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Úvod

Uplynutí pùldruhé dekády od rozpadu Èeskoslovenska je pøíležitostí k analýze vývoje ekonomik nástupnických státù a sledování odlišností, daných jednak výchozí ekonomickou
úrovní, jednak rozdílnou hospodáøskou politikou po rozdìlení spoleèného státu. Souèasnì
lze zkoumat dùsledky politické a ekonomické dezintegrace na zmìnu mezinárodní pozice
obou zemí. Pováleèná historie poskytuje jen v ojedinìlých pøípadech empirický materiál
k testování poznatkù ekonomické teorie, týkajících se integraèních èi dezintegraèních procesù v regionech s rùznou ekonomickou úrovní. Za opaèný pøíklad je možno považovat
opìtovné sjednocení ekonomicky ménì vyspìlého východního Nìmecka s vyspìlejšími západními spolkovými zemìmi. Srovnání zkušeností obou tìchto krajnì odlišných pøíkladù
postkomunistického vývoje poskytuje nìkteré zajímavé poznatky o efektivnosti rùzných
pøístupù hospodáøské politiky a jejich dopadech na konkurenceschopnost.
Každý pøípad je individuální a má své vlastní odlišné pøínosy i náklady, které jsou
zøetelnìjší v delším èasovém odstupu. Ve stati je sledován vývoj pøed rozdìlením
Èeskoslovenska a konvergence ekonomické úrovnì obou nástupnických zemí
v posledních 15 letech. Ekonomické dùsledky integraèních a dezintegraèních procesù
jsou neoddìlitelnì spjaty s širšími politickými a sociálními souvislostmi. V daném
pøípadì silný vliv mìl pøechod od centrálnì plánované ekonomiky k ekonomice tržní,
probíhající v podmínkách zapojování do širší evropské integrace. Jednotlivé faktory
ovlivòující ekonomický vývoj postkomunistických zemí v období prudkých
institucionálních zmìn prodìlávaly bouølivý vývoj a je obtížné vystihhnout jejich
význam a zøetelnì je oddìlit. Následující text vychází z analýzy makroekonomických
souvislostí, založené na bohatých podkladech statistiky národních úètù.1
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schopnosti èeské ekonomiky è. 1M0524.
Èíselné podklady k charakteristice vývoje ekonomické úrovnì jsou èerpány ze statistik národního
úèetnictví Èeského statistického úøadu, Slovenského štatistického úradu, Eurostatu a OECD.
Období pøed listopadem 1989 je dokumentováno podle dostupných údajù národohospodáøských
bilancí, sestavovaných v období centrálního plánování. Pùvodnì pøísnì utajované národohospodáøské bilance byly dodateènì odtajnìny. Základní údaje byly publikovány èásteènì již v Historické
statistické roèence ÈSSR (FSÚ 1985) a dále pak v navazujících statistických roèenkách ÈSÚ a SŠÚ
z let 1986–1990. Po roce 1989 byly odtajnìny i podrobné bilanèní sestavy z databáze FSÚ, z nichž
autorka èerpala nìkteré veøejnì nepublikované podkladové údaje. Srovnání rùzných typù ukazatelù
z národohospodáøských bilancí a z národních úètù (podle soustavy SNA, resp. ESA) je možné provádìt jen pøibližnì s využitím složitých pøechodových mùstkù. Pøi pøepoètech bylo využito metodických srovnávacích studií Konference evropských statistikù pøi OSN v Ženevì, která se komparací soustav národohospodáøských bilancí a národních úètù intenzivnì zabývala koncem 50. let
a v prùbìhu 60. let 20. století.
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1. Vyrovnávání ekonomické úrovnì Slovenska ve spoleèném státì a jeho zdroje
1.1 Pøedstih v tempech ekonomického rùstu

Rychlý vzestup slo venské ekono miky byl charakteristickým rysem vývoje Èeskoslovenska po 2. svìtové válce. Tempa ekonomického rùstu na Slovensku dosahovala v první pováleèné dekádì dvoumístných hodnot a vysoce pøedstihovala jak rùst
v èeských zemích, tak i v jiných regionech v evropském i svìtovém mìøítku. Vytvoøený národní dùchod (VND) se v letech 1949 až 1989 zvýšil na Slovensku v reálném
vyjádøení 11krát, zatímco v èeských zemích pouze 6krát.2 V èasovém prùbìhu docházelo ke zpomalování prùmìrných roèních temp rùstu z 10 % na Slovensku a necelých 8 % v èeských zemích v letech 1948–1960 na 5,5 %, resp. 4,0 % v dalších
dvou dekádách. V 80. letech došlo ke drastickému poklesu na pouhá 2,6 % na Slovensku a 1,5 % v èeských zemích.
Ekonomický vzestup Slovenska byl spojen s dynamickým populaèním vývojem.
Poèet obyvatelstva se zvýšil ze 3,4 mil. v roce 1948 až na 5,3 mil. osob v roce 1989,
tj. o 53 %. V èeských zemích byl rùst poètu obyvatelstva mnohem pomalejší – došlo
k vzestupu z 8,9 mil. osob na 10,4 mil., tj. o 16 %. Rùst národního dùchodu v propoètu
na obyvatele se proto v obou èástech státu lišil ménì než rùst celkového ekonomického
výkonu. Za sledované období se tento ukazatel zvýšil na Slovensku 7,3 krát, v èeských
zemích 5,3krát (viz tabulka 1).
Tabulka 1
Vývoj národního dùchodu èeských zemí a Slovenska 1949–1989 (v % ze stálých cen)

1960/1948
Èeské zemì
ND celkem – index za období
– prùmìrné roèní tempo
ND na obyvatele – index za období
– prùmìrné roèní tempo
Slovensko
ND celkem – index za období
– prùmìrné roèní tempo
ND na obyvatele – index za období
– prùmìrné roèní tempo

1970/1960 1980/1970 1989/1980 1989/1948

245

148

148

115

614

7,7
225
7,0

4,0
146
3,2

4,0
140
2,8

1,5
114
1,1

4,5
527
4,1

311

172

166

126

1 120

9,9
269
8,6

5,6
152
3,5

5,2
150
3,5

2,6
119
1,5

6,1
732
5,0

Pramen: Vlastní výpoèty na základì FSÚ (1985) a FSÚ, ÈSÚ a SŠÚ (1992).

Ve druhé polovinì 20. století lze stìží nalézt paralelu tak rychle postupujícího vyrovnávání ekonomické úrovnì slabšího regionu s vyspìlejším v rámci spoleèného státu.

2

Ukazatel VND, používaný v období centrálního plánování, se lišil od dnes užívaného hrubého
domácího produktu (HDP) tím, že zahrnoval pouze tzv. výrobní odvìtví (tj. bez tzv. nevýrobních
služeb), a dále tím, že z nìho byla vylouèena amortizace fixního kapitálu.
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V relaci k èeským zemím se vytvoøený národní dùchod Slovenska v propoètu na obyvatele zvýšil z 60 % v roce 1948 na 88 % v roce 1989 (viz tabulka 2).3
Tabulka 2
Vytvoøený národní dùchod na obyvatele v èeských zemích a na Slovensku 1948–1989 (bìžné ceny)1)

V tis. Kès
Èeské zemì
Slovensko
V % (èeské zemì = 100)
Slovensko

1948

1960

1970

1980

1989

5,4

12,9

22,6

32,1

38,7

3,3

9,6

17,8

27,3

33,9

61

74

79

85

88

1)

Bez rozpìtí zahranièního obchodu.
Pramen: Vlastní výpoèty na základì Statistických roèenek FSÚ, ÈSÚ a SŠÚ z pøíslušných let (viz vzorec v boxu 1).

