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FAKTORY VEDOUCÍ K PROSPERITĚ
Převládající hospodářská praxe byla až do počátku 20. století ve znamení základních principů laissezfaire. Samotnou teorii však nelze zplošťovat pouze na liberální teorie. Již starověké Řecko bylo před
dvěma a půl tisíci lety poznamenáno myšlením Platóna, který do svého spisu Ústava vtělil své
představy o uspořádání ideálního státu. Ne nadarmo je tato teorie nazývána „kasárenským
komunismem“. Autor se pokusil své myšlenky dokonce realizovat a neúspěch jeho snah byl pak trpce
reflektován v jeho pozdější práci Zákony, kde svá původně značně krajní stanoviska relativizoval.
Socializující teorie vznikaly i poté. Za všechny lze připomenout spisy Thomase Campanelly Sluneční
stát a Thomase Moora Utopie1. V obou knihách jejich autoři popisují své utopické vize ideálního
uspořádání státu, jak ho viděli z perspektivy 16. a 17. století (Moore reflektoval anglickou realitu
šestnáctého století, která je někdy shrnována heslem „ovce požírají lidi“; kritizuje ohrazování půdy a
jeho sociální důsledky – tzv. pauperismus, se kterým je vznik kapitalismu v Anglii spojen). Státní
regulace je zde, podobně jako u Platóna, dovedena do stadia „ad absurdum“. A ač je zde snaha
předsadit jako základní princip rovnost všech občanů utopických států, autorům se to nedaří a spisy
spojuje právě absolutní závislost občanů na úzké skupině vyvolených. Téměř absolutní naivita autorů
je čitelná téměř v každém řádku: „Lidé jsou vlídní, vtipní, přičinliví; mají rádi volno, dostatečně
snášejí tělesnou námahu..." (Moore, 1978).
V dalších letech rozvíjí utopické myšlenky i Francis Bacon (spis Nová Atlantis), později též Kircher,
Veiras, Mercier a další. Stále více sílí snaha o nové uspořádání společnosti a nový princip rozdělování
důchodů. Utopickým myšlenkám se nevyhýbají ani známí filosofové jako Rousseau (spis Nové
Heloise) či Fichte (Uzavřený obchodní stát). Saint-Simon publikuje svou Reorganizaci evropské
společnosti (zajímavostí je, že jeho následovníci a obdivovatelé svou víru sdíleli v náboženské sektě).
Charles Fourier, který publikoval své spisy již na samém počátku devatenáctého století, si později
vysloužil velký obdiv Bedřicha Engelse, který ho v ovládání dialektiky přirovnal k Hegelovi (Sitárová,
1981). Voltaire s Diderotem se snaží přesvědčit panovníky, aby aplikovali utopické názory v praxi.
Robert Owen se o to pokoušel na vlastní pěst celých 29 let, ale byl neúspěšný.
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Utopičtí socialisté, Angličan More a italský mnich Campanella, jsou představiteli rané fáze této odrůdy socializujících teorií. Thomas
More jako první použil název utopie – z řeckého u topos, tedy neexistující místo. Campanella je přesně o sto let mladší než More, ale
stejně jako on považuje soukromé vlastnictví za největší zlo. Proto v jeho Slunečním státě neexistuje. A jak si libovali autoři Dějin
ekonomických teorií, Sitárová a Kliment, z roku 1981: „Práce je povinností i potřebou každého občana této společnosti.“ Ale jak autoři
trpce podotýkají: „Nepochopili a ani nemohli pochopit, že spotřeba je pouze jednou z fází reprodukčního procesu, v němž prioritní úlohu
hraje výroba, a že vytvoření nové – socialistické společnosti je spojeno s revoluční přeměnou kapitalistických výrobních vztahů“
(Sitárová, 1981).
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Poté již nastupuje Karel Marx spolu s Bedřichem Engelsem, kteří původní utopické myšlenky
„zhmotňují“ do vyššího stadia a jejich teze tvoří bázi tzv. „socialismu vědeckého“. Státní moc dostává
do rukou ekonomickou teorii, ke které se zprvu nehlásí, ale která bude posléze uplatňována2.
Role státu však byla na prahu 20. století omezena na minimum, a tak nebylo nutno zabývat se
měřením a dopady státní regulace. Ta se začala stále více prosazovat jako integrální součást aktivity
vlády až právě na přelomu 19. a 20. století a později.
Politici jako by totiž postupem času dokázali reagovat na jakýkoliv, byť elementární, zárodek
poptávky po vyšším přerozdělení. Americký spisovatel Mark Twain3 to glosoval slovy: „Dnes jsem
viděl neuvěřitelnou věc. Totiž politika, který měl ruce zastrčené ve vlastních kapsách.“ (Buchholz,
1995) a tak maximalizovat svůj vlastní užitek. Poptávku po státní regulaci pak spolehlivě obstaraly
zájmové skupiny4. Výše zmíněný autor, tedy Todd Buchholz, populárně vysvětlil základní principy
teorie veřejné volby na Twainově glose. A jeho výchozí bod byl skutečně trefný. Politici byli totiž
dříve bráni jako skupina „eunuchů“, kteří nemaximalizují svůj vlastní blahobyt (jako všichni ostatní),
ale slouží lidem až do roztrhání těla. Právě ekonomové vyvíjející teorie veřejné volby tento mýtus
přesvědčivě demaskovali5.

1.1

Růst role státu v ekonomice

Prapočátek sociálního zákonodárství v praxi lze vysledovat v roce 1881, kdy kancléř Bismark dosáhl
schválení svých návrhů sociálního pojištění dělníků říšským sněmem. Tento jeho krok nebyl
samoúčelný, nýbrž byla to vhodná možnost zamezení vzrůstu popularity sociální demokracie, což se
mu také podařilo. Zdá se však, že růst státní aktivity v oblasti sociálních výdajů byl podmíněn zvláště
rostoucí silou dělnických organizací a politických stran, které se konstituovaly na jejich obhajobu.
Pravý boom růstu moci státu v hospodářství nastal v období první světové války. Tehdy významně
vzrostlo zdanění, které bylo do té doby na poměrně nízké úrovni. Jak uvádí Bruce Bartlett ve své studii
o daních ve Spojených státech (Bartlett, 1993), nejvyšší federální sazba daně z příjmu vzrostla ze 7 %
v roce 1914 jedenáctinásobně na 77 % v posledním roce války. Jak k tomu poznamenává historik
Gerald Carson: "První světová válka umožnila přijetí daně z příjmů na úrovni, která by jinak vůbec
nemohla existovat" (Carson, 1977).
Bartlett pokračuje dále. První světová válka sice nastartovala politiku vysokého zdanění, ale plnou
akceptaci přinesl až další vývoj. Jak uvádí, do roku 1929 se mezní míra daně z příjmů snižovala až na
24 % (což je ovšem více než třikrát více než před válkou), ale poté nastal opět obrat zpět. Obzvláště
éra prezidenta Roosevelta zapříčinila strmý růst daně až na stěží uvěřitelnou úroveň 94 % na konci
druhé světové války. Vláda měla zničehonic k dispozici mocný nástroj, kterým dříve nedisponovala
(Bartlett, 1993).
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Jak ukazuje Josef Šíma ve svém článku Už jen pár kroků: 150 let Komunistického manifestu a dnešní "moderní" společnost, ze
základních zásad tohoto dokumentu se toho stihlo uskutečnit překvapivě mnoho. Soukromé vlastnictví půdy sice není zrušeno, ale
podstatně omezeno; existuje progresivní daň z příjmu (a je stále brána jako základní nástroj lidské solidarity); dědické právo bylo
omezeno vysokou daní; veškerý majetek zůstává pod stálou státní kontrolou a regulací; bankovnictví je v rukou centrální banky; totéž
lze říci o komunikacích a dopravě; podíl státu na ekonomice je prostřednictvím továren vlastněných či spoluvlastněných státem stále
vysoký; jsou zajišťovány kroky ke snížení rozdílů mezi městem a venkovem (zajišťování dopravní obslužnosti, poskytování dotací
venkovu prostřednictvím zemědělských, a tak podobně) a děti jsou vzdělávány bezplatně ve veřejných školách (Šíma, 1998).
3
Americký prozaik žil v letech 1835 až 1910. Měl tedy dobrou příležitost poznat toto období. Umělci navíc nebývají podezíráni
z přehnaně pravicových sklonů, spíš naopak.
4
Jak například vyvozuje George J. Stiegler ve své slavné eseji The Theory of Economic Regulation z roku 1971, jakékoliv odvětví
státního hospodářství požaduje uvalení regulace na sebe samo. Regulace je totiž manažery společností lehce rozpoznatelná jako nástroj
přerozdělení a tím i nástroj realizace mimotržních zisků (Stiegler, 1971). Chicagskou teorii regulace dále rozvíjí například Richard A.
Posner svou statí The Social Costs of Monopoly and Regulation z roku 1975.
5
I když tento fakt ve svých dílek akcentovali ekonomové rakouské subjektivně-psychologické školy jako Hayek, Mises či Rothbard,
nepodařil se jim takový masivní průnik do teorie hlavního proudu. Se školou veřejné volby však v zásadě, co se týká hlavních premis o
chování politiků, v rozporu nejsou.
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Vysoké zdanění, spolu s akceptací takovéhoto přístupu, pak umožnilo faktický růst státní regulace.
Ekonomové pak čelili problému, jak takovou regulaci kvantifikovat. Mezinárodní komparace, ale i
srovnání v čase se staly nástroji, jak ocenit přínosy a náklady státní regulace. A jedním z možných
přístupů k tomuto tématu jsou tzv. indexy ekonomické svobody spolu s ukazatelem den daňové
svobody. Právě toto jsou nástroje, které poměrně kvalitně měří míru zasahování státu do ekonomiky a
faktickou moc státních úředníků nad občany státu.

1.2

Státní regulace čili opak ekonomické svobody

Cílem této práce je ukázat nástroje pro měření míry ekonomické svobody, kterou ta která ekonomika
dosahuje. Jinými slovy, adversivně, ukázat způsob měření státní regulace čili míry ingerence státní
autority do svobodného působení tržních sil. Pokud tedy máme ukazatel míry ekonomické svobody,
pak jej můžeme korelovat s hospodářskou prosperitou v dané zemi. Očekáváme přitom, že tato
závislost bude pozitivní. Neboli, vyšší míra ekonomické svobody bude spojena s vyšší hospodářskou
prosperitou. Státy, které dlouhodobě zažívají hospodářský útlak za strany centrální autority, budou
méně rozvinuté než ty, kde ekonomická svoboda zapustila hluboko své kořeny.

strana 3

kapitola 2

JAK MĚŘIT EKONOMICKOU SVOBODU
Když vyšla před třemi lety6 kniha profesora Davida S. Landese „The Wealth and Poverty of Nations:
Why Some So Rich and Some So Poor“, vyvolala širokou diskusi o faktorech, které vedou
k ekonomické prosperitě. Zapojil se do ní i britský historik Paul Johnson. Ten reagoval na hlavní
Landesovy názory v otázce hlavních brzd růstu bohatství nyní chudých zemí. Těmi měly být
specifické kulturní rysy, které bohatým zemím umožnily, na rozdíl od těch chudých, rychlejší
industrializaci v době průmyslové revoluce. Paul Johnson ve svém popularizačním článku v britském
listě Daily Mail formuloval své vlastní desatero „přikázání“(Johnson, 1997). A právě těchto deset
podmínek podle něj vede k rozvoji hospodářské vyspělosti.
1. Jednota. Především jde o jednotný jazyk. Sdílení společného jazyka představuje důležitý
faktor rozvoje. Například Spojené státy a Velká Británie disponují „klenotem obrovské ceny“
(Johnson, 1997). Navíc se angličtina stává globálním jazykem a tím pádem odrazovým
můstkem pro rozvoj především angloamerické kultury a obchodu. Johnson připomíná, že když
se sejdou například Arabové, mluví různými jazyky a nerozumí si. Jsou tedy nuceni mluvit
anglicky.
2. Otevřené dveře. Existuje v zásadě v rozporu s prvním přikázáním. Johnson všechny
podmínky vztahuje na Spojené státy a Velkou Británii. A jak známo, především prvně
jmenovaná země se příliš nebránila přílivu „pracovitých cizinců, kteří se uměli dobře chovat“
(Johnson, 1997). Naproti tomu například Japonci jsou podle Johnsona „příliš homogenní a
xenofobní“. Nedůvěřují cizincům, a tak se okrádají o jejich přínos.
3. Nutnost sociální mobility. Autor připomíná Adama Smitha: „residenční zákony (tedy feudální
zákony namířené právě proti mobilitě práce) zbavovaly chudé lidi práva užívat svobodně
jediný majetek, který měli – svá těla.“ Právě Anglie se zbavila těchto zpátečnických zákonů
jako jedna z prvních. V této souvislosti se dá připomenout stejný problém, který souží většinu
postkomunistických zemí východní Evropy. Se sociální mobilitou totiž souvisí trh s byty. Jeho
nepružnost samozřejmě zabraňuje tolik potřebnému stěhování za prací, a tak i efektivní alokaci
práce.
4. Jednotný a rovný přístup k právu. Nerovnost občanů před zákonem nemůže být pozitivním
stimulem pro rozvoj podnikání. Zahraniční investoři se vždy informují na kvalitu právního
systému a jeho rovného uplatňování7. S rostoucí kvalitou právního řádu a klesajícími státními
zásahy do ekonomiky se jejich důvěra v danou zemi zvyšuje. Tím pádem se zvyšuje i jejich
ochota investovat.

