislosti se 

projevil výrazný rozdíl v tempu hospodářského poklesu, přičemž do té doby nikdy tak 

nepříznivý pro SR nebyl. V ČR potvrdilo tempo poklesu HDP svojí stabilizující se 

tendenci, když hodnota klesla jen o 0,9 %, naopak Slovensko zaznamenalo propad         

o 4,1 %. Ve zprávě OECD z roku 1994 je toto hodnoceno jako negativní stránka 

transformačního procesu, při kterém radikální reformy nebraly ohled na specifické 

podmínky Slovenska. Výraznější sociální dopady v SR pak měly následky i na politické 

scéně.37

6.2.2 Slovenská privatizace jako problémový faktor

Jedním z nejvýraznějších problémů a zároveň jedním z důvodů oddálení 

přístupového procesu do OECD je průběh slovenské privatizace. Ta probíhala od roku 

1990, nejdříve vyhlášením malé privatizace a následnou přípravou první vlny velké 

privatizace, přičemž obě byly založeny na federální legislativě. Podporu široké 

veřejnosti měla přinést kupónová privatizace, která začala v květnu 1992 a skončila 

připsáním akcií (kvůli rozdělení federace) až v květnu 1993. Malá i kupónová 

privatizace znamenaly snahu vládnoucích politických stran získat podporu  nových 

vlastníků, a to jak investičních společností, tak voličů. 

Je pochopitelné, že každá moderní společnost prosazuje svoje hospodářské 

priority prostřednictvím svého politického systému. Provázanost ekonomického             

a politického vývoje je zvlášť viditelná v tranzitivních ekonomikách. Vytváření nového 

ekonomického systému spolu s paralelním vytvářením politického systému poskytlo 

všem zúčastněným skupinám jedinečnou a neopakovatelnou příležitost získat bohatství 

a vliv.  Slovensko nabralo reformní kurz začátkem devadesátých let ještě jako součást 

                                                                                                                                         
36 OECD (1994), OECD Economic Surveys: The Czech and Slovak Republics 1994, OECDPublishing, 
str. 27.
37 Belko, Marián, „Dovody a dosledky rozpadu ČSFR z ekonomického hladiska“, in Kolesár, Peter, ed., 
Česko-slovenské vztahy deset let po rozpadu federace“ (Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003), 
str. 58.
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Československa a tento kurz si podrželo pouze zhruba do roku 1994, kdy se situace 

změnila a hospodářská politika se začala zakládat na bratříčkování se (cronyism).38

Po přechodném zpomalení privatizace začal být kladený důraz na vytváření 

domácí vrstvy podnikatelů, následkem čehož byly nejen minimální privatizační příjmy 

vlády. Klíčový význam z hlediska perspektiv dalšího vývoje Slovenska měla kapitola 

Programového prohlášení vlády z 12. ledna 1995 Strategie a základní směry 

hospodářského rozvoje. Některé formulace v ekonomické části programu vlády 

potvrzovaly její větší náklonnost k intervencím do tržních vztahů, než tomu bylo 

v ostatních státech visegrádské skupiny. Byla zde rovněž zdůrazňována potřeba 

spolupráce s nadnárodními finančními institucemi. Účel toho bodu se však nachází spíše 

v oslabení nepříznivého dojmu, který vzbuzovalo koaliční Sdružení dělníků (Združenie 

robotníkov Slovenska -ZRS) v těchto institucích.39

Kapitola Privatizace a ochrana hospodářské soutěže vypovídala o míře vlivu 

názorů převládajících mezi představiteli ZRS a izolacionistických tendencí Slovenské 

národní strany (SNS) na strategii koaliční vlády. V použitých formulacích se odrážela 

zřejmá snaha Mečiarova kabinetu v privatizačnímu procesu pokračovat, ne však cestou 