Tvrdší dopady transformaèní krize pøi pøechodu k tržní ekonomice vedly k rozšíøení
mezery v ekonomické úrovni Slovenska. Tìsnì pøed rozdìlením Èeskoslovenska zde
ekonomická úroveò klesla na zhruba tøi ètvrtiny ekonomické úrovnì èeské. Kombinací
údajù ze statistických roèenek lze odhadnout hrubý domácí produkt (HDP) na
obyvatele v roce 1992 ve Slovenské republice na 58 tisíc Kès ve srovnání se 77 tisíci
Kès v Èeské republice (viz FSÚ, ÈSÚ a SŠÚ 1992, ÈSÚ 1993 a SŠÚ 1993).
1.2 Pøesun zdrojù v mezinárodním srovnání

Spoleèný stát s integrovanou ekonomikou mùže soustøeïovat a cílevìdomì rozdìlovat
zdroje na budování dopravní a jiné infrastruktury i na podporu školství a výzkumu a má
k dispozici další nástroje, podporující odstraòování mezery v ekonomické úrovni
zaostávajících regionù. V centrálnì plánované ekonomice navíc existovaly i pøímé
direktivní nástroje, sloužící k rozdìlování investic do prùmyslu a dalších výrobních
odvìtví, které se využívaly pøi budování nových a rekonstrukci existujících státních
podnikù.
Pøesun z èeských zemí, využívaný k masivní výstavbì „na zelené louce“, byl
hlavním zdrojem rychlého dohánìní ekonomické úrovnì na Slovensku. Fond osobní
a spoleèenské spotøeby v relaci k vytváøenému národnímu dùchodu zde dosahoval 86 %
až 88 % (s výjimkou dekády 70. let, kdy èinil 79 %). Pro rozvojové investice z vlastních
zdrojù existovaly jen omezené možnosti a rozsáhlá nová výstavba musela být
z pøevažující èásti financována centrálnì. Po zohlednìní pøesunu mìl fond akumulace4
3

4

VND ukazuje na vyšší podíl Slovenska než HDP v dùsledku vyššího podílu nevýrobních služeb
a zásoby fixního kapitálu v èeských zemích (tyto složky nejsou do VND zahrnuty). Rozdíl v tvorbì
HDP na obyvatele mezi Slovenskem a èeskými zemìmi by byl koncem 80. let asi o 3 až 4 procentní
body vyšší než podle VND. Dalším zkreslujícím faktorem jsou plánované ceny, které jsou cenami
nákladového typu a nereflektují nižší produktivitu práce na Slovensku. Na rozdíl od hypotetických
tržních cen proto pomìr SR k ÈR rovnìž nadsazují. Ukazatel VND je z tìchto dùvodù srovnatelný
spíše v èasové øadì než v dosažené úrovni.
Obsah fondu akumulace tvoøily nové investice do základních fondù po odeètení amortizace
fungujících fondù plus pøírùstek zásob, obìžných fondù a rezerv.
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výraznì vìtší podíl na užitém národním dùchodu než v èeských zemích (v letech
1949–1989 celkem 25 % v relaci k 18 %).
Za období od roku 1948 do roku 1989 èinil odliv zdrojù z èeských zemí na
Slovensko 5 % èeského VND a pøíliv na Slovensko pøedstavoval 14 % tamního VND (viz
tabulka 3). V pøepoètu na HDP to pøedstavovalo analogicky 4 %, resp. 11 %.5 Maximálních
velièin dosahoval pøesun v 1. polovinì 50. let, kdy rychlá tempa ekonomického rùstu
takovýto rozsah umožòovala. V 80. letech již míra odlivu zdrojù z èeské ekonomiky zaèala
pøesahovat tempa rùstu HDP, což vedlo ke stagnaci spotøeby a investic. Tato skuteènost
mimo jiné vysvìtluje silnìjší frustraci obyvatelstva v èeských zemích ve srovnání se
Slovenskem v pøedlistopadovém období a objasòuje též ochotu èásti èeských politických
elit k rozdìlení spoleèného státu v kritickém období poèátku 90. let.
Tabulka 3
Pøesun zdrojù z èeských zemí na Slovensko 1948–1991 (bìžné ceny)

v mld. Kès
v % k VND èeských zemí
v % k VND Slovenska

1948–50
6,3
3,6
14,9

1951–60
43,9
4,1
15,6

1961–70
83,7
5,3
15,9

1971–80
152,2
5,4
13,9

1981–89
175,8
5,5
12,8

1948–89
461,9
5,2
13,9

Pramen: FSÚ, ÈSÚ a SŠÚ (1992) a vlastní výpoèty podle vzorce v boxu 1.

Metodika výpoètu pøesunu a použité statistické podklady jsou podrobnìji uvedeny
v boxu 1. Jako výchozí ukazatele sloužily vytváøený a užitý národní dùchod na území
èeských zemí a Slovenska. Název „národní“ je v tomto pøípadì ponìkud zavádìjící,
nebo• vykazované ukazatele byly sledovány podle územního principu. Podle
národního principu by byl vytváøený národní dùchod ve Slovenské republice vyšší,
nebo• více slovenských pracovníkù pracovalo v èeských zemích než opaènì. Zpùsob
výpoètu je kromì toho zatížen specifickým technickým problémem. Vyrovnávána byla
totiž pouze celostátní bilance. V rozdílech mezi vytvoøeným národním dùchodem a jeho
užitím v v jednotlivých republikách mohou být skryty statistické diskrepance. Propoèty
za jednotlivé roky je proto nutno chápat pouze jako hrubou orientaci.6 Lze
pøedpokládat, že bilanèní odchylky se v delší èasové øadì èásteènì vyrovnávají, takže
vypovídací schopnost tohoto ukazatele za delší období se zvyšuje.