6

Landesova kniha Bohatství a chudoba národů: proč jsou některé národy tak bohaté a jiné tak chudé vyšla 30. března 1998 v britském
nakladatelství Little Brown nad Company.
Pofesor David S. Landes použil ve své šestisetstránkové knize historický přístup k analýze rozdělování bohatství. Vyvodil, že současná
nerovnoměrnost mezi bohatými a chudými národy pramení především v průmyslové revoluci, ve které se některým národům podařilo
poskočit k vysoké industrializaci, a tím podstatně zbohatly. Jiné v tomto procesu naopak neuspěly a zůstaly relativně (i absolutně) chudé.
Jeho kontroverzní teorie nevysvětluje tento vývoj rozdílným podnebím, přírodními zdroji a podobnými faktory. Naopak, Landes má za
to, že schopnost pozitivně ovlivnit průmyslovou revoluci spočívala na jistých kulturních rysech, bez nichž by bylo zprůmyslnění
nemožné. David Landes dává do kontrastu charakteristiky úspěšně industrializovaných zemí v kategoriích jako jsou práce, šetrnost,
poctivost, trpělivost a houževnatost a tvrdí, že dokud se tyto charakteristiky nestanou obecně přijímanými ve všech zemích, tak se
nerovnost mezi bohatými a chudými bude dále prohlubovat.
7
Ne nadarmo se jedním z hlavních ohrožení vysokého přílivu přímých zahraničních investic do České republiky staly spory amerických
investorů s českými televizními magnáty. Spor Vladimíra Železného vrcholil arbitrážemi proti českému státu a taktéž uveřejněním
inzerátů v předních amerických listech, které varovaly před investicemi v České republice. Například velvyslanec USA v ČR Craig
Stapleton prohlásil, že „transparentnost prostředí pro podnikání v ČR není stále dostatečná, ale že se postupně zlepšuje pod vlivem
Evropské unie, Spojených států a finančních institucí“ (Týden, 48/2001).
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5. Maximum svobody a ochrana majetku. K tomu není co dodával, avšak Johnson poukazuje
na historický příklad patentového zákona ve Velké Británii. Ta byla první zemí, která dala
vynálezcům svobodu, aby své patenty prodávali na volném trhu, namísto toho, že by museli
své vynálezy předat státu, což bylo v té době běžnou praxí. Možnost zpeněžit své schopnosti
„explodovala“ tuto duševní aktivitu8.
6. Vynálezy nemusí být rozměrné věci. Johnson připomíná například vynález brýlí. Samotný
David S. Landes zdůrazňuje, že brýle zdvojnásobily délku pracovního dne kvalifikovaných
řemeslníků, zejména těch, kteří vykonávali specializovanou práci (ku příkladu kovodělníci,
tkalci a tiskaři). Umožnily totiž práci i ve světelně nevyhovujících podmínkách. Zprvu měla na
brýle monopol pouze Evropa, což umožnilo její rychlejší rozvoj9.
7. Svobodný rozvoj trhů. V tomto ohledu patří Velké Británii a Spojeným státům první a druhé
místo v umožnění fungování bezcelních trhů. Historik Johnson dále tvrdí, že dané země
vynalezly i obchody: „Tržiště byla původně místy, kde se nákupčí a prodejci dohadovali o ceně
zboží v prostředí nedostatku. Obchody naproti tomu prodávaly masově vyráběné zboží za
pevné ceny v prostředí hojnosti – proto nazval Napoleon Británii „národem majitelů obchodů“.
Masová výroba umožnila poptávce, aby se setkala s nabídkou a aby rostla. Ceny podle toho
klesaly10 “ (Johnson, 1997).
8. Otevřený trh jako poskytovatel informací. Úspěch v podnikání závisí na množství
informací, které jsou k dispozici11: „Nejúspěšnějšími sedmi státy světa, kde existuje ideální
konkurenční prostředí, jsou Spojené státy, Hongkong, Kanada, Nový Zéland, Švýcarsko a také
Velká Británie.12“ Podle Johnsona není náhodou, že ze všech těchto společností nevytvořili
Britové původně pouze Švýcarsko – a dokonce i moderní Švýcarsko bylo v podstatě britskou
hospodářskou kolonií, když v 19. století vzniklo.
9. Náboženství. Paul Johnson má k náboženství velmi blízko (mezi jeho nejvýznamnější knihy
patří právě dějiny náboženství, Johnson je sám věřící člověk). Tady má na mysli protestantskou
pracovní etiku, která položila základy systému jak britského, tak tedy i amerického.
10. Kvalitní vedení. Toto přikázání náleží k sekundárním produktům mixu předchozích. Pouze
v období svobody poskytuje živnou půdu pro rozvoj kvalitních osobností ze všech sfér
lidského života. Johnson připomíná politiky jako Margaret Thatcherovou či Ronalda Reagana
(ne nadarmo si byli tito dva politici velmi blízcí a za jejich dob, tedy ve valné části
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Paul Johnson cituje ve své knize Nepřátelé společnosti výsledky výzkumu Jacoba Schmorklera, který tvrdí, že „velmi důležitým
faktorem pro ekonomickou teorii je skutečnost, že vynález je převážně ziskově orientovanou hospodářskou aktivitou“ (Vynalézavost a
hospodářský růst). Vynálezy se tedy objevily, protože si je žádal trh a dokázal za ně zaplatit. Postupný rozvoj trhu, jemuž nebyla vládní
moc na překážku, umožnil prudký růst počtu uplatněných patentů. Právě to byla situace Anglie před třemi sty lety. A právě uvolnění trhu
umožnilo podstatný rozvoj ekonomiky a také boom patentové aktivity. V prvním desetiletí osmnáctého století bylo získáno 22 patentů,
v pátém již 92 a na konci století jich bylo již více než pět set (Johnson, 1999).
9
Dalšími příklady mohou být hodinky, hasicí stříkačky či třeba využití vodního pohonu kol. Vynález a rozvoj hasicích stříkaček
umožnily rozšíření pojišťovnictví. Pojišťovnám totiž umožnily zabezpečit své úřady (a tedy celou finanční dokumentaci), a tím pádem
klidný a rychlý rozvoj. Samozřejmě také umožnily rozvoj pojištění ostatních firem.
10
Sedmé přikázání vychází z názorů Adama Smitha, kterého Johnson cituje již dříve. Není třeba rozebírat všechny argumenty, kterými
Adam Smith podepřel své teze o nutnosti svobodného obchodu. Úvahám o nestejném růstu blahobytu v různých zemích věnuje Smith
stejnojmennou Knihu III ve svém Pojednání o podstatě a původu bohatství národů (Smith, Adam. Pojednání o původu a podstatě
bohatství národů. Pamětní vydání. Praha: Liberální institut, 2001, Kniha III, strana 331 - 369). Konec konců, knihu Davida Landese řadí
někteří ekonomové na samotný vrchol literatury započaté právě Smithovým veledílem.
11
Nejpřesnější a přitom nejjednodušší deskripci tohoto bodu přinesl Fridrich August von Hayek ve své stati The Use od Knowledge in
Society (publikována již v roce 1945 v American Economi Review). Hayek přesvědčivě ukazuje, že „ekonomické plánování“ na
centrální úrovni není příliš efektivní, neboť nemůže sumarizovat všechny potřebné a relevantní informace. Ty mohou sesbírat a efektivně
vyhodnotit pouze jednotlivé subjekty na trhu. Tím pádem, pokud je jim umožněna bezproblémová existence a svobodné podnikání, pak
je celý tržní systém o to efektivnější a přináší prospěch všem. Tím pádem pouze svobodné působení tržních sil vede k efektivní alokaci
prostředků (Ježek, 2001).
12
V tomto taxativním vymezení bere Johnson za bernou minci výsledky výzkumu Fraserova institutu, který tehdy začal publikovat svůj
index ekonomické svobody (viz dále, vydání z roku 1997).
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devadesátých let minulého století, si obě ekonomiky vedly velmi dobře pod vlivem jejich
liberálních politik) a finančníky Rothschilda s Baringem nebo průmyslníka Arkwrighta.
Kvantifikace hlavních příčin rozvoje bohatství podle liberálního historika a myslitele Paula Johnsona
nebyla uvedena náhodně. Právě tento autor stal na počátku empirického zkoumání vztahu ekonomické
svobody (kterou Johnson ve svém desateru upřednostňuje) a hospodářské prosperity13. Právě on stál na
samotném počátku uvažování o precizní empirické verifikaci vztahu ekonomické svobody a
hospodářské prosperity.

2.1

Měření ekonomické svobody

Ve studii Economic Freedom, Prosperity, and Equality: A Survey zmiňují její autoři, Steve H. Hanke a
Stephen J. K. Walters, tři hlavní ukazatele, které se zabývají měřením ekonomické svobody14. Právě ty
shledávají jako nejpřijatelnější a akademickou obcí nejakceptovatelnější pro hledání spojitosti mezi
ekonomickou svobodou a hospodářskou prosperitou.
Za definici ekonomické svobody považují autoři vymezení klíčových faktorů15: zajištění majetkových
práv, svobodná možnost zapojovat se do ekonomických transakcí uvnitř i vně hranic, nevměšování se
vládní autority do soukromých ekonomických vztahů a zábrany vyvlastnění majetku ze strany státní
autority (tedy nadměrným zdaněním či neočekávanou inflací).
Za hlavní přístupy k měření ekonomické svobody Hanke s Waltersem považují:
•

index ekonomické svobody kanadského Fraser Institute,

•

indikátory ekonomické svobody americké Freedom House a

•

index ekonomické svobody Heritage Foundation.

Základními faktory tehdejšího indexu Fraserova institutu (viz kapitola pátá) byly tři sféry: index měřil
stupeň ochrany peněz, svobodné rozhodnutí o tom, co vyrábět a co spotřebovávat a svobodu vydělávat
si na živobytí16. Nadace Freedom House (viz kapitola třetí) kladla důraz na kvantifikaci svobodné
držby majetku, svobody vydělávat si na živobytí, svobodné podnikání a možnost svobodně investovat.
Index Heritage Foundation (přesněji viz kapitola čtvrtá) byl nejkomplexnější, neboť obsahovat 6

13
Podle legendy se na jedné z konferencí kanadského Fraserova institutu sešel jeho ředitel Michael Walker spolu s několika význačnými
ekonomy (ku příkladu Milton Friedman) a také s Paulem Johnsonem. Téma se točilo kolem ekonomické svobody. Johnson se bezelstně
zeptal, jak je možné, že se liberálové stále baví o nutnosti co nejvyšší ekonomické svobody a přitom nemají v rukách jediný empirický
nástroj, který by jejich myšlenky podepřel. Walker na to reagoval a dal vzniknout pracovní skupině, která vyprodukovala právě Fraserův
index ekonomické svobody.
14
Ačkoliv zmíněná studie byla otištěna již na podzim roku 1997 (viz Hanke, 1997), přesto lze říci, že neztratila nic ze své aktuálnosti.
Zmíněný přehled tří nejrespektovanějších ukazatelů ekonomické svobody je stále platný.
Mimo tři „indexy ekonomické svobody“ uvádí ve svém přehledu i dva ukazatele, které se zabývají měřením konkurenceschopnosti
daných ekonomik. Vedle zprávy Světového ekonomického fóra je to i přehled Mezinárodního institutu pro manažerský rozvoj (IMD), o
kterém bude krátce pojednáno dále. Oba ukazatele mají nevýhodu v tom, že měří pouze omezený počet zemí (do padesáti). Mezi nejvíce
konkurenceschopné ekonomiky patří podle obou Singapur, Spojené státy a Hongkong. Na opačném konci žebříčku se vyjímá v obou
případech Rusko. Figurují zde však i Polsko, Maďarsko a Venezuela. Přehled je však zpracován pro rok 1996 (Hanke, 1997).
15
Podle studie Alvina Rabushky Preliminary Definition of Economic Freedom, která byla publikována ve studii kanadského Fraserova
institutu Economic Freedom: Toward a Theory of Measurement, kterou editoval Walter Block – jednalo se o jeden ze základních
stavebních kamenů pro vznik Fraserova indexu ekonomické svobody (Block, 1991).
16
Tehdejší verze indexu (viz dále Gwartney, 1996) byla od té doby značně prohloubena, neboť stupeň poznání této problematiky stále
roste. Všechny historické tabulky byly posléze zpětně přepočítány. Podobně se vyvíjel i index Heritage Foundation, i když ten je
mnohem stabilnější. Studie vychází z verze z roku 1996 (viz Johnson, Bryan, T. - Sheehy, Thomas, P. 1996 Index of economic Freedom.
Washington: The Heritage Foundation, 1996). Freedom House vydal svůj přehled taktéž v roce 1996 (viz Messick, R., E. (ed.). 1996
World Survey of Economic Freedom, 1995-1996. New Brunswick, N.J.: Freedom House, 1996).
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základních stavebních kamenů: svobodnou mezinárodní směnu, možnost vydělat si na živobytí,
svobodné rozhodování o produkci a spotřebě, ochranu peněz, volný pohyb kapitálu a otevřený
bankovní systém.
Pro porovnání lze uvést výslednou tabulku zemí, které se umístily na prvních desíti místech zemí
nejsvobodnějších a naopak tabulku zemí, které se v té době podle měření netěšily valné ekonomické
svobodě. Výsledky jsou srovnatelné, i přes rozdílnou metodologii, neboť všechny tři přístupy
aspirovaly na objektivní měřítky míry ekonomické svobody. Jediná potíž spočívá v tom, že ani jedna z
organizací nebyla do svého přehledu schopna zahrnout všechny země světa (leckdy to není možné,
neboť fakticky neexistují oficiálně ověřitelná statistická data). Zatímco Heritage Foundation měřila
ekonomickou svobodu ve 140 zemích, Fraserův institut ve 103 a Freedom House jen v 80 zemích.
Tabulka 2-1 Srovnání nejsvobodnějších a nejméně svobodných zemí světa, 1996

Fraser Institute
1. Hongkong
2. Nový Zéland
3. Singapur
4. Spojené státy
5. Švýcarsko
6. Velká Británie
7. Kanada
8. Irsko
9. Austrálie
10. Japonsko

Freedom House
1. Dánsko
1. Nizozemí
1. Nový Zéland
1. Švédsko
1. Velká Británie
1. Spojené státy
7. Rakousko
7. Belgie
7. Německo
7. Irsko

Heritage Foundation
1. Hongkong
2. Singapur
3. Bahrain
4. Nový Zéland
4. Švýcarsko
6. Nizozemí
7. Spojené státy
8. Dánsko
8. Lucembursko
8. Tchaj-wan

Fraser institut

Freedom House
70. Uzbekistán
74. Sýrie
74. Zair
76. Čína
76. Kazachstán
78. Ázerbajdžán
78. Kuba
80. Barma
80. Irák
80. Severní Korea

Heritage Foundation
133. Angola
134. Ázerbajdžán
134. Irán
134. Lýbie
134. Somálsko
134. Vietnam
139. Irák
140. Kuba
140. Laos
140. Severní Korea

93. Uganda
95. Rumunsko
96. Burundi
97. Brazílie
98. Nikaragua
99. Sýrie
100. Alžírsko
101. Irán
101. Zair
103. Somálsko

Zdroj: Economic Freedom, Prosperity, and Equality: A Survey (Hanke, 1997)

Již z letmého pohledu je zřejmé, že ekonomiky s vyšší mírou ekonomické svobody jsou i mnohem
bohatší a naopak. Jistou výjimkou jsou země s autoritářskými režimy, které ale mohou využívat svého
nesmírného nerostného bohatství17. Zdá se proto, že by mohla platit kauzální závislost mezi mírou
státní regulace a dlouhodobou hospodářskou prosperitou.