Václava Klause. Objevovaly se v něm i některé teze, jež zřejmě prosadili oba slabší 

koaliční partneři. S koncepcí HZDS však ve značném rozsahu korespondovaly. Vliv 

názorů SNS na koncepci privatizace byl patrný zejména ve vymezení role zahraničního 

kapitálu v transformaci slovenské ekonomiky. Vláda mu hodlala umožnit přístup na 

Slovensko pouze tehdy, bude-li „směřovat především k modernizaci a nákupu nových 

technologií“.40

Privatizace v následných letech byla jednoznačně zaměřená na partnery 

vládnoucích stran, byla netransparentní a nespravedlivá. Splátky kupní ceny byly 

rozložené na deset až patnáct let a mohly být odpuštěny. Fond národního majetku 

(FNM) zároveň přestal poskytovat informace o privatizačních projektech a kritériích 

výběru. Novela daňového zákona z března 1996 navíc osvobozovala od platby daně 

z odpuštěných splátek.41

                                               
38 Marcinčin, Anton, „Politický vývoj a ekonomické záujmy“, in Szomolányi, Soňa, ed., Spoločnosť a 
politika na Slovensku (Bratislava: Univerzita Komenského, 2005), str. 46.
39 Leška, Vladimír, Slovensko 1993-2004: Léta obav a nadějí (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006), 
str. 45.
40 Tamtéž, str. 46.
41 Marcinčin, Anton, Beblavý, Miroslav, Hospodárska politika na Slovensku (Bratislava: CSMA a SFPA, 
2000), str. 324.
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Dalším důležitým zákonem, který podstatně změnil už rozběhnutou privatizaci 

stovek podniků, byl zákon č. 190/1995, nahrazující kupónovou metodu dluhopisy. 

Ochranu před věřiteli poskytoval zákon o konkurzu č. 328/1991. Byl však natolik 

neefektivní, že podle Ovečkové „nerespektuje ani zájem věřitelů, ani zájem dlužníka, ba 

ani zájem společnosti na realizaci konkurzů jako ozdravného prostředku ekonomiky“. 

42Zákon nemohl být použitý vůči podnikům spravovaných FNM43,  rozpočtovým           

a příspěvkovým organizacím, majetku měst a právnickým osobám zřízených speciálním 

zákonem a strategickým podnikům a některým vybraným akciovým společnostem. 

Věřitelé tak dostali jen dost nepraktickou možnost domáhat se svých práv pomocí 

občanského zákoníku.

Zákon o ochranných protidovozních opatřeních č. 214/1997 bránil dovozu zboží, 

„které se dováží v takovém zvýšeném množství a za takových podmínek, že to 

způsobuje anebo hrozí způsobit vážnou újmu domácímu výrobnímu odvětví, které 

vyrábí stejný anebo podobný produkt“. Podle tehdejšího ministra hospodářství byl 

zákon velmi potřebný, protože „volají po něm všichni výrobci“.44 Administrativní 

podoba zákona umožňovala vládnoucí straně vybírat, kteří partneři budou chráněni před 

mezinárodní konkurencí. Díky tomu stát přišel o obrovské příjmy, navíc způsobil 

zaostávání restrukturalizace podniků, což znamenalo nárůst nezaměstnanosti a chudoby. 

Růst slovenské ekonomiky byl v první polovině devadesátých let založen na 

měkkých rozpočtových omezeních pro veřejnou i soukromou sféru. I když převýšil 

průměrný růst ostatních států visegrádské čtyřky, odrážel jen krátkodobé cíle tehdejších 

vlád – uspokojení zájmů nomenklaturních podnikatelů – na úkor odkládání potřebné 

restrukturalizace, drahého zadlužování a kritického nárůstu špatných úvěrů státních i 

několika uměle vytvořených soukromých bank. Při této hospodářské politice 

pravděpodobně sehrála úlohu i nekompetentnost tehdejších vládních ekonomů. Ti 

využívali téměř neomezené úvěrové možnosti státu a státních bank na udržení 

zaměstnanosti a podporu domácích podniků. Přitom jediným skutečným efektem bylo 

přesouvání veřejných zdrojů na úzkou vrstvu starých manažerů, kteří velmi dobře 

chápali krátkozrakost  takové politiky a bohatli.45

                                               
42 Ovečková, Olga, Príčiny nefunkčnosti posebenia zákona o konkurze a vyrovnaní (Bratislava: Inštitút 
liberálnych štúdií, 1996), str. 42.
43 Fond národního majetku.
44 Trend, 28.5.1997, str. 2.
45 Shepherd, Robin H. E., Czechoslovakia: the Velvet Revolution and Beyond (London: Macmillan Press 
Ltd., 2000), str. 89.
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Vládnoucí HZDS tak dovedla ekonomiku do krize, která téměř vyústila v krach 

bankovního systému v roce 1998. Strana, neschopná dalšího rozdávání státního 

majetku, se najednou ocitla bez podpory. 