5
6

Pøepoèet na relaci k HDP byl proveden podle let 1985–1991, kdy ès. statistika sledovala oba
ukazatele souèasnì.
Jiný zpùsob odhadu, založený na analýze finanèních tokù ve veøejných rozpoètech a dalších
pøerozdìlovacích kanálech, který provedli vládní ekonomové pøed rozpadem spoleèného státu,
poskytl nepøíliš odlišné výsledky.
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Box 1: Metodika výpoètu pøesunu zdrojù z èeských zemí na Slovensko
Souhrn tabulek bilance národního hospodáøství pøedstavoval základní
statistický pramen pro výpoèet pøesunu mezi obìma èástmi spoleèného státu.
Ukazatele bilance spoleèenského produktu a národního dùchodu byly k dispozici za
jednotlivé republiky. Úhrnná finanèní bilance, charakterizující prvotní rozdìlení
dùchodù a pøerozdìlování finanèních zdrojù, byla sestavována pouze na celostátní
úrovni. Nìkteré klíèové údaje z národohospodáøských bilancí byly poprvé odtajnìny
v Historické statistické roèence ÈSSR v roce 1985. Roèenka obsahovala èasové øady
základních ukazatelù bilance spoleèenského produktu a národního dùchodu od roku
1948 do roku 1983 za hlavní složky tvorby i užití. Od roku 1984 byly stejné údaje
uveøejòovány v bìžných statistických roèenkách. (Produkce zahranièního obchodu
a saldo zahranièního obchodu však byly evidovány pouze celostátnì.)
Na základì bilanèních identit lze zjistit pøebytek vytvoøeného národního dùchodu
nad užitým v èeských zemích, který byl využíván ke krytí schodku na Slovensku. Na
celostátní úrovni se vytvoøený národní dùchod (VND) rovná národnímu dùchodu
užitému (UND), obsahujícímu fond spotøeby (osobní i spoleèenské), akumulaci, saldo
vztahù k zahranièí (SZO)8 a ztráty (Z). Tyto vztahy lze vyjádøit následující rovnicí:
VND = UND + SZO + Z

(1)

Souèet UND za obì èásti spoleèného státu, podobnì jako souèet položky ztrát, byl
totožný s celostátním úhrnem, zatímco souèet VND vzhledem k nerozdìleným
položkám zahranièního obchodu nikoliv.9 Nerozdìlené SZO a rozpìtí zahranièního
obchodu vyluèují možnost uplatnìní rovnice (1) za jednotlivé republiky. Ke zjištìní
rozdílu vzniklého mezirepublikovým pøesunem je proto nutné doplnit UND obou
republik o jejich hypotetický podíl na krytí SZO. Pøi propoètu byl zvolen konvenèní
pøedpoklad rozdìlení SZO i rozpìtí ZO úmìrnì podílu na VNDú, tj. VND spoèteném
jako úhrn za obì republiky. Propoèet probíhal podle následujících vzorcù:
SZO = VND - UND - Z
(2)
ú
VND = S VNDÈR + VNDSR
(3)
ú
SZOÈR = SZO * VNDÈR / VND
(4)
ú
SZOSR = SZO * VNDSR/ VND
(5)

7
8

9

Údaj pøevzat ze zprávy vládní komise 13 expertù, vedené Klausem von Dohnanyi z roku 2004, viz
Berg, S. et al. (2004), s. 26.
Metodika propoètu salda vztahù k zahranièí se v prùbìhu doby mìnila. Do roku 1965 bylo do
bilance zahrnováno tzv. saldo úvìrových vztahù k zahranièí. Od roku 1966 šlo o saldo zahranièního
obchodu v zahranièních cenách, používaných v platebním styku. Propoèítávalo se tzv. vnitøní
reprodukèní cenové vyrovnání (VRCV), které bylo pøísnì utajováno. Rozpìtí zahranièního
obchodu, vycházející z rozdílu nákupních a prodejních cen, bylo zahrnováno do tvorby národního
dùchodu v odvìtví obchodu.
Ve Statistické roèence Èeské republiky 1993 jsou k dispozici pøepoètené údaje o VND vèetnì
odvìtví zahranièního obchodu, jehož èistá produkce se v období 1985–1991 pohybovala v Èeské
republice ve výši 30 až 40 mld. Kè roènì.

POLITICKÁ EKONOMIE, 4, 2008

l

453

Pøesun (P) byl vyèíslen jako rozdíl VND v pøíslušné republice a souètu tam užitého národního dùchodu na spotøebu a akumulaci, ztrát a podílu na celostátním saldu
zahranièního obchodu.
PSR = VNDSR - UNDSR -ZSR - SZOSR

(6)

PÈR = VNDÈR - UNDÈR -ZÈR - SZOÈR

(7)

Výsledný pøesun mìl na Slovensku vždy záporné znaménko, v Èeské republice
znaménko kladné.
V mezinárodním mìøítku šlo o rozsáhlé pøerozdìlování zdrojù, srovnáme-li jej
s existujícími pøesuny strukturálních a jiných fondù v rámci Evropské unie, které
v dlouhodobém prùmìru pøedstavují v dohánìjících zemích pøíliv jen kolem 2 % HDP.
Zátìž èeské ekonomiky plynoucí z pøerozdìlování byla zhruba stejná, jakou v souèasnosti
poci•ují staré spolkové zemì Nìmecka, pøispívající na rozvoj nových spolkových zemí
rovnìž 4 % HDP.10 Vzhledem k rozdílné ekonomické síle obou èástí Nìmecka však tento
pøíliv pøedstavuje pro nové spolkové zemì pìtinu až ètvrtinu jejich HDP.
Rubem rozsáhlého pøerozdìlování zdrojù typického pro centrálnì plánovanou ekonomiku bývalého Èeskoslovenska byly deformace výrobní struktury, vyplývající z autarkického rozvoje v rámci zemí RVHP. Rozsáhlá nová výstavba „na zelené louce“ vedla
k rozvoji gigantických podnikù profilujících se odvìtví (hutnictví, zbrojaøského prùmyslu aj.) pøi zaostávání rozvoje malých a støedních podnikù a opožïování modernizace výroby v odvìtvích ostatních. Pøechod k tržní ekonomice v 90. letech plnì odhalil
rizika jednostranného rozvoje výrobní struktury.
2. Pøechod k tržní ekonomice a rozdìlení Èeskoslovenska
2.1 Transformace ekonomiky a strukturální zmìny

Transformaèní krize, vyvolaná pøechodem k tržní ekonomice, postihla èeskoslovenskou ekonomiku s pøedimenzovaným tìžkým prùmyslem, vázaným na odbyt
v zemích Východního bloku, zvláš• silnì. K získání konkurenceschopnosti na
západních trzích bylo nutno výraznì snížit ceny a mzdy v relaci k zahranièí. Za tím
úèelem došlo k razantní devalvaci èeskoslovenské koruny v prùbìhu roku 1990,
provádìné ve tøech krocích. Na Slovensku, kde byly vybudovány gigantické podniky
tìžkého prùmyslu a silná zbrojní výroba, mìl rozpad východních trhù ještì tìžší
následky. Pøerozdìlování finanèních zdrojù uvnitø státu pøitom v tržních podmínkách
mìnilo svou formu a silnì sláblo. Direktivní nástroje pøerozdìlování zcela odpadly.
Slovenské komerèní banky si musely relativnì více pùjèovat z centrálních fondù, nebo•
míra úspor na Slovensku byla mnohem nižší než v èeských zemích.11
10 Údaj pøevzat ze zprávy vládní komise 13 expertù, vedené Klausem von Dohnanyi z roku 2004, viz