17

Komparace zemí dle dosaženého skóre se jeví jako dost problematická. Není a ani nemůže zde být zohledněna například zeměpisná
poloha, z níž pramení například převládající náboženství, zvyky, ale i vztah lidí k majetku, firmě či nadřízené autoritě. Přesnější je tedy
srovnání výhradně v omezených geografických částech světa, nejméně v dělení podle jednotlivých kontinentů.
Jako naprosto nezpochybnitelná se jeví komparace výsledků v čase. Pokud ekonomika zvyšuje v čase míru své ekonomické svobody,
pak lze velmi jednoduše pozorovat, zda se v dlouhodobém horizontu též zvyšuje její ekonomická úroveň. Takový typ srovnání se dá
využít například pro hodnocení hloubky ekonomické transformace v postkomunistických zemích. O něco podobného se v minulém roce
pokusil například ekonomický poradce ruského prezidenta Vladimíra Putina Igor Illarionov na konferenci Economic Freedom Network
(skupina, která dává dohromady index ekonomické svobody Fraserova institutu).

strana 7

2.2

Nejpřesnější korelace mezi indexy a ekonomickou svobodou

Autoři výše zmíněné studie, Steve H. Hanke a Stephen J. K. Walters, se neomezují na pouhou
deskripci pěti ukazatelů, ale snaží se je zhodnotit pomocí statistických nástrojů. Vyvozují, že ukazatele
konkurenční schopnosti jsou spíše „růstovými předpověďmi“. Neboli ukazují, jak se budou měřené
ekonomiky vyvíjet v horizontu pěti až deseti let. Podle autorů nejsou příliš vhodné pro ekonomické
teoretiky či politiky, kteří se snaží vyvinout či najít nástroje, které by pomohly k růstu málo
prosperujícím zemím. Dané ukazatele jsou určeny obchodníkům a investorům, kteří hledají vhodné
místo pro alokaci svého kapitálu (Hanke, 1997).
Naproti tomu tři „indexy ekonomické svobody“ dávají teoretikům i hospodářským praktikům
zřetelnou informaci o tom, jaké nástroje použít, aby se daná ekonomika dostala z nedobrého postavení
hospodářské nerozvinutosti. Jejich doporučení zní jednoduše (zvýšit ekonomickou svobodu), ale o to
obtížněji se dají vsunout do hospodářské politiky18. Tedy z hlediska tvůrců této politiky.
Hanke s Waltersem se s použitím metody nejmenších čtverců pokusili odhadnout koeficienty a, b, c
v následující rovnici:
ln (HDP na obyvatele) = a + b (ekonomická svoboda) + c (politické/ osobní svobody)

Výsledky byly poměrně ohromující (viz tabulka 2-2). Ukázalo se totiž, že dané indexy jsou s poměrně
vysokou účinností s to vysvětlit variace hospodářské prosperity jednotlivých zemí světa (standardně
měřené pomocí HDP na obyvatele). Tři „indexy ekonomické svobody“, které budou dále rozebrány,
jsou schopny vysvětlit variace hospodářské prosperity z téměř sedmdesáti procent (Fraserův index), 62
procent (Index Heritage) či 56 procent (Freedom House). Fraserův index se tak ukázal jako
nejkomplexnější ukazatel ekonomické svobody, pokud věříme, že právě vyšší ekonomická svoboda
vede k vyšší prosperitě (tedy vyššímu HDP na obyvatele).
Tabulka 2-2 Svoboda a prosperita – výsledky regresní analýzy

Fraser index
Freedom House
Heritage index
IMD
WEF

konstanta (a)
2,7845
2,3737
9,1615
2,8991
3,0321

ek. svoboda (b)
0,8847
0,1746
-1,5295
0,0281
0,5946

pol. a os. práva
0,3426
0,2711
0,2108
0,3352
0,4152

vysvětlení (%)
69,6
56,3
62,3
74,8
75,5

Zdroj: Economic Freedom, Prosperity, and Equality: A Survey (Hanke, 1997)

18

Milton Friedman, liberální ekonom a koryfej ekonomické vědy, dává vládám návod ve své knize Tax Limitation, Inflation and the
Role of Government. Kapitola, ve které autor vymezuje dvě mezní možnosti, kterak zvyšovat ekonomickou svobodu, příznačně nazývá
Od Galbraitha k ekonomické svobodě. Tato stať se jistě stala jedním z myšlenkových zdrojů českým reformátorům devadesátých let.
Friedman zde totiž popisuje cestu k ekonomické svobodě. Na příkladu Chile, Velké Británie a také Spojených států ukazuje dvě možné
cesty: gradualismus (či politiku malých kroků) a šokovou terapii. Friedman se jako monetarista pochopitelně drží ponejvíce příkladu
nakládání s vysokou inflací (Friedman, 1978).
Právě šokovou terapii si proklamativně zvolil hlavní architekt české cesty transformace, Václav Klaus. Ve své knize Ekonomická věda a
ekonomická reforma však uvažuje o reformním tempu poněkud jinak znějícími myšlenkami: „Léčba šokem nemusí znamenat
jednorázovost reformních opatření, výhody i nevýhody obou extrémů by mohl spojovat tzv. důvěru vyvolávající gradualismus (abychom
použili termínu F. Hayeka)“ (Klaus, 1991).
Neochota vlády a jejích členů postupovat vstříc ekonomické svobodě je nejlépe rozebrána v knihách a výzkumných pracích ekonomů
teorie veřejné volby. Od základní práce The Calculus of Consent zakladatelů této disciplíny Gordona Tullocka a Jamese Buchanana až
ku příkladu po teorii byrokracie, kterou nejdůsledněji rozpracoval William Niskanen (viz nejnověji jeho kniha Bureaucracy and Public
Economics z roku 1994).
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Pokud učiníme další krok, můžeme s poměrně přesnými výsledky usuzovat, jak se zvýšení či snížení
ekonomické svobody projeví na hospodářské prosperitě dané země. Autoři si berou za vzor Nový
Zéland (jeden z největších pokroků – viz v dalších kapitolách). Hospodářská úroveň Nového Zélandu
(přes třináct tisíc dolarů na jednoho obyvatele) je zhruba uprostřed pozorovaných zemí. Podle
výsledků regresní analýzy by tedy desetiprocentní nárůst naměřené ekonomické svobody znamenal
růst hospodářské úrovně této ekonomiky v rozmezí od 7,4 do 13,6 procent (Hanke, 1997).
Z tabulky 2-2 je navíc patrné, že lépe dopadly poslední dva ukazatele, tedy ty, které měří míru
konkurenční schopnosti zemí. Jak však již bylo dříve uvedeno (viz poznámka pod čarou), pro naši
následující analýzu nebudou brány jako relevantní, neboť měří hodnoty ekonomické svobody (či
podobně definované veličiny) na příliš úzké skupině zemí.
Podobnou analýzu jako Hanke a Walters o dva roky později publikovali v European Journal of
Political Economy Jakob de Haan a Jan-Egbert Sturm. Taktéž použili regresní analýzu pro sledování
vztahu mezi ekonomickou svobodou a hospodářským růstem. Je třeba poznamenat, že berou v potaz
pouze indexy Heritage a Fraser. Závěr analýzy je evidentní: ekonomická svoboda podporuje
hospodářský růst (Haan, 2000).
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kapitola 3

SVOBODA VE SVĚTĚ
Hodnocení americké nadace Freedom House19 bude naznačeno pouze stručně, neboť není hlavním
námětem této práce. Země jsou hodnoceny podle dvou kritérií: politických práv (political rights) a
lidských svobod (civil liberties). Přičemž politická práva umožňují lidem, aby se svobodně podíleli na
politickém procesu, tedy na systému, pomocí něhož si občané vybírají své zástupce, a to na jakékoliv
úrovni zastoupení. Lidské svobody naopak zahrnují možnost svobodně rozvíjet svůj vlastní názor a
zakládat k tomuto účelu instituce. Osobní svoboda zahrnuje i faktickou autonomii na státní moci.

3.1

Politická práva

Freedom House používá pro kvantifikaci míry politických práv platných pro tu, kterou zemi sadu
otázek (osm základních a dvě dodatečné). Všechny otázky jsou bodovány, a jejich součet tvoří
celkový výsledek této kategorie. Podle něj jsou země zařazovány do tří skupin. Více asi není záhodno,
aby byl výsledek co možná nejméně ovlivnitelný drobnými chybami nebo odchylkami v hodnocení.
Ty se samozřejmě mohou vyskytnout, neboť hodnocení u všech indexů musí vycházet buď z údajů,
které poskytují spolupracující subjekty, a nebo z oficiálně uváděných dat nadnárodních společností,
které se danou problematikou zabývají. Vždy existuje velmi široká možnost jak ovlivnění, tak
neúmyslného zkreslení údajů. Freedom House navíc hodnotí často autoritativní režimy, které své
statistiky zkreslují zcela záměrně. Tomu se ale nelze zcela vyhnout.
Základní otázky jsou následující (Andersen, 2001):
1. Je hlava státu či vlády nebo jiné centrální autority volena prostřednictvím svobodných a
spravedlivých voleb?
2. Jsou zastupitelé voleni prostřednictvím svobodných a spravedlivých voleb?
3. Existuje zde spravedlivé volební právo, rovné příležitosti pro volební kampaň a spravedlivé
sčítání volebních hlasů?
4. Dávají voliči svým voleným zástupcům skutečnou moc?
5. Mají lidé právo organizovat různé politické strany nebo soutěžící politická seskupení?
Umožňuje platný systém růst a úpadek takových uskupení?
1. Existuje zde významná opoziční síla a reálná možnost, aby opozice zvýšila svůj vliv
prostřednictvím voleb?
2. Nejsou lidé ovládáni vojenským režimem, zahraničními silami, totalitárními stranami,
náboženskými hierarchiemi, popřípadě ekonomickými oligarchiemi či jinou mocnou
skupinou?20

19

Výzkumná práce Freedom in the World (publikována je již od roku 1978) představuje každoroční ohodnocení 192 zemí a 17 dalších
teritorií podle uplatňovaných politických práv a osobních svobod. Samotná nadace se chlubí tím, že jejich šestisetstránková studie
představuje nejúplnější přehled politických práv a lidských svobod po celém světě. Studii publikuje i na internetu na svých stránkách
www.freedomhouse.org.
Freedom in the World můžeme mezi nejvýraznější „ekonomické“ indexy zařadit, neboť se zkoumání závislosti míry svobod (nejen
ekonomických) a hospodářské prosperity nebrání, spíše naopak. Klasické „ekonomické“ indexy doplňuje ze strany více
„neekonomických“ svobod, které jsou však obvykle ve vzájemné korelaci se svobodami ekonomickými (Andersen, 2001).
Pozn.: Index Freedom House je sestaven týmem autorů, kteří mají k dispozici početný aparát poradců a spolupracovníků. Tištěná verze
indexu je tedy uvedena jedním autorem, abecedně prvním v pořadí. Jinak jsou však všichni na stejné úrovni. Na rozdíl od dalších dvou
indexů se totiž nejedná o práci teoretickou, ale spíše jen o prosté sbírání a formování dat.
20
Tato otázka je velmi složitá k posouzení. Dalo by se, s trochou abstrakce, říct, že každá země a ekonomika obzvláště je ovládána
mocenskými oligarchiemi. Typickým příkladem je Rusko, kde se dokonce prezident Putin na počátku roku 2001 sešel se skupinou
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3. Mají kulturní, etnické, náboženské a jiné menšiny nárok na rozumné sebeurčení, vlastní vládu,
autonomii a též účast prostřednictvím neformálního konsensu v procesu rozhodování?21
Hodnocení „1“ znamená takřka ideální stav věcí veřejných – politických. Naopak, v zemích, které
obdrží hodnocení „7“, jakákoliv politická práva fakticky neexistují. Jedná se ponejvíce o kombinaci
silně represivních režimů, které ústí fakticky v latentní občanskou válku. Stejné hodnocení mohou
obdržet i země či teritoria, kde vládnou polovojenské bojůvky a absentuje zde centrální vláda, která by
mohla zaručit základní politická práva. To je případ mnoha afrických zemí. Tento stav vede nejen
k pošlapávání základních lidských svobod (navazuje na to sada otázek právě o této problematice), ale i
k vážným ekonomickým problémům22.