6.2.3 Hodnocení Mečiarovy vlády

Hodnocení stavu politického režimu bylo kritické i ve zprávách mezinárodních 

institucí. Ve zprávě Evropské komise v letech 1996 – 1998 je negativně posuzována 

nepřítomnost stabilních demokratických institucí. Studium politických institucí 

identifikovalo nerovnovážné fungování parlamentní demokracie a časté střídání jejich 

typů, což vyplývá ze souhry ústavních a politických faktorů. Politický proces na 

Slovensku určovala nejvíce neformální pravidla, která protiřečila ústavním, zejména 

pokud se jednalo o neústavní vynucování stranické disciplíny, omezení úlohy opozice či 

maření lidového hlasování. Kritický postoj se změnil až po volbách 1998 a novelizaci 

Ústavy SR v roce 1999, při které byla odstraněna mnohá nejasná ustanovení.46

Ve zprávě OECD z roku 199647 je velmi kladně hodnocen pokles inflace 

v prvních letech samostatnosti a makroekonomický růst, došlo dokonce k mírnému 

státnímu přebytku v roce 1995. Toto překvapivě pozitivní hodnocení lze interpretovat 

tím způsobem, že zde byl předpoklad, který stavěl Slovensko do pozice slabšího článku 

federace. Možnými důvody přitom mohou být historické dědictví relativní zaostalosti, 

koncentrace velkých podniků těžkého průmyslu, či orientace na trhy států bývalé 

RVHP. 

Naopak značnou kritiku si vysloužila mikroekonomická úroveň. Rovněž stav, při 

kterém jsou oficiální oznámení v rozporu s intervenčním přístupem, oslabují vnímání 

dosaženého pokroku v tržní ekonomice. Očekávání OECD byla značná. Můžeme se 

dočíst o pozitivních vyhlídkách na další roky, a to v oblasti hrubého domácího 

produktu, očekávaného zvýšení domácí poptávky, či zavedení trendu zvýšeného 

používání nepřímých metod měnové kontroly. Úřady tou dobou oživily program pro 

liberalizaci kapitálových účtů. Bylo zde jasně doporučováno, že Slovensko musí 

pokračovat v přerozdělování ekonomických zdrojů na činnost soukromého sektoru. 

                                               
46 Malová, Darina, „Parlamentná demokracia : Hladanie rovnováhy medzi inštitúciami a aktérmi“, in 
Szomolányi, Soňa, ed., Spoločnosť a politika na Slovensku (Bratislava: Univerzita Komenského, 2005), 
str. 111.
47 OECD (1996), OECD Economic Surveys: Slovak Republic 1996, OECD Publishing, str.5.
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Slovensko se spoléhalo více na vnitrostátně vytvořené prostředky než na příliv 

zahraničního kapitálu. Bylo nezbytné otevřít hospodářskou soutěž, a to zejména 

omezením vlivu vlády ve strategických podnicích. Rovněž se doporučovalo více 

investic do výzkumu a vývoje technologií, do zlepšení výrobních technologií. 

Upozorňovalo se i na nerovnováhu na trhu práce mezi jednotlivými regiony. Jedním 

z hlavních problémů zůstávalo přijetí tržních mechanismů.48

6.3 Vstup SR do OECD

Vstup Slovenska do OECD probíhal v rámci jiného partnerského programu než 

v případě ČR. Program Partneři v transformaci nahradil Transition Economy 

Programme (TEP), který byl také zaměřen na transformující se ekonomiky, poskytoval 

však cílenější dialog a pomoc. V roce 1998 bylo založeno Centrum OECD pro 

spolupráci s nečleny (Centre for Co-operation with Non-Members, CCNM), a to 

sloučením Centra OECD pro spolupráci s evropskými ekonomikami v transformaci 

(CCET) s Kontaktním a koordinačním střediskem. CCNM. Kombinací funkcí obou 

subjektů se vytvořila hlavní platforma pro vývoj spolupráce mezi OECD s nečlenskými 

ekonomikami. Hlavním úkolem CCNM bylo řízení tématických programů jednotlivých 

zemí.