Berg, S. et al. (2004), s. 26.
11 Bankami poskytované „mìkké“ úvìry zaèaly vyvolávat problémy se splácením. Relativnì velké

výpùjèky komerèních bank pùsobících na Slovensku od centrální banky pøedstavovaly pøi rozpadu
spoleèného státu pohledávku èeské strany, kterou slovenská strana považovala za spornou.
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V politickém životì se projevilo zvýšené napìtí a oživení sporù, známých jako „kdo
na koho doplácí.“ Ve spoleèném státì se pracovní síla i kapitálový faktor volnì pohybovaly, èehož bylo využíváno k úèelové argumentaci. Z èeské strany se poukazovalo na
velké pøesuny veøejných zdrojù na Slovensko, ze slovenské strany na vìtší úèast slovenských pracovníkù na vytváøení HDP na území èeských zemí apod. Spory a pøetahování
o spoleèné zdroje odvádìly pozornost od dùležitìjších spoleèných problémù, jako jsou
podnìty a motivace ke zvýšení ekonomického výkonu. Rozdìlení spoleèného státu
zvýšilo odpovìdnost za vlastní vývoj v jednotlivých republikách. Z tohoto hlediska je
lze zpìtnì hodnotit jako prospìšné.
Odlišné podmínky si vynucovaly pøizpùsobení hospodáøských politik. Slabší
slovenská ekonomika vyžadovala pøi pøechodu k tržnímu hospodáøství vìtší
uskrovnìní ve mzdách a silnìjší kursové oslabení než ekonomika èeská. Jen pøi
relativním snížení nákladù vùèi zahranièí bylo možno zajistit konkurenceschopné ceny
ve vývozu a obstát v mezinárodní smìnì. Ve výchozím období transformace relace
tvorby a užití HDP na Slovensku nebyla vyrovnaná. V roce 1990 dosahoval slovenský
HDP na pracovníka 84 % úrovnì Èeské republiky, zatímco užití zdrojù (úhrn spotøeby
domácností i vlády a hrubé tvorby kapitálu) bylo díky pøesunu výraznì vyšší
a v propoètu na obyvatele dosahovalo 91 % (Viz Vintrová 2006, s. 41). Nákladová
konkurenceschopnost se zvýšila, když po skonèení mìnové unie poèátkem roku 1993
došlo k jednorázové devalvaci slovenské koruny vùèi korunì èeské o 10 %. V dalších
letech se SKK znehodnocovala až k úrovni 72–80 CZK za 100 SKK.
V dùsledku odlišných politik se úroveò mezd, která byla za spoleèného státu
prakticky shodná, silnì rozešla. Prùmìrná mìsíèní mzda v roce 1992 èinila 4 667 Kès
a 4 519 Kès ve Slovenské republice (viz FSÚ 1992 a ÈSÚ 1993). V roce 2007 dosáhla
úroveò nominální mzdy v Èeské republice 789 euro a na Slovensku 597 euro
(v kursovém pøepoètu), takže rozdíl se zvýšil ze 3 % na více než 30 % (viz Havlik,
Holsner et al., 2008). V èeské ekonomice bylo dosaženo nejrychlejšího rùstu reálných
mezd ze všech transformujících se zemí. V roce 2005 zde mzdy vzrostly ve srovnání
s úrovní pøed transformací o 38 %, zatímco v Maïarsku se zvýšily o 19 % a v Polsku jen
o 2 %. Na Slovensku reálné mzdy až do roku 2005 nedosáhly pøedtransformaèní úrovnì,
jejich pokles èinil zhruba 3 %. Pod úrovní pøed transformací se dodnes pohybují reálné
mzdy v pobaltských zemích, v Bulharsku, Rumunsku, na Ukrajinì a v Rusku (viz Klaus,
Tomšík, 2007, s. 43).
Pøizpùsobení mezd k nižší ekonomické výkonnosti slovenské ekonomiky,
následující po oddìlení hospodáøských politik, vedlo k podstatnému zvýšení
konkurenèní schopnosti. Za opaèný pøíklad lze považovat nové spolkové zemì
východního Nìmecka, které po sjednocení získaly mohutný pøísun zdrojù ze západních
spolkových zemí.12 Pøepoètem východní a západní marky v nerealistickém kursu 1:1
jejich obèané nebývale rychle „zbohatli“, cenou však byla ztráta konkurenceschopnosti
12 Od pádu berlínské zdi do roku 2004 bylo pøesunuto do nových spolkových zemí více než jeden

a ètvrt biliónu euro, avšak k vyrovnávání jejich ekonomické úrovnì nedochází. HDP na obyvatele
stagnuje na zhruba 63 % úrovnì vyspìlejších západních spolkových zemí. V porovnání se stavem
pøed sjednocením došlo ve východním Nìmecku pouze k mírnému zvýšení ekonomické úrovnì, a to
jen díky úbytku obyvatelstva (podle zprávy Berg et al., 2004).
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celé ekonomiky. Pøi nezmìnìné výchozí produktivitì práce a strmém mzdovém
vzestupu se nárazovì prudce zvýšily jednotkové pracovní náklady. Východonìmecké
podniky byly v této situaci snadno vyøazovány západní konkurencí. Vyvinula se
obrovská nezamìstnanost, únik mozkù a kvalifikovaných pracovních sil. Úprk
obyvatelstva na Západ pokraèoval proto i po sjednocení a mìøí se opìt na statisíce
(v souètu jde již o více než milion osob). V pøípadì døíve rozdìleného Nìmecka zásadní
spoleèenské zmìny po pádu berlínské zdi vyvolaly politický zájem na urychleném
vyrovnání podmínek, který byl nadøazen nad ekonomickou racionalitu.
Spoleèným úkolem transformaèního procesu v èeské i slovenské ekonomice byla
zásadní zmìna výrobní struktury, kterou se podaøilo prosadit až za vydatné pomoci
zahranièních investorù. Ti financovali restrukturalizaci výroby, odpovídající zmìnám
zahranièní i domácí poptávky a pomohli nalézt nová odbytištì. V obou ekonomikách se
pøitom vytvoøilo ponìkud jednostranné zamìøení na zpracovatelský prùmysl, zejména
na prùmysl automobilový a elektrotechnický. Na Slovensku, kde pùsobí již tøi
zahranièní automobilky (Volkswagen v Bratislavì, Kia v Žilinì a SPA Peugeot
v Trnavì), èiní celková kapacita výroby 850 tisíc vozù roènì, takže 1 automobil pøipadá
na 6 obyvatel. V Èeské republice je celková kapacita jen o málo vyšší. Vyrábí se 900
tisíc vozù, takže 1 vùz pøipadá na 11 obyvatel. Charakteristickým spoleèným rysem
výrobní struktury zùstává v obou zemích zaostávání podílu služeb za vyspìlými
zemìmi i za sousedními novými èlenskými zemìmi EU.
K výraznému snížení podílu na HDP došlo v obou zemích v zemìdìlství, kde
zejména významné složky živoèišné výroby klesaly i absolutnì. Napøíklad mezi roky
1989 a 2006 se výroba masa (v tis. t ž. hm.) snížila v Èesku z 1 289 na 620 a na Slovensku
z 593 na 544. Výroba mléka (v mil. l) poklesla v Èesku z 4 893 na 2 694 a na Slovensku
z 1 995 na 1 062.13 Drastický byl propad v bytové výstavbì. V polovinì 80. let se
v Èeskoslovensku dokonèovalo pøes 100 tisíc bytù roènì (v Èesku kolem 77 tisíc a na
Slovensku kolem 38 tisíc) a ještì v roce 1989 stavební boom dozníval na 55 tisících bytù
v Èesku a 33 tisících na Slovensku. V polovinì 90. let se dokonèovalo v Èesku již jen 13
tisíc bytù a na Slovensku 6 tisíc. Do roku 2006 došlo k urèitému zvýšení na 30 tisíc bytù
v Èesku a 14 tisíc na Slovensku. Avšak i tento pøíznivý vývoj pøedstavuje jen zlomek
vrcholné výstavby bytù v 80. letech.14
2.2 Urychlené dohánìní po vstupu do EU

