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Anotace
Bakalářská diplom ová práce „H ospodářská politika vlád H elm uta Kohla v letech 1982-1989“
pojednává o hospodářské politice, kterou

uplatňovaly

spolkové vlády pod

vedením

spolkového kancléře Helmuta Kohla. V práci je analyzován časový úsek let 1982-1989.
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spolupráci Spolkové republiky N ěm ecko se státy na m ezinárodní úrovni. Jedna kapitola je
věnována také D eutsche Bundesbank, která ve zm iňovaném časovém období sehrála velice
důležitou roli.
Práce je kom pilací čerpající z prim árních pram enů. Každá kapitola shrnuje plány a cíle
v dané oblasti a následně konfrontuje tyto cíle s uskutečněným i kroky a projekty. Výjim ky
tvoří kapitoly o m ezinárodní spolupráci a D eutsche Bundesbank. V těchto kapitolách je obsah
členěn teritoriálně.
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Germany and other countries on the international level. One chapter deals with Deutsche
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1. Úvod
Problem atika spojení hospodářství (ekonomie) a politiky je tém atem velice zajímavým
a v dnešní době velice důležitým . Na hospodářské politice často závisí úspěch vlád^P ^
Téma německé hospodářské politiky jsem si zvolil z několika důvodů. Prvním
důvodem bylo to, že N ěm ecko prošlo po roce 1945 velmi im pozantním hospodářským
vývojem.
Druhým důvodem bylo to, že SRN se řadí mezi největší světové ekonom iky a
bezpochyby je největší evropskou ekonom ikou. R ozhodnutí spolkové vlády tak často
přesahovala hranice Spolkové republiky Německo.
Třetím důvodem pro mne bylo zaujetí zkoum at hospodářskou politiku v tak unikátním
prostředí, jakým je něm ecké „soziale M a rktw irtsc h a fť. Tento systém je ve světě ojedinělý,
což na druhou stranu bohužel znesnadňuje srovnání jeho kvality a efektivity s jiným
podobným systémem ve světě.
Poslední, ne však nejméně význam ný důvod v m ém rozhodování.je osobnost bývalého
2

spolkového kancléře H elm uta Kohla“, který i v současnosti vystupuje v m édiích a účastní se

*

diskusí na rozmanité spektrum témat.
Cílem této bakalářské práce je na základě práce s primárními prameny^ zkoum at a
analyzovat hospodářskou politiku spolkových vlád pod vedením H elm uta Kohla. Práce má
vyústit

ve zhodnocení

a

analýzu

klíčových

oblastí

hospodářské

politiky.

Otázky

nezaměstnanosti a pracovního trhu, zahraničního obchodu, průmyslu, služeb, ale také otázky
měnové politiky. To vše je součástí hospodářské politiky' vlády. Práce má shrnout, bilancovat
a analyzovat roky 1982-1989. —

^

? -v \ir

(M

O bdobí změny vládní koalice4 označuje něm ecká literatura jako „ W ende“ (zm ěna).5
Otázkou je, v jakých oblastech došlo ke skutečným zm ěnám, kdy došlo pouze k drobným

1 Toto platí především v dem okratických státních zřízeních.
2 Helmut Kohl se zabýval politikou již od svých velm i m ladých let. V roce 1947 ve svých 17 letech vstoupil do
CD U . Prakticky celou svoji životní dráhu věnoval politice. Po ukončení vysokoškolských studií - prom oval
v roce 1958 na universitě v H eidelbergu vystudoval dějiny, p ráv n í a státní vědy. Přes různé stranické funkce
v regionálních organizacích C D U v L udw igshafenu, kde se také stal zastupitelem města, Landtagu Porýní-Falce
se v roce 1969 stal m inisterským předsedou spolkové země P orýní- Falc. V tom to úřadě působil až do roku
1976. V roce 1973 byl již zvolen předsedou CD U . O d roku 1976 do roku 2002 byl poslancem Bundestagu.
V letech 1982 až 1998 působí ja k o spolkový kancléř Spolkové republiky Něm ecko.

3

Detailům o tom , co vše spadá do hospodářské politiky, ale také nástroje hospodářské politiky jso u k nalezení
v literatuře: K U BÍČEK , J., H ospodářská politika, l.vyd ., Plzeň, V ydavatelství A leš Č eněk, 2006, ISB N 8086898-99-7, popř. A D A M , H ., W irtschaftspolitik und Regierungssystem d e r B undesrepublik D eutschland,
l.vyd., Opladen, Leske + B udrich, 1995, ISB N 3-8100-1502-4
'
4 1. října 1982 byl na základě konstruktivního hlasování o_/Jůvěj^_zvolen novým spolkovým kancléřem Spolkové
republiky N ěm ecko H elm ut Kohl. Po rozpadu sociálně-liberální koalice si relativně rychle našla F D P cestu ke
spolupráci s do té doby opoziční CD U /C SU . Společně našly obě strany podobné názory na to, ja k by m ěla být
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m

úpravám a kdy křesťansko-liberální vládní koalice pouze pokračovala v politice předchozí
vlády.
Klíčové v některých oblastech hospodářské politiky bylo, zda vláda dokázala využít
svého koaličního „potenciálu“ k prosazení takových změn, které si ve vládních prohlášeních
předsevzala. A do jaké míry je jí rozhodnutí a kroky opravdu ovlivnily vývoj v různých
ekonomických oblastech ve zkoum aném období.
Práce je

členěna

do jednotlivých

kapitol,

které

reprezentují klíčové

oblasti

hospodářské politiky.
V

první kapitole se práce zabývá problem atikou konsolidace veřejných financí, neboť

stabilizace veřejných financí a zastavení zadlužování byl dle vládního prohlášení úkol číslo
jedna.
Druhá kapitola se věnuje problem atice pracovního trhu a nezaměstnanosti. Lze říci, že
tato oblast byla pro křesť ansko-liberální koalici oblastí číslo dvě v žebříčku důležitosti, neboť
v první polovině dosáhla nezam ěstnanost v SRN historicky rekordních hodnot.
Třetí kapitola se zabývá něm eckým prům yslem a zejm éna deregulacem i v oblasti
průmyslu a služeb. V oblasti prům yslu se vláda odhodlala k privatizacím některých státních
podílů v německých koncernech. Také se jednalo o velice důležité reformy v klíčových
oblastech trhu, které byly velice dlouho regulovány či monopolizovány.
Čtvrtá kapitola je věnována Deutsche Bundesbank, neboť je jí roli v něm ecké a také
evropské ekonomice 80. let nelze opomenout. To i přesto, že jako instituce je (a také byla)
Bundesbank na spolkové vládě nezávislá.
Pátá - poslední - kapitola je věnována hospodářským vztahům SRN s nejdůležitějším i
partnery na mezinárodní úrovni. Důraz je kladen na Evropská společenství (ES), státy tzv.
východního bloku a také NDR.
První tři kapitoly (veřejné rozpočty, pracovní trh a průmysl) jsou strukturovány velmi
podobně. Cílem je v první části kapitoly představit, co byly cíle vládní koalice. V druhé části
je shrnuto a bilancováno to, co se skutečně podařilo prosadit.
Kapitola o Bundesbank a kapitola o vztazích SRN na m ezinárodní úrovni jsou členěny
tématicky a teritoriálně.
řešena současná hospodářská recese v SRN. H elm ut Kohl v říjnu 1982 za podpory poslanců C D U /C SU a FD P
získal důvěru B undestagu pro svoji vládu a stal se spolkovým kancléřem .
5 S nástupem H elm uta K ohla do úřadu kancléře Spolkové republiky N ěm ecko došlo především ke zm ěně
v politickém kurzu SRN. Po dlouhém období se k vládě v SRN dostala C D U /C SU . Zm ěnil se postoj k tzv.
sociálním u státu (i když nakonec původně avizované zm ěny nebyly natolik zásadní, ja k byly plánovány).
Z m ěnila se částečně i zahraničně-politická orientace - SR N začala více prosazovat své představy o podobě
E vropských společenství. SRN hospodářsky začala více spolupracovat se zem ěm i třetího světa a také se zem ěm i
sovětského bloku.
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Původní zám ěr byl rozdělit m ezinárodní a vnitropolitické záležitosti ve výše
uvedených kapitolách, ovšem to není možné. Kroky a rozhodnutí v nehospodářské oblasti
jsou pouze nastíněny, aby byl dodržen rámec a kom paktnost práce. V m noha případech nelze
jednoduše nahlížet na dané téma, ale je nutné zařadit jej do kom plexní situace.
Celá práce je zakončena přelom em let

1989/1990. Zlom ovým m om entem je

znovusjednocení Německa, ke kterému došlo v roce 1990. Tímto krokem došlo k naprosté
zm ěně hospodářské politiky a spolkové vládě se význam ně zúžil prostor pro vykonávání
předchozích cílů hospodářské politiky. Důvodem bylo převzetí mezinárodních závazků NDR
a také velice nízká konkurenceschopnost východoněm eckého průmyslu, která vedla k zániku
mnohých podniků v nových spolkových zem ích. Důsledkem byl nárůst nezam ěstnanosti,
nárůst zadlužení SRN, ale také zvyšování daní a (od roku 1993) také krátkodobý pokles
ekonom ického růstu. Z důsledků znovusjednocení se Spolková republika N ěm ecko „léčí“
dodnes.

2. Veřejné finance a jejich konsolidace
2.1 Cíle a plány v oblasti veřejných financí
Stabilizace a konsolidace veřejných rozpočtů byla prim árním cílem politiky vládní
koalice. Ve svém prvním vládním prohlášení vláda vyjádřila jasný cíl snížit zadlužení zem ě a
snížit neefektivní výdaje státního rozpočtu.6
V ládní křesť ansko-liberální koalice nebyla první vládní koalicí, která nahlížela na
stabilizaci a konsolidaci státního rozpočtu jako na klíčovou úlohu. Již od roku 1975,
definitivně pak od roku 1980^ byl v politice předcházející vlády sociálně-liberální koalice
uplatňován cíl stabilizace státního rozpočtu. Na uskutečnění konsolidačních cílů trvala v první
řadě FDP7. Zásadní zm ěna ve vládní politice konsolidace veřejných financí však přišla až
s nástupem vlády Helm uta K ohla.8

6 R egierungserklärung 1982, s. 2-4, D ostupné z: < http://w w w .unserp ar!am ent.de/dow nload/SH O W /reden_und_dokum ente/l 948_1990/kohl_l 982/>
7 SC H M ID T, M .G ., Staatsfinanzen, In: V ON B EY M E , K ./SC H M ID T , M .G ., P olitik in d er B undesrepublik
D eutschland, 1. vyd., O pladen, 1990, s. 54, popř. RO H W ER , B., D er K onjunkturaufschw ung d er christlichliberalen K oalition? Einige A nm erkungen zur konjunkturtheoretischen Beurteilung des gegenw ärtigen
Aufschw ungs, In: K onjunkturpolitik, č. 32, 1986, s. 326
8 W O L L M A N N , H., Vierzig Jahre alte B undesrepublik zw ischen gesellschaftlich-politischen Status quo und
Veränderung. Z w ischenbilanz einer politikw issenschftlichen D iskussion. In: BLA N K E, B ./W O L L M A N N , H.,
D ie alte B undesrepublik. K ontinuität und Wandel, (vydání neuvedeno), Opladen, 1991, s. 568
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To, že křesťansko-liberální koalice rozpočtovou politiku a konsolidaci státních financí
brala vážněji než předchozí vlády dokazuje reakce z hospodářských kruhů. Se zm ěnou na
vládních

postech

totiž

( Wirtschaftsklima).9

také

Nejvíce

nastala
tuto

citelná

skutečnost

zm ěna

v hospodářském

potvrzuje

reakce

klim atu

Bundesbank,

v SRN
která

bezprostředně do šesti měsíců po nástupu křesťansko-liberální vládní koalice snížila hlavní
úrokové sazby dohrom ady o tři procentní body10 (více k tématu Bundesbank a úrokových
sazeb v kapitole 5.1).
Ke stabilizaci veřejných rozpočtů bylo potřeba buď zvýšit příjmy rozpočtu (např.
zvýšením daní), nebo snížit výdaje státního rozpočtu. Nebo uplatnit obě zm íněné varianty
najednou. Na tom se také finálně vládní koalice usnesla.
Vládní koalice se po nástupu do funkce přihlásila k ekonom ickém u principu tzv.
nabídkově orientované hospodářské politiky. Ta vychází z teoretického předpokladu, že
finanční politika spolkové vlády se m usí zaměřit na řešení dvou zásadních úkolů. Prvním
úkolem je stabilizovat státní rozpočet. Druhým úkolem, který je finanční politice státu
přikládán, je vylepšení hospodářských podmínek v zemi, a to například zm ěnou daňové
politiky." Tyto dva body však spolu m ohou být částečně v protikladu. První předpoklad stabilizace státního rozpočtu - také předpokládá, že stát svou zvýšenou poptávkou po
půjčkách zároveň zvyšuje úrokové sazby u státních dluhopisů (a podobných cenných papírů
vydávaných státem). Tím to stát - aniž by to bylo zám ěrem - tlum í investice soukrom ých
investorů12 do jiných oblastí a činností.13 Úsporným i opatřeními mělo být dosaženo snížení
úrokových sazeb z peněz půjčovaných od bankovních domů. Na tom sam ozřejm ě také zpětně
ušetřil státní rozpočet, ale hlavním výsledným efektem měla být větší motivace soukrom ých
investorů investovat jinam , než do státních dluhopisů. Tím mělo být zajištěno kontinuální
vytváření pracovních míst, investice do vývoje a výzkumu.
Spolková vláda prezentovala otázku stabilizace státního rozpočtu tak, že jedním z cílů
konsolidace mělo být dosažení „nového m anévrovacího prostoru pro-růstové politiky
vlády“ 14. Tohoto prostoru mělo být následně využito ke snížení daňového zatížení pro fyzické

9 ROHW ER, B., D er K onjunkturaufschw ung d e r christlich-liberalen K oalition? Einige A nm erkungen zur
konjunkturtheoretischen B eurteilung des gegenw ärtigen Aufschw ungs, In: K onjunkturpolitik, č. 32, 1986, s. 327
10 STU RM , R., Die P olitik d er D eutsche B undesbank, In: V O N BE Y M E , K ./SC H M ID T , M .G ., P olitik in d er
Bundesrepublik D eutschland, 1.vyd., Opladen, 1990, s.270
11 BU N D E SM IN ISTER IU M FU R W IR T SC H A FT , Jahresw irtschaftsbericht 1983, Bonn, s. 12
12 Soukrom ým i investory jso u m yšleni investoři ja k drobní, tak institucionální, ja k fyzické osoby tak právnické
osoby. K líčové je , že tito nejsou v m ajetkové nebo vlastnické rovině provázáni se státem a/nebo nejsou napojeni
na výdajovou část státního rozpočtu.
13 BU N D E SM IN ISTER IU M FÚ R W IR T SC H A FT , Jahresw irtschaftsbericht 1983, B onn, s. 5
14 B U N D E SM IN IST ER IU M FU R W IR T SC H A FT , Jahresw irtschaftsbericht 1983, Bonn, s. 12
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i právnické osoby. Daňově zvýhodněny měly být především investiční činnosti podniků, které
vedly k „posílení investiční a inovativní síly celého hospodářství“ a nastavení daňového
systému tak, aby „podporoval ty, kteří odevzdávají nadprům ěrné výkony a investují do
nových technologií a rozvoje“ 15.

2.2 Bilance fiskální politiky vlády a konsolidace veřejných financí
Politika vládní koalice v oblasti konsolidace veřejných financí bývá v literatuře
označována jako úspěšná.16 Hodnotit úspěšnost politiky konsolidace státního rozpočtu a
prostředky, kterými bylo konsolidace dosaženo, však nelze jednoznačně. Část autorů,
zabývající se rozpočtovou problem atikou hodnotí kroky Kohlových vlád v 80. letech jako
velice úspěšné. Část autorů

však na vládní rozpočtovou politiku nahlíží z jiného úhlu.

Kohlovy vlády měly konsolidaci rozpočtu údajně usnadněnu tzv. „studenou progresí“ (kalte
Progression)'1, která měla vládní koalici „ukrojit“ velký kus p ráce18, protože až do roku 1986
bylo upuštěno od úprav d an í.19
V

souhrnu konsolidační rozpočtové politiky se vládě podařilo snížit intenzitu nárůstu

státních dluhů. V letech 1981 a 1982 - za vlád kancléře Schm idta - dosáhla výše nových
dluhů SRN nejvyšší úrovně v historii. Nové dluhy se vyšplhaly na 37,39 mld. DM (1981),
resp. 37,18 mld. DM (1982). V následujících letech se podařilo nové vládě prudký nárůst
nového zadlužení snížit na úroveň kolem 23 mld. DM v le tech 1985 a 1986. Roky 1987 a
1988 však přinesly opět vysokou úroveň nových dluhů - především rok 1988 znam enal nárůst
státních dluhů o 35,4 mld. DM. V roce 1989 se vládě opětovně podařilo snížit úroveň nového
zadlužení pod 20 mld. D M .20 V roce 1990 následoval výrazný nárůst zadlužení z důvodu

15 BU N D E SM IN IST ER IU M FU R W IR T SC H A FT , Jahresw irtschaftsbericht 1983, Bonn, s. 13
16 SU N TU M , U. V A N , F inanzpolitik d er Á ra Stoltenberg, In: Kredit und Kapital, č. 23, 1990, popř. M O LITO R ,
B., 1st M arktw irtschaft noch gefrangt? E ine ordnungspolitische B ilanz d e r Jahre 1982 bis 1992, 1.vyd.,
Tubingen, 1993
17 Kalte Progression - do češtiny přeloženo „studená progrese“. D ělí se na skrytou a otevřenou. Z jednodušeně se
jedná o problem atiku v oblasti daní a sociálních pojištění. Studená progrese je je v , který lze pozorovat pouze
v dlouhodobém horizontu. K vyjádření význam u pom ůže nejlépe jed noduchý příklad: P rům ěrný roční příjem
v SRN vzrostl v rozm ezí let 1980 až 1995 ze 20 000 DM na přibližně 35 000 DM. O všem G rundfreibetrag
(nezdaněné m inim um ) stoupl ve stejném ob d o b í m inim álně. V ýsledkem bylo, že pracující ze svých příjm ů platili
každoročně více na daních. P odobné platí i pro tzv. hranice daňových sazeb. T y se také v průběhu celého o b d o b í
nezvyšovaly. V ýsledkem bylo, že se stoupajícím i příjm y se stále více pracujících přesouvalo do vyšších
daňových sazeb.
18 A N DĚL, N., Die Steuerreform en der 80er Jahre: E rreichtes und A ufgeschbenes, In: D Ô R IN G , D., SPA H N , P.
B„ Steuerreform ais gesellschaftspoiitische A ufgabe der neunziger Jahre, 1.vyd., Berlin, 1991, s. 28
19 op. cit. sub. 18, s. 28
20 B U N D E SM IN IST ER IU M FU R FIN A N ZE N , Jahresw irtschaftsbericht 1983,1984, 1985, 1986, 1987, 1988,
1989, Bonn
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financování znovusjednocení N ěm ecka a převzetí státních a mezinárodních závazků NDR
Spolkovou republikou.
Detailněji celý proces stabilizace zasahoval do několika oblastí. D á se prim árně členit
na snížení výdajů ze státního rozpočtu a zvýšení příjmů státního rozpočtu. V oblasti snižování
výdajů se jednalo o om ezení (spíše zefektivnění) sociálních výdajů, om ezení státních
subvencí, apod. V oblasti příjm ové strany rozpočtu se jednalo zejm éna o zvýšení daní
z přidané hodnoty (DPH) a odvodů na zákonem stanovená pojištění. Dále se vládní koalice
dohodla na změně daní tak, aby více m otivovala k aktivní pracovní činnosti a investicím.
Vláda sama si kladla za cíl zvýšit podíl investic na výdajích státního rozpočtu.
Než se budem e zabývat jednotlivým i kroky, je třeba se zaměřit na detaily, které m usí
být při zkoum ání rozpočtové politiky a rozpočtů v SRN zohledněny. Každoročně vláda
připravuje Bundestagu ke schválení H aushaltsgesetz (zákon o státním rozpočtu). Ten
obsahuje pro stát povinné výdaje. Tyto povinné výdaje jsou založeny na platnosti různých
zákonů a smluv vůči občanům , institucím, obcím, úřadům, apod. Povinné výdaje schválené
v rámci zákona o rozpočtu se rovnají každoročně 90 - 95 % veškerých státních výdajů.21
V rámci těchto zákonných hranic existují jen limitované možnosti vlády tyto povinné výdaje
*

'

22

nějak usměrňovat. Každý zákon o státním rozpočtu proto doprovází H aushaltsbegleitgesetz ,
kde již členové rozpočtového výboru (H aushaltsausschuss), ale i jednotliví zákonodárci,
sehrávají aktivní roli. N astavují tak kritéria, na základě kterých by oněch až 95% povinných
výdajů mělo být lépe a efektivněji využito. Proto je velice důležité přihlédnout k tomu, jak byl
„nastaven“ H aushaltsbegleitgesetz, který „doprovázel“ každý zákon o státním rozpočtu pro
jednotlivé roky. N estačí se tedy zaobírat pouze na zákony o státním rozpočtu.
V

odborné literatuře zabývající se rozpočtovou politikou Kohlových vlád, bývají jako

klíčové zákony označovány H aushaltsbegleitgesetz 198323 a H aushaltsbegleitgesetz 198424.
První zákon je označován jako klíčový, neboť byl obrazem finanční politiky vlády, kterou
bylo možné pro nadcházející roky očekávat. Druhý je důležitý, protože na základě tohoto
zákona pro rok 1984 se vládě podařilo ulehčit státnímu rozpočtu celkem tém ěř o 35 mld. DM.