3.2

Lidské svobody

„Kontrolní seznam“, který nadace Freedom House používá k zjištění potřebných údajů, neboli k
přezkoumání míry existujících lidských (osobních) svobod 23 obsahuje čtyři základní části, které se
dále dělí (Andersen, 2001):
1) Svoboda vyjádření a víry
a) Existují zde svobodná média či jiná forma vyjádření. (Pokud jsou média pouze státní, avšak
pluralitní, systém je posuzován jako kredibilní.)
b) Existují zde svobodné a nezávislé náboženské instituce a je možno svobodně vyjadřovat svou
víru?
2) Práva shromažďovací a sdružovací
a) Existuje zde svoboda shromažďování, pořádání demonstrací a otevřené veřejné diskuse?
b) Existují zde svobodné politické a kvazi-politické organizace? (zahrnuje to politické strany,
občanské organizace a „ad hoc“ skupiny, atd)
c) Existují zde svobodné odbory a rolnické či ekvivalentní organizace? Funguje zde efektivně
kolektivní mzdové vyjednávání? Fungují zde svobodná profesní či jiná soukromá sdružení?24
3) Právní řád a lidská práva
a) Funguje tu nezávislé soudnictví?

nejvlivnějších oligarchů a upozornil je na to, že pokud nebudou „hrát“ podle jeho not, tak mohou skončit ve vězení. Mnoho z nich
nakonec takové problémy mělo. Finanční oligarchie jsou však i ve vyspělých zemích jako jsou Spojené státy či Německo. Ve spojených
státech pravidelně vychází studie o prohlubování rozdílů mezi nejbohatšími a nejchudšími. Německý korporativismus navíc do skupiny
ekonomické oligarchie implementuje odborové svazy.
21
Opět velmi diskutabilní otázka. Trochu naráží na první přikázání Paula Johnsona, jímž je jednota. Menšina by neměla disponovat
tolika právy, aby to vedlo k rozdrobení celistvosti státu. Od autonomie, vlastní vlády a parlamentu je pouze skok k zavedení regionálních
daní, cel a tím i odtržení od původního státního útvaru.
22
Dále bude uvedena korelace právě mezi hodnocením nadace Freedom House a ekonomickou prosperitou. Již nyní lze však předeslat,
že svobodnější země jsou i ekonomicky silnější. Lze zároveň volně navázat na Landese či Johnsona, kteří se shodli v zásadě na tom, že
politické uspořádání moderních západoevropských zemí mělo velmi pozitivní vliv na dlouhodobý hospodářský růst.
23
Liberální vidění světa nevyhnutelně řadí k osobním svobodám i všechny ekonomické svobody, které zkoumají specifické indexy
ekonomické svobody. Freedom House vychází při taxativním vymezení těchto svobod spíše z hlediska politologie, avšak lze nalézt
styčné body obou přístupů. Například role práva je kruciálním faktorem v obou přístupech. Spravedlnost a možnost jejího
nediskriminačního dosažení je akcentována velmi silně všemi hráči na ekonomickém i politickém poli. Navíc, ani samotný Freedom
House ekonomická práva neopomíjí a řadí je do čtvrté skupiny lidských práv (viz dále).
24
Možnost zakládat svobodné odbory, profesní a jiná sdružení náleží do obecných lidských svobod. Nejsou však příliš slučitelné se
svobodami ekonomickými, neboť právě tato sdružení často vystupují jako subjekty, které individuální ekonomické svobody pošlapávají.
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b) Převažuje role práva v civilních i trestních soudních procesech? Pracuje policie pod civilní
kontrolou?
c) Jsou lidé chráněni před politickým terorem, neopodstatněným uvězněním, exilem či týráním, i
když jsou členy opozičních skupin? Není zde válka či vzpoura? (obě pochopitelně poškozují
svobody, ale na stranu druhou, samotná existence mírového prostředí svobody nezaručuje)
d) Existuje zde extrémní vládní ignorance či naopak korupce?
4) Osobní autonomie a ekonomická práva
a) Je zde možná otevřená a soukromá diskuse?
b) Funguje zde osobní autonomie? Kontroluje stát cestování, výběr ubytování nebo zaměstnání?
Jsou lidé indoktrinováni a nadměrně vázáni na stát?
c) Jsou chráněna majetková práva? Mají obyvatelé možnost zakládat své soukromé firmy? Je
soukromá ekonomická aktivita nadměrně ovlivňována státními úředníky, bezpečnostními
složkami nebo organizovaným zločinem?
d) Fungují zde osobní sociální svobody, tedy i rovnost žen, možnost výběru partnerů a velikosti
rodiny?25
e) Jsou zde rovné příležitosti, tedy i svoboda nebýt vykořisťován závislostí na vlastnících půdy,
zaměstnavatelích, odborových předácích, byrokratech nebo jiném typu překážek?
Podobně jako u politických práv, jsou i země a teritoria bodována na stupnici od jedné do sedmi.
Jednička značí takřka ideální stav v uplatňování a fungování lidských svobod. Naopak, číslo sedm
signalizuje neexistenci ani elementárních lidských svobod.
Odpověď na každou otázku kontrolního seznamu je bodována jedním až čtyřmi body. Tedy, za
politická práva může každá země obdržet až 32 bodů (osm otázek) a za lidské svobody až 56 bodů.
Následující tabulka pak přiřadí závěrečné hodnocení podle počtu dosažených bodů. Země je tak
hodnocena za politická práva a lidské svobody separátně. Výsledek je posléze zprůměrován a země
jsou rozděleny do tří základních skupin: svobodné (1 až 2,5 včetně), částečně svobodné (hodnocení od
2,5 až 5,5 včetně) a nakonec nesvobodné (od 5,5 až do 7).
Tabulka 3-1 Politická práva a lidské svobody – hodnocení

Hodnocení
1
2
3
4
5
6
7

Politická práva (bodů)
28-32
23-27
19-22
14-18
10-13
5-9
0-4

Lidské svobody (body)
50-56
42-49
34-41
26-33
17-25
9-16
0-8

Zdroj: Freedom House: Freedom in the World – The Annual Survey of Political Rights
and Civil Liberties (2000-2001, 2001 (Andersen, 2001).

25

Poněkud diskutabilní složka ekonomických práv. Freedom House zde nedrží pevně linii čisté ekonomické teorie, neboť by jinak
nemohl zařadit ekonomickou rovnost žen. Jinými slovy, rovný přístup k zaměstnání, rovné platové podmínky a podobně. Nejlepší
deskripce těchto problematických okruhů je obsažena například v knize Teorie preferencí (vydal Liberální institut v roce 1996), což je
soubor statí Garyho Beckera, nositele Nobelovy ceny za ekonomii dostal ji v roce 1992).
Velikost rodiny a svobodný výběr partnerů je opět poněkud odbočením od ekonomických svobod, ale jen částečně, neboť s tím souvisí.
Velikost rodiny je v mnoha zemích hlavním faktorem pro možnost rodičů být ve stáří svými dětmi patřičně podporováni. Například
v Číně je však toto právo omezováno vládou, neboť zákonem omezuje maximální počet dětí v rodině na dvě.
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Mezi nejsvobodnější země (hodnocení jedna v obou kategoriích) patří mimo jiné Austrálie, Rakousko,
Bahamy, Kanada, Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Nový Zéland,
Portugalsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené státy a Uruguay. Nejhorším hodnocením (tedy dvěma
sedmičkami) se mohou „pyšnit“ Afghánistán, Barma, Kuba, Irák, Severní Korea, Lýbie, Saudská
Arábie, Súdán, Sýrie či Turkmenistán.

3.3

Komparace zemí východní Evropy

Srovnání vybraných zemí podle indexu Freedom House svědčí o postupu transformačního úsilí
obzvláště v oblasti politické a občanské. Zajímavostí jistě zůstává, že žádná země postsocialistického
bloku nedosáhla nejlepšího možného hodnocení dosahovaných lidských svobod26.
Tabulka 3-2 Index organizace Freedom House a ukazatele prosperity

Bulharsko
Česká republika
Estonsko
Chorvatsko
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Polsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Albánie – ČS
Rusko – ČS
Ukrajina – ČS
Bělorusko – N

Pol. práva/ lidské
svobody (celkem)
2; 3 (2,5)
1; 2 (1,5)
1; 2 (1,5)
2; 3 (2,5)
1; 2 (1,5)
1; 2 (1,5)
1; 2 (1,5)
1; 2 (1,5)
2; 2 (2,0)
1; 2 (1,5)
1; 2 (1,5)
4; 5 (4,5)
5; 5 (5,0)
4; 4 (4,0)
6; 6 (6,0)

Prům. růst HDP
(v letech 90-98)
-3,1
0,9
-2,2
-0,4
-6,3
-5,0
0,5
4,6
-0,7
1,5
2,0
2,3
-7,0
-11,9
-4,3

HDP na hlavu
Průměrná délka
(PPP, v dolarech)
života
4809
71
12362
74
7682
69
6749
73
6436
70
5728
69
10232
71
7619
73
5648
70
9699
73
14293
75
2804
73
6460
67
3194
69
6319
68

Zdroj: Freedom House: Freedom in the World – The Annual Survey of Political Rights
and Civil Liberties (2000-2001), 2001 (Andersen, 2001)
Poznámka: Jednotlivé země jsou řazeny za sebou do tří skupin (první skupinu tvoří
země svobodné v abecedním uspořádání od Bulharska po Slovinsko, druhé jsou
částečně svobodné, tedy Albánie, Rusko a Ukrajina, a nakonec následují země
nesvobodné, tedy v tomto přehledu pouze Bělorusko).
V prvním sloupci jsou uvedeny všechny tři hodnoty, tedy separátní hodnocení míry
dosažených politických práv a lidských svobod. V závorce pak souhrnný ukazatel.
Hrubý domácí produkt na hlavu se srovnává dle parity kupní síly.

Uvedený přehled pouze ilustruje závěry a srovnání, se kterými počítá Freedom House. Tento
nedostatek by měl nahradit následující graf, který se snaží ilustrovat korelaci mezi dosaženým
hodnocením a průměrnou délkou života. Dá se využít i ukazatel hospodářské úrovně. Toto srovnání by
ale trochu kulhalo, neboť ukazatel je více ovlivněn výchozí hospodářskou úrovní na počátku

26

Od roku 1972 byla politická práva ve všech socialistických zemích vždy hodnocena stupněm nejnižším, zatímco občanské svobody se
zhruba v polovině sedmdesátých let dostaly na stupeň šest. Například v České republice se tento vývoj otočil v polovině let
devadesátých. Podle nejnovějšího hodnocení České republiky se vládě klade za vinu nezvládnutý soudní spor proti novinářům, kteří
odhalují různé kauzy diskreditující vládní politiku a jednotlivé ministry.
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transformace. Průměrná délka života je sice částečně modifikována přírodními podmínkami, ale zdá
se, že s útlakem by mohla mít dost společného (viz graf 3-1).

Průměrná délka života

76

74

72

70

68

66
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

Index Freedom House
Graf 3-1 Index Freedom House a průměrná délka života

Zdroj: Freedom House: Freedom in the World – The Annual Survey of Political Rights
and Civil Liberties (2000-2001) a výpočty autora

I když je proložení spojnic obou hodnot pouze orientační, přesto z něj vyplývá slabá korelace. Čím
nižší je hodnocení zemí (neboli čím vyšší bodový index obdrží), tím nižší je průměrná délka života
v těchto zemích. Jinými slovy, lze vysledovat jistou pozitivní závislost průměrné délky života na míře
svobody jednotlivých zemí27.
Graf 3-2 ukazuje srovnání vývoje čtyř zemí bývalého socialistického bloku. Zachycuje poměrně
názorně, že bývalé Československo vcházelo do transformačního období ve stavu zdaleka nejvyššího
státního útlaku. Maďarsko a Polsko bylo sužováno útlakem zhruba o dva stupně nižším.

27

Podobná metodologie bude použita při zkoumání vzájemných závislostí mezi mírou dosahované ekonomické svobody a hospodářské
prosperity. Na rozdíl od poněkud vágního indexu Freedom House bude tato závislost mnohem silnější.
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Index Freedom House

Graf 3-2 Vývoj indexu Freedom House od roku 1972

7
6
5
4
3
2
1
1972-73

1976-77

1980-81

Česká republika

1984-85

Slovensko

1988-89

1992-93

Maďarsko

1996-97

2000-0

Polsko

Zdroj: Freedom House: Freedom in the World – The Annual Survey of Political Rights
and Civil Liberties (2000-2001) a výpočty autora
Pozn.: Česká republika a tedy i Slovensko byly na počátku 70. let pod tuhou
centralistickou mocí (nejhorší možné hodnocení). Vývoj ČR se do roku 1993 kryje se
Slovenskem a posléze ihned s Maďarskem.

Počátek devadesátých let znamenal silný předěl ve vývoji všech čtyř (tří) zemí. Vývojem po spirále
posléze prošlo především Slovensko. Maďarsko a Polsko už v otázce vylepšení uplatňovaných
politických práv, ale spíše lidských svobod (tedy i majetkových práv), neudělaly již ani krůček. Přesto
jsou standardně zařazovány mezi země svobodné. Polsko se bodovému ohodnocení vyrovnalo až
později. Tento vývoj bude doplněn a zpřesněn empiricky podloženějšími indexy ekonomické svobody
nadace Heritage a Fraserova institutu.
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kapitola 4

INDEX EKONOMICKÉ SVOBODY
Již šest let vydává americká Heritage Foundation28, nyní i spolu s listem Wall Street Journal29 svůj
index, který se pokouší měřit ekonomickou svobodu. V závěrečném hodnocení má poměrně blízko k
indexu Freedom House, neboť rozlišuje pouze čtyři výsledné kategorie skupin zemí, a to země
svobodné (free), ponejvíce svobodné (mostly free), ponejvíce nesvobodné (mostly unfree) a nakonec i
utlačované (repressed). Cesta k těmto výsledkům je však především v ekonomických termínech.
Jak uvádí autoři v posledním vydání své studie (O’Driscoll, 2002), index zahrnuje nejširší množství
faktorů, které určují ekonomickou svobodu:
•

Korupce – v soudním systému, na celnicích a korupce vládní byrokracie.

•

Mimotarifní bariéry obchodu – tedy zákazy dovozu, popřípadě dovozní kvóty, stejně jako
přísné označování etiketou a licenční požadavky.

•

Vládní rozpočtové břemeno – obsahuje sazby daně z příjmů, sazby korporátních daní (tedy
například naší daně z příjmu právnických osob) a vládní výdaje jako procento celkových
výdajů v ekonomice.

•

Právní systém – efektivita soudního systému a schopnost vynucování smluv.

•

Regulace – podnikání, včetně zdravotní, bezpečnostní a ekologické regulace.

•

Omezování bank – týkající se finančních služeb, jaké jsou prodeje cenných papírů a pojištění.

•

Regulace trhu práce – jako je stanovení délky pracovního týdne a povinně oddělených plateb

•

Černý trh – včetně pašování, zcizování duševního bohatství a nelegální poskytování práce a
jiných služeb

Výhodou indexu Heritage Foundation je konstrukce, která umožňuje zahrnovat nejnovější statistická
data do analýzy ekonomické svobody. Ta pak nabývá reálného času, což ocení především právě
investoři, kteří pochopitelně požadují analýzu současných dat a z toho vyplývajícího relevantního
stavu30.