Vstup do EU, doprovázený kultivací institucionálního prostøedí, zatraktivnil èeskou
i slovenskou ekonomiku pro zahranièní kapitál a silnì zrychlil ekonomický rùst.
Prùmìrná roèní tempa rùstu HDP na obyvatele se zrychlila v Èeské republice z 2,9 %
v letech 2000–2003 na 6,0 % v letech 2004–2007 a ve Slovenské republice ze 4,5 % na
7,7 % (v roce 2007 až na 10 %). V rámci zemí Visegrádské ètyøky (VS-4) byl rùst HDP
na Slovensku za posledních 15 let nejrychlejší. Díky svému dynamickému rùstu,
nejrychlejšímu v rámci EU, je Slovensko oznaèováno za ekonomického tygra Evropy.

13 Viz FSÚ, ÈSÚ a SŠÚ (1992), s. 54 a 70, ÈSÚ (2007) a SŠÚ (2007).
14 Viz FSÚ, ÈSÚ a SŠÚ (1992), s. 226, ÈSÚ (2007) a SŠÚ (2007).
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V Èeské republice se vzhledem k recesi ve 2. polovinì 90. let ekonomický rùst zbrzdil
a zrychlení nastalo až v souèasné dekádì (viz obrázek 1).
Obrázek 1
Tempa rùstu HDP v zemích VS-4 a v EU-15 1993–2007 (v % ze stálých cen, 1992 = 100)
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Pramen: ECFIN ( 2007), s. 49; vlastní výpoèty.

I pøi mimoøádnì rychlých tempech rùstu HDP však na Slovensku pøetrvává vysoká
nezamìstnanost. Míra nezamìstnanosti se sice roce 2007 snížila na 11,1 % (z 18 až 19 %
v letech 2001–2004, podle Výbìrového zjiš•ování pracovních sil), avšak její úroveò
zùstává nejvyšší ze zemí EU-27. Negativním jevem jsou rovnìž silné regionální rozdíly
v míøe nezamìstnanosti. Nízká míra je v západoslovenských oblastech a vysoká zùstává na
støedním a východním Slovensku.15 V Èeské republice poklesla nezamìstnanost v roce
2007 na 5,3 %, tj. výraznì pod prùmìr zemí EU-27 (7,1 %) a patøí k nejnižším v rámci
nových èlenských zemí.16 Vysoká nezamìstnanost na Slovensku podnìcuje silnou pracovní
migraci do Èeské republiky, dosahující desítek tisíc osob. Migrace se týká jak pracovních sil
s nízkou kvalifikací, tak i odborníkù ve vysoce kvalifikovaných profesích. Lze
pøedpokládat, že souèasný robustní ekonomický rùst na Slovensku umožní zúžit mezeru
v úrovni mezd a zmírní v budoucnu tlak na odliv pracovních sil.
Boom pøímých zahranièních investic (PZI) byl v dùsledku politického vývoje na
Slovensku o nìco zpoždìn. Zatímco v Èeské republice dosahoval èistý pøíliv pøímých
zahranièních investic již koncem 90. let 6 až 10 % HDP, na Slovensku bylo takto
vysokých hodnot dosahováno až poèátkem souèasné dekády. V letech 2000 až 2006
pøedstavoval zde èistý pøíliv PZI necelých 7 % HDP. Výsledky zrychleného pøílivu se
15 V roce 2006 pøi celostátní míøe nezamìstnanosti 13,4 % se v západoslovenských krajích Bratislava,

Trenèín a Trnava míra pohybovala od 4,3 % po 8,8 %, zatímco v krajích Prešov, Košice a Bánská
Bystrica dosahovala od 18,1 % po 21,1 % (podle VŠPS).
16 Rovnìž v ÈR existují regionální rozdíly. Nejvyšší míra nezamìstnanosti se týká oblastí s døívìjší
koncentrací tìžkého prùmyslu. V roce 2006 pøi celostátním prùmìru 7,1 % dosahovala míra
nezamìstnanosti v Moravskoslezském kraji 12,0 % a v Ústeckém kraji 13,7 % (podle VŠPS).
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v souèasnosti spojují s pozitivními úèinky integraèních procesù po vstupu do EU
a s pùsobením pøijatých radikálních ekonomických reforem. Slovensko pøitom vychází
z nižší ekonomické úrovnì, takže intenzita pøebírání technologií z vyspìlejších zemí
implikuje rychlejší tempa dohánìní.
2.3 Zdroje reálné konvergence a zmìna pozice v ekonomické úrovni

Výrazný pøedstih v tempech ekonomického rùstu pøed prùmìrnými tempy v zemích EU,
který se prosadil od pøelomu tisíciletí v obou sledovaných ekonomikách, se promítl do pøibližování jejich ekonomické úrovnì k vyspìlým zemím. Slovensko i Èeská republika patøí
v souèasné dekádì k nejrychleji konvergujícím zemím v rámci støedoevropské pìtky
(EU-5).17 Mezera k prùmìrné úrovni EU se mezi roky 2000 a 2007 zúžila v Èeské republice
o 13 a ve Slovenské republice o 18 procentních bodù. Èeská republika pøedstihla úroveò
Portugalska a Malty a postoupila na 17. místo v poøadí zemí EU-27 podle úrovnì HDP na
obyvatele v paritì kupního standardu (PPS),18 Slovensko se nachází na 21. místì pøed Maïarskem, Litvou, Lotyšskem, Polskem, Rumunskem a Bulharskem (viz obrázek 2).19
Obrázek 2
Poøadí zemí EU-27 podle HDP na obyvatele v PPS v roce 2007 (EU-27 = 100)1)
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Pra men: Eurostat (2008b), cit. 10. 4. 2008.

17 Mezi støedoevropské nové èlenské zemì, oznaèované jako EU-5, zaøazujeme Èeskou republiku,

Maïarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko.
18 Standardy kupní síly (purchasing power standards, PPS) jsou jednotky umìlé spoleèné mìny na

bázi eura, založené na prùmìrných cenách seskupení èlenských zemí (v daném pøípadì EU-27).
19 OECD èlení zemì podle ekonomické úrovnì do agregovaných skupin, nebo• pøesné poøadí je

vzhledem k charakteru parit kupní síly problematické (jde o statistické konstrukce a nikoliv
o pøesné míry). Obvyklé èlenìní obsahuje 6 skupin podle výše HDP na obyvatele v paritì kupní
síly: nad 125 % prùmìru (high income), mezi 100–124 % (high middle), mezi 75–99 % (middle),
mezi 50–74 % (low middle), mezi 25–49 % (low) a s ménì než 25 % (very low). Mezi zemìmi EU
se ekonomiky s velmi nízkým dùchodem nevyskytují (v Evropì k nim patøí Albánie, Bosna
a Hercegovina, Moldávie a Ukrajina).
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Ve vzájemné relaci se v první polovinì 90. let ekonomická úroveò Slovenska od
Èeské republiky vzdalovala, poté se navracela k výchozí pozici a v souèasné dekádì
dochází k urychlenému dohánìní. V roce 2007 již Slovensko dosáhlo 84 % úrovnì
Èeské republiky podle HDP na obyvatele v PPS (viz obrázek 3 a tabulka 4).
Obrázek 3
Vývoj HDP na obyvatele v PPS na Slovensku v relaci k Èeské republice 1992–2007 (ÈR = 100)1)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1992

1995

2000

2006

2007

1)

Bìžné ceny a bìžné parity. Rok 1992 v èeskoslovenských korunách, ostatní roky v PPS.
Pramen: ÈSÚ (1993, 1996); Eurostat (2008a), cit. 10. 4. 2008; vlastní výpoèty.