21 BEYM E, K. V O N , W irtschafts- u nd Sozialpolitik im D eutschen Bundestag, In: T H A Y SE N , U ./D A V ID SO N ,
R .H ./LIV IN G STO N , R .G ., U S-K ongress und D eutscher Bundestag. B estandsaufnahm en im Vergleich, (vydání
neuvedeno), O pladen, 1988, s. 354
22 V olně do češtiny přeloženo ja k o „doplňující zákon k zákonu o státním rozpočtu“ . D ále bude používán
originální název v něm čině.
23 ZO H LN H Ô FER, R., W irtschaftspolitik d er Ára Kohl, (vydání neuvedeno), O pladen: L eske + Budrich, 2001,
ISB N 3-810-3159-3
24 PAPPI, F.U ./K Ô N IG , T./K N O K E, D ., E ntscheidungsprozesse in d e r A rbeit- und Sozialpolitik. D er Z ubany
d er Interessengruppen zum Regierungssystem uber Politikfeldnetze. Ein deutsch-am erikanischer Verglech, I .
vyd., Frankfurt/N ew Y ork, 1995
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Jeden z prvních kroků, které vláda při snižování výdajů rozpočtu uskutečnila, bylo
snížení sociálních výdajů. Politika vládní koalice v oblasti sociálních výdajů probíhala
v rámci koalice relativně úspěšně a hladce. Cíle a opatření, které si koalice předsevzala a
přijala, byly přijaty a dodržovány. Ve většině případů se totiž jednalo o kroky, které
navrhovala již předchozí vláda Helmuta Schmidta. Zásadní zlom v politice sociálních výdajů
*
*
v
✓
•
25
byl učiněn již v polovině 70. let, za vlády sociálně-liberální koalice. Podstatný rozdíl však
představovalo tempo, jakým se obě vlády pokoušely snížit narůstající sociální výdaje. Toto
tempo snižování bylo u křesť ansko-liberální koalice podstatně vyšší.26 I přesto však nelze brát
vážně to, co prohlašovali představitelé SPD, totiž že se vládní koalice pokouší o rušení či
om ezování německého sociálního státu. Tyto výroky byly často velice přehnané.27 Spíše než o
tlumení sociálního státu se jednalo o skutečnou konsolidaci, stabilizaci a racionalizaci státních
sociálních výdajů.28 Snížení sociálních výdajů se nejvíce týkalo podpory v nezam ěstnanosti
(.Arbeitslosengeld)29 a přídavků na děti30. V roce 1984 došlo k dalšímu snižování podpory
v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku (M utterschaftsurlaubgeld), a k om ezení dalších
sociálních výdajů (Sozialhilfe).
To, že vláda nem ěla v úmyslu om ezovat sociální stát, vyplynulo i ze samotné politiky
vlády o několik let později, jelikož po několika zásadních omezeních rozm anitých sociálních
programů financovaných veřejnými rozpočty, uskutečněných v letech 1983 a 1984 a v rámci
těmto rozpočtům doprovodným zákonům (Haushaltsbegleitgesetz 1983 a 1984), přišla vládní
koalice s novými sociálně-politickými prioritami, které také následně vyústily v nové
sociální \y( \ pro g r a m y. Příkladem může být zavedení rodičovských příspěvků (Erziehungsgeld)
- nová struktura příspěvků na děti, která měla podporovat rodinnou politiku. A také nová
forma rodičovské dovolené (Erziehungsurlaub), tzn. doba mateřské dovolené byla nově
^
o
31
započítávána jako relevantní pro výpočet starobního důchodu.'
25 A LBER, J., D er W ohlfahrtsstaat in der W irtschaftskrise - E ine B ilanz der Sozialpolitik in d er B undesrepublik
seit d en friih en siebziger Jahren, In: PVS, č. 27, 1988, s. 31
26 SCH M ID T, M .G ., Sozialpolitik in D eutschland. H istorische Entw icklung und internationaler V ergleich,
1.vyd., O pladen, 1998, s. 102
27 prohlášení SPD v dobovém denním tisku, popř. Z ohlnhôfer R., W irtschaftspolitik der Á ra Kohl, O pladen
2001, str. 93 a 107
28

SCH M ID T, M .G ., Sozialpolitik in D eutschland. H istorische E ntw icklung und internationaler Vergleich,
l.vyd., O pladen, 1998, s. 101
29 D ošlo k racionalizaci výplat Arbeitslosengeld. N ově závisela výše příspěvku a délka vyplácení
nezam ěstnaném u na více faktorech - obecně na tom, ja k dlouho již byl nezam ěstnaný bez práce a ja k dlouhou
dobu pracoval (přispíval do systém u pojištěnO předtím , než se stal nezam ěstnaným . Čím déle byl člověk
nezam ěstnaným , tím získával m éně. Také čím m éně měl odpracováno let, tím m éně získával.
30 Nově se přídavky na dítě odvíjely více od příjm ů rodičů. A také byla výše příspěvků na všechny děti stejná.
31 A LBER, J., D er deutsche Sozialstaat in der Á ra Kohl: D iagnose u n d Daten, In: L E IB FR IE D ,
S.AVAGSCHAL, U., D er deutsche Sozialstaat: Bilanzen - R eform en -P erspektiven, l.v y d ., Frankfurt/N ew
York, 2000, s. 243

-

8

-

Přes všeobecnou shodu v rámci vládní koalice o odbourávání státních subvenci'

se

nepodařilo zvrátit růstový trend těchto výdajů v průběhu 80. let.33 Ačkoli se některé projekty a
podniky, které byly subvencovány podařilo ze systému subvencí vyčlenit, schvalovala vláda
subvence pro další podniky. Často tyto nové subvence několikrát přesahovaly rozsah a
hodnoty subvencí již ukončených.34 Ačkoli celková kvóta státních subvencí (měřeno podílem
subvencí na hrubém dom ácím produktu) klesla z 1,5% v roce 1982 na 1,2% v roce 1990' ,
bylo jasné, že politika vládní koalice v oblasti snižování státních subvencí m noha úspěchů
nedosáhla.36 V ýznam nější změnu ve státní subvenční politice přinesla až daňová reform a
v roce 1990. Nej větším problém em u vládních subvencí - z pohledu ekonom ů - byla
zbytečnost těchto subvencí. Vlády sice státní subvence p re z e n to v a l^ a k o projekty, které mají
v jednotlivých podnicích pomoci docílit požadovaných inovačních změn. Z různých zdrojů
však vyplývá, že subvence pouze ulehčovaly existenci podnikům , které již

nebyly

konkurenceschopné.37 N ěkteří autoři38 spekulují nad tím, že tím vládní koalice nechtěně
✓

39

•

v

dokázala, že vlastně nem á žádnou konkrétní hospodářsko-politické^vize . To je podle všeho
příliš přehnaný názor a spíše se přikloňm e k závěrům Zohlnhofera40, který zastává názor, že
ve vládní koalici spíše chyběla politická vůle učinit neefektivním státním subvencím konec.
Tato situace částečně také vyplývala z nejednotného názoru koaličních stran na politiku
státních subvencí. S největší pravděpodobností sehrály svou roli také rozdílné politické zájmy
jednotlivých koaličních stran. Nejvíce se o om ezení subvencí zasazovala FDP, nejvíce proti
omezení subvencí stála CSU.
Na příjmové straně rozpočtu se vládní koalice rozhodla ke zvýšení DPH a většiny
zaměstnaneckých odvodů na povinná pojištění. DPH byla zvýšena u norm ální i snížené sazby
o jeden resp. o půl procentního bodu na 14 resp. 7 procent již v roce 1983. V tom též roce bylo
také schváleno zvýšení daně z příjmů

fyzických

osob pro tzn. „více vydělávající“

(.Besserverdienende) - pro osoby vydělávající nad 50 000 DM ročně (daň pro tyto osoby byla
32 Subvence se týkaly především oblastí těžebního prům yslu a také hutnictví.
33 SUN TU M , U. VAN, F inanzpolitik d e r Ä ra Stoltenberg, In: K redit und Kapitul, č. 23, 1990, s. 272
34 G A BRIEL. J., Das eingeschränkte W irtschaftswunder. Z u r E rklärung d er w irtschaftlichen E ntw icklung in der
Bundesrepublik in den 8 0 er Jahren, In: SUSS, W ., D ie B undesrepublik in den 80er Jahren, l.v y d ., O pladen,
1 9 9 1 ,s. 116
35 ZO H LN H Ô FER, R., W irtschaftspolitik d er Ä ra Kohl, (vydání neuvedeno), Opladen: Leske + Budrich, 2001,
ISBN 3-810-3159-3, s. 106
36 STO LTEN B ERG , G., W ebdepunkte. Stationen deutscher P olitik 1947-1990, l.v y d ., B erlin, 1997, s. 299
37

H ELLW IG , M .,/N E U M A N , J. M. N ., E conom ic P olicy in G erm any: Was there a Turnaround? In Econom ic
Policy, Č.5, 1987, s. 136
38 ZO H LN H Ô FER, R., W irtschaftspolitik d er Ä ra Kohl, (vydání neuvedeno), Opladen: L eske + Budrich, 2001,
ISBN 3-810-3159-3, s. 107
39 tento názor vyplývá z teorií Petera A. H alla
40 ZO H LN H Ô FER, R., W irtschaftspolitik d e r Ä ra Kohl, (vydání neuvedeno), Opladen: Leske + Budrich, 2001,
ISBN 3-810-3159-3, s. 107
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zvýšena o 5 procentních bodů). D alší zásadnější změny v oblasti příjmů státního rozpočtu
z daní byly odsouvány. Prioritní otázkou bylo stabilizovat státní rozpočet. Proto v prvních
letech vládnutí dostávají naprostou přednost úspory ve státním rozpočtu. Podm ínky pro
změny daňového systému m ěly nastat až po stabilizaci státního rozpočtu, aby se zam ezilo
jakým koli možným kom plikacím při stabilizaci rozpočtu. Předpokládalo se, že snížení daní a
tím s nejvyšší pravděpodobností i snížení daňových příjmů státního rozpočtu, by m ohlo celý
proces stabilizace ohrozit popřípadě přinejm enším oddálit.
Daňová politika je také nástrojem k podpoře hospodářské konjunktury. V ládní koalice
však v tom to směru své sliby o snížení daní a jejich větší „m otivační roli“ (např. při
investicích a vzniku nových pracovních míst) začala plnit až v druhé polovině 80. let a navíc
jen částečně.
Bezpochyby nevýznam nější zm ěnou v 80. letech byla daňová reform a z roku 1990 (v
tom to roce vstoupila v platnost). Ta však již spadá mimo časový rámec této práce. A však i
před touto „velkou“ daňovou reformou bylo zavedeno několik opatření, sice v m enším
rozsahu, nicméně o nem além významu. Zm ěny v daňovém systému v roce 1983 byly spíše
kosm etické - právě s ohledem na prioritní stabilizaci rozpočtu. V letech 1983 až 1985 tak
spolková vláda nijak zásadně nepřistupovala ke snižování daní. D ůvodem bylo nepřipravit
stát o daňové výnosy, které byly ze značné části použity na snížení státních dluhů.41
Ke zlomu v rámci daňové politiky spolkové vlády došlo až po volbách do Bundestagu
z roku 1987. Po těchto volbách se téma daní a snížení daňového zatížení stalo pro spolkovou
vládu jedním z klíčových hospodářsko-politických cílů42. Skutečná reform a však proběhla až
v roce 1990. I předtím byly schváleny zm ěny daní. První zm ěny proběhly v roce 1986 a
znam enaly pro fyzické a právnické osoby snížení daňového zatížení celkem o 10,9 mld. DM
ročně (na tuto částku byla vyčíslena hodnota peněz, které díky reformě z roku 1986 podniky a
fyzické osoby ušetřily na daních). Druhý reform ní krok přišel v roce 1988, kdy došlo ke
snížení daňového zatížení o dalších 13,7 mld. DM ročně. Pro srovnání, zm iňovaná reform a
z roku 1990 znam enala snížení daňového zatížení o cca 39 mld. DM ročně.
Koaliční vláda schválila zvýšení odvodů na zákonná pojištění zam ěstnanců. V roce
1990 byly sazby nem ocenského připojištění v průměru 12,6% (v roce 1982 to bylo 12,0%),
důchodového připojištění 18,7% (v roce 1982 18,0%, přičem ž zvýšení sazby na 18,5%
plánovala pro rok 1984 již Schm idtova vláda) a u pojištění pro případ nezaměstnanosti 4,3%
41 A N D ĚL, N., D ie Steuerreform en d er 80er Jahre: E rreichtes und A ufgeschbenes, In: D Ô R IN G , D., SPA H N ,
P. B., Steuerreform ais gesellschaftspolitische A ufgabe d er neunziger Jahre, l.vyd., B erlin, 1991, s. 28
42 KOHL, H., E rinnerungen 1982-1990, (vydání neuvedeno), M iinchen: D roem er V erlag, 2005, IS B N -10: 3426-27320-9, s. 505-507
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(v roce 1982 to bylo 4,0% , přičemž krátkodobé zvýšení na 4,5% přijala Schm idtova vláda již
p ro ro k 1983).43
I přes výše zm íněná zvýšení odvodů na zákonná pojištění však celkové zatížení
obyvatel na daňových a sociálních odvodech kleslo mezi lety 1982 a 1990 ze 42,8% na 40,7%
hrubého národního produktu44. Přičem ž je však nutno zdůraznit, že právě daňová reforma
z roku 1990 přinesla jednoznačně nejvýznam nější podíl na zm iňovaném poklesu. Takže
pokles, prezentovaný pro období 1982-90, je ve skutečnosti poklesem dosaženým až mezi lety
1989-90.45
Plánované zvýšení státních výdajů na investice do rozvoje a výzkumu, které si vláda
kladna v prvním vládním prohlášení za cíl se bohužel po celé období 80. let nepodařilo. Státní
výdaje na investiční projekty, vývoj a výzkum v průběhu 80. let ani v jednom roce
nepřekročily hodnoty roku 1982. V roce 1982 se výdaje na investice podílely pouze 9,2% na
celkových

výdajích

státního

rozpočtu.

Naopak

stále

byl

patrný

trend

narůstajících

mandatorních výdajů vlády. Pokles vládních investic byl však zm írňován aktivitam i obcí a
jednotlivých spolkových zem í, jejichž investiční aktivita v průběhu 80. let rostla.
Celkový proces konsolidace a stabilizace státního rozpočtu v průběhu 80. let lze
hodnotit jako úspěšný. V ládě se podařilo snížit podíl celkových státních výdajů na hrubém
národním produktu pod 50 %. N ejvyšší hodnota byla dosažena v roce 1982 (49,9% ), v roce
1989 se podařilo tento ukazatel snížit na úroveň 45,3% .46 Tento úspěch je z jedné strany
výsledkem hlavně úsporné politiky spolkové vlády47 ovšem velký podíl neslo také oživení
světové ekonom iky, především opětovné oživení zájm u o něm ecké zboží ve světě, které
přineslo nárůst něm eckého exportu (znam enalo mimo jin é zvýšení daňových příjm ů státu).
Nemalou

roli

sehrál

také

pokles

cen

ropy

na

světových

trzích.

48

V politických

a

institucionálních poměrech, které ve Spolkové republice Německo v 80. letech panovaly, však
vlády Helm uta Kohla m ohly zajisté prosadit daleko zásadnější zm ěny ve fiskální politice, než
které nakonec hodnotíme. Zůstává otázkou, proč koaliční politikové nevyužili politické
shody, která o státním rozpočtu v rámci vládní koalice panovala, k prosazení zásadnějších

43 D etailnější přehled změn: viz Příloha č. 1
44 M O LITO R, B., 1st M arktw irtschaft noch gefrangt? E ine ordnungspolitische B ilanz d er Jahre 1982 bis 1992,
1.vyd., Tubingen, 1993, s. 16
45 Z O H L N H Ô FE R , R., W irtschaftspolitik d er Á ra Kohl, (vydání neuvedeno), O pladen: L eske + Budrich, 2001,
ISB N 3-810-3159-3, s. 106
46 B U N D E SM IN ISTER IU M FU R FIN A N ZEN , Jahresw irtschaftsbericht 1982, 1989, Bonn
47 SCH M ID T, M .G ., Staatsfinanzen, In: V O N B EY M E, K ./SC H M ID T , M .G ., P olitik in d er B undesrepublik
D eutschland, 1. vyd., O pladen, 1990, s. 58
48 N Ô LLIN G , W ., Z ur W irtschaftspolitik in der B undesrepublik D eutschland seit 1982, In: K Ô RN ER,
H ./U H LIG , C., D ie Zukunft der G lobalisierung, l.v y d ., Stuttgart, 1986, s. 48
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změn ve fiskální politice. S největší pravděpodobností nem ěly koaliční strany zájem o
provádění dalších nepopulárních opatření, kterých by bylo nutno k větším úsporám.

3. Politika trhu práce, problematika nezaměstnanosti
3.1 Vývoj na pracovním; plány a cíle v oblasti pracovního trhu
Vývoj statistiky nezam ěstnanosti v 80. letech v SRN nabízí jednoznačný trend. Od
roku 1980 do roku 1983 se počet nezam ěstnaných více než ztrojnásobil.49 Od roku 1983 do
roku 1989 je patrný stagnující počet nezam ěstnaných. Samotný rok 1989 však byl náznakem
změny ve stagnujícím trendu, když došlo k poklesu počtu nezaměstnaných o více než 200 000
osob. D alší pokles pokračoval až do roku 1992. Takto jednoduché nahlížení však může být
zavádějící. Statistiky o počtu zam ěstnaných (Erw erbstätige) totiž vykazují trend

nárůstu

celkového počtu zam ěstnaných. Celkový počet zam ěstnaných (pracujících) se v roce 1980
pohyboval na hodnotě 27,4 milionu osob. V roce 1990 (počítáno bez NDR) se počet
zam ěstnaných zvýšil na 30,3 milionu osob.50 C ož představovalo nárůst o 2,9 milionu
pracovních míst. To znam enalo, že na něm eckém pracovním trhu těchto bezm ála 3 milionu
pracujících přibylo. D ůvodem tohoto jevu (stagnující počet nezam ěstnaných přestože narůstá
počet pracujících) byly osoby, které přišly ze zahraničí a v SRN se usídlily51. V letech 1980
až 1990 do SRN přišlo téměř 3,1 milionu přistěhovalců. To sam ozřejm ě vykazují i statistiky
pracovního trhu. N ejvětší nárůst přistěhovalých do SRN je patrný v le tech 1988-1990.
V tom to období se v naprosté většině jednalo o občany N D R, kteří využívaly možnosti
cestovat do SRN (od roku 1989). V průběhu 80. let je v několika letech patrný i negativní
přírůstek přistěhovalých. K tomu došlo v le tech 1982 až 1984. V období těchto let se
z Německa více lidí vystěhovalo, než přistěhovalo. Pokles obyvatel (nikoli jen pracujících, ale
např. i dětí) tak ve zm íněných třech letech dosáhl přibližně 345 000 osob.52
Po nástupu křesťansko-liberální koalice do vlády byl vládním prohlášení vyhlášen boj
nezaměstnanosti. V prvním vládním prohlášení na konci roku 1982 byly cíle vyjádřeny
nepříliš konkrétně. Pouze bylo nastíněno, že „nová spolková vláda udělá vše pro to, aby se

49 Viz příloha č. 2
50 SIEBER T, H., Jenseits des sozialen M arktes, (vydání neuvedeno), M iinchen, D eutsche V erlag-A nstalt, 2005,
ISBN 3-421-05848-2, s. 31
51 Tyto osoby jsou dále v textu označovány term ínem „přistěhovalci“. T o to slovo vychází čistě z něm eckého
označení pro tyto osoby - E inw anderer - a není spojováno s jakým koli negativním m ožným význam em slova
„přistěhovalec“, které v českém jazyce m ůže vyznít více či m éně v negativním smyslu.
52 Viz příloha č. 3
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pracovat opět vyplatilo, aby občané byli m otivováni pracovat a případně podstoupit
podnikatelské riziko. H lavní však mělo být, aby se pracujícím vyplatilo více pracovat, než se
spoléhat na stát a sociální podpory.“53
V
nastíněno, čeho

druhém vládním prohlášení po parlam entních volbách roku 1983, již bylo více
by křesťansko-liberální koalice chtěla

dosáhnout.