V přehledu OECD z roku 1999, tedy posledním před samotným vstupem, bylo 

konstatováno zhoršené ekonomické klima za poslední tříleté období.49 Obavy vyvstaly 

zejména z deficitu jak fiskálního, tak i běžného účtu. Zpoždění ve finanční 

restrukturalizaci zvyšovala tlak na ekonomiku. Vnější dluh se v roce 1998 vyšplhal až 

na 60% HDP. Jako nezbytné se ukázalo zavedení floatingu. Důležité ovšem bylo, že 

vláda, která vzešla z parlamentních voleb 1998, jasně demonstrovala odhodlání čelit 

těmto problémům. Vytvoření nové vládní koalice Slovenské demokratické koalice 

(SDK), Strany demokratické levice (SDL), Strany maďarskej koalice (SMK) a Strany 

občanského porozumění (SOP) přijali s nadějí a očekáváním nejen občané Slovenska, 

                                               
48 OECD (1996), OECD Economic Surveys: Slovak Republic 1996, OECD Publishing, str. 12.
49 OECD (1999), OECD Economic Surveys: Slovak Republic 1999, OECD Publishing, str. 6.
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ale i zahraničí. Změna charakteru režimu totiž znamenala i změnu slovenské zahraniční 

politiky.50

Mezi klíčové prvky hospodářské strategie patřilo podstatné snížení fiskálního 

deficitu, liberalizace cen na mezinárodní úrovni a zrychlení restrukturalizace státních 

bank a podniků. Důležité bylo i zlepšení transparentnosti veřejných rozhodnutí, větší 

mezinárodní integrace slovenské ekonomiky a vytvoření neutrálního konkurenčního 

prostředí pro podnikání. Zároveň bylo nezbytné provádět tato opatření takovým 

způsobem, který zajišťuje, že reformní úsilí je důvěryhodné a udržitelné. 

Tou dobou klesal i rating u renomovaných ratingových agentur, přičemž další 

výhled byl spíše negativní (i přes zjevné přehmaty těchto agentur z posledních let nám 

hodnocení ilustruje postavení slovenské ekonomiky). Nově vzniklá vláda na neutěšenou 

situaci reagovala stabilizačními opatřeními, došlo k oživení zahraničního obchodu, i 

díky silné vnější poptávce. Pozitivním krokem pak jednoznačně bylo omezení dotací 

polostátním podnikům.

V roce 1998 zahájila nová vláda privatizaci menšího počtu velkých a důležitých 

podniků (banky, telekomunikace, energetika), která přitahovala zájem domácí i 

zahraniční veřejnosti a byla i pod větší kontrolou. Důležitým aspektem pro obraz 

Slovenska byl transparentní průběh této privatizace, což se i díky potřebě nové vlády 

výrazně se odlišit od té Mečiarovy, víceméně podařilo.51

V přehledu bylo konstatováno významné poslání, a to, že „Slovensko vstupuje do 

fáze, kdy dobrý dojem a vyváženost politiky jsou naprosto zásadní. Jestliže se taková 

politika realizuje, nebrání nic integraci Slovenska do skupiny zavedených tržních 

ekonomik.“52

Ozdravná opatření nové vlády v roce 1999 znamenala pokles okamžitého, ale 

založení dlouhodobého růstu. Období je charakterizováno přitvrzením prostředí jak pro 

veřejnou správu, tak pro domácí sektor. Soukromý sektor se liberalizoval, přecházel 

postupně do rukou zkušenějších zahraničních vlastníků. Reforma veřejného sektoru, tak 