Tabulka 4
HDP na obyvatele v Èeské republice a na Slovensku 1992–2007
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parity. Pøedpovìï Eurostatu.
Pramen: Auer, Müller (1993); ÈSÚ (1993, 1996); Eurostat (2008a), cit. 8. 7. 2008; vlastní výpoèty.

Vcelku se za posledních 15 let od rozdìlení spoleèného státu zvýšil HDP v propoètu
na obyvatele ve stálých cenách v Èeské republice 1,6krát a na Slovensku se
zdvojnásobil. Kromì tohoto klíèového ukazatele, charakterizujícího rùst objemu
produktu v domácích stálých cenách, se do ekonomické úrovnì v mezinárodním
srovnání promítá též úspìšnost obchodování s vnìjším svìtem. Jde o vývoj smìnných
relací (pomìr docilovaných cen ve vývozu a dovozu), které odrážejí vývoj
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kvalitativních parametrù ekonomiky. V Èeské republice se za uplynulých 15 let smìnné
relace zlepšily o 25 % a pøispìly tak k pøibližování ekonomické úrovnì k zemím EU. Na
Slovensku se naopak o 6 % zhoršily, což vyrovnávání ekonomické úrovnì brzdilo. Tento
jev souvisí s odlišným vývojem nominálního kursu CZK a SKK, zejména v 90. letech.
V souèasné dekádì obì mìny zpevòují, i když s rùznou intenzitou. Reálný hrubý domácí
dùchod (RHDD), do nìhož se promítá vývoj smìnných relací, se v Èeské republice
vyvíjel rychleji než HDP, zatímco na Slovensku tomu bylo naopak (viz tabulka 5).
Tabulka 5
Tempa rùstu HDP a RHDD na obyvatele 2001–2006 (roèní prùmìry v %)

Èeská republika
Slovensko
EU-27

RHDD p.c. %
4,7
4,9
1,6

HDP p.c. %
4,3
5,2
1,6

Rozdíl p.b.
0,4
-0,3
0,0

Pramen: Eurostat (2008a, 2008b), cit. 10. 4. 2008; ECFIN (2007b), s. 30–31, 80–83; vlastní výpoèty.

Èasto zdùrazòovaný pøedstih v tempech rùstu HDP Slovenska pøed Èeskem se
v ukazateli RHDD do velké míry ztrácí. Zatímco HDP Slovenska rostl v poslední dekádì
témìø o procentní bod rychleji než v Èesku, v tempech rùstu RHDD èinil rozdíl jen 0,2
procentní body. Rozdíl mezi HDP a RHDD je významný v malých otevøených
ekonomikách. V Evropské unii jako celku je vývoj obou ukazatelù totožný a jejich
rozlišování je proto ménì potøebné.
2.4 Nákladová konkurenceschopnost

Nízká mzdová úroveò je základem nákladové/cenové konkurenceschopnosti všech
nových èlenských zemí. Slovensko mezi nimi zvláštì vyniká, nebo• má nejnižší nominální
mzdy i pracovní náklady na osobu v rámci støedoevropských nových èlenských zemí.
Èeská republika má mzdy i celkové pracovní náklady na osobu témìø o tøetinu vyšší než
Slovensko, podobná je situace v Maïarsku. Vzhledem k nevelkému rozdílu v produktivitì
práce se podobným zpùsobem liší i jednotkové pracovní náklady (JPN), které v Èeské
republice mírnì pøesahují polovièní úroveò ve srovnání s prùmìrem zemí EU-27, zatímco
na Slovensku dosahují v této relaci jen 36 % (viz tabulka 6).
Tabulka 6
Produktivita práce a jednotkové pracovní náklady v EU-5 v roce 2007 (EU-27 = 100)

HDP/prac. (PPS)1)
Èeská republika
Slovensko
Maïarsko
Polsko
Slovinsko
Pramen:

1)
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76
79
77
64
90

Eurostat (2008b), cit. 10. 4. 2008;

2)

Pracovní náklady na
zam. (EUR)2)
38
30
40
28
63

Agregátní JPN
53
36
55
47
77

Havlik, Holsner et al. (2008), s. VI; WIIW (2007); vlastní výpoèty.
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Nízké jednotkové pracovní náklady na Slovensku tvoøí základ jeho vysoké cenové
konkurenceschopnosti v evropském rámci. Tento faktor je dùležitìjší než ostatní, jimž
bývá v analýzách vìnována èasto vìtší pozornost (napøíklad výše podnikových daní
apod.). Produktivita práce Slovenska, mìøená HDP na pracovníka, v roce 2007 mírnì
pøesáhla úroveò Èeska. Pøetrvávající podstatný rozdíl v ekonomické úrovni vyplývá
z nižší míry ekonomické aktivity, vyšší nezamìstnanosti a je èásteènì ovlivnìn též
demografickými faktory (vyšším podílem obyvatelstva v neproduktivním vìku).
Nižší nominální mzdy a celkové pracovní náklady na osobu než Slovensko mají
v rámci Unie pouze Litva, Lotyšsko, Rumunsko a Bulharsko. Ve srovnání se všemi
jmenovanými zemìmi má Slovensko vyšší produktivitu práce, takže jednotkové
pracovní náklady jsou zde nejnižší v rámci celé EU-27 (s výjimkou Bulharska). Díky
nízkým jednotkovým pracovním nákladùm Slovensko získalo potøebnou konkurenceschopnost a dynamiku a stalo se mimoøádnì atraktivním pro pøíliv zahranièního
kapitálu.
Dosud pøevažující zdroje konkurenèní výhody v Èeské republice i na Slovensku jsou
založeny na nízkých mzdových a celkových nákladech a na pøejímání zahranièních technologií. Tyto faktory podnìcují pøíliv kapitálu, vyhledávajícího levnou pracovní sílu. Takovéto pøevažující zamìøení však není perspektivní. Ve srovnání s asijskými
nízkonákladovými ekonomikami, pøedevším s Èínou (ale i ve srovnání s novì pøistoupivším Bulharskem) jsou zde náklady pomìrnì vysoké,20 pøièemž i rychle se rozvíjející
asijské zemì se posunují k vyšším etážím technologické nároènosti.
2.5 Cenová konvergence a pøijetí eura