Cílem

bylo

díky

propracované politice „zažehnout dlouhodobý hospodářský růst, nikoli pouze přechodný
plam ínek“.54 S politikou

zam ěstnanosti

se

proplétalo

několik

dalších

oblastí

(např.

konsolidace veřejných financí, podpora prům yslu a jiné). Cílem bylo učinit patřičné kroky
k flexibilizaci pracovního trhu, om ezit byrokratické regulace pracovního trhu (ale i v jiných
oblastech). M ělo dojít k „přem ěně“ ( Umbau) něm eckého hospodářství. N avrhované zm ěny
měly zajistit více pracovních míst. Mělo jít o podporu malého a stredného podnikání
(.M ittelstdndisches Unternehmen), neboť, dle slov H. Kohla,

„tyto podniky zam ěstnávaly

(v roce 1983) více než 13 milionů něm eckých pracujících“ .55 Plánováno bylo snížení daní
z příjm ů fyzických i právnických osob a vláda chtěla taktéž snížit odvody na zákonná
pojištění pracujících. Spolková vláda vycházela z předpokladu, že zlevněním pracovní síly dá
podnikům větší motivaci zam ěstnat více lidí. A právě odvody na sociální pojištění byly
v očích vládní koalice (nejvíce FDP) zbytečně vysoké a zvyšovaly cenu práce v SRN.
Kromě aktivní politiky v oblasti podpory prům yslu a služeb křesťansko-liberální
koalice chtěla (i z důvodů snížení výdajů státního rozpočtu) řešit aktivněji i politiku
zaměstnanosti.

M ělo

být

ustoupeno

od

„nekontrolovaného“

vyplácení

podpor

v nezam ěstnanosti, sociálních dávek, apod. N aopak měly být finance přesunuty na aktivní
politiku zam ěstnanosti, zejm éna na vzdělávací program y pro nezam ěstnané a jiné projekty,
které měly rozšířit nezam ěstnaným možnosti uplatnit se na trhu práce.

53 PR E SSE - U ND IN F O R M A T IO N S A M T D E R B U N D E SR E G IE R U N G , P rogram m d er E rneuerung - F reiheit
- M itm enschlichkeit - V erantw ortung, 1. vyd., Bonn, 1983, ISSN 0172-75-75, s. 15
54 PR E SSE - UND IN F O R M A T IO N S A M T D ER B U N D E SR E G IE R U N G , P rogram m d e r E rneuerung - F reiheit
-M itm e n sc h lic h k e it - Verantwortung, I. vyd., Bonn, 1983, ISSN 0172-75-75, s. 16
55 PR E SSE - UND IN F O R M A T IO N S A M T D E R B U N D E SR E G IE R U N G , P rogram m d e r E rneuerung - F reiheit
- M itm enschlichkeit - V erantwortung, 1. vyd., Bonn, 1983, ISSN 0172-75-75, s. 18
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3.2 Bilance politiky pracovního trhu
Výsledky, které vládní politika trhu práce v průběhu 80. let přinesla, se nevyznačují
jednoznačností. Dokonce se dá hovořit o několika protichůdných jevech.56 Představitelé
vládní koalice při svém nástupu sice hovořili o potřebě zm ěnit vládní politiku v oblasti
pracovního trhu, ovšem k žádným převratným zm ěnám na něm eckém pracovním trhu
v průběhu celého zkoum aného časového období nedošlo.57 Lze hovořit o oblastech politiky
pracovního trhu, kde ke zm ěnám skutečně došlo. O všem jsou také oblasti, kde křesťanskoliberální koalice žádné zm ěny neprovedla a lze tak hovořit o pokračování politiky, kterou
zahájila sociálně-liberální vláda.
Zm ěny, které křesťansko-liberální koalice

prováděla se odehrávaly především

v oblasti deregulace pracovního trhu s cílem jeho větší flexibility. Především došlo ke
zm ěnám v právních předpisech a zákonech, které se týkaly pracovního práva.
Kohlově vládě se podařilo prosadit zásadní zm ěny v zákoně na podporu zam ěstnanosti
(Arbeitsforderungsgesezt - AFG ). Cílem změn bylo odstranit, popř. zm írnit regulace
v německém pracovním právu, které podle názoru koaličních představitelů představovaly
viditelné překážky vzniku nových pracovních míst. Mezi nej důležitější změny se řadila
novela § 116 AFG. Zm ěna zákona byla reakcí na přibývající stávky zam ěstnanců58. Před
zm ěnou zákon umožňoval podnikům , které byly v důsledku stávky nuceny pozastavit výrobu,
zam ěstnance tzv. postavit m im o zam ěstnanecký pom ěr po dobu stávky. Zam ěstnavatel tak
zam ěstnancům v průběhu stávky nemusel vyplácet mzdu. V yplácení mzdy za období stávky
přešlo na Bundesanstalt fiir Arbeit. Tento jev je označován jako heifie Aussperrung. Ovšem
s narůstající rolí outsourcingu59 v něm eckém průmyslu tak některé podniky byly ochrom eny
na výrobě v případě, když jeden z dodavatelů nemohl dodávat. V tom to případě docházelo
k tzv. kalte Aussperrung. I v tomto případě přebíral mzdy Bundesanstalt fiir Arbeit.
Paradoxně tak např. 10 stávkujících zam ěstnanců m ohlo omezit výrobní proces i s několika

56 Z O H L N H Ô FE R . R., W irtschaftspolitik d er Ä ra K ohl, (vydání neuvedeno), O pladen: Leske + Budrich, 2001,
ISB N 3-810-3159-3, s. 137
57 H ELLW IG , M .,/N EU M A N , J. M. N ., E conom ic P olicy in G erm any: Was there a T urnaround? In Econom ic
Policy, č.5, 1987, s. 127
58 Stávky se odehrávaly napříč celou ekonom ikou. Stávky byly podle odborů reakcí na narůstající outsourcing
(zjednodušeně: zadání např. výroby nějaké součásti produktu externím u dodavateli) v něm eckém prům yslu v 70.
letech a poč. 80. let. O dbory se stávkam i snažily bojovat proti tom uto „vyčleňování částí výroby z prům yslových
podniků“.
9 O utsourcing je m ezinárodně užívaný výraz pro proces, při kterém firm a zadává některé ze svých původních
činností externím u dodavateli nebo dodavatelům . C ílem je v naprosté většině případů snížení nákladů.
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sty zam ěstnanci, a m zdové náklady za tyto stávky přebíral stát.60 K řesťansko-liberální vládní
koalice chtěla zm ěnami § 116 AFG om ezit výdaje Bundesanstalt fu r Arbeit61 (a tím i státnímu
rozpočtu) a také zajistit větší neutralitu Bundesanstalt fu r Arbeit vůči odborům

a

zam ěstnancům .62 Tyto zm ěny narážely na odpor opoziční SPD a také odborových organizací
(především 1G Metali).
Cílem křesťansko-liberální koalice nebylo omezit práva zam ěstnanců ve prospěch
zam ěstnavatelů (i když přijetí změn § 116 bylo opozicí a odbory zpočátku vním áno jinak).
Naopak, v průběhu 80. let byly přijaty novely zákona o ochraně zdravotně postižených
(,Schwerbehindertenschutzgesetz) a zákona o ochraně mládeže (Jugendschutzgesetz), které
nově upravovaly (mimo jiné) zam ěstnávání dětí a m ládeže63 a tělesně a m entálně postižených
lidí. Tyto novely byly přijaty jednoznačně ku prospěchu zm íněných skupin obyvatel.
Například byly zakázány noční pracovní směny pro mladistvé pracující, také byl om ezen
celkový počet hodin, které mohli m ladiství týdně odpracovat.64
V ládní koalice se také pokusila prosadit zavedení tzv. omezené pracovní úvazky
(.befristete Arbeitsvertrdge), zejm éna se toto opatření mělo týkat vědeckého personálu na
vysokých školách a jiných výzkum ných zařízeních. Zm ěna byla přijata s cílem um ožnit např.
univerzitám zkrácené pracovní úvazky při zam ěstnávání vědeckých pracovníků, profesorů,
apod. Toto opatření ovšem nebylo zam ěstnavateli natolik využíváno, aby bylo možné
objektivně hodnotit pozitivní, či negativní dopad.65
D alší oblastí trhu práce, ve které vláda prosadila zm ěny, byla oblast financí. V rámci
úsporných opatření, která vládní koalice přijala ve snaze konsolidovat veřejné finance, lze
nalézt i taková, která se bezprostředně dotkla trhu práce a zejm éna nezam ěstnaných. Vláda
CDU/CSU a FDP om ezila výdaje na pasivní politiku zam ěstnanosti66. Snížení bylo přijato

60 Celá problem atika heifie a kalte Aussperrung je velice rozsáhlá. U vedených několik vět k tém atu slouží
k nastínění problem atiky. D etailněji se této problem atice věnuje: Z O H L N H Ô FE R , R., W irtschaftspolitik d e r Á ra
Kohl, (v ydání neuvedeno), O pladen: Leske + Budrich, 2001, ISB N 3-810-3159-3, s. 120 - 129
61 V překladu Spolkový úřad práce. O ficiální instituce zprostředkující hledání zam ěstnání nezam ěstnaným ,
výplaty podpor v nezam ěstnanosti, apod.
62 V něm ecké literatuře jso u vyjednávání mezi odbory a zam ěstnavateli (i form ou stávkování) označovány trefně
za A rb eitska m p f
63 Jako „d ěti“ byli ve sm yslu zm íněného zákona považováni osoby do věku 15ti let. Za „m ladistvé“ osoby do
18ti let.
64 R U B ,F.W ./N U LL M E IE R ,F., D ie Flexibilisierung der A rbeitsgeselschaft, A u f dem Weg in eine G esellschaft
fle xib ler Sozialstrukturen?, In: SU SS,W ., D ie B undesrepublik in den 8 0 er Jahreti, (1. vyd.), O pladen, 1991, s.
128
65 Z O H L N H Ô FE R , R., W irtschaftspolitik d er A ra Kohl, (vydání neuvedeno), O pladen: Leske + Budrich, 2001,
ISBN 3-810-3159-3, s. 137
66 Pasivní politikou zam ěstnanosti bývá označován systém , kdy stát nezam ěstnané podporuje finančně (podpora
v nezam ěstnanosti), avšak spoléhá na to, že nezam ěstnaný bude aktivní v hledání zam ěstnaní. O všem často tato
politika vede k situaci, kdy nezam ěstnaní nem ají m otivaci nalézt si zam ěstnání, neboť na sociální podpoře
dostávají dostatečné finanční prostředky.
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v rámci zákonů o státních rozpočtech pro roky 1983 a 1984. Snižování peněžních prostředků
se dotklo nejvíce Bundesanstalt fiir Arbeit, když finanční prostředky této instituci byly
sníženy o 1,9 mld. DM pro rok 1983, resp. 2,7 mld. DM pro rok 1984.67 N a jedné straně bylo
docíleno snížení výdajů. Na druhé straně vláda hledala cesty ke zvýšení příjmů pro
Bundesanstalt fu r Arbeit.
Na výdajové straně rozpočtu Bundesanstalt fu r A rbeit bylo přijato snížení podpory
v nezaměstnanosti nezaměstnaným . Byl nastaven nový systém pro vyplácení dávek podpory
v nezaměstnanosti. Nově byla výše obdržené podpory v nezaměstnanosti závislá od doby, po
jakou nezaměstnaný již odpracoval (a přispíval do státního systém sociálních pojištění) a také
od délky nezam ěstnanosti. Platilo tedy, čím déle byl nezam ěstnaný bez zam ěstnání, tím více
mu klesal příspěvek podpory v nezam ěstnanosti. Byly také sníženy příspěvky, které stát
vydával na podporu v nezam ěstnanosti bezdětným nezam ěstnaným .68
Od 1.1. 1983 byly sníženy odvody na důchodové připojištění příjem cům sociálních
dávek (Leistungsem pfänger) - tyto odvody platil víceméně stát sám sobě.
Na příjm ové straně rozpočtu Bundesanstalt fu r A rbeit byla přijata opatření pro zvýšení
příjmů systému pojištění pro případ nezaměstnanosti. K 1. lednu

1983 byly zvýšeny

zam ěstnanecké odvody do systému pojištění pro případ nezam ěstnanosti ze 4,0% na 4,6% . O
rok později, 1. ledna 1984, byl zvýšen nezdaněný vym ěřovací základ (nezdaněné minimum )
pro platby pojištění pro případ nezaměstnanosti. Od tohoto minima vznikala povinnost
odvádět předepsané odvody do systému povinných pojištění. Do zvýšeného základu se však
nově započítávaly i veškeré příplatky a prémie, které zam ěstnanec dostával, stejně tak se nově
započítávaly i tzv. 13. a 14. platy. Celková odváděná částka ze mzdy na platby zákonných
připojištění a daní se tak u většiny pracujících zvýšila.
Přijetím výše zm íněných opatření se vládě podařilo snížit výdaje ze státního rozpočtu
na nezaměstnané. A i přes výrazný nárůst nezam ěstnanosti, ke kterému došlo mezi lety 1981 a
1983 tak klesly požadavky Bundesanstalt fiir Arbeit na prostředky ze státního rozpočtu.69
V průběhu roku 1984 došlo k tom u, že Bundesanstalt fiir A rbeit začala vykazovat přebytky ve
svém rozpočtu. Tento úspěch je na jedné straně úspěchem úsporných opatření křesťanskoliberální koalice (jak snížení výdajů, tak zvýšení příjmů). Na druhé straně lze pokles výdajů

67 H EIL E M A N , U ./G E B H A R D T , H ./LO EFFE L H O L Z , H .D ., W irtschaftspolitische Chronik d e r B undesrepublik
1960 bis 1995, l.vyd., 1996, Stuttgart, s. 151-158
68 FRER IC H , J./FR E Y , M ., H andbuch d e r G eschichte d e r Sozialpolitik in D eutschland, Svazek č.3: Sozialpolitik
in d er B undesrepublik D eutschland bis zu r H erstellung d e r D eutsche Einheit, 1. vyd., M iinchen, 1996, s. 179
69 W EB B ER , D., E ine W ende in d e r deutschen A rbeitsm arktpolitik? Sozial-liberale und christlich-liberale
A ntw orten a u f d ie B eschäftigungskrise, In: A B R O M E IT , H ./B L A N K E , B., Arbeitsm arkt, A rbeitsbeziehungen
und P olitik in den 8 0er Jahren, l.vyd., O pladen, 1987, s. 79
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Bundesanstalt fiir Arbeit na pasivní politiku nezaměstnanosti vysvětlit částečně také tím, že
nemalá část nezaměstnaných „se přesunula“ do skupiny dlouhodobě nezaměstnaných. Tito
dostávali již nižší sociální dávky (Arbeitslosengeld).
Zlepšující se finanční situace v rozpočtu Bundesanstalt fiir A rbeit byla následně
využita k realizaci nových projektů a programů. A to ve dvou směrech. Za prvé, od roku 1985
mohla vláda přistoupit ke snížení odvodů do systému pojištění pro případ nezaměstnanosti.
Za druhé, um ožnila lepší finanční situace opětovné rozšíření sociálních dávek. Takto došlo
například - v letech 1985 až 1989 - k prodloužení m axim ální možné délky pro pobírání
podpory v nezaměstnanosti {Arbeitslosengeld). Toto opatření platilo pro nezam ěstnané starší
49ti let a prodlužovalo m axim ální dobu pobírání pro tuto skupinu nezam ěstnaných z 12-ti
měsíců až na 18 měsíců. K dalšímu prodloužení došlo následně v roce 1987. V tom to roce
byla zvýšena m axim ální doba, po kterou bylo m ožno pobírat Arbeitslosengeld, až na 32
měsíců. Toto období výdajové expanze však následně v letech 1989 a zejm éna 1990
vystřídalo nové období úspor, které vyvolal vzniklý deficit rozpočtu Bundesanstalt fiir
Arbeit.10
Vláda křesťansko-liberální koalice se však snažila svými kroky přesunout hlavní
těžiště politiky zam ěstnanosti z pasivní na aktivní (politiku zam ěstnanosti). Vysvětlení, proč
došlo k této změně nabízí odborná literatura několik. První možné vysvětlení vyplynulo ze
snahy stabilizace a konsolidace státního rozpočtu. Snížením státní sociální podpory a
zpřísněním podmínek pro výplaty se podařilo vládě dosáhnout toho, že nezam ěstnaní byli
více motivováni hledat si aktivněji zam ěstnání. To, že se podařilo dosáhnout kladného
hospodaření v rozpočtu Bundesanstalt fiir Arbeit, bylo pozoruhodné. Ovšem následně
vyvstává otázka, proč vláda neprosadila výraznější snížení povinných odvodů na pojištění pro
případ nezam ěstnanosti, které původně plánovala (neboť je jí výši považovala za zbytečně
přispívající ke zvyšování vedlejších mzdových nákladů71). Snížení odvodů na pojištění pro
případ nezaměstnanosti navíc usilovně podporovala FDP, různé hospodářské spolky a
sdružení a také „hospodářské křídlo“ CDU ( W irtschaftsflugel).