4.1

Metodika indexu

Není třeba přesně popisovat metodiku výpočtu indexu. Pro naši práci se omezíme na základní stavební
kameny, na kterých je metodika indexu postavena. Těchto kamenů je deset. Jejich váha na celkové
hodnotě výsledného indexu zůstává od počátku stejná. Každý faktor je bodován od jedné do pěti,
přičemž jednička značí takový soubor faktorů, které jsou pro zdárný rozvoj ekonomické svobody

28

Heritage Foundation je jednou z nejvlivnějších a snad i nejbohatších amerických nadací, tedy ekonomických a politických „thinktanků“, které ovlivňují veřejné mínění a politické rozhodování. Význam samotné Heritage Foundation se znásobil po nástupu George W.
Bushe do prezidentského úřadu. Heritage Foundation je totiž všeobecně považována za myšlenkový trust Republikánské strany.
Snahy vydávat uživatelsky jednoduchý index se však datuje již do osmdesátých let. Index měl sloužit především politikům a investorům
(O’Driscoll, 2002).
29
Prestižní Wall Street Journal se připojil až o několik let později, v roce 1998. Spojení to není bez špetky logiky. Publikace indexu na
stránkách publikací nakladatelství Dow Jones & comp. prospívá oběma partnerům.
30
Heritage index je tímto podobný indexu Freedom House. Index Fraserova institutu se naproti tomu zaměřuje na akademičtější
zkoumání dat. Vychází z validních údajů, které jsou ověřeny nadnárodními institucemi, avšak s jistým zpožděním (nelze například
vycházet z pouhých odhadů HDP, ale index je počítán s daty, která jsou již oficiálně potvrzená).
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nejvíce nakloněny. Naopak, číslo pět signalizuje státní a regulatorní útlak, který dusí jakékoliv
zárodky ekonomické svobody. Podívejme se na tyto základní stavební kameny podrobněji:
1) Obchodní politika – jedná o klíčový faktor ekonomické svobody31. Stupeň, kterým každá

vláda omezuje zahraniční obchod může mít přímou spojitost s individuální schopností
uskutečňovat své ekonomické záměry. Jednotlivými proměnnými jsou:
•

Průměrná míra cel

•

Mimocelní bariéry

•

Korupce na celnicích

Ohodnocení jedna dostávají země, které mají průměrnou míru cel nižší nebo rovnu čtyřem
procentům. Do devíti procent je hodnocení dva, do čtrnácti tři, do devatenácti čtyři a nad už
tuto hodnotu již nejhorší hodnocení – neboli pět.
2) Vláda a rozpočet – vláda uvaluje na občany státu daňové břemeno, a disponuje tak prostředky

k provádění rozpočtové politiky. Zkoumat je tak nutno jak míru zdanění, tak míru státního
přerozdělování32. Proměnnými jsou:
•

Nejvyšší daň z příjmu

•

Průměrná daň z příjmu

•

Nejvyšší daň ze zisku korporací

•

Vládní výdaje

Nejlepší hodnocení mají země, ve kterých je daň z příjmů nulová nebo rovná (tzv. flat tax) a
menší než deset procent. Nejhorší hodnocení poté dosahují ekonomiky, kde je nejvyšší daň
z příjmu vyšší než 50 procent a průměrná vyšší než 20 procent. Nebo pokud je průměrná daň
vyšší než 25 procent bez ohledu na mezní míru zdanění. Tohoto hodnocení může dosáhnout i
země, kde vláda „zabavuje“ pomocí daní většinu ekonomického produktu.
3) Vládní intervence do ekonomiky – tento faktor zachycuje přímé použití vzácných zdrojů ze

strany vládní autority. Měří jak vládní spotřebu, tak vládní produkci statků bez ohledu na to,
kým jsou spotřebovávány. Proměnné:
•

Podíl vládní spotřeby na celé ekonomice

•

Vládní podíly ve firmách

31
Jak již bylo uvedeno dříve, index nadace Heritage vychází vstříc více investorům. Právě proto je považován tento faktor za klíčový.
Mimo to je index doplněn o výzkumné studie, které se taktéž obvykle orientují na výzkum možností zahraničního obchodu či pomoci
k rozvoji zaostávajících zemí a teritorií.
32
K tomuto problému se dostaneme i v následující kapitole, kde bude analyzována metodologie počítání dne daňové svobody. Právě
nesoulad mezi daňovými příjmy a následnými vládními výdaji (neboli deficitní veřejné finance) nutí ekonomické analytiky počítat
s oběma kategoriemi. Konec konců, zákon o vyrovnaném rozpočtu se v polovině devadesátých let stal diskutovaným tématem. Jeho
zavedení prosazoval především tandem Ivan Kočárník – Václav Klaus, tedy tehdejší ministr financí a premiér vlády. Jejich snahy však
nebyly myšleny férově. Vychloubání vyrovnaným rozpočtem bylo umožněno pouze existencí parafiskálních fondů, tzv. transformačních
institucí (Konsolidační banka, Česká finanční a inkasní a Fond národního majetku), kde se skrývaly obrovské dluhy, o kterých výše
jmenovaní pánové museli dobře vědět. Oficiální materiál však spatřil světlo světa až 10. března 1998, kdy vydalo Ministerstvo financí
svůj materiál pro diskusi právě o tomto problému (MFČR, 1998).
Naproti tomu, rozpočtovou problematikou se relevantně zabývá Mezinárodní měnový fond ve svém přehledu Fiscal Policy Rules
(Kopits, 1998), kde přináší přehled všech představitelných možností, jak držet na uzdě výdajové sny politiků. Vedle různých forem
vyrovnávání veřejných rozpočtů jsou to opět různě modifikované omezení půjček (tedy financování výdajů například centrální bankou či
z tuzemského trhu), samozřejmě též omezení růstu veřejného dluhu či samotné zavedení stropu výdajů. Oblíbené je tzv. "zlaté pravidlo",
které stanoví, že dluhově je možno financovat pouze investiční výdaje a nikoliv výdaje běžné (například Německo, Holandsko a
Japonsko).
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•

Podíl vládních příjmů z vládou vlastněných firem a z vlastnictví majetku

•

Ekonomický výstup produkovaný vládou

Na nejlepší hodnocení stačí vládní spotřeba menší nebo rovná patnácti procentům HDP. Do
dvaceti pěti procent obdrží hodnocení dvě, do třiceti pěti tři a do 45 procent známku 4. Pokud
jsou vládní výdaje vyšší než 45 procent, pak je ekonomika v tomto ohledu nejméně svobodná.
4) Monetární politika – peněžní politika ovlivňuje velmi explicitně hodnotu měny. Pokud

monetární politika ulehčuje tržní stanovení ceny, ekonomická svoboda je logicky vyšší. John
Maynard Keynes vysledoval, že „pokračujícím procesem inflace mohou vlády konfiskovat,
tajně a nepozorovaně, významnou část bohatství svých občanů“.
•

průměrná inflace mezi léty 1991 a 200033

Do tří procent není inflace brána jako inhibitor ekonomické svobody. Další hranice pro snížené
bodové ohodnocení je šest, dvanáct a dvacet procent. Až inflace v desítkách procent značí
hodnocení nejhorší, tedy známku pět.
5) Kapitálové toky a zahraniční investice – Omezování přílivu cizího kapitálu taktéž překáží

rozvoji ekonomické svobody. Zahraniční kapitál totiž poskytuje bázi pro hospodářskou
expanzi. Tento faktor se částečně blíží faktoru číslo jedna.
•

Zákonné vymezení přílivu zahraničního kapitálu

•

Omezení zahraničních subjektů vlastnit podniky

•

Omezení podniků a společností spolupracovat se zahraničními investory

•

Omezení a podmínky podnikání uvalované na zahraniční investory

•

Vlastnictví půdy zahraničními subjekty34

•

Rovné zacházení před soudem jak s domácími, tak zahraničními subjekty

•

Omezení repatriace výdělků35

•

Dostupnost místního financování zahraničních investic

Hodnocení se tentokrát neopírá o žádné číselné údaje. Výsledné známky jsou přidělovány
podle škály od naprosté otevřenosti (známka jedna) až po pravý opak, který představuje vládu,
která naprosto potírá všechny zahraniční investice. Stát se tak ocitá v pozici autarkie. Příliv
čistých zahraničních investic není primárně ovlivněn poskytováním investičních pobídek
(index se s tímto faktem vypořádává naneštěstí pouze nepřímo prostřednictvím faktoru
vládních výdajů a podobně), ale politickým klimatem (riziko vyvlastnění) a mírou zdanění.

33

Samozřejmě se jedná o proměnnou, která je rok od roku redefinována. Míra inflace je brána v prekluzívním období, které se přibližuje
běžnému roku, kdy je index zveřejňován.
34
Tak na první pohled nevinná proměnná se stala jedním z hlavních zádrhelů vyjednávání České republiky s Evropskou unií. Jedním
z hlavních konsensuálních požadavků české politické scény bylo omezení právě tohoto bodu. Evropská unie za oplátku požadovala
omezení pracovních povolení pro české občany na území států EU.
35
Opět nečekaný zádrhel. Lze připomenout argumenty Vladimíra Železného ve sporu s americkými investory. Pro širokou veřejnost byl
nejschůdnější argument, že Američané odváží většinu zisku za hranice a tím pádem z toho nemají čeští obyvatelé nic. Pochopitelným
zájmem vlády je vyvarovat se tohoto přístupu. Takové jednání ale ekonomickou svobodu omezuje, neboť zabraňuje zahraničním
investorům zhodnotit jejich investovaný kapitál podle jejich záměrů.
V této souvislosti je možno zmínit i jednoznačnou touhu vlády, aby byly velké armádní zakázky doprovázeny široce pojatými tzv.
„offsety“. Tato eventualita zde není zahrnuta, ale dala by se zařadit právě do této proměnné – offset značí omezenou repatriaci zisku (či
přesněji výnosu), který zde firma realizuje například prodejem armádních zařízení.
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6) Bankovnictví a finance – ve většině zemí banky poskytují hlavní část prostředků pro

fungování celé ekonomiky. V méně rozvinutých zemích je bankovní systém naprosto
prvořadým. Rozvinutější ekonomiky už se nemusí tak spoléhat na bankovnictví, neboť zde
více funguje získávání peněžních prostředků z finančních trhů, burzy a podobně36.
•

Státní vlastnictví bank

•

Omezení zahraničních bank otevírat v tuzemsku své pobočky a dceřinné společnosti

•

Vládní zasahování do sféry poskytování úvěrů

•

Vládní regulace

•

Svobodná možnost poskytovat všechny typy finančních služeb, cenných papírů a pojištění

Další faktor, který je hodnocen bez využití empirických hodnot. Pokud se stát příliš „neplete“
do bankovní sféry, nevlastní žádné podíly a nijak neovlivňuje poskytované služby, pak má
daná země nárok na nejlepší hodnocení – známku jedna. A naopak, pokud se vysoce angažuje
v bankovnictví, ať již tím, že vlastní hlavní bankovní domy či omezuje přístup zahraničních
subjektů a vytváří korupční prostředí, pak může daná země dostat až známku pět.
7) Mzdy a ceny – Ceny jsou pro všechny subjekty na trhu primární informací o nejefektivnější

alokaci vzácných zdrojů. Pokud vláda distorzuje přirozenou tvorbu cen, pak tím snižuje kvalitu
cenové informace. Subjekty se řídí špatnými informacemi a do trhu jsou tak zasévány
neefektivity. Totéž platí pro stanovení mezd. Pokud firmy nemají možnost volně stanovovat
mzdy, které platí za najímanou práci, pak jejich hospodaření nemůže být efektivní37.
•

Stanovení minimální mzdy38

•

Možnost svobodně určovat ceny, bez ohledu na vládní vlivy

•

Vládní kontrola cen

•

Rozsah, v jakém je používána vládní kontrola cen

•

Vládní dotace, které ovlivňují ceny

Známku jedna může dostat pouze ekonomika, kde neexistuje institut minimální mzdy a vláda
vůbec neovlivňuje ceny. Tržní proces je absolutně svobodný. Nejhorší ohodnocení dostane
země, kde jsou ceny a mzdy úplně kontrolovány centrální autoritou.

36
Česká realita let transformace byla tímto faktem postižena více než kde jinde. Banky hrály klíčovou úlohu ve všech zásadních
hospodářských sférách. Kupónová privatizace byla z velké části ovládnuta bankovními fondy, které vlastnily státní či polostátní banky.
Tytéž banky rozpůjčovaly desítky miliard, které jsou nedobytné a jsou již postupně hrazeny prostřednictvím Konsolidační agentury
(dříve banky) z daní všech občanů. Devadesátá léta bývají někdy titulována jako období bankovního socialismu.
37
Touto sférou se zabývali hlavně ekonomové Rakouské subjektivně-psychologické školy. Friedrich August von Hayek dostal za svůj
přínos v roce 1984 Nobelovu cenu („za průkopnickou práci v teorii peněz a ekonomických výkyvů a za pronikavou analýzu vzájemné
závislosti ekonomických, sociálních a institucionálních jevů“). Nobelovu cenu dostal paradoxně společně s Gunnarem Myrdalem, který
stál svými názory na opačném spektru ekonomické teorie. Zatímco Myrdal ve své nobelovské přednášce hovořil o problematice rovnosti
ve světovém rozvoji, F. A. Hayek se přidržel tématu znalostí a jejich využívání. Na závěr shrnuje své teze: „Tomu, kdo studuje
společnost, by uznání nepřemožitelných mezí jeho znalostí vskutku mělo dát lekci pokory, jež by ho měla chránit před tím, aby se z něj
nestal spoluviník osudové lidské snahy řídit společnost – snahy, která z něj dělá nejen tyrana svých bližních, nýbrž která z něj může
snadno udělat ničitele civilizace, která vyrostla ze svobodného usilování miliónů jednotlivců“ (Hayek, 1993).
Ve své stati Využití znalostí ve společnosti doslova říká: „Musíme se dívat na cenový systém jako na mechanismus sdělování informací,
pokud chceme porozumět jeho skutečné funkci – funkci, kterou pochopitelně plní méně dokonale v případě, že jsou ceny strnulé“
(Hayek, 2001).
38
Minimální mzdu obecně stanovují politici, aby zvýšili mzdy nízkopříjmových skupin občanů. Jejich snahy však vyznívají ponejvíce
jako liché a kontraproduktivní. Minimální mzda se stává antisociálním fenoménem (viz dále, Uryč-Gazda, 2001a).
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8) Majetková práva – Schopnost hromadit majetek představuje hlavní motivační sílu v tržní

ekonomice39. Pokud centrální autorita toto právo upírá, stimul k ekonomické aktivitě se
přirozeně snižuje. Souvisí to i se zahraničními investicemi. Riziko vyvlastnění či nedostatečná
ochrana majetku a vynucování kontraktů je hlavní překážkou vstupu zahraničního kapitálu do
země.