Pøi srovnání k prùmìru zemí EU se srovnatelná cenová úroveò (CPL, comparative price
level) na Slovensku, podobnì jako v Maïarsku a Polsku, blíží k relaci v ekonomické
úrovni.21 Charakteristickým rysem èeské ekonomiky je stále pøetrvávající relativnì
velká odchylka cenové úrovnì od ekonomické úrovnì smìrem dolù. V období od
roku 1995 došlo zde sice k nejrychlejšímu vzestupu CPL, avšak stále se nachází pod
hodnotami, odpovídajícími zemi s danou ekonomickou úrovní. V relaci k EU-15
dosahoval HDP na obyvatele v PPS roce 2006 zhruba 70 %, avšak cenová úroveò
celkového HDP pouze 57 %. Slovinsko se odlišuje tím, že tam cenová úroveò v relaci
k EU-15 nestoupá, ale stagnuje nebo mírnì klesá (viz obrázek 4).
20 Ve srovnání s Rakouskem èinily nominální mzdy v Èínì kolem 5 %, na Ukrajinì a v Bulharsku

7 % až 8 % a v Rumunsku 15 % (v kursovém pøepoètu). V relaci k èínským mzdám jsou èeské
mzdy až šestinásobné a slovenské více než ètyønásobné (relace k rakouským mzdám èiní v ÈR 29
% a v SR 22 %). Jednotkové pracovní náklady, poèítané jako nominální pracovní náklady
v kursovém pøepoètu, vztažené k HDP na pracovníka v PPS, lze odhadnout v relaci k Rakousku
v Bulharsku na 23 % a v Rumunsku na 50 %, zatímco na Slovensku èiní 38 % a v Èeské republice
45 %. Rumunsko má sice nižší pracovní náklady na osobu než zemì EU-5, avšak mnohem více
zaostává v produktivitì práce, v dùsledku èehož jsou zde JPN vyšší než ve srovnávaných zemích
(viz Havlik, Holsner et al., 2008).
21 Jinak je tomu pøi srovnání s USA, kde srovnatelná cenová úroveò díky oslabení dolaru prudce
klesla. V komparaci k USA je relace ekonomické úrovnì všech zemí EU-5 hluboce pod relací
v cenové úrovni.
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Obrázek 4
Relace srovnatelné cenové úrovnì k ekonomické úrovni v EU-5 1995–2006 (EU-15 = 100)
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Pramen: Eurostat (2008a), cit. 10. 4. 2008; vlastní výpoèty.

Rychlé pøibližování cenové hladiny v Èeské republice k zemím EU se v souèasné
dekádì uskuteèòuje výhradnì zpevòováním nominálního kursu CZK, zatímco inflaèní
diferenciál byl v roèním prùmìru až do roku 2006 záporný. V letech 2001–2006
dosahovala prùmìrná roèní míra inflace v eurozónì 2,2 %, zatímco v Èeské republice
jen 1,9 % (podle HICP)22. Prùmìrné roèní zhodnocení nominálního kursu èeské koruny
vùèi euru èinilo ve stejném období 3,9 %. Pøitom nedošlo ke zhoršení obchodní
a výkonové bilance v zahranièním obchodì, která naopak od roku 2005 pøešla do aktiva.
Ke zvýšení míry inflace došlo až v roce 2007 (na 3,0 % ve srovnání s 2,1 % v eurozónì
podle HICP). Pøetrvávající tendenci k rychlému zhodnocování CZK je nutno brát
v úvahu pøi pøechodu na spoleènou mìnu, kdy kursový kanál odpadne a pøibližování
cenové hladiny bude probíhat pouze inflaèním kanálem.
Na Slovensku byla prùmìrná roèní míra inflace v letech 2001–2006 podstatnì vyšší
než v Èeské republice, a to 5,6 % podle HICP. Inflaèní diferenciál k eurozónì dosáhl
3,3 %. Cenová konvergence Slovenska probíhala jak inflaèním kanálem, tak
i zhodnocováním nominálního kursu mìny. Inflaèní kanál pøevažoval, nebo• prùmìrné
roèní zhodnocení SKK proti EUR èinilo ve stejném období 2,3 %. V souèasnosti
Slovenská republika rozšiøuje svou integraci s EU do mìnové oblasti. Jako jediná
z Visegrádských zemí je již od konce roku 2006 zapojena do mechanismu smìnných
kursù ERM II a pøipravuje se na pøijetí eura od roku 2009. Po vstupu do ERM II bylo
nutno snížit inflaci, aby byla plnìna maastrichtská kritéria pøijetí do eurozóny. V roce
2006 dosáhla inflace 4,3 % a v roce 2007 dále klesla na 1,9 % (roèní prùmìr podle
HICP). Slovenská koruna se pøi pobytu v ERM II dále rychle zhodnocovala. Aby
nedošlo k pøekroèení horního (apreciaèního) pásma nad povolených 15 %, bylo nutno
preventivnì pøikroèit k apreciaci centrální parity.
22 HICP = harmonized index of consumer prices, harmonizovaný index spotøebitelských cen. Viz

Eurostat (2008b).
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Otázku pøijetí eura nelze zužovat jen na schopnost vyhovìt maastrichtským kritériím, jejichž splnìní je nezbytné pro zajištìní stability spoleèné mìny. Kromì toho je
nutno vážit i vlastní zájmy a kritéria, pøedevším pøínos pro ekonomický rùst a dohánìní
ekonomické úrovnì vyspìlých zemí. Èasné pøijetí spoleèné mìny v dohánìjících ekonomikách má své výhody i nevýhody. Na Slovensku se názory pøi politickém rozhodování pøiklonily ve prospìch rychlého pøijetí eura, zatímco podle dokumentu èeské vlády
Aktualizovaná strategie pøistoupení Èeské republiky k eurozónì byl pùvodní termín
odložen na neurèito (viz Ministerstvo financí ÈR 2007).
Srovnáme-li pøedpoklady k pøijetí spoleèné evropské mìny z hlediska reálné
konvergence, pak èeská ekonomika je svou ekonomickou vyspìlostí blíže k zemím
eurozóny. HDP na obyvatele v PPS zde dosahuje v pomìru k EU-1323 již 75 %, zatímco na
Slovensku jen 62 % (údaje za rok 2007, viz Eurostat 2008b). Vìtší mezera v ekonomické
úrovni implikuje vyšší prioritu a vìtší naléhavost dohánìní ekonomické úrovnì vyspìlých
zemí. K tomu kritéria vstupu do eurozóny, vycházející z podmínek ekonomicky vyspìlých
zemí, nevytváøejí ideální pøedpoklady. Vlastní mìnová politika mùže pružnìji reagovat na
asymetrické šoky a podporovat udržování rychlého ekonomického rùstu.
S vyrovnáváním ekonomické úrovnì soubìžnì postupuje konvergence srovnatelné
cenové úrovnì. Tyto relace jsou ve slovenské ekonomice vyrovnanìjší. V Èeské
republice se cenová úroveò výraznì odchyluje od ekonomické úrovnì smìrem dolù,
takže k jejich vyrovnání je nutný delší odklad.
Bilance pøínosù a nákladù pøijetí eura se na Slovensku nachází v ponìkud jiné
poloze než v Èeské republice. Kromì všeobecného pøínosu odstranìní kursových rizik
vùèi hlavním obchodním partnerùm a snížení transakèních nákladù je pro Slovensko
dùležitý pøechod do prostøedí s nízkou úrokovou mírou, zlevòující úvìry a podporující
investice a rùst. Tato výhoda pro Èeskou republiku odpadá, nebo• zde jsou úrokové
míry nižší než v eurozónì a úvìry by se po pøijetí eura naopak zdražily. Pro Slovensko
má rovnìž vìtší dùležitost „eurový deštník“, zajiš•ující mìnovou stabilitu. Existují zde
pomìrnì velké deficity bìžného úètu platební bilance, které v letech 2005 a 2006
dosahovaly až k 8 % HDP. Riziko spekulativních útokù na mìnu je proto vìtší. V Èeské
republice se deficit bìžného úètu ve stejných letech pohyboval mezi 3 až 4 % HDP.
V úvahu pøicházejí i další pøínosy rychlého pøijetí eura, jako je získání statusu
stabilizované ekonomiky a ukázòující vliv na veøejné rozpoèty. Nicménì v pøípadì
èlenského Finska a neèlenského Švédska se ukázalo, že na vìrohodnost a dobré jméno
ekonomiky pøijetí spoleèné mìny nijak zásadnì nepùsobilo. Obcházení pravidel
využíváním „kreativního úèetnictví“ v Øecku také vyjevilo, že zvnìjšku vnucovaná
pravidla k rozpoètové kázni pøíliš nepøispívají.24 Konkrétní bilance nákladù a rizik není
proto v Èeské republice a na Slovensku shodná. Nejde tedy jen o odlišný politický
pøístup, i když i ten jistì hraje svou roli.
V Èeské republice jsou zdùrazòovány nevýhody, spojené se ztrátou vlastního
pøizpùsobovacího kursového mechanismu v etapì neúplné reálné konvergence