70 KIM , W .-S., A rbeitsm arktpolitik in d er B undesrepublik D eutschland. D ie Á ra K ohl bis zu r H erstellung d er
deutschen Einheit, (vydání neuvedeno), Břem en, 1999, s. 90
71 W E B B E R , D., Eine W ende in der deutschen A rbeitsm arktpolitik? Sozial-liberale und christlich-liberale
A ntw orten a u f die B eschäftigungskrise, In: A B R O M EIT, H ./B L A N K E , B., A rbeitsm arkt, A rbeitsbeziehungen
und Politik in den 80er Jahren, 1. vyd., O pladen, 1987, s. 81
72 KIM , W .-S., A rbeitsm arktpolitik in d er B undesrepublik D eutschland. D ie Á ra K ohl bis zu r H erstellung der
deutschen Einheit. (vydání neuvedeno), Brem en, 1999, s. 81
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V

průběhu 80. let dochází k rozvoji opatření aktivní politiky zam ěstnanosti. Obzvláště

v oblastech Arbeitsbeschajfung13 a také berufliche W eiterbildung14. V roce 1982 byl počet
lidí, kteří se účastnili program ů v rám ci Arbeitsbeschajfung na historicky nejnižších úrovních
- cca 29 000 účastníků v celém roce. Tento počet narostl až na úroveň 115 000 účastníků
v letech 1987 a 1988. V rámci berufliche W eiterbildung byla vládou v roce 1985 vyhlášena
Qualifizierungsoffensive75 a na vzdělávací program y a rekvalifikace byl kladen velký důraz.
Vládní podpora a investice do zm íněných vzdělávacích programů není v literatuře
jednoznačně vysvětlena. Lze říci, že existují 3 teorie, proč vláda tolik podporovala program y
Arbeitsbeschaffung a berufliche Weiterbildung. První teorie říká, že tento rozvoj opatření
aktivní politiky zam ěstnanosti souvisel se snahou „rozhýbat“ strnulý pracovní trh, učinit jej
flexibilnějším. V tomto směru měla být podpořena „flexibilizační“ opatření, přijatá v právní
rovině. K větší flexibilitě pracovního trhu tak m ělo přispět i rozm anitější vzdělání - a tím i
širší možnosti pracovního uplatnění nezaměstnaných. Z tohoto důvodu měl být kladen důraz
na rekvalifikace a vzdělávání nezam ěstnaných, aby se jim rozšířily m ožnosti nalezení
zam ěstnání.76
Druhá teorie říká, že se vládní koalice zalekla reakce mezi voliči, kterou vyvolala
vládní úsporná opatření v oblasti sociálních dávek (soudě podle výsledků voleb do zem ských
v

o

77

snemu v roce 1985 ), že by nem usela být v příštích volbách do Bundestagu znovu zvolena.
Cílem tedy m ohlo být alespoň opticky snížit nezam ěstnanost (a „dokázat“ tak veřejnosti
účinnost zavedených úsporných opatření). M etodika sčítání nezam ěstnaných v SRN totiž
um ožňovala nezapočítávat ty nezam ěstnané, kteří jsou v rekvalifikačním procesu, mezi
oficiálně nezaměstnané. To opticky snižovalo nezaměstnanost. V roce 1984 např. cca 300 000
nezaměstnaných tímto způsobem nebylo započítáno jako nezaměstnaní. Při zveřejněném
počtu nezaměstnaných 2,3 milionu osob je tak patrné, že takto byla statistika opticky
„snížena“ o více než jeden procentní bod (9,1% při počtu nezam ěstnaných 2,3 mil. osob
oproti 10,3% při počtu 2,6 mil. osob). Tento rozdíl se ještě zvyšoval v průběhu 80. let. Svého
73 D o češtiny přeloženo ja k o „obstarávání práce“. Jedná se o program y, v rám ci kterých nezam ěstnaní
vykonávají především činnosti, při kterých není třeba žádná kvalifikace, popř. nižší kvalifikace. Cílem těchto
program ů bylo, aby nezam ěstnaní „neztratili“ své pracovní návyky. Příkladem m ohou být pracovní činnosti pro
obce či m ěsta v rám ci veřejně prospěšných p rací apod.
74 D o češtiny přeloženo ja k o „další vzdělávání“, spíše však ja k o „rekvalifikace“ . N ezam ěstnaní si rozšiřovali
vzdělání, popř. si rozšiřovali kvalifikaci v oblasti, kde měli větší pravděpodobnost nalézt zam ěstnání.
75 Snahou bylo zapojit do vzdělávacích a rekvalifikačních program ů co nejvíce nezam ěstnaných. D etailně se
touto problem atikou zabývá literatura. V iz: PA PPI, F .U ./K Ô N IG , T ./K N O K E, D ., Entscheidungsprozesse in der
A rbeit- und Sozialpolitik. D e r Zugang d er Interessengruppen zum R egierungssystem uber Politikfeldnetze. Ein
deutsch-am erikanischer Vergleeh, 1. vyd., Frankfurt/N ew Y ork, 1995, s. 112
76 B U N D E SM IN IST ER IU M F Ú R W IR T SC H A FT , Jahresw irtschaftsbericht 1985, Bonn, s. 14
77 W O Y K E , W ., L andtagsw ahlen in Nordrhein-W estfalen, ein W ahlfuhrer, l.v y d ., Leverkusen, Leske + Budrich,
1985, ISB N 3-8100-0543-6, s. 52
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vrcholu dosáhl v roce 1988.78 V láda tak mohla voličům prezentovat lepší výsledky, než ve
skutečnosti byly.
Třetí teorie říká, že snahou o flexibilnější pracovní trh -

především zm ěnou

Bescheftigungsforderunggesetz a Arbeitsforderungsgesetz narážela vládní koalice na odpor
zam ěstnaneckých odborů a částečně i na odpor některých poslanců z koaličních stran, kteří
měli „blíže“ k zam ěstnancům - tzv. Arbeitnehm erfliigel - především v rámci CDU. Rozvoj a
rozmach aktivní politiky zam ěstnanosti tak měl snížit protivládni odpor v zam ěstnaneckých
odborech a kom penzovat snížení sociální výdajů (např. Arbeitslosengeld). Přesun finančních
prostředků uspořených na sociálních výdajích do programů aktivní politiky zam ěstnanosti
(vzdělávání, Beschdftigungsforderung, apod.) totiž (podle této teorie) mělo být pro stát
levnější a výhodnější, než vyplácení sociálních výdajů.79
Jak již bylo zm íněno, různé prameny se přiklánějí k různým teoriím. Vláda oficiálně
uváděla jako platnou první teorii.
Vládní koalice také pokračovala s některým i program y v rámci politiky pracovního
trhu, které navrhla již předchozí Schm idtova vláda. Mezi tyto se řadí především tzn. politické
řízení nabídky práce (politische Steuerung des A rbeitsangebots).80 Jednalo se o možnosti
nalezení alternativy k trhu práce pro skupiny osob, pro které existovaly „společensky
uznatelné“ alternativy. Takto byl například přijat v roce 1984 zákon o předčasném důchodu
(Vorruhestandgesetz), kterým bylo starším zam ěstnancům um ožněno již v 59 letech věku
odejít do starobního důchodu. Velice důležitým zákonem byl také Gesetz zur Forderung der
Riickkehrbereitschaft von Ausldndern, přijatý v roce 1983, který se týkal tzv. Gastarbeiterů.
Stát tímto zákonem podporoval (zejm éna finančně) návrat cizinců do jejich země původu.Tím
O|

měl být snížen počet nezaměstnaných.
několika desítek tisíc osob.

Skutečně došlo v le te c h 1982-1984 k vycestování

Je nutné ovšem zm ínit, že k vystěhování m noha osob přispěla

ekonom ická situace v SRN z počátku 80. let a také to, že nebyly schopny nalézt si
odpovídající zam ěstnání. Cílem politiky alternativ bylo „ulehčit“ pracovnímu trhu práce o
problem aticky zam ěstnatelné osoby.
78 ZO H L N H Ô FER , R., W irtschaftspolitik der A ra Kohl, (vydání neuvedeno), O pladen: Leske + Budrich, 2001,
ISBN 3-810-3159-3, s. 141
79 W E B B E R , D., E ine W ende in d er deutschen A rbeitsm arktpolitik? Sozial-liberale und christlich-liberale
A ntw orten au f die B eschäftigungskrise, In: A B R O M E IT , H ./B LA N K E, B ., A rbeitsm arkt, A rbeitsbeziehungen
und Politik in den 80er Jahren, 1. vyd., O pladen, 1987, s. 83
80 Z O H L N H Ô FE R , R., W irtschaftspolitik d er Á ra Kohl, (vydání neuvedeno), Opladen: Leske + B udrich, 2001,
ISB N 3-810-3159-3, s. 137
81 FR E R IC H , J./FR E Y , M ., H andbuch d er G eschichte d er Sozialpolitik in D eutschland, Svazek č.3: Sozialpolitik
in d er B undesrepublik D eutschland bis zur H erstellung d er D eutsche E inheit, 1. vyd., M tinchen, 1996, s. 187199
82 V iz příloha č. 3
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Křesťansko-liberální koalice přijala zákony a uskutečnila projekty, které měly za cíl
snížit nezaměstnanost a podpořit tvorbu nových pracovních míst. Zásadním i zm ěnami byla
větší flexibilita pracovního trhu (viz výše zm iňované zm ěny) a deregulace. N utno ovšem na
závěr zmínit, že nebyl využit potenciál, který vládní koalice k prosazení důraznějších zm ěn na
pracovním trhu měla. V láda totiž narážela na odpor různých politických sdružení a
zam ěstnaneckých odborů a sdružení, kterým se velkou část změn v pracovním právu podařilo
„zm írnit“, nebo dokonce úplně zablokovat. Jednoznačně největší „úspěchy“ v blokování změn
měla CDA (C hristlich-D em okratische Arbeitnehm erschaft D eutschlands).Svou roli také
sehrály odborové organizace zam ěstnanců.83
I přesto, že byl v roce 1988 novelizován Arbeitsfdrderungsgesetz, přičem ž role aktivní
politiky zam ěstnanosti touto novelou poklesla, lze jednoznačně říci, že aktivní politika
zam ěstnanosti,

tak jak

ji

uplatňovala

křesťansko-liberální

koalice,

přinesla

daleko

význam nější zpružnění něm eckého pracovního trhu, než jak é přinesly politiky zam ěstnanosti
v období vlád sociálně-liberální koalice.84 Přitom při zohlednění politických program ů SPD a
CDU by tento trend měl vycházet spíše obráceně -

SPD kladla ve svých volebních

programech velký důraz na aktivní politiku nezam ěstnanosti. Ovšem v praxi ji příliš úspěšně
neuplatňovala. Z om ezených zdrojů Bundesanstalt fiir A rbeit, které měla tato instituce
každoročně ze státního rozpočtu k dispozici, byla za vlád sociálně-liberální koalice
financována především pasivní politika zam ěstnanosti. Platilo, že až poté, co byly řádně
využity možnosti pasivní politiky zam ěstnanosti, mohly být zbylé finanční prostředky použity
na aktivní politiku zam ěstnanosti. Avšak vzhledem k cyklickém u charakteru pracovního trhu,
docházelo

v obdobích

s výrazným

nárůstem

nezaměstnaných

k nefunkčnosti

systému

pojištění pro případ nezam ěstnanosti.85 Paradoxně to byla období, kdy byl tento systém
nejvíce potřeba. Důvodem problémů s tím to systémem byl způsobován jeho průběžným
financováním. Na jedné straně totiž při nárůstu nezam ěstnaných stoupají nároky na straně
výdajů (Arbeitslosengeld, apod.), na straně druhé však zároveň klesají příjm y do systému,
neboť počet „přispěvatelů“ do systému klesá.86 Vláda křesťansko-liberální koalice sice tuto

83 Z O H L N H Ô FE R , R., W irtschaftspolitik d er Ä ra Kohl, (vydání neuvedeno), O pladen: Leske + Budrich, 2001,
ISBN 3-810-3159-3, s. 142
84 SCH M ID T, M .G ., Sozialpolitik in D eutschland. H istorische E ntw icklung u n d internationaler Vergleich,
1.vyd., O pladen, 1998, s. 159
85 SCH M ID , J., D ie CDU. O rganisationsstrukturen, P olitiken und Funktionsw eisen ein er P a rtei im
Federalismus, 1.vyd., O pladen, 1990, s. 248
86 Problem atikou nefunkčnosti něm eckého sociálního státu se velice kriticky zabývají Philip M anow a E ric Seils.
Viz: M A N OW , P./SE IL S, E., The E m ploym ent Crisis o f the G erm an W elfare State, In: W est E uropean Policie,
č.23, 2000, s. 1 3 6 - 160

-

20

-

„nefunkčnost“ něm eckého sociálního systému nepodařilo odstranit, ovšem svými kroky tato
vláda ulehčila pracovním u trhu v jeh o nejtěžších letech od roku 1950.

4. Politika v oblasti průmyslu a služeb
4.1 Charakteristika vývoje průmyslu a služeb
V

roce 1982 se něm ecké hospodářství dostalo potřetí od roku 1945 do recese87. Ta

byla vyvolána negativními efekty ropného šoku z let 1979/80. V roce 1982 došlo k poklesu
německého hrubého dom ácího produktu (HDP) o 0,11% . Trend hospodářské konjunktury se
však v tom to roce podařilo obrátit a nastal naopak hospodářský růst, který s výjim kou roku
1987 přesahoval (v m eziročním srovnání) hodnotu 2% 88. Vývoj něm eckého prům yslu byl
„závislý“ na vývoji na zahraničních trzích, neboť něm ecký prům ysl byl silně orientován na
export. Proto byl hospodářský růst od roku 1983 tažen nárůstem exportu něm eckých podniků
do zahraničí - přebytek něm eckého zahraničního obchodu v roce 1982 dosahoval přibližně 28
mld. DM a do roku 1989 vyrostl na necelých 69 mld. DM, což představuje nárůst přibližně o
240%.

89

x

•

v

o

Hospodářské konjunktuře v SRN takto pom ohl hospodářský růst dvou největších

světových ekonom ik - USA a Japonska - které začaly více poptávat něm ecké stroje a zboží.
Důležitost zahraničního obchodu pro něm ecký průmysl a celé hospodářství dokazuje i
Exportsquote9 0 Její křivka vyjadřuje v 80. letech nárůst podílu exportu na tvorbě HDP. Tento
podíl stoupl ze 26,4% v roce 1980 na 32,1% v roce 1990.91
I

přes rychlý nárůst počtu nezam ěstnaných m ezi lety 1980 a 1985 (z 888 000 na 2,3

milionu nezam ěstnaných), statistiky zam ěstnanosti v prům yslu vypovídají, že v průběhu 80.
let narostl počet zam ěstnaných v prům yslu a službách o 3 m iliony zam ěstnanců.92
S tvorbou nových pracovních míst souvisí i další trend, který je v 80. letech v SRN
patrný: pokračoval pokles podílu zem ědělství na celkové zam ěstnanosti a na tvorbě HDP.
Naopak výrazně posílil sektor služeb. Podíl sam otného prům yslového sektoru na tvorbě HDP

87 H ospodářská recese ve sm yslu m eziročního poklesu (negativního přírůstku) hrubého dom ácího produktu
v jednom kalendářním roce. P ředchozí hospodářské recese souvisely s ropným i šoky v letech 1966/67 a 1973/74.
88 V iz příloha č. 4
89 Statistisches Bundesam t. D ostupné z:
< http://w w w .destatis.de/jetspeed/portal/cm s/S ites/destatis/Internet/D E /C ontent/S tatistiken/Z eitreihen/L angeR eih
en/A ussenhandel/C ontent75/]rahl01a,tem plateId=renderPrint.psm l>. D etailnější inform ace viz příloha č. 5
90 E xportsquote - vyjadřuje podíl zahraničního obchodu na tvorbě hrubého dom ácího produktu.
91 SIEBER T, H., Jenseits des sozialen M arktes, (vydání neuvedeno), M unchen, D eutsche V erlag-A nstalt, 2005,
ISB N 3-421-05848-2, s. 19
92 SIEBER T, H., Jenseits des sozialen M arktes, (vydání neuvedeno), M unchen, D eutsche V erlag-A nstalt, 2005,
ISB N 3-421-05848-2, s. 31
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a zam ěstnanosti

mírně poklesl. Celkový počet zam ěstnaných (Beschäftigten) (v sektorech

průmyslu a službách - m im o zem ědělství) stoupl v průběhu 80. let ze 26 mil. osob (údaj roku
1980) na 29,2 mil. osob (rok 1990).
V 80. letech v SRN dochází k rekordním u nárůstu insolventních podniků, respektive
bankrotů. V roce 1981 byl počet podniků, které musely vyhlásit konkurz, přibližně 10 000,
v roce 1985 se počet bankrotů zvýšil na 19 000. Prům ěrný počet zkrachovalých podniků před
ropným šokem 1979/80 se pohyboval mezi třemi a čtyřmi tisíci ročně.93 V druhé polovině 80.
let došlo i v tom to ukazateli k výraznému poklesu.

4.2 Cíle a plány Kohlových vlád
V prvním vládním prohlášení (Regierungserklärung) křesťansko-liberální koalice
bezprostředně po nástupu do vlády v roce 1982 nebylo o politice prům yslu a služeb příliš
mnoho konkrétního uvedeno.94 Helm ut Kohl prezentoval cíle nové spolkové vlády všeobecně
následujícími slovy:
„...weg von mehr Staat, hin zu m ehr M arkt; weg von kollektiven Lasten, hin zu
personlichen Leistung; weg von verkrusteten Strukturen, hin zu m ehr Beweglichkeit,
Eigeninitiative und verstärkter W ettbewerbsfähigkeit. “ 95
Cílem, vyplývajícím

z vládního prohlášení 1982, tak bylo om ezit roli státu,

podporovat samostatnost a initiativu občanů, om ezit kolektivní zatížení a naopak podporovat
ty, co pracují a jsou schopni se „sami o sebe postarat“ . Ovšem jakákoli představa, co
konkrétně by m ělo být zm ěněno, nebyla uvedena. Totožné závěry platí i pro vládní prohlášení
z roku 1983.
Lze říci, že cílem číslo jedna pro vládní koalici byla stabilizace veřejných financí. V té
viděla koalice svůj prim ární politický úkol. O statní záležitosti byly nastíněny pouze
nekonkrétně („větší konkurenceschopnost, podpora investic a inovací“, apod.). Bezprostředně
se stabilizací veřejných financí souviselo s prům yslem om ezení státních subvencí. Ty se
týkaly především těžebních odvětví a hutnictví.
N epřekvapilo, že ke konkrétnějším představám a plánům se vládní koalice dobrala až
v

průběhu

dalších

let.

V

průběhu

80.

let

se

objevuje

v literatuře

výraz

93 SIE B E R T , H., Jenseits des sozialen M arktes, (vydání neuvedeno), M unchen, D eutsche V erlag-A nstalt, 2005,
ISBN 3-421-05848-2, s. 86
94 D ostupné z: < http://w w w .unserparlam ent.de/dow nload/SH O W /reden_und_dokum ente/1948_1990/kohl_1982/>
PR E SSE - U N D IN F O R M A T IO N S A M T D ER B U N D E SR E G IE R U N G , P rogram m d e r E rneuerung F reiheit - M itm enschlichkeit - Verantw ortung, 1. vyd., B onn, 1983, ISSN 0172-75-75, s. 26

-

22

-

Entstaatlichungspolitik,96

Tím to term ínem bývá charakterizována hospodářská politika

Kohlových vlád v oblasti průmyslu. T ento pojem

naznačuje politiku odstátňování a

privatizací. Pod tímto pojm em lze rozumět několik m ožných cest odstátňování:
privatizace (tedy prodej státního podniku nebo jeh o částí soukrom ým subjektům)
om ezení či zrušení m onopolu jed n é firmy na trhu (př. telekom unikace, poštovní
služby, apod.)

i

um ožnění soukromým subjektům zapojit se do výběrových řízení státu na zakázky, ke
kterým měly doposud přístup pouze státem vlastněné či kontrolované firmy,
om ezení státních zásahů do činnosti trhu, popř. zavedení struktur trhu, které budou
více v souladu s volnou hospodářskou soutěží.

Po volbách do Bundestagu v roce 1987 se křesť ansko-liberální koalice usnesla, že
„dosud provedená opatření k deregulaci trhu v SRN nejsou dostačující“97. Všechny koaliční
strany se vyjádřily kladně k větší míře deregulace a om ezení zásahů státu do hospodářství.
Spolková vláda se rozhodla založit deregulační kom isi {Deregulierungskommission), která
m ěla připravit podklady a plány k odstranění „poruch trhu“ v něm ecké ekonom ice. Došlo
však k průtahům v otázkách složení této komise, proto zahájila svoji činnost až v prosinci
1987. Pikantní záležitostí bylo, že komise dostala tři (!) roky na „prostudování materiálů a
přípravu podkladů pro svoji činnost“. To prokazovalo, že koaliční strany s deregulacem i
98

nespěchaly . Vzhledem k dlouhém u časovém u prostoji se k prvním doporučením komise
dostala až v roce 1991.

96 ZO H L N H Ô FE R , R., W irtschaftspolitik der Á ra K ohl, (vydání neuvedeno), O pladen: Leske + Budrich, 2001,
ISB N 3-810-3159-3, s. 142
97 Z O H L N H Ô FE R , R., W irtschaftspolitik der Á ra Kohl, (vydání neuvedeno), O pladen: Leske + B udrich, 2001,
ISB N 3-810-3159-3, s. 168
98 „This is a typical m ove not to score a goal, but to pacify the players b y keeping the ball in p la y " Viz:
V O G E L SA N G , I., D eregulation and Privatization in Germany, In: Journal o f Public Policy, C am bridge, č. 2,
roč. 8, 1988, s. 195-212
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4.3 Bilance politiky průmyslu a služeb
V ýsledky snah koaličních partnerů ve zkoum aném období literatura nejčastěji
označuje za „skrom né“99. Mezi největší realizované kroky bývá zařazována Postreform I 100
(viz dále) a zaveden byl tzn. D ienstleistungsabendm (viz dále). Došlo také k prosazení
burzovní reformy (Borsenreform ) a reformy televizního trhu. Nelze také opomenout
privatizaci státních podílů v nejdůležitějších něm eckých společnostech (budou zm íněny dále).
V

prvních letech křesťansko-liberální koalice ve vládě lze však hovořit více o

„odbyrokratizování“ něm ecké ekonom iky. Jako jeden z úplně prvních kroků spolkové vlády
bylo jm enování tzn. W affenschm idtovy komise ( W affenschmidt-Kom mission), která měla za
úkol ve třech oblastech (investice, zam ěstnanost a vzdělávání) analyzovat stávající zákony a
navrhnout patřičné zm ěny ke zlepšení zákonů. Výsledkem činnosti této komise bylo om ezení
byrokracie. Na návrh kom ise bylo zm ěněno 15 zákonů, 30 nařízení a 400 předpisů. Tyto
změny však s deregulací nem ěly m noho společného.
Postreform /, kterou Bundestag přijal v roce 1989, je považována za nejdůležitější
změnu v sektoru služeb přijatou v 80. letech. Zřejm ě však nikoli proto, že by se přijetím
reformy zásadně zm ěnily podm ínky v oblasti spojů v SRN (telekomunikace, poštovní služby,
apod.), ale spíše m nožstvím zapojených zájmových skupin a nem alými spory uvnitř vládní
102
,
koalice . Cílem Postreform bylo zreform ovat D eutsche Bundespost, státní podnik, který měl
prakticky na veškeré své služby státem zaručený monopol. Jednání o Postreform (na počátku
nebylo plánováno rozdělení reformy do více kroků) začala v březnu 1984, avšak prvním
skutečným krokem bylo ustavení specializované komise, která m ěla diskutovat problem atiku
a připravit návrhy pro reform u (Kom mission Post- und F em m eld ew esen ý03. Po veškerých
sporech v rámci kom ise byla v září 1987 předána Kohlovi první zpráva o činnosti komise.
N ejvětší spory se v rámci komise (a to až do přijetí zákona o Postreform ) byly vedeny
ohledně míry uvolnění monopolu Bundespost (zda jej zrušit úplně, či omezeně, nebo ponechat
status quo) a o navrhovaném vyčlenění telekom unikační části do samostatné společnosti
(dnešní Deutsche Telekom AG). Konečná podoba, která byla přijata v roce 1989, měla

99 ZO H L N H Ô FE R , R., W irtschaftspolitik der Ä ra Kohl, (vydání neuvedeno), O pladen: Leske + Budrich, 2001,
ISBN 3-810-3159-3, s. 167
100 Postreform II následovala v roce 1994, P ostreform III pak v roce 1996
101 Jednalo se o zákonnou úpravu, která upravovala otevírací doby v obchodech, bankách, úřadech, apod.
102 V elice zjednodušeně lze říci, že jednoznačně pro rozsáhlou liberalizaci spojů a telekom unikací byla FD P,
naopak proti jakém ukoli om ezování m onopolu B undespost byla CSU. C D U nem ěla konkrétní v lastn í představu
reform y, proto se pohybovala m ezi FD P a CSU.
103 Tato kom ise měla 12 členů - byla složena ze tří zástupců vědeckých kruhů, čty ř zástupců hospodářských
kruhů, jednoho zástupce odborů a čtyř zástupců politických kruhů (vždy po jednom zástupci m ěly politické
strany C D U , CSU, FD P a SPD).