dlouho odkládaná, probíhala mnohem pomaleji než změna soukromého sektoru.53

                                               
50 Duleba, Alexander et al., „Vplyv zahraničnopolitických a bezpečnostných faktorov na politický režim“, 
in Szomolányi, Soňa, ed., Spoločnosť a politika na Slovensku (Bratislava: Univerzita Komenského, 2005), 
str. 319.
51 Marcinčin, Anton, „Politický vývoj a ekonomické záujmy“, in Szomolányi, Soňa, ed., Spoločnosť a 
politika na Slovensku (Bratislava: Univerzita Komenského, 2005), str. 57.
52 OECD (1999), OECD Economic Surveys: Slovak Republic 1999, OECD Publishing, str. 13.
53 Marcinčin, Anton, „Politický vývoj a ekonomické záujmy“, in Szomolányi, Soňa, ed., Spoločnosť a 
politika na Slovensku (Bratislava: Univerzita Komenského, 2005), str. 65.
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Důležitým faktorem se ukázala zlepšená komunikace nové koaliční vlády 

s OECD. Byť byla více vnímána spolupráce s Evropskou unií, jež byla jedním z hnacích 

motorů Dzurindovy vlády, důležitost OECD se ukázala v technické rovině – zavádění 

odborných metodologií, zlepšování technické kapacity veřejné správy, zlepšování 

podnikatelského prostředí, restrukturalizace finančního sektoru, zlepšení ochrany 

věřitelských práv, nastartování reforem zejména v oblasti zdravotnictví a ochrany 

životního prostředí či v řízení veřejných financí.54

Zlepšený obraz vývoje slovenské ekonomiky po nástupu vlády čtyřkoalice se 

promítl i do jednání o přijetí SR do OECD.55 Dohodu o přistoupení Slovenska k OECD 

podepsali její generální tajemník Donald Johnston a za SR ministr zahraničí Eduard 

Kukan koncem září 2000 v Paříži. Celá přijímací procedura byla formálně ukončena 

v polovině prosince 2000. Význačnost této události umocňuje skutečnost, že OECD po 

svém rozšíření v devadesátých letech značně zpřísnila podmínky pro přijímání dalších 

kandidátů. Téměř celá slovenská politická reprezentace přijala tento akt s velkým 

uspokojením. Někteří opoziční politici se pokoušeli jeho význam bagatelizovat, zatímco 

další si na něm připisovali hlavní zásluhy. Premiér Dzurinda označil rozhodnutí, které 

přišlo z pařížského sídla Rady OECD, za jednu z nejlepších zpráv adresovaných 

Slovensku za poslední období jeho novodobé historie. Slavnostním uložením ratifikační 

dohody o přijetí SR do OECD do depozitu MZV Francie právě v den 40. výročí 

konvence, na jejímž základě vznikla, se Slovensko definitivně stalo 30. členem této 

prestižní světové organizace. Byl to i určitý projev ocenění úsilí Dzurindova kabinetu o 

konsolidaci ekonomiky a o začlenění země mezi státy respektující pravidla tržního 

hospodářství.56

                                               
54 Marcinčin, Anton, „Politický vývoj a ekonomické záujmy“, in Szomolányi, Soňa, ed., Spoločnosť a 
politika na Slovensku (Bratislava: Univerzita Komenského, 2005), str. 64.
55 Národná obroda, 14.2.2000, str.1.
56 Leška, Vladimír, Slovensko 1993-2004: Léta obav a nadějí (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006), 
str. 69.
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7. Komparace přístupu ČR a SR do OECD

V této kapitole se pokusím prodiskutovat klíčové faktory, mající vliv na rozdílné 

přistoupení do OECD. Vycházejme z předpokladu, že v okamžiku rozdělení společného 

státu nebyl ani jeden ze subjektů znevýhodněn v z pohledu OECD (charakter 

organizace, schůzky s představiteli obou zemí v prvních letech po rozdělení i hodnotící 

zprávy nám tuto premisu potvrzují). Jaké byly tedy příčiny, mající za následek zpoždění 

přístupu Slovenska do OECD  o pět let oproti České republice (nehledě na to, že 

vstupovalo poslední ze států Visegrádské čtyřky)? 

Jedním z nejmarkantnějších důvodů je diametrálně odlišný charakter vlád.