23 EU-13 pøedstavuje 13 èlenských zemí vèetnì Slovinska.
24 Pakt stability a rùstu pøitom platí i pro neèlenské zemì eurozóny, i když v jejich pøípadì je jeho

porušování doprovázeno mírnìjšími sankcemi.
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a nesladìných ekonomických cyklù. Dlouhodobá tendence zhodnocování nominálního
kursu koruny nebyla podle všech známek ještì zdaleka vyèerpána, jak naznaèuje též
velká odchylka mìnového kursu od parity kupní síly. Kursový kanál konvergence má
øadu výhod, které se liší podle rùzných zájmových skupin. Kromì tlaku na nižší inflaci
a stabilizaci inflaèních oèekávání je to napø. v èase stoupající ocenìní finanèních aktiv
(nominovaných v domácí mìnì) v relaci k zahranièí. Pokud se pøi absenci kursového
kanálu a nemožnosti zhodnocování mìny bude cenová konvergence prosazovat jen
vyšší inflací, dojde k rychlému znehodnocení penìžních zásob.
Doèasné fungování vlastní mìny v Èeské republice a eura na Slovensku nemusí být
na závadu vzájemnému rozvoji hospodáøských stykù. Dlouhodobé trvání takovéhoto
stavu však není žádoucí, nebo• s delším odkladem pøijetí eura narùstají rizika vnìjších
šokù, kterým nelze èelit vlastní mìnovou politikou, v pøípadì pøenosu finanèní krize
pak ani pøíznivým vývojem domácích fundamentálních velièin.
Závìr

Èeská a slovenská ekonomika jsou si i nadále blízké a vzhledem k historickým vazbám
nacházejí na volném trhu EU hojné pøíležitosti ke kooperaci. Rozdìlení Èeskoslovenska
nepøerušilo konvergenci ekonomické úrovnì obou nástupnických zemí, i když slovenská
ekonomika ztratila významný pøísun zdrojù z ekonomicky vyspìlejší èásti spoleèného
státu. Pøizpùsobila se výrazným snížením relativní mzdové úrovnì a hlubší depreciací
mìnového kursu a stala se nákladovì vysoce konkurenceschopnou v rámci EU. Díky
pružnému pøizpùsobení k vlastním ekonomickým podmínkám nabyla na dynamice. Po
poèáteèním výkyvu zaèala rychle snižovat mezeru k prùmìrné ekonomické úrovni EU
a úspìšnì dohání úroveò ekonomiky èeské.
Obì zemì si jsou navzájem významnými obchodními partnery s nejvìtším podílem
na dovozu i vývozu po Nìmecku. Dále probíhá intenzivní pohyb pracovních sil, který je
vzhledem k rozdílné míøe nezamìstnanosti témìø jednosmìrný ze Slovenska do Èeské
republiky. Odlišné hospodáøské politiky a odlišný prùbìh reforem poskytují možnost
tìžit ze vzájemné výmìny zkušeností.
Pøed obìma zemìmi stojí spoleèná zásadní výzva do budoucna. S úspìšným
pøibližováním ekonomické úrovnì k prùmìru zemí EU dochází k nevyhnutelnému
vyèerpávání dosud pøevažujících zdrojù konkurenèní výhody, založené na nižších
nákladech a pøejímání zahranièních technologií. Nezbytností se stává kvalitativní
posun zdrojù konkurenceschopnosti, který by mìl být zamìøen na rozvoj inovaèních
schopností a nabídku specifických výrobkù a služeb vyšší kvality. Jinak nelze obstát
v konkurenci ještì levnìjších zemí, zejména Èíny. K takovémuto posunu existují
dlouhodobé pøedpoklady v prùmyslových tradicích i v kvalifikacích, technické
zdatnosti a pomìrnì vysoké vzdìlanosti obyvatelstva. Tyto pøedpoklady je však nutno
pøizpùsobit k novým potøebám, vznikajícím ve znalostní ekonomice. Pøechod od
pøevážnì nákladové konkurenceschopnosti, založené na nízkých mzdách, ke
kvalitativní konkurenceschopnosti, uplatòované v technologicky nároènìjších
a sofistikovanìjších výrobcích a službách, se neobejde bez zvýšení motivací k dalšímu
vzdìlávání a pøizpùsobování kvalifikací a bez vìtšího využití vlastních inovací.
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Abstract
The economic development of the Czech Republic and Slovakia after the split of former
Czechoslovakia in 1993 shows some important differences, caused by different economic policy
and the starting level. The convergence of the Slovak economic level to the Czech one was very fast
after the World War II, due to the massive reallocation of resources (the transfer of resources in
favour of Slovakia represented 11 % of the Slovak GDP). The Slovak economy adjusted to the lower
economic level after the split by sinking real wages and by depreciation of the Slovak koruna, so that
the ULC are now the lowest among the Central European countries. Slovakia enjoyed very fast
growth of GDP in recent years fluctuating from 7 to 10 %, while in the Czech Republic it reached from
6 to 7 %. The abundant inflow of FDI and economic reforms helped to speed the real convergence in
Slovakia, which continued fluently after a deep fall accompanying the split of Czechoslovakia. In
2007, the Slovak GDP per capita measured in PPS reached 84 % of the Czech one. The common
challenge for both economies is to overcome the one-sided orientation on cost/price
competitiveness based on low wages and pass over to the qualitative competitive advantage,
based on the innovations and production of high quality goods and services.

Keywords
economic consequences of common state split, reallocation of resources between regions, real
convergence of catching-up economy, real gross domestic income, price and wage level
convergence, costs and gains of euro adoption.
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