-

24

-

s původními představami jednotlivých parlam entních stran relativně málo společného. Každá
ze zainteresovaných stran musela učinit komprom is, proto výsledek byl pouze největším
možným průnikem představ jednotlivých zainteresovaných stran 104. Zákon znam enal pouze
malý krok směrem k volnému trhu. Došlo převážně ke zm ěnám organizačním , neboť byla
Bundespost rozčleněna do tří společností: Telekom, Postdienst a Postbank. I po přijetí zákona
však 90% obratu Telekomu (telekom unikační části D eutsche Bundespost) zůstávalo pod
ochranou monopolu. A bylo také povoleno (zejm éna ze strany FDP kritizované) vzájem né
finanční dotování všech tří společností.105 Jak již bylo uvedeno, Postreform m ěla pokračování
v letech 1994 a 1996.
V

případě tzv. D ienstleistungsabend se jednalo především o iniciativu FDP, která

usilovala již dlouhodobě o liberalizaci otevíracích dob obchodníků. Jakékoli pokusy o zm ěny
však narážely na odpor menších obchodníků a odborů ve velkých obchodních společnostech.
Pevného příslibu o nutné změně zákonů v této oblasti se FDP dostalo v rámci koaličních
vyjednáváních po parlam entních volbách v roce 1987. Po zdlouhavém procesu přípravy
konkrétní podoby byl zákon přijat v první polovině roku 1989 a v platnost vstoupil 1. října
1989. V yjednávání o deregulacích v oblasti otevírací doby obchodů bylo poznam enáno spory
mezi FDP (spolkový m inistr hospodářství do roku 1984 Otto G raf Lam bsdorff, od července
1984 pak M artin Bangem ann) a CD U (spolkový m inistr práce - Norbert Blum). Konečná
podoba zákona um ožňovala obchodníkům , úřadům , bankám a lékařům , mít jeden den v týdnu
(nakonec byl schválen čtvrtek) otevřeno do 20:30. Podm ínkou přijetí však bylo zkrácení
otevírací doby o sobotách, tak aby nenarostl celkový týdenní počet otevíracích hodin.
Borsenreform a reform a televizního trhu jsou oproti předchozím uvedeným poněkud
odlišné. Kompetence za změny v těchto oblastech spadaly spíše na jednotlivé spolkové země,
proto nelze příliš hovořit o vlivu spolkové vlády. Borsenreform 106 znam enala liberalizaci
finančních trhů, čím ž došlo k rozvoji finančních instrum entů, investic do cenných papírů a

104 Z ainteresovaným i stranam i je zde m yšleno: politické strany CD U , CSU , FD P a SPD , dále odborové
organizace D eutsche B undespost a jiných podniků, kterých se reform a týkala.
105 V šechny tři zm iňované společnosti tak m ohly mezi sebou provádět finanční transfery, které měly oficiálně
podporovat investice do nevýnosných odvětví. FD P se však obávala neprůhlednosti těchto transferů a také
přelívání zisků z je d n é společnosti do jiných.
IIX’ hlavní zm ěny přijaté v rám ci B orsenreform v 80. letech se týkaly uvolnění regulací na finančních trzích
v SRN a také nastavení nových pravidel při prim árním úpisu akcií (vstup firm y na burzu).T ato opatření byla
přijata v roce 1986. D ruhá část reform y byla uskutečněna v roce 1989 a je jím výsledkem byla větší integrace
něm eckých burz a finančních trhů na m ezinárodních trzích. T ém atika burzovních reforem v N ěm ecku je velmi
rozsáhlá. D etaily viz: H O PT , K .J./R U D O LPH , B./B A U M , H., B orsenreform , l.v y d ., Ulm, Schäffer-Poeschal
V erlag, 1997, ISB N 3-7910-1220-7, s. 106-220
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význam nému rozvoji burzovních obchodů. V roce

1988 například vznikl D A X 107, v

současnosti kapitálově nej větší burzovní index v Německu a jeden z největších v Evropě.
Reform a televizního trhu um ožnila vznik nových televizních programů. Spolková
vláda se snažila investicemi do kabelové infrastruktury v SRN podpořit vznik nových
společností. O statní pravom oci náležely jednotlivým spolkovým zem ím, které rozhodovaly o
udělení licencí k vysílání. Reform a uvolnila trh a um ožnila vstup nových společností na
televizní trh.
Politika vlád Helmuta K ohla v letech 1982 - 1989 nepřinesla převratné zm ěny. Navíc
je nutné uvést, že velká část přijatých deregulačních opatření byla přijata až po nátlaku ze
zahraničí. V oblasti deregulací se angažovala zejm éna Komise Evropských společenství.
Velice

zásadní

v nej význam nějších

byla

oblast

něm eckých

privatizace

společnostech.

státních
Zahraniční

podílů,

které

literatura

stát

označuje

vlastnil
pom ěr

zprivatizovaného majetku (ve srovnání např. s Velkou B ritánií nebo USA) jak o velice
m alý.108 Tento relativně malý podíl byl však způsoben více tím, že něm ecký stát - Bund přím o nevlastnil velké podíly v ekonom ice. V elká část připadala na jednotlivé spolkové země
a obce.109 Pro stát byly klíčové podniky Bundespost a Bundesbahn, ve kterých se nepodařilo
provést zásadnější změny. U privatizací jiných podniků naopak došlo k zásadním u pokroku.
Průlom ovým rozhodnutím bylo privatizovat energetický koncern V EBA AG (dnes součást
koncernu E.ON). Stát postupně odprodal své m ajetkové podíly v le te c h 1984 až 1987. Do
znovusjednocení N ěmecka byly zprivatizovány podíly v dalších důležitých koncernech.
Z těch nejvýznam nějších lze jm enovat V IA G AG (prodeje podílů státu v letech 1987 a 1988),
Volkswagen AG (1988), Salzgitter AG (1989) a podíly v Deutsche Lufthansa AG (1987 a
1989).110
To, že i prodej státních podílů v koncernech vyvolával ve vládní koalici rozpory,
dokazuje například prodej státních akcií společnosti D eutsche Lufthansa. Proti privatizaci
státních podílů v této společnosti se stavěl bavorský zem ský prem iér Franz Josef StrauB. Ten
se obával dopadu prodeje státních podílů na další podniky něm eckého leteckého průmyslu,
které z velké části sídlily v Bavorsku. D ruhým příkladem byla při prodeji státního podílu ve
VW AG „obezřetnost“ spolkové země D olní Sasko.

107 D AX = D eutscher A ktienindex
108 ESSER, J., „Sym bolic p riv a tiza tio n ": the P olitics o f P rivatization in W est G erm any, In: W EP, č. 11, roč. 4, s.
64-65
109 KÔNIG, K., D evelopm ents in Privatization in the F ederal R epublic o f G erm any: Problem s, Status, O utlook,
In: Speyerer F orschungsberichte, květen 1988, č. 66, ISSN 0179-2326, s. 19-20
110 Více viz příloha č. 6
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Po součtu všech finančních prostředků, které spolková vláda privatizacemi získala, se
jednalo o částku 9,4 mld. DM. To dokazuje, že spolková vláda neprivatizovala prim árně za
účelem finančních zisků. Cílem kroků vlád v 80. letech bylo uvolnění tržních regulací a
om ezení státních zásahů do fungování ekonomiky. Výsledky však nebyly nijak převratné.
Podařilo se v oblasti deregulací prosadit pouze m írná opatření. V oblasti privatizací se zdá být
výsledek lepší. Zde vláda zprivatizovala velkou část svých m ajetkových podílů.

5. Deutsche Bundesbank a měnová politika
Rozhodnutí, která Bundesbank učinila, m ěla často bezprostřední odezvy na něm ecké
hospodářství. Z tohoto důvodu nelze Bundesbank opominout v diskusích o hospodářské
politice 80. let.
Podle zákona o Bundesbank (Bundesbankgesetz) je Bundesbank nezávislá instituce,
která má vykonávat několik zásadních úkolů. Z hlediska hospodářsko-politického jsou
nevýznamnějšími úkoly: dohled nad m nožstvím peněz v ekonom ice (m nožství má být takové,
aby dostatečně podporovalo hospodářský růst. Druhým zásadním úkolem Bundesbank je
dohlížení na cenovou stabilitu (cíl: nízká inflace).111 Bundesbankgesetz

Bundesbank také

ukládá podporovat hospodářskou politiku spolkové v lády112. V žádném zákoně ovšem není
specifikováno, jakým i konkrétním i kroky má Bundesbank hospodářskou politiku vlády
podporovat. Podpora hospodářské politiky vlády však nesm í odsunout stranou prim ární úkol,
kterým je cenová stabilita. Několikrát se tak od roku 1948 stalo, že se spolková vláda a
Bundesbank dostaly do sporu ohledně hospodářské politiky.
Cílem této kapitoly je přiblížit, jak fungovala spolupráce Bundesbank se spolkovou
vládou v období let 1982-89, zda docházelo ke sporům mezi bankou a spolkovou vládou
(kapitola 5.2). Jak se vyvíjely základní úrokové sazby, inflace a m nožství peněz v o b ě h u " 3
(kap. 5.1). Vzhledem k důležitosti něm ecké marky v rámci Evropského společenství a E M S 114
a významu Něm ecka jak o jednoho z největších světových exportérů, se budem e zabývat také
rolí Bundesbank na m ezinárodní úrovni (kap. 5.3).

111 B undesbankgesetz, § 3.D ostupné z: < http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/bbankg/gesam t.pdf>
V § 3 tohoto zákona lze nalézt přehled všech úloh, které zákon B undesbank ukládá.
112 B undesbankgesetz, § 12. D ostupné z: <http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/bbankg/gesam t.pdf>
113 K roky B undesbank vždy vycházely z konkrétní ekonom ické představy, popř. očekávání ekonom ického
vývoje, který B undesbank předpokládala, a kterém u své kroky přizpůsobovala. C ílem není odborně se zabývat
bankovním i operacem i, pouze v rám ci práce přiblížit, ja k é dopady jed n o tliv é kroky m ohly mít a měly.
114 EM S = E vropský m ěnový systém .
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5.1 Měnová politika a úrokové sazby v letech 1982 - 1989
O bdobí let 1982 - 1989 v činnosti Bundesbank bývá v literatuře rozdělováno do dvou
časových úseků. První bývá nazýván „zklidnění a normalizace měnové politiky“ (týká se
rozm ezí 1982-1985), druhý je charakterizován jak o „pom alý návrat k restriktivní měnové
politice“ (období 1986-1989).115 Důvodem tohoto rozdělení jso u nepochybně rozdílné trendy
v politice úrokových sazeb a měnové politice.
Po nástupu Kohlovy vlády konečně začala přinášet účinky protiinflační opatření, která
Bundesbank přijala v průběhu let 1979-1982116. D ůvodem zm ěny byla politika úspor nové
vlády. Bundesbank se podařilo v le tech 1982-1985 doslova srazit inflaci. Ta v roce 1982
dosahovala hodnoty 5,3 %, v roce 1985 klesla na 2,2% .117 Na poklesu míry inflace se
nepochybně podílel i pokles cen ropy a odeznění ropných šoků přelomu 70. a 80. let.
Vývoj hlavních úrokových sazeb byl podobný vývoji inflace. Sazby klesaly z rekordní
výše v roce 1981 (11,3% ) pod úroveň 6% na počátku roku 1986.118 Tento pokles výrazně
podporoval investice a pozitivně působil na hospodářskou konjunkturu.
O bdobí let 1986-1989 je význačné „zm ěnou trendu“. V roce 1986 se inflace dostává
na nejnižší hodnoty celých 80. let. Inflace v roce 1986 byla -0,6% (tedy deflace). Po roce
1986 naopak došlo k obratu a m íra inflace začala stoupat. V roce 1989 již inflace dosahovala
hodnoty 2,8%.
Úrokové sazby dosahují nejnižších hodnot o několik měsíců později, konkrétně
v prosinci toku 1987. Do poloviny roku 1988 se udržely dokonce pod pěti procenty.119 Od
července roku 1986 již Bundesbank kvůli rychle rostoucí inflaci přikročila ke zvýšení
úrokových sazeb, které na konci roku 1989 dosahují podobné výše, na které se nacházely
v roce 1982. Svého vrcholu pak úrokové sazby dosáhly v roce 1992, v důsledku měnové
expanze veřejných financí, kterou vyvolalo znovusjednocení Německa.

115 B A LTEN SPEN G ER , E ., M onetary P olicy under Conditions o f increasing Integration (1979-1996), In
D eutsche B undesbank, F ifty years o f the D eutsche M ark, l.v y d ., N ew Y ork: O xford U niversity Press, 1999,
K apitola IX, s. 454-476
116 zejm éna zvyšování základních úrokových sazeb
117 uvedené hodnoty jso u m eziroční zm ěny. V iz příloha č. 7
118 B A L T E N SPEN G E R , E., M onetary P olicy under C onditions o f increasing Integration (1979-1996), In
D eutsche B undesbank, F ifty years o f the D eutsche M ark, l.v y d ., N ew Y ork: O xford U niversity Press, 1999,
K apitola IX s. 455
119 B A L T E N SPEN G E R , E., M onetary P olicy under C onditions o f increasing Integration (1979-1996), In
D eutsche B undesbank, F ifty years o f the D eutsche M ark, 1.vyd., N ew Y ork: O xford U niversity Press, 1999,
K apitola IX s. 472
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5.2 Spolupráce Bundesbank a spolkové vlády
Bundesbank je ze zákona institucí s velkou mírou nezávislosti na různých zájmových
skupinách. Ovšem již systém výběru a volby členů120 bankovní rad y 121 je nem álo závislý na
politických preferencích a stranické příslušnosti. V literatuře zabývající se Bundesbank se
hovoří o nárůstu politického vlivu („zpolitizovanosti“) na rozhodování Z en tra lb a n kra ť22,
který měl vrcholit v první polovině 90. let v důsledku rozpočtových expanzí spolkové vlády
v důsledku znovusjednocení Německa.
V

literatuře se nevyskytuje příliš zm ínek o význam nějších sporech mezi vedením

Bundesbank a spolkovou vládou (v letech 1982-1989). Naopak zdroje hovoří o snaze obou
stran (spolkové vlády a Zentralbankrať) o nalezení cesty ke konsolidaci veřejných financí a
podpory hospodářské konjunktury. Jediný význam nější spor mezi poslanci Bundestagu a
Zentralbankrat se odehrál bezprostředně po nástupu K ohlovy vlády v roce 1983, kdy došlo ke
snížení úrokových sazeb. Ke snížení úrokových sazeb vyzýval Bundesbank již Helmut
Schmidt v roce 1980. Toto snížení vyvolalo spor, který se však odehrával výhradně v rámci
SPD, neboť kritika směřovala nejvíce na prezidenta Bundesbank Karl Otto Pohla, který byl
dlouholetým členem SPD. Spolupráce křesť ansko-liberální koalice s Bundesbank tak během
prvního volebního období (do r. 1987) fungovala bez zásadnějších sporů. Je ovšem nutné
zdůraznit, nejenže K.O. Pohl byl členem SPD, ale také složení celé bankovní rady odpovídalo
do roku 1987 složení sociálně-liberální koalice. Evidentně tak v prvním volebním období
Kohlovy vlády převládla ve vztazích spolkové vlády a Bundesbank snaha o konsolidaci
veřejných financí a oživení hospodářského růstu a bezprostřední politické zájm y byly
odsunuty stranou.
Druhé volební období Kohlovy vlády (po roce 1987) již přineslo větší spory. Ten
nejvýznam nější se odehrál na mezinárodním poli (více zm íněn je v kap. 5.3.). Předm ětem
sporu byl postoj spolkové vlády k francouzském u návrhu z roku 1987 založit Frankoněmeckou hospodářskou radu. Neskrytým cílem francouzského prezidenta F. M itterranda
bylo om ezení dom inantní role německé m arky a Bundesbank v rámci EMS. Prezident

120 § 7 B undesbankgesetz (zejm éna odst. 3). Č lenové prezidia (součást Zentralbankrat) byli jm enováni
spolkovým prezidentem . Část na návrh spolkové vlády, část na návrh B undesrat a část jm enoval sám prezident
D ostupné z: < http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/bbankg/gesam t.pdf>. V roce 2002 byl Zentralbankrat
zrušen.
121 Z entralbankrat (B ankovní rada) se skládal z prezidenta B undesbank, vice-prezidenta B undesbank, členů
direktoria (6 členů) B undesbank a devíti prezidentů zem ských bank (Landesbanken). Z entralbankrat se skládal
celkem ze 17 členů.
122 N árůst zam ýšlen od vzniku Bundesbank sm ěrem k současnosti. T ém atem vlivu politiky na B undesbank se
zabývá Uwe W aschgal (např. W A SC H G A L , U., Parteien, W ahlen und U nabhängigkeit d e r Bundesbank,
Z eitschrift fůr Politikw issenschaft, duben-červen 2001, č. 2, 11. roč., s. 573 - 600)
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Bundesbank Pohl se o tom to plánu oficiálně dověděl až v lednu 1988. Zásadní problém viděl
Zentralbankrat v tom, že se spolková vláda postavila v této záležitosti na francouzskou
stranu. Celá situace se opět uklidnila po setkání představitelů ES v Hannoveru v červnu 1988.
Zde byl dohodnuty další kroky v evropské hospodářské integraci a ta um ožnila Bundesbank
zůstat nezávislou institucí.
O bdobí let 1982-1989 lze označit jako klidné období spolupráce mezi spolkovou
vládou a Bundesbank. N a tuto tezi poukazuje i činnost K.O. Pohla v Bundesbank. Pohl byl
jm enován do funkce prezidenta Bundesbank v lednu 1980. Ve své funkci setrval do července
roku 1991. Důležité však bylo jeho členství v S P D 123. Nepsaným pravidlem totiž bylo, že
složení Zentralbankrat odpovídala zastoupení politických stran v Bundestagu (alespoň
přibližně).