Pokud bych měl vybrat jednu oblast, ve které se oba státy zásadně odlišovaly, byla by to 

liberalizace (a to zejména cen či zahraničního obchodu). V ČR se přístupový proces 

odehrál za vlády Václava Klause, který deklaroval liberální přístup ve vnitřní i 

zahraniční politice. Odlišná byla situace na Slovensku, které se spíše uzavíralo do sebe, 

o liberální politice nemohla být řeč. Vznikaly institucionální, právní i hospodářské 

problémy, mající za následek ekonomickou nerovnováhu. 

Na případu České republiky můžeme pozorovat v prvních letech samostatnosti 

výrazný transformační posun. Proběhla daňová reforma, která přibližovala českou 

daňovou soustavu vyspělým západoevropským zemím, byla vidět patrná snaha o 

zavedení principů tržní ekonomiky. Důležitá byla deklarovaná orientace na západní trhy 

( zatímco v případě Slovenska víceméně přetrvávalo směřování na východní trhy). 

Zajímavé se jeví i srovnání, týkající se charakteru organizací, o které 

projevovaly tehdejší vlády zájem. K rychlejšímu vstupu ČR do OECD určitě přispěla 

orientace na ekonomické a finanční organizace v prvních letech samostatnosti. Naopak 

slovenská zahraniční politika během Mečiarových vlád byla přinejmenším rozpačitá, 

spíše se však dá hovořit o nekoncepčnosti, mnohdy vznikal dojem, že zájem o vstup do 

mezinárodních organizací je úměrný získanému okamžitému a hmatatelnému profitu.

Samostatnou kapitolou je průběh slovenské privatizace, při němž došlo 

k nešťastnému propojení politického a soukromého sektoru. Privatizace zaměřená na 

partnery vládnoucích stran byla jednoznačně nespravedlivá a měla hned několik 

negativních následků. Mezi ně rozhodně patří horší příjmy z privatizace pro slovenskou 

ekonomiku. Dále vznikal tlak ze strany nomenklaturních podnikatelů na udržení 

měkkých rozpočtových omezení pro domácí podniky, které by jinak nebyly 
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konkurenceschopné. Místo potřebné restrukturalizace tak docházelo k nenávratnému a 

zbytečnému „utápění prostředků“, což bylo i jedním z důvodů postupně vznikající krize 

slovenské ekonomiky, která kulminovala v roce 1998.

Nyní ještě zůstává otázka, zda nemělo Slovensko zásadně horší výchozí pozici 

po rozdělení federace. Jelikož se sekundární literatura příliš nezabývá problematikou 

postavení Slovenska ve vztahu k přístupovým kritériím do mezinárodních organizací 

ekonomického zaměření, bylo nutné posoudit vliv rozdělení federace na stav slovenské 

ekonomiky v prvních letech samostatnosti. Začal bych s těmi aspekty, které měly 

negativní dopady na ekonomiku. Jednou z nevýhod rozdělení státu byla ztráta čistých 

transferů zdrojů proudících z Česka na Slovensko, ta se však projevila hlavně v prvním 

samostatném slovenském rozpočtu. Rovněž další náklady spojené s rozdělením federace 

byly spíše jednorázové a předem očekávané, jako např. náklady na vznik nové státní 

administrativy, armády, zahraničních zastupitelstev či nové měny a projevily se zejména 

v ekonomických výsledcích roku 1993. 

Prognóza pro další roky však byla více příznivá, docházelo 

k makroekonomickému růstu, mírnému státnímu přebytku i poklesu inflace, ve zprávě 

OECD z roku 1994 je též zmiňován značný rozvojový potenciál. I proto se lze 

oprávněně domnívat, že s jiným charakterem vlády, která by byla ochotna 

implementovat nezbytné právní normy v souladu s principy zastávanými OECD, by 

přístupová jednání proběhla v kratším časovém období. V kontextu opožděného vstupu 

do NATO a složitých přístupových jednání s Evropskou unií, můžeme na této případové 

studii vypozorovat konkrétní aspekty širší problematiky zpožděné integrace Slovenska 

do západních organizací.
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Závěr

Záměrem práce bylo zjistit, jak se do rozdílného procesu vstupu České republiky 

a Slovenské republiky do OECD promítly politické a ekonomické odlišnosti a do jaké 

míry byl zásadní způsob a důsledky rozdělení Československé federativní republiky.