•

Nezávislost soudního systému na státu

•

Obchodní zákoník definující kontrakty

•

Schvalování zahraničních arbitráží ve věci sporných kontraktů40

•

Státní vyvlastnění majetku

•

Korupce v soudním systému

•

Prodlení ve vynášení soudních verdiktů

•

Legálně garantované a chráněné soukromé vlastnictví

Nejhorší hodnocení si vyslouží země, kde není garantován soukromý majetek, neboť téměř vše
náleží státu. Soudci jsou úplatní a země takřka nefunguje, neboť je v totálním chaosu, který
může být způsoben například válkou. Opak představuje země, kde existuje fungující soudnictví
s naprostou garancí soukromého majetku a je téměř bez korupce.
9) Regulace – Autoři měli na mysli především regulaci zahájení podnikání. Tento proces může

být mnohdy velmi zdlouhavý, což k rozvoji podnikání (a především malého a středního stavu)
určitě nepřispívá. Státní regulace však nabývá mnoha rozličných forem41. Proměnnými jsou
zde:
•

Licenční podmínky k provozování podnikání

•

Jednoduchost obdržení podnikatelské licence

•

Korupce byrokratů

•

Regulace práce, například stanovením délky pracovního týdne, placené dovolené či
rodičovské dovolené a podobně

•

Ekologická regulace, spotřebitelské bezpečí a regulace pracovníkova zdraví

•

Regulace, které uvalují překážky na podnikání

Velmi nízká regulace, která existuje a platí pro všechny podnikatelské subjekty bez rozdílu a
není skrývaná. Takové země dostávají nejvyšší ohodnocení, tedy známku číslo jedna. Naopak,
bezuzdná regulace a všeobjímající korupce značí nejnižší možnou známku – pětku.
10) Černý trh – Autoři indexu se odvolávají na harvardského ekonoma Roberta Barro, který

poznamenal, že: „Za některých podmínek může být korupce výhodnější než čestné vynucování

39

Socialismus toto právo popíral takřka dokonale. Všichni si podle oficiálních proklamací byli rovní, ale přesto si byli někteří rovnější.
Viz dříve poznámka amerického velvyslance Craiga Stapletona (Uryč-Gazda, 2001b).
41
Regulace, která se stává nezbytným a široce akceptovaným minimem v některých zemích, může být takřka danajským darem pro
ekonomiky jiné. Například připravovaný vstup ČR do Evropské unie s sebou nese mnoho povinných regulací. Jednou z nich je například
omezená možnost pro snižování daní, které je zdůvodňováno tzv. „daňovým dumpingem“. Takový výraz je však sám o sobě logický
nonsens, neboť předpokládá, že existuje určitá míra daní (v očích evropských komisařů velmi vysoká), která je nezbytně nutná. Z této
úrovně se nařízením EU nesmí slevit, což je opatření mírně řečeno protiliberální (Uryč-Gazda, 2001c).
40
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špatných pravidel. Například výsledky mohou být horší, pokud je regulace, která zabraňuje
nějaké vhodné ekonomické aktivitě, důkladně vynucována, než obcházena úplatky“
(O’Driscoll, 2000).
•

Pašování

•

Pirátství duševního vlastnictví na černém trhu

•

Zemědělská produkce dodávaná prostřednictvím černého trhu

•

Výrobky prodávané na černém trhu

•

Služby poskytované na černém trhu

•

Doprava poskytovaná prostřednictvím černého trhu

•

Práce poskytovaná na černém trhu

Velmi nízký stupeň aktivity na černém trhu značí hodnocení jedna. Ekonomiky jsou tvořeny
svobodnými trhy s černým trhem takových věcí, jako jsou drogy a zbraně. Naopak, nejhorší
ohodnocení si vyslouží země s vysokým podílem černého trhu, přičemž ten představuje vyšší
podíl, než samotná oficiální ekonomika.
Po obodování všech padesáti proměnných získá každá ekonomika výsledné hodnocení. Podle něj jsou
rozřazeny do čtyř, dříve zmiňovaných skupin. Následující tabulka 4-1 toto rozdělení popisuje.
Tabulka 4-1 Heritage Index – rozdělení podle výsledků

svobodné země
ponejvíce svobodné
ponejvíce nesvobodné
utlačované

výsledné hodnocení
1,95 a méně
2,00 až 2,95
3,00 až 3,95
4,00 a vyšší

Zdroj: 2002 Heritage Index of Economic Freedom. Heritage Foundation, 2002.

4.2

Vývoj „emerging markets“ v průběhu transformace

Pokud přistoupíme na argumentaci tvůrců indexu ekonomické svobody, dostaneme relevantní údaje o
vývoji ekonomické svobody. Tím pádem můžeme na příkladu vývoje tohoto indexu „obodovat“
transformační úsilí jednotlivých zemí východní Evropy42.
Jediné Estonsko43 se dokázalo propracovat mezi první desítku nejsvobodnější zemí světa. Měnová
politika je odvislá od uplatňování měnového výboru (Currency Board Arrangement). Ta je
doprovázena liberalizovaným zahraničním obchodem a širokou privatizací. V těchto oddílech
dosahuje Estonsko nejlepšího možného ohodnocení. Problémem zůstává až příliš měkká fiskální
politika spojená s vysokými vládními výdaji (35,8 procent HDP) a náklady. Estonsko jako první země

42

Omezující je pouze délka bodovaného období. Index Heritage Foundation je totiž počítán pouze od roku 1995. Na druhou stranu
máme fakticky k dispozici bázi, kterou je stav v roce 1989, kdy byly všechny východní země na stavu „nulová ekonomická svoboda“,
přičemž nejvyšší míra socializace ekonomiky byla v ČSSR (odhaduje se až na 98 procent hospodářství). Reformní úsilí v Polsku i
Maďarsku přišlo dříve než u nás.
43
Nespornou výhodou Estonska je blízkost severských zemí. Téměř polovina zahraničního obchodu Estonska probíhá s Finskem a
Švédskem. Hrubý domácí produkt na hlavu je zhruba čtyři tisíce dolarů. Tedy téměř půl druhého miliónu Estonců vyprodukuje ročně
HDP ve výši asi 5,7 miliardy dolarů (devětkrát nižší než je český), přičemž soukromý sektor se na tom podílí třemi čtvrtinami. Tři
největší estonské banky jsou vlastněny cizím kapitálem a na rozdíl od ČR jsou zde již privatizovány telekomunikace.
Vývoj estonské ekonomiky byl poněkud více vychýlen ruskou krizí z roku 1998. Poté se dostala do červených čísel. Vzhledem
k dosahovaným výsledkům se však očekává, že se již v tomto roce dostane na dráhu opětovné prosperity.
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ze skupiny „emerging markets“ zavedla rovnou daň (flat tax) jak na zisky právnických, tak i na
výdělky fyzických osob (26 procent bez rozdílu). V roce minulém byly odstraněny všechny překážky
repatriace zisku. Navíc byla notně posílena ochrana vlastnických práv.
Naopak, Bělorusko44 představuje přesný protipól. Tuhý režim prezidenta Lukašenka dokázal pošlapat
téměř všechny „výhonky“ ekonomické svobody a Bělorusko tím pádem statuje mezi desítkou nejméně
svobodných zemí světa. V roce 1999 podepsalo s Ruskem dohodu, která znamená vytvoření
jednoduché ekonomické zóny se stejnou měnou, právním a daňovým systémem a samozřejmě i
těsnějšími vojensko-politickými vazbami. Integrační proces však pokračuje poměrně pomalu.
Běloruské hospodářství se vyvíjí podle intencí pětiletého ekonomického programu45, který byl spuštěn
v březnu loňského roku. Ten počítá s neutuchajícím zasahováním státu do ekonomiky a dává mu
fakticky povinnost provádět ekonomická rozhodnutí, a to navzdory již zmiňované smlouvě s Ruskem,
která reformy (ne)přímo vyžaduje. Běloruská hospodářská legislativa dokonce výslovně zakazuje, aby
zahraniční kapitál ovládl více než padesát procent běloruské ekonomiky46. Půda zůstává výhradně ve
vlastnictví státu, tedy všech a nikoho. Bělorusko sice národohospodářsky splňuje podmínky pro
udělení dotaze ze strany Mezinárodního měnového fondu, ale faktická neexistence reformního úsilí
tomu zabraňuje47.
Zajímavostí jsou běloruské daně. Nejvyšší daň z příjmu dosahuje 30 procent a 25-ti procenty se daní
zisky korporací (v minulém roce byla snížena o pět procent). Průměrný běloruský daňový poplatník
čelí právě třicetiprocentní mezní dani z příjmu48. Jiným „příběhem“ zůstává plnění státního rozpočtu,
neboť platební morálka není vysoká, což je vynuceno přetrvávající chudobou a z toho vyplývající
neschopností dostát svým závazkům.
Následující tabulka 4-2 popisně ilustruje charakteristiku transformačního úsilí zemí střední a východní
Evropy. Právě Bělorusko je evidentním příkladem absolutního potírání ekonomické svobody, a tím
pádem nulových reformních kroků na cestě od centrálního plánování k trhu.

44

Bělorusko je z více než poloviny závislé na vzájemné obchodní výměně s Ruskem. HDP na osobu dosahuje přes dva a půl tisíce
dolarů. Deset miliónů Bělorusů tak vyprodukuje 25,5 miliard dolarů ročně, což je méně než polovina českého produktu. Přímé
zahraniční investice dosáhly v minulém roce částky 13 miliónů dolarů, což je desetkrát nižší příliv než v Estonsku. Právě tento faktor
bude do budoucna stále více blokovat negativní trend vývoje hospodářství. Nedostatek kapitálu sužoval a stále notně trápí všechny země
bývalého východního bloku (snad vyjma NDR). Bělorusko se svou tuhou centralizací a pošlapáváním lidských, a tedy i ekonomických
práv, dostává do bludného kruhu nerozvinutosti, ze kterého bude velmi složité vystoupit.
45
V Bělorusku jako by se zastavil čas. Alexandr Lukašenko neváhá sáhnout k jakémukoliv opatření, kterým by zastřel vlastní beznaděj
v provádění alespoň elementárně tržně konformní hospodářské politiky. Pětiletky, tak nechvalně proslulé v éře reálného socialismu, jsou
sice ospravedlnitelné jako pozůstatek indikativního plánování francouzského střihu, ale ani tam nevedly k dosažení cílů, které
stanovovaly. Institutu pětiletka tak zbývá jediná funkce – propagandistického nástroje vládnoucí plutokracie.
46
Vládnoucí složky jsou si zcela jasně vědomi toho, že rozklad socialistického bloku (což se dá se současným běloruským systémem
srovnat) byl způsobem především ekonomickou neudržitelností tohoto systému. Stále vyšší stupeň zaostávání za zbytkem světa byl
významně zpomalován obrovským přírodním potenciálem SSSR, ale inovační zaostávání a téměř absolutní popření ekonomické
stimulace subjektů (kromě ideologicky naprosto popletených úderníků, kteří se vyžívali v překračování plánu, za což se mohli dočkat
medaile nebo vyzdvižení do sfér, kde už pracovat nemuseli) bylo pravou příčinou politického krachu.
47
Podle mnohým ekonomů jsou sice půjčky ze strany MMF kontraproduktivní, ale pro běloruské vedení by byla manou z nebes. Pokud
by případnou finanční pomoc využila pro podpory transformace, pak by se staly peníze z fondu zjevením i pro celé běloruské
hospodářství.
48
V kapitole o dni daňové svobody si tak Bělorusko nestojí špatně, i když by každý čekal tuhou centralizaci jak moci, tak i financí.
Právě v takových případech ukazatel den daňové svobody poněkud selhává a musí být doplněn o výše zmíněný rozbor příčin takového
„úspěchu“.
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Tabulka 4-2 Vývoj transformace dle indexu Heritage Foundation

Estonsko
Litva
ČR
Maďarsko
Lotyšsko
Polsko
Slovensko
Slovinsko
Albánie
Bulharsko
Chorvatsko
Rumunsko
Rusko
Ukrajina
Bělorusko

1995
2,40
x
2,20
3,00
x
3,30
2,80
x
3,60
3,50
x
3,60
3,40
3,70
3,70

1996
2,50
3,45
2,20
3,00
3,05
3,10
3,00
3,50
3,70
3,50
3,60
3,65
3,50
3,80
3,40

1997
2,50
3,10
2,20
3,00
2,95
3,10
3,05
3,30
3,60
3,60
3,60
3,40
3,55
3,75
3,80

1998
2,30
3,00
2,35
3,00
2,85
2,90
3,15
3,00
3,70
3,65
3,65
3,30
3,35
3,80
4,00

1999
2,35
3,00
2,20
2,95
2,75
2,80
3,10
2,90
3,60
3,50
3,60
3,30
3,50
3,60
4,10

2000
2,20
2,90
2,20
2,55
2,65
2,80
3,00
3,00
3,70
3,40
3,50
3,30
3,70
3,60
4,10

2001
2,05
2,55
2,20
2,55
2,65
2,75
2,85
2,90
3,50
3,30
3,45
3,65
3,70
3,85
4,25

2002
1,80
2,35
2,40
2,40
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,40
3,40
3,70
3,70
3,85
4,35

pořadí
4
29
32
32
38
45
60
79
101
108
108
131
131
137
148

Zdroj: 2002 Heritage Index of Economic Freedom, Heritage Foundation, 2002.
Poznámka: Celkem je ohodnoceno 156 zemí světa. Ekonomicky nejsvobodnější zemí
světa je Hongkong (1,35), následován Singapurem a Novým Zélandem. Do první desítky
se kromě Estonska dostalo i Irsko, Lucembursko, Nizozemí, Spojené státy,
Austrálie, Chile a stejné hodnocení měla i Velká Británie (1,85). Nejméně
svobodnou ekonomikou světa byla Severní Korea a Irák. Obě země dosáhly vůbec
nejhoršího možného výsledku, tedy známky pět. Ekonomicky nejméně svobodné jsou i
Lýbie, Kuba, Laos, Irán, Turkmenistán, Uzbekistán, Bělorusko a Zimbabwe (4,30).