5.3 Bundesbank a německá marka - mezinárodní působnost
Problem atika m ezinárodní spolupráce Bundesbank s jiným i institucemi je velice
rozsáhlá a není náplní této práce ji detailně zkoumat. Je však důležité charakterizovat význam
německé m arky v 80. letech pro světový hospodářský vývoj.
N ěm ecká marka se na počátku 80. let 20. století stala de fa c to kotevní měnou EMS a
jednou z nejdůležitějších měn používaných za účelem měnových rezerv po celém světě. Její
význam se v průběhu 80. let nadále zvětšoval. Bundesbank se stala později modelovým
příkladem Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. V ysvětlení toho,
proč se tak v relativně krátké době stalo124, není jednoduché, neboť i odborníci nenabízejí
jasné stanovisko. Shodují se ovšem v tom, že existuje sedm faktorů, které m ají na
m ezinárodní používání m ěny bezprostřední vliv.123 Bundesbank a spolkové vládě se podařilo

123 Karl O tto Pohl byl členem SPD od r. 1948. V letech 1972-1977 působil na B undesm inisteríum d er Finanzen
ja k o Staatssekretär. Jako prezident B undesbank působil celých 11 let a 7 m ěsíců. Jediný, kdo vydržel v této
funkci déle, byl Karl B lessing (CD U ) v letech 1958 až 1969 (ve funkci byl o 3 m ěsíce déle). Pohl vystudoval
ekonom ii a od začátku své kariéry působil v m nichovském lfo - In stitu t fiirW irtschaftsforschung. Po odstoupení
z funkce prezidenta B undesbank působil do roku 1998 v renom ované investiční bance Sal. O ppenheim . V roce
2005 vystoupil z SPD. Podle vlastních slov na protest proti tom u, že se SPD v průběhu 90. let a prvních let 21.
století posunula (zejm éna v otázkách hospodářské politiky) příliš doleva.
124 První zm ínka o N ěm ecké m arce ja k o m ožné rezervní měně b y la uveřejněna M ezinárodním m ěnovým fondem
v roce 1972. V iz International M onetary Fund, A nnua l R eport 1972, W ashington, 1972
125 Tyto faktory jsou: 1. důvěra v dlouhodobou hodnotu m ěny. 2. otevřenost, hloubka, šíře a dynam ika
finančních trhů dané zem ě. 3. velikost ekonom iky a je jí síla. 4. struktura zahraničního obchodu dané zem ě a
rozložení splácení dluhů. 5. optim ální rozvržení portfolia rezervních měn. 6. výhody volby a „síťových“ efektů
používání (ve sm yslu čím více je m ěna používána, tím je pravděpodobnější, že ji budou používat i nově příchozí
na finanční trhy.) 7. přístup státu a je h o představitelů k podpoře m ezinárodního používání měny.
D etaily k těm to 7 faktorům lze nalézt v: FREN K EL, J.A ./G O L D S T E IN , M ., The international Role o f
the D eutsche M ark, In: D eutsche B undesbank, F ifty years o f the D eutsche M ark, 1.vyd., N ew York: O xford
U niversity Press, 1999, K apitola XIV s. 687-723,
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v průběhu 80. let vytvořit takové prostředí, které z něm ecké marky vytvořilo druhou
nejdůležitější světovou m ěnu.126 Za zřejmě nejdůležitější zdroj důvěry něm ecké marce bývá
v literatuře označována zákonem stanovená úloha Bundesbank -

dohlížet na cenovou

stabilitu. A právě období 80. let po nástupu H elm uta Kohla se vyznačuje nízkou inflací, která
ve srovnání s jiným i zeměmi nem á tém ěř obdoby.127 Faktor nízké inflace byl nadále podpořen
výrazným růstem objemu něm eckého zahraničního obchodu. Objemy něm eckého importu i
exportu se během 80. let tém ěř zdvojnásobily (Export byl každoročně zhruba o čtvrtinu až
třetinu vyšší než import. Rozdíl se navíc postupně zvyšoval ve prospěch exportu.)128. Třetím
faktorem jsou bezpochyby zm ěny, které se odehrály v USA za vlád Ronalda R eagana.129
Tomu se podařilo zažehnout růst ekonom iky U SA a am erický dolar výrazně posílit. Směnný
kurz dolaru k něm ecké marce dosáhl svého vrcholu v roce 1986 a od tohoto roku již jeho
hodnota klesala. Tento vývoj zřejm ě také zvýhodnil německou marku před ostatními měnami,
neboť investoři a instituce hledající stabilní dlouhodobou úschovu hodnoty peněz ji nacházeli
právě v něm ecké m arce .
D om inantní role něm ecké m arky se v určitých časových úsecích 80.let nelíbila
některým členským zem ím E M S .130 Nejvíce byli kritičtí představitelé Itálie a Francie.
Iniciativa

francouzského prezidenta

M itterranda, který

v roce

1987

vyzval

německé

představitele k založení Franko-něm ecké hospodářské rady, byla pokusem o snížení
dom inance něm ecké marky a Bundesbank v rámci EMS. To bylo v Bundesbank vnímáno jako
snaha o om ezení nezávislosti Bundesbank. A ktivní politikou se však Bundesbank podařilo
•

131

uhájit svou nezávislost ' .

126 Z úhlu pohledu světových bankovních rezerv. V tom to segm entu se v něm eckých m arkách uchovávalo v roce
1989 více než 15% všech světových m ěnových rezerv. N u tn o však podotknout, že am erický d o lar v tom též roce
zaujím al první pozici s více než 40% . V íce viz příloha č. 8
127 Viz příloha ě. 9
128 Viz příloha č. 5
129 R eaganova adm inistrativa uplatňovala kom binaci ex p an ziv n í rozpočtové politiky a restriktivní m ěnové
politiky. V ýsledkem byl razantní růst ekonom iky USA, silný růst kurzu am erického dolaru, avšak i růst státního
zadlužení. U SA se za R eaganových vlád „m ění“ z největšího světového věřitele v největšího světového dlužníka.
130 K to m uto jevu docházelo zejm éna v obdobích, kdy k lesala hodnota am erického dolaru a naopak posiloval
kurz něm ecké marky. K ritika na adresu B undesbank byla nejhlasitější po roce 1986 až do podpisu M aastrichtské
sm louvy v roce 1992.
131 P rezidium B undesbank dalo prezidentovi B undesbank pravom oc k zastupování banky na setkáních „rady“
v průběhu prvního čtv rtletí roku 1988. Tam se prezidentovi B undesbank Pohlovi podařilo přesvědčit ja k
něm eckou, tak i francouzskou stranu k tom u, aby „rada“ nebyla exekutivním orgánem (s právem zasahovat do
činnosti Bundesbank), ale pouze jakým si poradním orgánem . Tím byly také om ezeny jakékoli m ožné zásahy
Francie do fungování Bundesbank. T ím to také rada ztratila svůj význam.
Více k problem atice F ranko-něm ecké hospodářské rady: N E U M A N N , M .J.M ., M onetary Stability: Threat a n d
Proven Response, In: D eutsche B undesbank, Fifty yea rs o f the D eutsche M ark, l.v y d ., N ew York: O xford
U niversity Press, 1999, K apitola V I, s. 292-294, ISBN 0-19-829254-6
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N ejdůležitější m om ent pro Bundesbank na m ezinárodní úrovni přišel v roce 1988, kdy
se dohodli ministři zahraničí Francie a N ěm ecka ' o potřebě ustavit Evropskou hospodářskou
a měnovou u n ii.133 Tato snaha na počátku vyvolala v prezídiu Bundesbank obavy134.
Bundesbank se však podařilo prosadit (díky podpoře spolkové vlády) některé zásadní návrhy,
které měly zajistit stabilitu a důvěru nově vznikající m ěnové u nii135. Po několikaletém snažení
a usilovné práci byla v roce 1992 přijata M aastrichtská smlouva, kde již byla stanovena cesta
k Evropské m ěnové unii a společné měně.

6. Mezinárodní hospodářské vztahy
6.1 SRN a Evropská společenství
Pevné spojenectví v rámci Evropy považoval Helm ut Kohl za nejlepší variantu
k zajištění míru a bezpečnosti Spolkové republice Německo. Cíle, které si křesťanskoliberální vládní koalice stanovila se orientovaly na posílení role Evropy ve světové politice a
ekonom ice. Politicky se vláda přihlásila k podpoře vzniku Evropské Unie („Evropa m usí být
jednotná a uspořádaná, aby m ohla dostát své roli v zajištění bezpečnosti a m íru“).
V hospodářských otázkách se vláda chtěla zasadit o hospodářské sblížení Evropských
společenství. Kohl pokládal společnou hospodářskou koordinaci za velice důležitou. Cílem
vládního snažení měl být vznik vnitřního volného trhu v ES. Ten Kohl považoval za nejlepší
prostředek v boji proti hospodářské nestabilitě a nezam ěstnanosti.136
Spolková vláda se také ve svém vládním prohlášení jednoznačně přihlásila k podpoře
rozšíření ES o Španělsko a Portugalsko a také podporu spolupráce ES s Tureckem , které mělo
být partnerem ES a SRN v zajištění míru v Evropě.
Přes veškerá prohlášení Kohla a jeh o vlády se v první polovině 80. let v evropské
integraci příliš nadějného neodehrálo. Mezi státy ES se odehrávaly spory, jednotlivé státy se
snažily využívat prostředky ES k prosazování svých vlastních zájmů. Kom plikovaná byla

132 R oland D um as a H ans-D ietrich G enscher
133 FR EN K EL, J. A., G O LD ST EIN , M ., The international Role o f the D eutsche M ark, In: D eutsche B undesbank,
F ifty years o f the D eutsche M ark, 1.vyd., N ew York: O xford U niversity Press, 1999, K apitola VI, s. 772, ISBN
0-19-829254-6
134 B undesbank se obávala především plné liberalizace něm eckého finančního trhu a také nerovnováhy mezi
velkým i a m enším i ekonom ikam i.
135 N utno ovšem dodat, že ani ostatní členské zem ě ES nebyly zásadně proti klíčové roli Bundesbank
v ustavování pravidel pro novou E vropskou centrální banku.
136 PRESSE- U N D IN F O R M A T IO N SA M T D ER B U N D E SR E G IE R U N G , P rogram m d er E rneuerung F reiheit - M itm enschlichkeit - Verantw ortung, 1. vyd., Bonn, 1983, ISSN 0172-75-75, s. 68
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zejména tzv. „britská otázka“ 137. Od roku 1980 na každém setkání představitelů vystupovala
britská m inisterská předsedkyně M argaret Thatcher s touto „otázkou“ . Další kom plikací byl
negativní postoj Francie a Řecka k rozšíření ES o Španělsko a Portugalsko.138 Instituce ES
byly zaneprázdněny různými stížnostmi.
Ke zm ěně došlo na přelomu let 1984/85. To se objevily reform ní iniciativy, které
vypracoval a předložil Evropský parlament. N ová iniciativa našla podporu u některých
ministrů zahraničí (např. Hans-Friedrich Genscher, či Ital Em ilio Colombo). Kohlovi se
společně s francouzským prezidentem Francois M itterrandem podařilo „oživit“ tzv. německofrancouzskou osu, která měla dát nový im puls evropské integraci.139
ES byla pro SRN opravdu klíčovou záležitostí. V roce 1980 (tedy ještě v době, kdy
měla ES devět členů) sm ěřovalo do zem í ES přes 50% veškerého něm eckého vývozu. U
dovozu byla tato hodnota jen o něco m álo nižší (48% )140. Z hospodářského hlediska není
pochyb o tom, že ekonom ická integrace, odbourání regulací na vnitřním trhu ES a také
rozšíření ES o další státy bylo v zájmu SRN. Zjednodušení obchodu v rámci ES mělo
podpořit (nejen) něm ecký hospodářský růst.
Ve druhé polovině 80. letech se podařilo pokročit v evropské integraci velkými kroky.
V roce 1985 se poprvé konkrétněji začalo hovořit o vytvoření vnitřního volného trhu.141
V roce 1986 došlo ke klíčovém u rozšíření ES o Španělsko a Portugalsko. V rám ci tohoto
rozšíření se podařilo urovnat spory v rám ci ES a zem ědělské politiky.
V roce 1987 vstoupila v platnost tzv. Jednotná evropská akta. Jednalo se v nich mimo
jiné o definitivním vzniku volného trhu v ES. Datum vzniku volného vnitřního trhu bylo
dojednáno na 1.1. 1993.
V roce 1988, na setkání představitelů ES v něm eckém Hannoveru, byla přijata dohoda
o uskutečnění Evropské měnové unie. O rok později, v roce 1989, na summitu v M adridu
bylo také schváleno přijetí společné měny a zahájeny diskuse o oficiálním názvu m ěny.142

137 Tzv. britská otázka - často také označována ja k o British B lo o d y Q uestion - je d n alo se o britský požadavek na
snížení britského příspěvku na financování ES. M. Thatcher považovala tento příspěvek za nespravedlivý, neboť
Británie dovážela velkou část zboží ze zem í m im o E S (příspěvek totiž byl odváděn z příjm ů z dovozních cel).
138 Řecko se obávalo, že by získávalo m éně z prostředků ES na podporu regionálního rozvoje. F rancie se obávala
dopadů vstupu Španělska na společnou agrární politiku.K om plikace také panovaly ohledně španělských rybářů Španělsko disponovalo větší flotilou rybářských lodí, než N ěm ecko, Francie, Itálie a zem ě B eneluxu dohrom ady.
139 BR U N N , G., D ie E uropäische E inigung von 1945 bis heute, (vydání neuvedeno), B onn, 2005,
B undeszentrale fůr politische B ildung, ISB N 3-89331-584-5, s. 238
140 R egionální struktura zahr. obchodu SRN viz příloha č. 10
141 Vznik celní unie a volného vnitřního trhu stanovovaly jak o dlouhodobý cíl již řím ské sm louvy z roku 1957.
142 Jednalo se o jm énech ja k o např. E vropský Frank, E vropská K oruna nebo E vropský G ulden. N ázev Euro
předložila něm ecká delegace pod vedením m inistra financí T heodora W eigela v prosinci 1995.
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K uskutečnění volného evropského trhu došlo k 1. lednu 1993. V tom to roce také
oficiálně „vznikla“ Evropská unie. K realizace Evropské m ěnové unie došlo v roce 1999 (u
bezhotovostních plateb), resp. v roce 2002 (kom pletní přechod z národních měn na Euro).
I

přesto, že ke vzniku Evropské Unie, vnitřního volného trhu a konečně i Evropské

měnové unie došlo „oficiálně“ až v 90. letech, k přijetí dohod o jejich vzniku došlo již
v 80.1etech, a nem alou zásluhu na přijetí těchto sm luv měly vlády Helm uta Kohla.
V

období od zm ěny vlády v roce 1982 až do znovusjednocení N ěm ecka pokročila

evropská integrace velkými kroky. Spolková republika Něm ecko za vlád Helm uta Kohla
prohloubení evropské spolupráce podporovala a v mnohých případech i iniciovala. N ení tedy
pochyb, že SRN hrála v integračním procesu ES v 80. letech jednu z klíčových rolí. Na
druhou stranu je však nutné zdůraznit, že až na některé výjim ky (zejména M argaret Thatcher)
nebyl v druhé polovině 80. let mezi předním i evropskými politiky odpůrce hlubší integrace
ES. Bezpochyby se vyskytovaly spory a dokonce i konflikty ohledně sm ěřování integrace a
dalších témat. O všem díky ochotě vždy nalézt kom prom isní řešení v rámci ES pokračovala
integrace dále.
Spolková republika N ěm ecko byla díky své geografické rozloze a poloze a také
hospodářské síle jedním z klíčových států ES. Za vlád H elm uta Kohla se tato důležitost
N ěm ecka pro Evropu projevila více, než kdy předtím.

6.2 SRN a země sovětského bloku
Hospodářské vztahy se zem ěm i tzv. východního blo k u 143 (vztahům SRN s N DR se
věnuje příští kapitola) byly ovlivněny geografickou blízkostí SRN k těm to zemím. V 70.
letech se mnohými bilaterálním i i m ultilaterálním i sm louvami podařilo zklidnit napjaté vztahy
mezi SRN a zem ěmi východního b lo k u .144 Sociálně-liberální vlády (za kancléřů W. Brandta a
H. Schmidta) se až do roku 1982 snažily o upevnění něm eckých pozic ve vztazích k zem ím
východní Evropy. A to i přesto, že v rámci Evropských Společenství (ES) byly přijaty dohody
o společné politice ES vůči zem ím sovětského bloku.
Po nástupu Helm uta Kohla lze říci, že nová vláda v politice předchozí koalice
pokračovala. O postoji nové vládní koalice ke státům sovětského bloku napovědělo vládní
prohlášení z roku 1983, kde se vládní koalice přihlásila k tzv. konceptu „positive linkage“ 145.

143 V rám ci této kapitoly bude pojednáváno o SSSR, Polsku, Č eskoslovensku a M aď arsku. Částečně také o
Bulharsku a R um unsku, přestože obchod s těm ito státy dosahoval velice nízkých hodnot.
144 Tzv. O stverträge.
145 SRN a další státy ES uplatňovaly tzv. p o sitive linkage, co ž zjednodušeně znam enalo, že se snažily spoluprací
ovlivňovat situaci a vývoj v zemích východní Evropy (tlak na politické a ekonom ické reform y. V še však
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Vláda se snažila - i přes rozpory velm ocí - o pokračování kontaktů se zeměmi východní
Evropy na úrovni bilaterálních vztahů. V rámci těchto vztahů se něm ecká vláda obracela na
všechny zem ě východní Evropy. Nikoli tedy pouze na SSSR, jako velmoc, ale i na menší
státy Rady vzájem né hospodářské pom oci (RVHP). V průběhu 80. let se význam ně
zintenzivněly vzájem né návštěvy státních představitelů a ministrů mezi SRN a zeměmi
východního bloku.
Obchod mezi SRN a zem ěm i sovětského bloku nebyl „obvyklým “ obchodem , tak jako
např. se zem ěm i ES. Tzv. „O sthandel“, ja k byl tento obchod nazýván, byl obchodem velice
regulovaným. SRN om ezovala a kontrolovala některé oblasti obchodu. Byl například zakázán
vývoz zbraní, m unice a dalšího zbrojního materiálu. Výrazně omezen byl

obchod

s technologiemi pro jaderné účely. Ze strany zem í východního bloku byl veškerý vývoz a
dovoz kontrolován státem. V průběhu 80. let se zem ě sovětského bloku navíc dostaly do
finanční krize, kterou se sice podařilo stabilizovat, ale stále hrozilo zhroucení státních financí
(např. Polsko a M aďarsko byly nuceny pozastavit splácení zahraničních dluhů). Problém em
celé RVHP byl nedostatek zahraničních valut, ve kterých se převážně odehrával zahraniční
obchod (am erický dolar, něm ecká marka, britská libra, popř. francouzský frank).
Počátkem 80. let se SSSR rozhodl om ezit dovoz zboží ze západních zemí, ve snaze
om ezit zahraniční zadlužování. Podobné kroky pak byly „doporučovány“ dalším zemím
RVHP.
U volnění ve vztazích SRN se zem ěmi východního bloku přišlo v roce 1985 a bylo
pozvolné. Přispěly k němu nástup M ichaila G orbačova do čela SSSR, který navrhl
ekonom ické reform y ovlivňující i zahraniční obchod. Toto uvolnění bylo evidentní i u dalších
zem í sovětského bloku. M nohé z nich také přistoupily k ekonom ickým reformám.
Vztahy mezi SRN a jednotlivým i zem ěm i RV HP nebyly kvalitativně na stejné úrovni.
Vůči SSSR se SRN snažila udržovat vztahy na velice dobré úrovni. Ovšem toto zásadně
ovlivňoval vývoj vztahů SSSR s USA a také aktivity SSSR v rámci zahraniční politiky.146 Po
nástupu G orbačova do čela SSSR se od poloviny 80. let vztahy SSSR a SRN zlepšovaly.
Výjimkou byl rok 1986, kdy se obě zem ě dostaly do sporů ohledně jaderné havárii
v Černobylu. Došlo i k tomu, že v jednom svém projevu Helmut Kohl přirovnal M.

v atm osféře spolupráce). N aopak U SA přistoupily k m etodě negative linkage, což znam enalo tlak na státy
východní E vropy a SSSR, ovšem m etodou nátlaku (např. em bargo na dovoz nějakého druhu zboží, apod.)
6 Např. intervence v A fghánistánu v roce 1979. D etaily viz: Z IM M E R , M., N ationales Interesse und
Staatsräson. Z u r D eutschlandpolitik d e r R egierung K ohl 1982-1989, 1. vyd., H am burg, 1990, s. 39-57
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Gorbačova ke G oebbelsovi.147 To vyvolalo negativní reakci v M oskvě. Situace se však
v závěru roku 1986 zlepšila a do rozpadu SSSR v roce 1991 již nebyly patrné žádné větší
rozpory.
Z menších států RV H P v Evropě měla SRN nejlepší vztahy s M aďarskou lidovou
republikou. Důvodů bylo několik: režim v M aďarsku se řadil k volnějším ve východní Evropě
a vztahy SRN s M aďarskem nebyly zatíženy žádným historickým břem enem (na rozdíl např.
od Polska a ČSSR, kde hrála otázka odsunutých Němců význam nou roli). Jak SRN tak
M aďarsko projevovaly zájem kvalitativně a kvantitativně rozvíjet vzájem ný obchod.