Dále pak zodpovědět hlavní výzkumnou otázku, zda byl pozdější vstup Slovenské 

republiky do OECD zapříčiněn nepříznivou politickou situací v období Mečiarových 

vlád.

Bylo tedy nezbytné zanalyzovat nejen politickou situaci v obou zemích, ale i 

dopady rozdělení federace, tedy otázku, zda nedošlo k znevýhodnění Slovenské 

republiky, mající za následek opoždění přístupu Slovenska do OECD.

Z této studie vyplývá, že zásadním důvodem rozdílného vstupu obou zemí do 

OECD byl odlišný charakter vlád, jejich politická a ekonomická orientace. Zatímco 

v případě České republiky můžeme hovořit o dobře fungujícím transformačním procesu, 

obsahující konkrétní kroky k dosažení souladu s principy OECD, u Slovenska tomu tak 

není.

Přístupový proces České republiky do OECD se dá hodnotit jako relativně 

bezproblémový díky liberalizaci ekonomiky, nastartování potřebných reforem a 

implementací právních předpisů vyžadovaných ze strany OECD.

Tyto aspekty naopak Slovensku během Mečiarova vládnutí zcela chyběly, snaha 

o ně je spjata až se změnou kabinetu v roce 1998 a nástupem Dzurindovy vlády. Jako

argument pro potvrzení mého závěru může posloužit skutečnost, že slovenská 

ekonomika v roce 1998 rozhodně nebyla v lepší kondici než v prvních letech po 

rozdělení federace, a přesto se nové vládě podařilo během tří let úspěšně dokončit 

přístupová jednání s OECD (nehledě na to, že musela plnit náročnější přístupová 

kritéria).

Z textu rovněž vyplynulo, že ačkoliv znamenalo pro Slovensko rozdělení 

společného státu větší ekonomické náklady, rozhodně nebyly rozhodujícím faktorem 

pro rozdílné zapojení České republiky a Slovenska do OECD, tím byla právě 

ekonomická a politická orientace tehdejších vlád, což bylo předpokládanou odpovědí na 

hlavní výzkumnou otázku.
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Summary

The goal of this study was to ascertain how differences in the process of 

accession of the Czech Republic and the Slovak Republic to the OECD reflected the 

political and economic differences between the countries. Furthermore, this study dealt 

with the role which the way and consequences of the dissolution of Czechoslovakia 

played in the accession. Another goal of the presented study was to confirm the thesis 

that the delayed entry of Slovakia to OECD was mostly due to unfavourable political 

situation during Mečiar's government. 

To responsibly evaluate this thesis, it was necessary to analyze not only political 

situation in both countries, but also the effects of dissolution of the federation. The main 

question was thus whether the Slovak Republic was in some way disadvantaged, which 

would explain the delayed accession to the OECD.

This study shows that the major reason for different dates of accession of both 

countries to the OECD was a distinct character of governments, their political and 

economical orientation. In the case of the Czech Republic we can speak of a well-

functioning process of transformation, including concrete steps to comply with the 

principles of the OECD. In the case of Slovakia, we can not do so.

The process of accession of the Czech Republic to the OECD can be viewed as a 

relatively trouble-free thanks to the following factors: liberalization of the economy; 

beginning of the necessary reforms; implementation of legislation which was required 

by the OECD. None of these factors were present during Mečiar's governments. The 

pursuit of them is associated with a change to the Cabinet in 1998 and the onset of 

Dzurinda´s government.

An argument in favor of the thesis can be the fact that in 1998 the Slovak 

economy was in worse position than in the first years after the dissolution of federation. 

Nonetheless, the new government has succeeded in three years (despite the fact that the 

accession criteria were more demanding).

The study also showed that even though the dissolution of Czechoslovakia 

presented a heavier economical burden on Slovakia, the delayed accession of Slovakia 

to OECD can not be explained by the costs. The decisive factor was a different political 

and economical orientation of respective governments. This finding is in line with the 

tested thesis.
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