4.3

Česká cesta transformace

Média a politická reprezentace se v první polovině devadesátých let shodovaly v tom, že se nacházíme
v zemi, která je absolutním premiantem pelotonu postsocialistických zemí49. To mohla být částečně
pravda, neboť rychlost transformace byla na počátku devadesátých let u nás skutečně nejvyšší.
Zatímco voličské preference v okolních zemích neustále upřednostňovaly „pohrobky“ komunistických
stran, u nás přesvědčivě zvítězila liberálně laděná koalice. Není třeba rozebírat konkrétní reformní
kroky, ale podívejme se na srovnání české cesty v druhé polovině devadesátých let se zeměmi, se
kterými jsme nejvíce srovnáváni:

49

Například Karel Dyba se na stránkách MF Dnes vyznal: „Půjdeme-li důsledně po nastoupené cestě, je možné, že se začne mluvit o
středoevropském tygru, který – přizpůsoben evropských podmínkám a vyzbrojen některými individuálními přednostmi a naopak zbaven
některých nedostatků – se může brzy stát více než důstojným soupeřem tygrů asijských“ (Dyba, 1995) Ještě v dubnu 1997 psal
francouzský list Libération, že se „Češi bez jakéhokoliv komplexu považují za premianty ve třídě střední Evropy“ (Právo, 1997). O dva
měsíce později už německý Frankfurter Allgemeine Zeitung podotýká, že: „to byl právě ekonom Klaus, který je fakticky zodpovědný za
hospodářskou politiku země od roku 1990... Zřejmě přehlédl, že trh může fungovat jen na základě jasných zákonů a předpisů“ (HN,
1997)
Přehlednou deskripci chyb v ekonomickém liberalismu Václava Klause a jeho vlády přinesl především článek Josefa Šímy a Dana
Šťastného A Laissez-Faire Fable of the Czech Republic. Autoři v něm demaskují gloriolu Klause jako „jediného liberálního politika“.
Jeho selhání počíná od zcela záměrně neřešené regulace nájmů, přes Klausovu neliberální adoraci povinné služby v armádě (kterou
například Fraserův index zařazuje k omezení ekonomické svobody – viz dále), až po udržování monopolního postavení například
Telecomu či neschopnosti privatizovat hlavní banky (Šíma, 2000).
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Heritage Index

Graf 4-1 Cesty transformace od poloviny devadesátých let
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Zdroj: 2002 Heritage Index of Economic Freedom, Heritage Foundation, 2002.

Podle tohoto indexu bychom mohli souhlasit s názory politické elity, že právě česká cesta
transformace50 vedla nejrychleji k zamýšlenému cíli – ekonomické svobodě51. V roce 1995 se Česká
republika nacházela těsně za první desítkou nejsvobodnějších zemí světa, i když její výchozí
podmínky příznivé nebyly (a lze předpokládat, že vývoj indexu byl vzestupný, tedy směrem
k nejlepšímu hodnocení jistě i v roce 1993 a s velkou pravděpodobní i 1994, neboť i v těchto letech
měla transformace stále co nabídnout). A podle všech politických proklamací měla brzy tuto hranici
hravě zlomit. To se však nestalo.
Právě naopak, od roku 1995 jsme svědky stagnace, která vrcholí v roce 1997. Přelomový rok jak pro
index, tak pro vládnoucí koalici pravicových stran. Po následných řádných volbách v roce 1998 a
z toho plynoucího volebního vítězství sociální demokracie se žádný pokles míry ekonomické svobody
nekoná. Levicové tendence se prosazují ve zvyšujícím se zadlužování ekonomiky, ale na druhou
50
„Šoková terapie“ českého střihu byla postavena na padesátiprocentní devalvaci koruny, cenové liberalizaci a masivní kupónové
privatizaci. Jak již bylo zmíněno dříve, neochota privatizovat bankovní sektor vedla k situaci označované jako „bankovní socialismus“.
Ozdravné „balíčky“, přijaté v roce 1997, se snažily vyřešit výrazně se prohlubující schodek veřejných rozpočtů, ale bylo již pozdě.
Vládní výdaje jsou hodnoceny známkou pět, neboť dosahují 45,7 procenta HDP. Zdanění je poměrně vysoké (známka 3,5) – průměrný
poplatník odevzdá státu pětinu svých příjmů. Nejvyšší míra zdanění je tak 32 procent u fyzických a 31 procent u právnických osob.
Ani míra uplatňované státní regulace není uspokojující (hodnocení tři). Vláda se sice snaží vykořenit korupci, ale svým snažením ji dává
často spíše další pole působnosti. Nové formy regulace jsou vodou na mlýn hráčům, kteří je dovedou využít. Jak však apeluje Gary
Becker hned v názvu svého příspěvku v prestižním Business Weeku: „Pokud chcete snížit korupci, snižte vládní moc.“ Politici nesmí mít
ani možnost rozdělovat a přerozdělovat tolik statků, neboť jsou svou podstatou náchylní k tomu, aby při tomto procesu maximalizovali
svůj užitek, a to bez ohledu na morálku. Jako příklad uvádí jen ty nejvýraznější skandály v Koreji, Mexiku či Nigérii (Becker, 1995).
51
Heritage index však svou konstrukcí poněkud české transformační realitě nahrával. Ponechme tyto argumenty zatím stranou a berme
index jako rozumnou bázi, která není relevantní absolutně, ale pouze relativně. Ke komparaci vybraných zemí tento fakt postačuje
dostatečně.
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stranu vláda urychlila privatizaci a schvalování tržně konformních zákonů. Až v roce 2002, tedy v roce
volebním, přesáhly všechny naakumulované negativní tendence hranice hodnocení některých faktorů
indexu a celkové hodnocení se propadlo o dvě desetiny. Před volbami není takový vývoj ani
neočekávatelný, ani výjimečný. Prochází jím mnoho zemí, které ještě nemají tak „usazenou“
hospodářskou politiku.
Ostatní srovnávané země se pustily do stíhání premianta a například Maďarsko již svou ztrátu srovnalo
úplně (nástup nové vlády premiéra Orbána před několika lety posunul maďarskou transformaci do
rychlejších kolejí, a to nejen proklamativně), Polsko se stabilně dotahuje (například daňovou reformou
či přijetím pravidel, která podstatně zvyšují transparentnost rozhodovacích procesů; nástup levice
v posledních volbách však může zvrátit kormidlo na opačnou stranu) a na Slovensku politici po období
dotahování opět spíše usilují o získání politických bodů před blížícími se volbami52.
Liberální ostrůvek v srdci Evropy, kterého se část politického spektra obávala a druhá část ho pak
nekriticky adorovala, se však fakticky nad vodu nevynořil. Akademické debaty o tom, jak ukazujeme
Západu, jak se dělá liberalismus, blednou, pokud je konfrontujeme s empirickou bází. Následující graf
4-2 ukazuje srovnání vývoje indexu Heritage Foundation vybraných zemí tak zvaného státu
blahobytu53 (welfare state) a české ekonomiky.

52

Vývoj indexů ekonomické svobody obecně je pochopitelně velmi ovlivňován politikou. Jinými slovy, i podle vývoje indexů
ekonomické svobody lze identifikovat probíhající politicko-ekonomické cykly. Nebo naopak, právě těmito cykly lze vysvětlit negativní
výchylky, které se objevují tváří v tvář blížícím se volbám. Označení politicko-ekonomický cyklus patří do standardní výbavy teorie
hlavního proudu. Jedná se o jeden z projevů vládního selhání (government failure). Jak uvádí Milan Žák ve svém přehledu těchto
přístupů: „Převážná část publikovaných statí a modelových přístupů vychází ze známého substitučního vztahu mezi inflací a
nezaměstnaností, jak je popsán Phillipsovou křivkou ve všech jejích modifikacích“ (Žák, 1998).
Logika všech indexů ekonomické svobody vede k tomu, že by měl vývoj dosahované ekonomické svobody kopírovat politickoekonomický cyklus. Tedy, před volbami se vlády pochopitelně snaží substituovat nezaměstnanost za míru inflace. Taková substituce je
snáze proveditelná při nižší míře ekonomické svobody. Mocná vláda má silnější páky k tak drastickému ovlivnění trhu. Pokud tedy
vezmeme v potaz například klasický Nordhausův model (Žák, 1998), pak se bude vláda ekonomicky nesvobodné země asi pohybovat po
strmější Phillipsově křivce. Vyšší ekonomická svoboda umožní vládě pohodlnější manipulaci, která však míru ekonomické svobody
sníží a křivku pozmění.
Problémem však zůstává zjišťování relevantních statistických dat, neboť pro sestrojení vývojové křivky ekonomické svobody je třeba
minimálně vyhodnotit data za jednotlivá čtvrtletí. Všechny indexy se však omezují na roční vyhodnocování.
53
Státy blahobytu západního střihu byly naprosto neporovnatelné se socialistickými ekonomikami podle všech sociálních ukazatelů:
výdaje státního rozpočtu na sociální programy čili propustnost sociální sítě, pravomoci odborových svazů (které tvořily spolu s vládou
fakticky jeden orgán, čemuž se zatím neblíží ani německý korporativismus) a podobně. Pokud se podíváme na současný stav a srovnáme
pouze daňové zatížení, tak dogma českého liberalismu proti socialismu vyspělých zemí EU padá.
Německo jako snad nejvyspělejší část EU přistoupilo za vlády sociálních demokratů k poměrně výrazné daňové reformě. Tedy, ač
západní části Německa musely platit náklady transformace východních německých zemí (což znamenalo částku ve výši zhruba 3 biliónů
marek), přesto je centrální vláda přesvědčena o pozitivních dopadech radikálního snížení daní. Samotná reforma je poměrně
komplikovaná, takže jen naznačme, že například mezní zdanění zadrženého zisku u právnických osob klesne ze 40 na 25 procent. Mezní
sazba daně z příjmů se do roku 2005 sníží ze současných 48,5 až na 42 procent (OECD Survey, 2001).
Severské země jsou charakteristické svou vysokou mírou zdanění. Mezi zeměmi OECD mají nejvyšší daně právě Švédsko (52,1 %
HDP), Dánsko (50,6 %) a Finsko (46,5 %). Současně se začíná hovořit o tzv. krizi států blahobytu. Sociální systém, který je umožněn
tak vysokým zdaněním je neefektivní a čím dál nákladnější. Nutnost zvyšovat daně, aby mohl být udržen, však snižují stimuly k
podnikání a tyto země se potýkají s odchody firem do zemí s nižším zdaněním. Tento fakt si však vlády jednotlivých zemí uvědomily a
daně začaly snižovat. Zajímavý je ovšem fakt, že vysoké zdanění v severských zemích není realizováno přímým zdaněním korporací.
Například ve Švédsku je sazba daně ze zisku korporací 28 %, totéž je i ve Finsku a Norsku (OECD Survey, 2001).
Česká republika se nachází v situaci poněkud odlišné od současné situace vyspělých ekonomik. Zcela základní nutností, a to i podle
politických proklamací, je nastartování dlouhodobého dynamického růstu, který by vedl k postupnému dohánění vyspělých států EU.
Právě v transformačním období by tak mělo dojít ke skutečně výraznému snížení daňové zátěže, a to především u daně z příjmů
právnických osob, namísto „pouhé“ selektivity vtělené do systému poskytování investičních pobídek (Uryč-Gazda, 2001d). Tento plošný
stimul podnikatelské aktivity by nevyhnutelně znamenal nejen pozitivní nabídkový šok, nýbrž i posílení negociační pozice ČR při
vyjednávání s Evropskou unií.
Pro srovnání lze zmínit ostatní země Visegrádské dohody a naše nejbližší sousedy (tím pádem i konkurenty pro lákání zahraničních
investorů): Maďarsko má nejnižší sazbu daně z příjmů právnických osob mezi všemi zeměmi OECD, a to na úrovni 18 procent. Tato
sazba je pro maďarskou ekonomiku zároveň nejpřitažlivější investiční pobídkou, která je navíc plošná, a tak i spravedlivá a tržně
konformní. Není pak divu, že Maďarsko i přes problémy v polovině 90. let drží jednu z nejvyšších hodnot přílivu zahraničního kapitálu
na obyvatele.
Polsko se potýká především se strukturálními problémy hospodářství. Existenci vysokého zdanění se snaží řešit postupným snižováním
daňové zátěže. Dnes je polská daňová reforma již ve čtvrté fázi, která je charakteristická postupným snižováním přímých daní, a to
ponejvíce formou různých úlev. Fundamentální reforma daně z příjmů právnických osob spočívá ve snížení mezní míry z 32 na 30
procent v roce 2000 a postupným dvouprocentním snižováním této sazby až na hodnotu 20 procent v roce 2005.
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Z grafu je jednoznačně patrné, že vývoj od roku 1995 ukazuje přesný opak toho, co bylo v té době
v médiích takřka každodenně propíráno. Výchozí podmínky byly již v polovině 90. let příznivější
v Německu a Rakousku. A v obou zemích nedošlo k tomu, že by se ekonomická svoboda snížila pod
úroveň české. Naproti tomu, severské země se ještě v té době potýkaly s následky úpadku tamních
států blahobytu. Přesto se dokázaly za poměrně krátkou dobu proměnit z ne zcela svobodných na země
ekonomicky svobodné. Finsko i Švédsko dnes patří do druhé desítky ekonomicky nejsvobodnějších
zemí světa. Rakousko a Německo jsou hned na počátku desítky třetí. Disputace o tom, že česká
ekonomika už předběhla reformní kroky ve všech „socialistických“ ekonomikách západní Evropy je
zcela mylná. Státním rozpočtem zdaleka neprotéká tolik prostředků, stát naopak vytváří kvalitnější
právní prostředí a bezpečná a rovná pravidla pro všechny subjekty na trhu.