148

To se

v druhé polovině 80. let také dařilo, neboť objem y obchodovaného zboží každoročně rostly.
Je patrné, že SRN každoročně dosahovala přebytku v obchodě s M aďarskem.
Kom plikovanější byly vztahy SRN s Polskou lidovou republikou. Na počátku 80. let
negativně

působilo

vyhlášení

stanného

práva

(13.12.1981),

v souvislosti

s hnutím

„Solidarita“. Na to reagovaly západní státy rozsáhlým em bargem na vývoz do Polska. Obchod
sice nebyl úplně zastaven, ale výrazně poklesl. N a pokles intenzity obchodu m ěla vliv také
těžká finanční krize, která vedla až k zastavení splácení polských dluhů v zahraničí.
Vztahy SRN s Polskem byly zatíženy také historickým i břem eny. Zejm éna událostmi
během 2. světové války a následných let po válce (na jedné straně holocaust a vyvražďování
Židů, na druhé straně vyhnání něm eckých obyvatel z Polska a posunutí východní něm ecké
hranice na západ). Přesto se však obě zem ě snažily o rozvoj vzájem ných vztahů a obchodu.
Po roce 1985 se uvolnila atm osféra vzájem ných vztahů. Byly zakládány sm íšené komise,
které řešily tém ata z různých oblastí (kultura, hospodářství, apod.).
V ztahy Československa (ČSSR) a SRN literatura označuje za „nejméně rozvinuté“.149
Objemy něm ecko-československých obchodů však přesahovaly hodnoty obchodů něm eckomaďarských a jen nepatrně zaostávaly za něm ecko-polským obchodem .150 D ůvody pro méně
intenzivní vztahy ČSSR a SRN jsou mnohé. ČSSR se, více než Polsko a M aďarsko, v rámci
svého obchodu orientovala především na Sovětský svaz. Druhým důvodem bylo to, že
československý režim se v rámci východní Evropy řadil mezi konzervativnější kom unistické
režimy.

147 EN G ELS, S., D eutsche W irtschaft - G estalter der O stpolitik?, l.v y d ., K ôln, SH V erlag, 1998, ISB N 389498-066-4, s. 44 - 46
148 EN G ELS, S., D eutsche W irtschaft - G estalter der O stpolitik?, l.v y d ., K ôln, SH V erlag, 1998, ISB N 389498-066-4, s. 63
149 EN G ELS, S., D eutsche W irtschaft - G estalter der O stpolitik?, l.v y d ., K ôln, SH V erlag, 1998, ISB N 389498-066-4, s. 211
150 Viz příloha č. 10
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I

přesto, že vzájem né vztahy ČSSR a SRN byly zatíženy historickými událostmi

z období 2. světové války (M nichovská dohoda, nebo vysídlení sudetských Němců), je
v průběhu 80. let (zejm éna od roku 1985) patrná snaha o zlepšení vztahů obou zemí. Stejně
tak jako narůstal objem obchodu mezi oběm a zem ěmi, scházeli se ministři obou zem í
každoročně ke konzultacím na různá témata (např. životní prostředí).
Spolková vláda pod vedením Helmuta Kohla přikládala vztahům se zeměmi RVHP
nemalou důležitost. V láda používala různé ekonom ické prostředky k vyvíjení tlaku na vlády
východoevropských zem í. Snažila se takto m otivovat východoevropské zem ě k prosazení
ekonom ických a politických reforem . Přestože některé literární zdroje dávají roli něm ecké
hospodářské politiky v revolučním roce 1989 a v celém následném procesu změn veliký
význam ,151 německé prům yslové podniky a také hospodářské sv azy 152 se na počátku 80. let
rozhodly jednat se svými

východoevropským i

partnery v „odpolitizované“ atmosféře

(politické a ekonom ické rozdíly SRN a zem í RV HP měly hrát pouze okrajovou roli).153
Naopak se snažily jednat stranou politiky a vyvarovat se politických sporů.
Podíl zahraničního obchodu SRN se státy střední a východní Evropy na celkovém
něm eckém

obchodu

nedosahoval

vysokých

hodnot.

V roce

1980

se

vývoz

do

východoevropských zem í podílel na celkovém něm eckém vývozu přibližně 5,5%. U dovozu
to bylo v roce 1980 5,1% . V roce 1990 podíl dovozu stoupl (na 5,4%). Podíl vývozu však
klesl na 4,3% . Pokles byl však pouze relativní, neboť objem vývozu do zem í RVHP
v průběhu 80. let stoupl, ovšem objem y vývozu do zem í ES stouply za stejné období i o 90%.
Proto došlo k poklesu podílu vývozu do východoevropských zemí.

6.3 SRN a Německá demokratická republika
Vztahy mezi oběm a něm eckými státy byly význam ně ovlivňovány vývojem vztahů
mezi USA a Sovětským svazem. SRN i NDR však přikládaly svým vzájem ným vztahům
velkou váhu. Vztahy m ezi oběma státy se odehrávaly v několika oblastech. Důležité pro tuto
práci jsou vztahy hospodářské a vzájem ný obchod154. Přes fundam entální rozpory mezi
oběm a státy je období 80. let označováno za období nejlepších vztahů od vzniku obou států.
151 R U D O L PH , K., W irtschaftsdiplom atie im Kalten Krieg. D ie O stpolitik d er w estdeutschen G rofiindustrie
1945 - 1991, (vydání neuveden), Frankfurt am M ain, C am pus V erlag, 2004, ISB N 3-593-37494-3, s. 320 - 345
ls2 M ezi jiným i především : B iindesverband d er deutschen Industrie (BD I), D eutsche Industrie- und H andelstag
(D IH T), dále pak B undesverband des deutschen Grófi- und A ufienhandels (BD A), B undesverband d eutscher
B anken (BD B), nebo také A ufienhandelvereinigung des deutschen E inzelhandelhandels (AVE)
153 EN G EL S, S., D eutsche W irtschaft - G estalter d er O stpolitik?, l.v y d ., K oln, SH V erlag, 1998, ISB N 389498-066-4, s. 56 - 62
154 D alší oblasti spolupráce byly např. vědecká a technická, oblast životního prostředí. M ezi oběm a státy byla
uzavřena dohoda o ochraně před radioaktivním zářením a jad ern é bezpečnosti.
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V rcholem vzájem ných vztahů byla návštěva Ericha Honeckera v SRN v roce 1987. Toto
„oteplování“ vzájem ných vztahů se projevilo i v hospodářské spolupráci.
H ospodářská krize, vyvolaná ropným šokem, zasáhla obě země. NDR však byla
zasažena více. Státní finance v NDR se v le tech 1981/1982 dostaly na pokraj kolapsu.
Dokonce hrozilo, že bude N DR nucena pozastavit splácení zahraničních dluhů.155 Velké
problém y způsobilo také snížení dodávek sovětské ropy o 10% (z 19 mil. tun ročně na 17 mil
tun ročně) na počátku 80. let.
Vzájemný obchod obou něm eckých států v průběhu 80. let nepřinesl kvalitativně příliš
nového. Měnila se však jeho struktura (podíly jednotlivých odvětví na objemech obchodu) a
kolísal i celkový objem obchodu. V první polovině 80. let stoupl objem sm ěněného zboží o
přibližně 50%. O všem v druhé polovině 80. let opět objem obchodu k lesal.156 Důvodem byly
ceny nerostných surovin, které tvořily značnou část východoněm eckého vývozu.157 V první
polovině 80. let jejich cena dosahovala vysokých hodnot, v druhé polovině již naopak ceny
těchto surovin klesaly. To také koresponduje s objem em obchodů. V průběhu 80. let se ještě
zhoršila již tak slabá konkurenceschopnost východoněm eckého průmyslu na světových trzích.
Struktura vývozu NDR do SRN byla v roce 1989 následující: 21% veškerého
východoněm eckého vývozu připadalo na textilní a lehký prům ysl158, přibližně 17% vývozu
tvořily stroje a elektronické přístroje, 15% vývozu připadalo na hutnické výrobky (především
polotovary z mědi a hliníku či produkty z válcované oceli). Pro SRN byl obchod s NDR více
politickou záležitostí (cca 1,6 % z celkového zahraničního obchodu SRN se uskutečňovalo
s N D R ).159 Pro N DR byl obchod se SRN velice významnou záležitostí. Do SRN směřovalo
cca 8% celkového zahraničního obchodu NDR (což bylo cca 40% obchodu NDR se
západními zem ěm i).160 Důležité pro NDR bylo, že měla díky SRN volný přístup na společný
trh ES (nikoli však vnitřní volný trh, který vznikl později). N D R byla nucena vyvážet do SRN
prakticky „za každou cenu“, neboť velice nutně potřebovala něm ecké marky na nákupy
strojů, zařízení a jiných věcí v západních zemích.

135 V roce 1980 pozastavilo splácení dluhů Polsko, v roce 1981 i R um unsko a M aďarsko.
156 V iz příloha č. 11
157 K RU SE, M., P olitik un d deutsch-deutsche W irtschaftsbeziehungen von 1945 bis 1989, l.vyd., Berlin, V erlag
Dr. K oster, ISBN 3-89574-556-1, s. 178
158 K lehkém u prům yslu se řadí např. výroba potravin, nápojů, tabáku, zdravotního a kosm etického m ateriálu,
a|>od.
H O RN , H. Taschenatlas DDR, G eographie, G eschichte, Politik, l.v y d ., B raunschw eig, H oller und Zw ick,
1990, ISB N 3-89057-008-9, s. 106
lí)0 Data platí pro rok 1985.
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H ospodářská spolupráce SRN a NDR se však neodehrávala pouze na rovině obchodní.
SRN poskytla NDR v le tech 1983 a 1984 překlenovací půjčky v hodnotě 2 mld. DM, které
NDR pomohly zabránit kolapsu státních financí.161
SRN a NDR v 80. letech pokračovaly v uplatňování dohod, které byly uzavřeny již
v 70. letech. Důležité pro NDR bylo, že z nich měla devizové příjmy. Mezi nejvýznam nější
patřily platby za používání silničních a železničních koridorů mezi SRN a Západním
Berlínem, finanční podpora církve v NDR, platby za osvobození některých vězňů a tzv.
M ullgeschäftl62. Kromě posledně zm íněného se jednalo o částky v řádech miliard D M 163. To
byly pro NDR velmi důležité a potřebné devizové příjmy.
Velice

důležitou

oblastí,

výhodnou

pro oba

státy, byl

tzv.

licenční obchod

(.Lizenzhandel). Na rozdíl od mezivládních dohod se v tom to případě jednalo o dohody mezi
podniky. V edení NDR nepovolilo východoněm eckým podnikům zakládat s podniky ze SRN
tzn. Joint Ventures164, proto pokud chtěly podniky spolupracovat, m usely najít jiné cesty. Tou
byl právě licenční obchod. Ten spočíval v tom, že společnost ze SRN dodala společnosti
v NDR výrobní zařízení a tzv. know -how 165. Ta pak vyráběla produkt pod značkou
zadavatelské společnosti, ale ve výrobně v NDR. Takto spolupracovaly význam né německé
koncerny

s východoněm eckým i

kom bináty.

N ejvětší

výhoda

spočívala

v tom,

že

západoněm ecké firmy m ohly v NDR vyrábět na své obvyklé kvalitativní úrovni, ovšem
s výrazně nižším i náklady (především m zdovými). Pro východoněm ecké kom bináty tato
spolupráce znam enala, že určitá sm luvená část produkce mohla být samotnými kombináty
prodána na východoněm eckém trhu (popř. i v jiných socialistických zemích).
Své produkty v NDR

na základě licenčních

obchodů

vyráběly např. Adidas,

Salamander, Underberg, Blaupunkt a další. Vůbec největší byla investice společnosti
Beiersdorf (výrobce kosm etiky Nivea). Ta ve městě Florena in W aldheim (Sasko) investovala
do roku 1989 přibližně 2,4 mld. DM. Společně s východoněm eckým podnikem VEB Florena

161 H O RN , H. T aschenatlas D D R, G eographie, G eschichte, Politik, l.vyd., Braunschw eig, H oller und Zw ick,
1990, ISBN 3-89057-008-9, s.107
162 SRN v tom to případě platila N D R za odvoz a likvidaci odpadu ze Z ápadního B erlína.
163 RO ESLER , J.,M om ente deutsch-deutscher W irtschaft- und Sozialgeschichte 1945 bis 1990, (vydání
neuvedeno), L eipzig, L eipziger U niversitätverlag, 2006, ISBN 3-86583-096-x, s. 195-197
164 Jedná se o form u spolupráce dvou a více společností, přičem ž původem jso u z různých států. Spolupráce
spočívá v založení nové, právně nezávislé společnosti, na které se zakladatelské společnosti finančně podílejí.
K rom ě finančního kapitálu m ohou do společnosti být vloženy např. technologie, receptury, patenty, a jiné.
D efinice převzata z: B U T E R , C., Aufienhandel. G rundlagen globaler u n d innergem einschaftlicher
H andelsbeziehungen, l.vyd., H eidelberg, P hysica-V erlag, 2007, ISB N 978-3-7908-1724-9, s. 105
165 K now -how = technologický postup, výrobní proces, znalosti, apod.
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tak vznikla svého času nejm odernější továrna na kosm etiku v E vropě.166 V roce 1989, jen pár
měsíců před pádem Berlínské zdi, se dohodla společnost V olkswagen s výrobcem vozů
značky Trabant o spolupráci na výrobě autom obilových motorů. Část motorů měla být
m ontována do vozidel Trabant. K realizaci tohoto projektu však již nedošlo.
Přes různé výkyvy v am ericko-sovětských vztazích (USA jako spojence SRN, SSSR
spojence NDR) se SRN a NDR pokoušely nalézt cestu ke spolupráci. Především ekonom ická
spolupráce posouvala politické spory stranou.

166 R O E SLER , i.,M o m en te deutsch-deutscher W irtschaft- u n d Sozialgeschichte 1945 bis 1990, (vydání
neuvedeno), Leipzig, L eipziger U niversitätverlag, 2006, ISB N 3-865 83-096-x, s.194
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7. Závěr
Ve své práci jsem se zabýval hospodářskou politikou ve Spolkové republice Německo,
jak ji aplikovala křesťansko-liberální koalice pod vedením spolkového kancléře H elm uta
Kohla.
Problem atika hospodářské politiky je velmi rozsáhlá. I přesto, že zkoum aný časový
úsek je relativně krátký, dalo by se o celém tém atu napsat bezpochyby několik knih.
Odborná literatura se o jm enování nové vlády v roce 1982 vyjadřuje jako o „zm ěně“ či
„zvratu“ (Wende). Stejně „revolučně“ vyzněla i vládní prohlášení z let 1982 a 1983.
Jsou oblasti, které se vládám Helm uta Kohla v průběhu 80. let nepodařilo přes
nemalou snahu změnit. Ovšem spolková vláda učinila také kroky, které m ěly zásadní význam.
Ekonom ická situace v celém světě nebyla na počátku 80. let nijak dobrá. Prakticky
všemi státy otřásly ropné šoky 70. a počátku 80. let. Ani Spolková republika Něm ecko na
tom ekonom icky nebyla nejlépe. K oaliční vláda nastoupila s vizí zlepšit ekonom ickou situaci,
snížit nezam ěstnanost a om ezit nárůst nových dluhů státu. To byly prim ární cíle, které lze
vyčíst z vládních prohlášení. K těm to cílům bylo třeba vykonat m noho kroků v několika
zásadních oblastech.
Přestože se již v roce 1983 něm ecké hospodářství vrátilo k růstu, není pochyb o tom,
že to nebyla přím á zásluha Kohlovy vlády. To proto, že změny, které vláda již stačila
v průběhu prvního roku vlády prosadit, nebyly natolik zásadní, aby zm ěnily celkovou situaci.
D okonce lze říci, že některá přijatá opatření spíše působila proti růstu. Příkladem je zvýšení
daně z přidané hodnoty, či zvýšení odvodů na zákonná připojištění.
V

něm ecké literatuře kupodivu nepanuje základní shoda nad tím, co zm ěnilo

něm eckou společnost na přelom u let 1982/83 natolik, že se opět vrátil růst. Existují základní
důvody, které vysvětlují toto hospodářské oživení. N epochybný je vliv poklesu cen ropy. Na
dovozu bylo (a je) Něm ecko závislé, proto ceny ropy význam ně ovlivňovaly ceny vstupů
něm ecké ekonomiky.
Druhým důvodem bylo znatelné oživení ekonom ik USA a Japonska. Tyto státy začaly
více dovážet něm ecké zboží a produkty a podporovaly tak něm ecké oživení.
Třetím důvodem s největší pravděpodobností byly restrukturalizace v něm eckých
podnicích. Ty byly nuceny v období hospodářské recese a poklesu zakázek snižovat náklady,
proto propustily část zam ěstnanců (to vysvětluje prudký nárůst nezam ěstnanosti). Naopak
investovaly do technologického rozvoje. Snížení nákladů a zefektivnění výrobních procesů
um ožnilo firmám znovu růst a reagovat na výkyvy na trhu flexibilněji.
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V jednotlivých oblastech hospodářské politiky, které byly v této práci analyzovány, se
vládě některé pozitivní zm ěny povedly, ale obecně lze říci, že k natolik zásadní zm ěně, jak o
ni hovoří literatura v 80. letech nedošlo. Spíše došlo k drobným zm ěnám , které na celkovou
hospodářskou situaci nem ěly zásadní význam.
V oblasti veřejných financí se podařilo vládě v prvních letech díky úsporným
opatřením a zvýšením příjmů do státního rozpočtu snížit růst nového zadlužování státu. Je
ovšem evidentní, že v le tech 1987 a 1988 vláda v dodržování svých cílů „polevila“, neboť
opět v těchto dvou letech nové zadlužení narostlo. Ani k plánovaném u zvýšení poměru
investic z celkového rozpočtu nad 10% po celá 80. léta nedošlo. Plánované snížení státních
subvencí bylo jen mírné. Slibované snížení daní přišlo částečně v roce 1986, podstatněji až
v roce 1989.
V oblasti pracovního trhu a zam ěstnanosti se vládě podařilo zpružnit pracovní trh
zm ěnami v některých zákonech. Avšak přes veškerou snahu v průběhu 80. let nezaměstnanost
neklesala. Ú spěchem však byl vznik 3 m ilionů pracovních míst ve stejném časovém období.
V oblasti průmyslu byla 80. léta především ve znam ení deregulací a privatizací.
Privatizována byla velká část majetku státu v podnicích, které se v současné době řadí mezi
světovou špičku ve svých oborech (např. V olkswagen, E.on, D eutsche Lufthansa).
O všem reform a telekom unikací a spojů (zkráceně Postreforrn) byla v 80. letech
vykonána v podobě malých, spíše organizačních, změn. Proto také následovaly v 90. letech
další - výraznější - kroky v reformě.
Byl také zaveden tzv. Dienstleistungsabend. Avšak i přes toto opatření zůstávaly
německé zákony o otevíracích dobách obchodů a úřadů jedny z nejvíce om ezující v Evropě.
Naopak se v 80. letech velmi dobře projevila důležitost D eutsche Bundesbank nejen
pro Spolkovou republiku Německo, ale i v rámci Evropy. Podařilo se dosáhnout spolupráce
spolkové vlády s Bundesbank ku prospěchu obou stran.
M ezinárodní hospodářské vztahy SRN v 80. letech přinesly v mnoha ohledech
kontinuitu v politice, kterou uplatňovaly již předchozí vlády sociální dem okracie. Došlo
k zintenzivnění hospodářské spolupráce se zeměmi tzv. východního bloku a také Německou
dem okratickou

republikou.

N ejdůležitější

byl

však

pokrok

v integraci

Evropských

společenství. V průběhu 80. letech byly v rámci ES přijaty sm louvy a dohody, které posunuly
evropskou integraci ohrom ným krokem dopředu. A v tom to pokroku sehrály vlády Helmuta
Kohla velmi zásadní roli.
Celkově lze hodnotit působení Kohlových vlád pozitivně. N edošlo však k takovým
změnám, které si vláda při svém nástupu předsevzala.
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8. Resümee
In meiner A rbeit habe ich mich mit der W irtschaftspolitik der Bundesrepublik
Deutschland befasst, die von der christlich-liberalen Koalition unter der Leitung von
Bundeskanzler Helm ut Kohl in die Praxis um gesetzt worden ist.
Die Problem atik der W irtschaftspolitik ist sehr umfangreich. Obwohl der untersuchte
Zeitabschnitt relativ kurz ist, kônnte man liber dieses ganze Them a ohne Zw eifel ein paar
Bucher schreiben.
In der Fachliteratur wird die Ernennung der neuen Regierung im Jahre 1982 als
„W ende“ bezeichnet. Ä hnlich „revolutionär“ haben dam als auch die Regierungserklärungen
aus den Jahren 1982 und 1983 ausgeklungen.
Es gibt Bereiche, derer Veränderung es den Regierungen von Helmut Kohl im Laufe
der achtziger Jahre trotz M iihe nicht gelungen ist. A llerdings hat die Bundesregierung solche
Entscheidungen getroffen, die einen bedeutenden Einfluss gehabt haben.
Die ôkonom ische Lage in der ganzen W elt w ar am A nfang der achtziger Jahre nicht
besonders giinstig. Praktisch alle Staaten wurden von den Ôlkrisen der siebziger und Anfang
der achtziger Jahre erschiittert. Auch die B undesrepublik Deutschland befand sich nicht
gerade in einer giinstigen ôkonom ischen Situation. Die Koalitionsregierung nahm sich vor,
die okonom ische Lage zu verbessem , die A rbeitslosigkeit zu senken und den Zuwachs der
neuen Staatsverschuldung zu reduzieren. Dies w aren die prim ären Ziele, die man in den
Regierungserklärungen finden konnte. U m diese Ziele zu realisieren, mussten einige wichtige
Schritte in grundsächlichen Bereichen gem acht werden.
Obwohl schon im Jahre 1983 die W irtschaft zum W achstum zuriickkehrte, kann nicht
dariiber gezweifelt werden, dass es kein direkter Verdienst der Regierung von Kohl war. Und
zwar deswegen, weil die Veränderungen, die die Regierung im Laufe des ersten Jahres zu
durchsetzen schaffte, waren insofern nicht so grundsächlich, dam it sie die ganze Situation
verändern konnten. M an kann sogar behaupten, dass einige MaBnahmen eher gegen den
W achstum gewirkt haben. Z. B. die Erhôhung der M ehrw ertsteuer und die Steigerung der
Abgaben in gesetzliche Versicherungen.
In der deutschen Literatur gibt es erstaunlicherw eise keine prim äre Ů bereinstim m ung
dariiber, was die deutsche G esellschaft zum Jahreswechsel 1982/1983 insofern verändert hat,
dass w ieder das W achstum in der W irtschaft eingetreten ist. Es gibt elem entare Griinde, die
die A nkurbelung der W irtschaft erklären. Erstens ist der Einfluss der Ô lpreissenkung
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unbezweifelt. Deutschland war (und ist) vom Ôlim port anhängig. Deswegen haben die
Ô lpreise die Preise von „ inputs“ der deutschen W irtschaft w esentlich beeinflusst.
Zweitens konnte man eine spiirbare A nkurbelung der am erikanischen und japanischen
W irtschaft feststellen. Diese Staaten fingen an, m ehr deutsche W are und Produkten zu
importieren. Sie haben dadurch die deutsche W irtschaftsbelebung unterstiitzt.
Als dritter Grund wird hochstw ahrscheinlich die R estrukturalisierung der deutschen
Unternehm en genannt. Die Unternehm en waren in der Zeit der wirtschaftlichen Rezession
und des Auftragriickgangs gezwungen, die Kosten zu senken. Deswegen mussten sie einen
Teil der Belegschaft entlassen (dies erklärt die rasant steigende Anzahl der Arbeitslosen).
Andererseits investierten die Unternehm en in technologische Entwicklung. Die Senkung der
Kosten und die Effektivierung der Produktionsabläufe erm ôglichten den Unternehm en,
w ieder zu wachsen und auf die M arktschw ankungen flexibler zu reagieren.
In den jew eiligen Bereichen der W irtschaftspolitik, die ich in m einer Arbeit analysiert
habe, war die Regierung mit einigen Veränderungen erfolgreich. A llgem ein kann man aber
sagen, im G egensatz dazu, wie dariiber die Literatur der achtziger Jahre berichtet, dass es
doch zu keinen grundsächlichen Veränderungen gekom men ist.

Es w urden eher kleine

Veränderungen in die Praxis um gesetzt, die auf die gesam t w irtschaftliche Situation keinen
grundsächlichen Einfluss hatten.
Im Bereich der offentlichen Finanzen ist es der Regierung in den ersten Jahren mit
Hilfe von SparmaBnahmen und von Einnahmen ins Staatsbudget gelungen, die Zunahm e der
neuen Verschuldung zu senken. A ndererseits steht fest, dass in den Jahren 1987 und 1988 die
Regierung in der Einhaltung ihrer Ziele nachgelassen hat. Da in diesen zwei Jahre eine neue
V erschuldung angetreten ist. Es kam sogar nicht zur geplanten Erhôhung des Verhältnisses
der Investitionen vom gesamten Budget iiber 10 % ganze achtziger Jahre lang. Die geplante
Senkung der Staatssubventionen w ar nur gemäBigt. Die versprochene Steuersenkung kam
zum Teil im Jahre 1986, zum wesentlichen Teil erst im Jahre 1989.
Im Bereich des A rbeitsm arktes und Erw erbstätigkeit ist es der Regierung gelungen,
den Arbeitsm arkt mit Hilfe von V eränderungen in einigen G esetzen zu beleben. Trotz allem
ist die Arbeitslosigkeit im Laufe der achtziger Jahre nicht gesunken. Zum Erfolg zählen aber
die drei M illionen im gleichen Zeitraum neu entstandenen Arbeitsplätze.
Im Bereich der Industrie waren die achtziger Jahre durch Deregulierung und
Privatisierung geprägt. Es wurde ein groBer Teil des Staatseigentum s in den Unternehm en
privatisiert, die in der heutigen Zeit

zur W eltspitze in ihren Branchen gehoren (z. B.

Volkswagen, E.on, Deutsche Lufthansa).
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Auch die

Reform der Telekom m unikationen und des Fernm eldew esens (kurz

Postreform) war in den achtziger Jahren in der Form der kleinen oder sogar organisatorischen
V eränderungen durchgefiihrt. Deswegen folgten in der Reform darauf

in den neunziger

Jahren weitere -ausgeprägte - Veränderungen.
Es wurde auch der so genannte Dienstleistungsabend eingefiihrt. Aber trotz dieser
MaGnahme gehorten die deutschen Gesetze iiber die Óffnungszeiten der G eschäfte und Ämter
zu den am meisten beschränkten Gesetzen in Europa.
Im G egensatz dazu zeigte sich in den achtziger Jahren sehr deutlich die Bedeutung
der Deutschen Bundesbank nicht nur fur die Bundesrepublik D eutschland, sondern auch fur
den europäischen Rahmen. Es gelang, die gegenseitige Zusam m enarbeit zw ischen der
Regierung und der Bundesbank zu Gunsten von beiden Akteuren.
Die internationalen W irtschaftsbeziehungen der BRD in den achtziger Jahren brachten
in m ancher Hinsicht K ontinuität in die Politik, die schon von friiheren sozialdem okratischen
Regierungen betrieben w orden war. Es kam zur Intensivierung der wirtschaftlichen
Zusam m enarbeit mit den Ländern des so genannten Ostblocks und mit der Deutschen
Demokratischen Republik. Das W ichtigste stellte jedoch der Fortschritt der Integration der
Europäischen G em einschaften (EG) dar. Im Laufe der achtziger Jahre wurden im Rahmen der
EG Verträge und A bkom m en aufgenom men, die die europäische Integration mit einem
groBen Schritt nach Vorne bewegten. In diesem Fortschritt spielten die Regierungen von
Helmut Kohl eine sehr bedeutende Rolle.
Im Ganzen kann m an den Einfluss der Regierungen von H elm ut Kohl ais positiv
bezeichnen. Solche V eränderungen, die sich die Regierung beim A m tsantritt vorgenom m en
hatte, wurden leider nicht verwirklicht.
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Příloha č 1: Vývoj sazeb některých zákonných připojištění

Vývoj sazeb důchodového připojištění a připojištění pro případ
nezaměstnanosti (pokud není uvedeno jinak, platné k 1.lednu)
rok
Rentenversicherung
A rbeitslosen versicherunq
1980
18,00%
3,00%
1981
18,50%
3,00%
1982
18,00%
4,00%
1983
18,00%
4,60%
1.9.1983
18,50%
4,60%
1984
18,50%
4,60%
1985
18,70%
4,40%
1.6.1985
19,20%
4,10%
1986
19,20%
4,00%
1987
18,70%
4,30%
1988
18,70%
4,30%
1989
18,70%
4,30%
1990
18,70%
4,30%

Zdroj: Dostupné z: <http://w w w .nettoeinkom m en.de/rente.htm >
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Příloha č. 2: Vývoj nezaměstnanosti v SRN

rok
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Vývoj nezaměstnanosti v SRN
počet nezaměstnaných
míra nezaměstnanosti (%)
888 900
3,8
1 271 574
5,5
1 833 244
7,5
2 258 235
9,1
2 265 559
9,1
2 304 014
9,3
2 228 004
9,0
2 228 788
8,9
2 241 556
8,7
2 037 781
7,9
1 883 147
7,2

Zdroj: Statistisches Bundesam t. Dostupné z:
<http://w w w .destatis.de/jetspeed/portal/cm s/Sites/destatis/Internet/D E/Content/Statistiken/Zei
treihen/LangeReihen/A rbeitsm arkt/Content 1OO/lrarbO 1ga,tem plateId=renderPrint.psm l>
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Příloha č. 3: Statistika přistěhovalectví v SRN

rok
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Statistika přistěhovalých/vystěhovalých osob (tis. osob)
Vystěhovalí
Přistěhovalí
Přebytek
441
753
312
473
625
152
496
421
-75
489
372
-117
608
457
-151
429
512
83
410
598
188
401
615
214
422
904
482
545
1 522
977
632
1 661
1 029

Zdroj: SIEBERT, H., Jenseits des sozialen M arktes, (vydání neuvedeno), M unchen, Deutsche
Verlag-Anstalt, 2005, ISBN 3-421-05848-2, s. 258
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Příloha č. 4: Hospodářský růst SRN 1981-1989

Meziroční růst/pokles hrubého domácího produktu SRN
(% zm ěna oproti předch. roku)

rok
meziroční změna

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
0,2 -0,1
3,6
3,3
1,7
3,5
4,3
1,7
4,1

Zdroj: Statistisches Bundesam t, D ostupné z: <
http://ww w .destatis.de/jetspeed/portal/cm s/Sites/destatis/Internet/D E/N avigation/Statistiken/Z
eitreihen/LangeReihen/V olksw irtschaftlicheG esam trechnungen/Tabellenuebersicht__nk.psml
>

-56-

Příloha č. 5: Zahraniční obchod SRN v 80. letech

Zahraniční obchod SRN v mil. DM

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

dovoz
341 380
369 178
376 464
390 192
434 256
463 811
413 744
409 640
439 609
506 464
573 478

vývoz
350 328
396 898
427 742
432 281
488 222
537 164
526 362
527 378
567 654
641 041
680 857

přebytek
8 948
27 718
51 278
42 089
53 965
73 353
112 618
117 735
128 044
134 576
107 377

Zahraniční obchod SRN v mil. EUR

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

dovoz
174 545
188 758
192 483
199 502
222 032
237 143
211 544
209 446
224 769
258 951
293 215

vývoz
179 120
202 931
218 701
221 022
249 624
274 648
269 125
269 644
290 237
327 759
348 117

přebytek
4 575
14 172
26 218
21 520
27 592
37 505
57 581
60 197
65 468
68 808
54 901

Zdroj: Statistisches Bundesam t, dostupné z:
<http://w w w .destatis.de/jetspeed/portal/cm s/Sites/destatis/Internet/D E/Content/Statistiken/Zei
treihen/LangeReihen/A ussenhandel/Content75/lrahl01a,tem plateId=renderPrint.psm l>
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Príloha č. 6: Přehled privatizací státních podílů v 80. letech

Privatizace státních podílů v 80.letech v SRN
rok
1984
1985
1986

společnost
VEBA AG
VEBA AG
IVG AG
Volkswagen AG
VIAG AG
1987
Treuarbeit AG
Deutsche Lufthansa
VEBA AG
1988
VIAG AG
Volkswagen AG
Dt. Verkehrs-Kredit-Bank
Deutsche Lufthansa
1989
Salzgitter AG
DSL Bank
Treuarbeit AG

podíl
státu
43,75%
29,98%
100%
20%
87,40%
45%
65,40%
25,50%
47,40%
16%
100%
65%
100%
99%
30,50%

poznámka
prodej 13,77% akcií přes burzu, podíl státu 29,98%
podíl snížen na 25,49%
vstup na burzu, stát si ponechává 55%
zvýšení kapitálu, pokles podílu státu na 16%
firma vstoupila na burzu, pokles podílu státu na 47,4%
privatizováno 14,5%, státu zůstává podíl 30,5%
zvýšení kapitálu společnosti, pokles podílu na 65%
úplná privatizace státního podílu
úplná privatizace státního podílu
úplná privatizace státního podílu
vstup na burzu, stát si ponechává 75,1%
zvýšení kapitálu společnosti, pokles podílu na 51,6%
úplná privatizace státního podílu
vstup na burzu, stát si ponechává podíl 51,5%
prodej části státního podílu, státu zůstává podíl 25,5%

Zdroj: Bundesm inisterium der Finanzen,
Dostupné z:
<http://w w w .bundesfinanzm inisterium .de/lang_de/nn_3384/nsc_true/D E/Service/D ow nloads/
Abt VII I/Pri vatisierung_20von_20Bundesunternehm en J2()Kle,template Id=raw,property=pu
blicationFile.pdf>
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Příloha č.7: Meziroční míra inflace v SRN

Zdroj: FRENKEL, J.A., G OLDSTEIN, M., The international Role o f the D eutsche Mark, In:
Deutsche Bundesbank, Fifty years o f the D eutsche Mark, l.vyd., New York: Oxford
University Press, 1999, Kapitola VI, s. 772, ISBN 0-19-829254-6, s. 708
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Příloha č. 8: Světové měnové rezervy

Měna
DM
USD
Yen
Brit. Libra
Fran. Frank
ECU

Zastoupení nejdůležitějších měn v měnových rezervách*
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
10,9 12,5 11,5 10,8
9,5 10,3 12,2 11,2 11,3 12,4 15,5 15,4
59,2 52,9 56,2 55,6 55,4 55,2 49,8
48 47,3 47,4
45 44,4
3
3,5
4
3,5
3,6
4,7
6,4
5,9
6,3
7,2
6,1
6,1
2,5
2,5
2,6
2
2,2
1,7
2,1
2,1
2,2
2,8
1,9
1,9
1,2
1,4
1,3
1,2
0,8
0,9
1
0,6
0,7
0,9
1,2
2,1
12,5 15,7 13,9 12,5
13 10,4 10,3 10,6
12
10
8,5
9,1

* uvedeno v %
Zdroj: FRENKEL, J.A ./G O LD STEIN , M., The international Role o f the D eutsche Mark, In:
Deutsche Bundesbank, F ifty years o f the D eutsche M ark, 1.vyd., New York: Oxford
U niversity Press, 1999, K apitola XIV s. 708
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Příloha č. 9: Inflace ve vybraných zemích

Změna cenové hladiny (AP, v %) ve vybraných zemích v období 1980 - 89

Země
Japonsko
Nizozemí
Německo
Švýcarsko
Rakousko
Lucembursko
Belgie
USA
Kanada
Dánsko
Finsko
Francie
V. Británie
Švédsko
Norsko
Austrálie
Irsko
Španělsko
Itálie
Nový Zéland
Portugalsko
Řecko
Island

AP
2,53
2,87
2,90
3,27
3,84
4,72
4,90
5,55
6,51
6,91
7,32
7,38
7,43
7,94
8,34
8,41
9,34
10,25
11,20
11,86
17,64
19,49
39,16

Zdroj: FRENKEL, J.A., G OLDSTEIN, M ., The international Role o f the D eutsche Mark, In:
Deutsche Bundesbank, Fifty years o f the D eutsche Mark, l.vyd., New York: Oxford
University Press, 1999, Kapitola XIV, s. 695
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Příloha č. 10: Přehled zahraničního obchodu SRN

Celkem (mld. DM)

Přehled zahraničního obchodu SRN podle regionů
Dovoz
1970
1980
1990
1970
109,6
341,4
550,6
125,3

ES/EU (mld. DM)
Evropa (mld. DM)
Japonsko (mld. DM)
USA (mld. DM)
Záp. průmyslové země (mld. DM)

Evropa podle států (mil. DM)
Albánie
Andorra
Belgie
Bulharsko
Československo
Dánsko
Faerské ostrovy
Finsko
Francie
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Maďarsko
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Sovětský svaz
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Turecko
Velká Británie

Vývoz
1980
350,3

1990
642,8

56,4
73,5
2,1
12
87,5

165,6
222,5
10,6
25,6
254

286,9
396,2
33
36,9
454,2

62,4
91,7
2
11,4
104,7

179
260,3
3,8
21,3
277,8

350,3
494,5
17,3
46,9
548,9

4,5

16,4
4,2
24 461,6
324,2
1 901,1
5 735,2
41,2
2 953,9
36 591,0
1 520,1
172,8
27 083,4
2 335,0
1 818,6
39 147,5
7 737,8
2 495,4
1 199,5
9 825,4
1 598,6
2 754,2
7 517,4
4 410,8
7 223,9
12 139,2
1 062,7
22 859,7

38,0
3,2
39 749,3
395,7
2 703,5
10 986,3
118,6
5 679,1
65 111,3
4 719,3
382,3
51 819,9
7 302,6
3 254,1
55 964,9
7 808,3
5 163,6
4 729,3
23 941,3
1 116,4
3 520,0
9 116,9
12 965,7
13 192,4
23 303,9
5 558,3
37 041,9

12,1

37,6
30,1
27 481,7
872,4
1 892,0
6 668,4
4,4
3 309,4
46 614,8
1 327,5
187,8
29 935,9
5 192,3
2 193,9
33 273,3
4 016,4
2 660,8
2 090,5
19 257,4
1 623,0
3 774,2
7 943,2
5 068,2
10 127,4
20 007,2
1 613,6
22 917,3

59,0
96,8
47 756,0
788,4
3 080,0
11 936,7
3,9
7 116,9
83 834,9
2 733,3
289,2
59 979,7
8 169,0
3 364,6
54 313,5
5 533,8
4 690,7
5 958,0
36 841,0
1 114,0
6 346,7
10 360,9
22 789,9
16 649,6
38 443,0
6 513,8
54 793,6

-

10 388,5
236,8
726,9
1 505,9
-

965,8
13 899,3
148,3
75,6
10 835,8
976,7
490,0
13 313,2
1 720,0
744,1
270,6
2 312,8
580,2
659,5
1 253,5
1 211,2
3 148,2
3 336,3
449,4
4 264,4

-

10 294,0
240,4
1 058,2
2 910,6
-

1 532,9
15 480,3
380,0
88,3
11 171,7
2 322,6
522,3
13 313,5
1 861,4
658,2
981,6
5 684,5
722,1
1 317,0
1 546,5
2 076,1
4 688,0
7 673,8
701,4
4 455,8

Zdroj: RUDOLPH, K., W irtschaftsdiplomatie im Kalten Krieg. Die Ostpolitik der
westdeutschen Grofiindustrie 1945 - 1991, (vydání neuveden), Frankfurt am M ain, Campus
Verlag, 2004, ISBN 3-593-37494-3, s. 413 - 416
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Príloha č. 11: Vývoj německo-německého obchodu

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Objem německo-německého obchodu z pohledu SRN
dovoz
vývoz
objem
změna (v %)
NDR*
5 580
5 293
10 873
16,8
6 051
5 575
11 626
6,9
6 639
6 382
13 021
12,0
6 878
6 947
13 825
6,2
7 744
6 408
14 152
2,4
7 636
7 901
15 537
9,8
6 844
7 454
14 298
-8,1
6 647
7 367
14 014
-1,7
6 789
7 234
14 023
-0,2
7 205
8 103
15 308
9,1

8,2
7,9
7,2
8,5
8,4
8,3
8,1
8,0
7,9
8,2

SRN*
1,6
1,7
1,7
1,8
1,7
1,6
1,5
1,5
1,5
1,7

* podíl obchodu něm ecko-něm eckého obchodu na celkovém zahraničním obchodu dané
země.

Zdroj: KRUSE, M., Politik und deutsch-deutsche W irtschaftsbeziehungen von 1945 bis 1989,
l.vyd., Berlin, Verlag Dr. Kôster, ISBN 3-89574-556-1, s. 298
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k americkému dolaru. Tento výkyv se však brzo daří vyrovnat a naopak se o několik let
později německá marka stává klíčovým platidlem v rámci Evropy._________________________
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