Heritage index

Graf 4-2 ČR vs. vyspělé státy blahobytu
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Zdroj: 2002 Heritage Index of Economic Freedom, Heritage Foundation, 2002.

4.4

Ekonomická svoboda a prosperita

Index ekonomické svobody by měl potvrdit přímou úměru mezi velikostí ekonomické svobody a
hospodářskou prosperitou. Taková úměra není snadno definovatelná, neboť země, které jsou dnes
svobodné (a měly by prosperovat), mohly být ještě před několika lety méně svobodné či přímo
nesvobodné. Lze však s poměrně vysokou pravděpodobností předpokládat, že země mezi jednotlivými
skupinami jen velmi málo fluktuují.
Za sedm let hodnocení bylo nejvyšší zlepšení 1,25 bodu (Ázerbájdžán) a nejvyšší zhoršení 0,70 bodu
(Malajsie). Z toho vyplývá, že země dnes ekonomicky svobodné byly svobodné i na počátku období.

Slovensko začalo s výraznou reformou daní především po nástupu nové Dzurindovy vlády. První snížení ze 45 procent na 40 bylo jen
předzvěstí pokusu o podstatné daňové škrty. Původní návrh počítal se snížením daně z příjmů právnických osob až na hranici kolem 20
procent, ale přijat byl nakonec návrh redukce této daně na 29 procent, a to od roku 2000. Od roku 2002 se tato sazba snižuje o tři
procentní body na 26 procent. Návrh zákona předpokládá každoroční snižování o dva procentní body s dosažením cílové úrovně 18
procent v roce 2006.
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HDP na hlavu (v dolarech)

Graf 4-3 Ekonomická svoboda a hospodářská prosperita
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Zdroj: 2002 Heritage Index of Economic Freedom, Heritage Foundation, 2002.
Poznámka: Všechny země jsou rozděleny dle indexu ekonomické svobody do
skupin. Pochopitelně nejsou všechny skupiny zastoupeny stejným počtem zemí.

čtyř

Hrubý domácí produkt na hlavu je vyjádřen pomocí parity kupní síly z roku 1999.
Novější údaje nejsou dostupné v ucelené formě. Tyto jsou převzaty z publikace
Světové banky: World Development Indicators, 2001.

Graf 4-3 potvrzuje, že čím jsou země ekonomicky svobodnější, tím také více prosperují. Přesnější
závislost vystihuje spojnice trendu. Ta je navržena jako exponenciální, tedy jako hyperbola, což značí
graf nepřímé úměrnosti:
rovnice exponenciálního trendu: y = 40509 e-0,6692x při spolehlivosti R2 = 85 %

Problémem se jeví nesoulad posledních dvou kategorií. Utlačované ekonomiky dosahují vyšší
hospodářské prosperity. Vysvětlení spočívá v tom, že se mezi represivními ekonomikami objevují
silně autoritativní režimy, které disponují obrovským přírodním bohatstvím, jako ku příkladu Irán,
Irák, Sýrie, Egypt či Venezuela.54

54

Proto by bylo přesnější rozdělit všechny země do geografických skupin, protože v takových skupinách mají dané ekonomiky
homogennější vlastnosti. Taková rozdělení budou prezentována v další části práce.
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kapitola 5

EKONOMICKÁ SVOBODA VE SVĚTĚ
Index ekonomické svobody Heritage Foundation není zcela přesnou projekcí skutečné míry
dosahované ekonomické svobody. Za mnohem relevantnější lze považovat index ekonomické svobody
Fraserova institutu. Prvotní ideologický impuls k jeho sestavení a následnému pravidelnému počítání
dali tři nositelé Nobelovy ceny za ekonomii: Milton Friedman, Gary Becker a Douglas C. North55.
Posléze byla ekonomy Fraserova institutu vytvořena Economic Freedom Network (EFN), skupina
dnes 49 nezávislých institucí z celého světa, které se podílí na dalším zkvalitňování a prohlubování
indexu ekonomické svobody.
Základním metodologickým východiskem pro konstituci indexu se stala například studie The Size and
Functions of Government and Economic Growth od Jamese Gwartneye, Roberta Lawsona a Randalla
Holcomba56. Z této studie vychází i článek stejných autorů s názvem The Scope of Government and
the Wealth of Nations57.

5.1

Složky Fraserova indexu58

Na rozdíl od předchozího indexu se tentokrát všechny jeho složky pečlivě vyvažují. Index se skládá ze
sedmi hlavních faktorů, které se dále dělí celkem do 21 složek, které se bodují ve škále od jedné do
deseti. Vzorec pro výpočet ohodnocení je shodný téměř pro všechny faktory. Vždy se stanoví
maximální a minimální hodnota. Reálná veličina se pak dosadí do následujícího vzorce (popřípadě
jeho variací): (Vmax - Vi) / (Vmax - Vmin) * 10. Čím více se hodnota bude blížit vytoužené hodnotě, tím
bude výsledné hodnocení vyšší a naopak.
1) Velikost vládního sektoru: spotřeba, transfery a subvence

11,0 %

•

Podíl vládních výdajů na celkové spotřebě

(50 %)

•

Podíl transferů a subvencí na HDP

(50 %)

Maximální podíl vládních výdajů je stanoven na 40 procent a minimální hodnota na 6 procent.
Pokud tedy naměřená hodnota dosáhne čtyřiceti, pak bude podle vzorce vypočítaná hodnota nula.
V druhé položce jsou hodnoty max a min odvozeny od maximální a minimální hodnoty, která byla
dosažena libovolnou zemí v průběhu devadesátých let. Tím pádem jsou hodnocení relativní, tedy
vztažená k nejvíce svobodné zemi či zemím. Nedá se tedy nikdy uvažovat, že pokud ekonomika
dosáhne například 7,2 bodu, znamená to, že ji chybí k plné ekonomické svobodě 2,8 bodu. Takto
je svobodná pouze relativně k maximální ekonomické svobodě, která v nějaké zemi existuje.

55

Ač všichni představitelé poněkud odlišných ekonomických směrů, každý z nich napsal na poslední stranu vydání indexu svůj příhovor.
Milton Friedman poznamenal, že tento index znamená enormní předěl na poli měření ekonomické svobody. „... tato studie poskytla
přesvědčivé důkazy o vztahu mezi institucemi, které jsou základem ekonomické svobody, a výkonem hospodářství během dvacetileté
doby studia,“ dodal Douglass C. North a konečně Gary S. Becker dodal o premisách: „Předpokládáme, že ekonomická svoboda přispívá
hospodářské prosperitě podporou kreativního soukromého podnikání a produktivnějších pracovních sil“ (Gwartney, 1996).
56
Publikována v dubnu 1998 jako studie Joint Economic Committee.
57
Viz Cato Journal 18, podzim 1998, strana 163 – 90. Podobná práce byla publikována ještě v Journal of Institutional and Theoretical
Economics 155 (strana 1 - 21), ve které autoři zkoumají dlouhodobou korelaci ekonomické svobody a hospodářské prosperity – studie
Economic Freedom and the Environment for Economic Growth.
58
Podle vydání z roku 2001. Jednotlivé faktory jsou v každém vydání zpřesňovány a doplňovány, aby byl zachován krok s nejnovějším
vědeckým zkoumáním (Gwartney, 2001).
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2) Struktura ekonomiky a zastoupení volného trhu

14,2 %

Produkce a následná alokace statků a služeb prostřednictvím státu aparátu a politických zastoupení
namísto soukromé iniciativy.
•

Podíl vládního sektoru a investic na celé ekonomice

(32,7 %)

•

Kontrola cen: rozsah možnosti stanovení cen obchodníky

(33,5 %)

•

Nejvyšší mezní míra zdanění (a práh příjmu, kterého se týká)

(25,0 %)

•

Branná povinnost59

(8,8 %)

Nejlepší ohodnocení dostanou ekonomiky, kde je zastoupení první složky nižší než deset procent,
naopak nulou jsou ohodnoceny země, kde tento faktor přesáhne padesát procent. Druhá proměnná
je hodnocena slovně ve škále od nulové cenové kontroly až po státem stanovované ceny.
3) Monetární politika a cenová stabilita

9,2 %

Ochrana peněz jako uchovatele hodnoty a prostředku směny. Neboli protiinflační faktor. Inflace,
jak bylo již dříve poznamenáno, umožňuje vládě, aby získala prostředky na úkor věřitelů. Vláda
má tedy přirozeně zájem na kombinaci vysokého růstu produktu a s tím spojené vyšším míry
inflace. Na druhé straně stojí centrální banka, která má v popisu práce starost o měnu. Pokud není
centrální banka na vládě dostatečně nezávislá, projeví se to na hodnotách tohoto faktoru.
•

Průměrný roční růst míry peněžní zásoby během posledních 5 let mínus míra růstu reálného
HDP za posledních 10 let
(34,9 %)

•

Směrodatná odchylka každoroční míry inflace za posledních 5 let

(32,6 %)

•

Roční míra inflace za poslední sledovaný rok

(32,5 %)

Všechny tři podmnožiny faktoru měnová politika jsou přímo závislé na vývoji za předchozí
období. V první se sleduje roční růst měnové zásoby. Mezní hodnoty jsou stanoveny na 50,
respektive nula procent. V druhém případě představuje maximální odchylka 25 procent a
minimální pochopitelně nula procent. A nakonec, míra inflace za minulý rok se hodnotí opět podle
daného vzorce, přičemž meze jsou nula a padesát procent.
4) Svobodná možnost používat cizí měny
•

Možnost mít devizové konto doma a v zahraničí

(50 %)

•

Rozdíl mezi oficiálním směnným kurzem a kurzem na černém trhu

(50 %)

Pokud má člověk možnost volně zakládat konto v zahraničí (doma automaticky), pak je
ekonomická svoboda v této podskupině maximální60. Druhá proměnná se počítá podle daného
vzorce. Hraniční hodnoty jsou 50 a nula procent.

59
Povinná vojenská služba není nic jiného, než stoprocentní zdanění práce. Z ideologického hlediska se jedná o maximální omezení
svobody. Ani náhradní vojenská služba není o mnoho lepší. Sice z hlediska národního hospodářství nepředstavuje takový úbytek
blahobytu, přesto zdaňuje lidskou práci k hodnotě, která se blíží stům procentům, tedy po odečtení nezbytně nutných nákladů, které
každý „civilkář“ dostane namísto mzdy.
Ještě jedna konsekvence by neměla zůstat bez povšimnutí. Valná část frekventantů civilní vojenské služby míří do nemocnic a
podobných zařízení. Jako levná pracovní síla pak nahrazují sestry a tím fakticky zvyšují nabídku práce tohoto typu personálu. Tím tak
uměle doplňují nedostatek sester. Ředitelé nemocnic pak tento nedostatek necítí a ani na ministerstvu pak neexistuje reálná potřeba tento
neutěšený stav řešit tím, že se zdravotním sestrám zvýší mzdy.
60
Maximálního hodnocení česká ekonomika dosud nedosáhla, neboť stále není dovoleno otevírat si bankovní konta v zahraničí.
Veřejným tajemstvím zůstává, že kromě povolených výjimek takovým kontem disponují jak podnikatelé, tak i lidé z politických kruhů.
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5) Právní struktura a majetková práva

16,6 %

Hlavní důraz je kladen, jak taky jinak, na důsledné zabezpečení majetkových práv a možnost
vynutit uzavřený kontrakt. V tomto faktoru v drtivé většině excelují země západního světa (či
euroamerické civilizace) a naopak silně pokulhávají rozvojové země, mezi něž lze v tomto smyslu
počítat i postkomunistické ekonomiky.
•

Právní zabezpečení práva na majetek (riziko konfiskace)

(34,5 %)

•

Životaschopnost kontraktů (riziko neuznání závazku vládou)

(33,9 %)

•

Právní řád: nestranné soudy a role práva

(31,6 %)

Data jsou převzata z dalšího souhrnného hodnocení zemí, které publikuje švýcarský International
Management Development pod názvem World Competitiveness Report61 a International Country
Risk Guide (publikováno PRS Group). Většina hodnot se tedy nemusí počítat, ale využívá se
široce akceptovaných a ověřených statistických dat.
6) Mezinárodní obchod: možnost volného obchodu se zahraničím

17,1 %

Svobodný obchod byl alfou a omegou Indexu ekonomické svobody Heritage Foundation. I zde má
velmi silné zastoupení. Jeho váha na celkovém hodnocení je nadprůměrná. Vyšší váhu má jen
poslední faktor, jímž jsou finanční a kapitálové trhy.
•

•

Zdaňování mezinárodního obchodu
i) Daňové výnosy jako podíl součtu exportu a importu

(23,3 %)

ii) Střední hodnota celních sazeb

(24,6 %)

iii) Směrodatná odchylka celních sazeb

(23,6 %)

Netarifní bariéry obchodu
iv) Podíl mezinárodního obchodu omezovaného netarifními bariérami (19,4 %)
v) Skutečná velikost sektoru obchodu k očekávané velikosti

(9,1 %)

K prvnímu podbodu jsou hraniční hodnoty nula a patnáct procent. Pokud jsou celní sazby nulové,
tak vyjde maximální hodnocení. Druhý podbod využívá hraniční hodnoty nula a padesát procent.
A konečně třetí počítá podle hodnot nula a dvacet pět procent.
Metodologie výpočtu netarifních omezení není tak jednoduchá, a proto ji zde není třeba rozebírat.
Podstatně ale rozvíjí jednoduché výpočty předchozího indexu.
7) Kapitálové a finanční trhy

17,2 %

•

Podíl vkladů ve správě soukromých bank

(27,1 %)

•

Nabídka úvěrů: podíl úvěrů nabízených soukromými bankami

(21,2 %)

•

Kontrola úrokových měr a regulace vedoucí k negativním úrokovým mírám

Tento zákaz je v zásadě zaměřen proti odlivu měny ze země. Na druhou stranu, lidé by museli masivně prodávat českou korunu, a tak by
ji přirozeně oslabovali, což by vyřešilo rostoucí problémy se silnou měnou, které se periodicky opakují po celou dobu transformace.
61
Index konkurenceschopnosti se skládá ze čtyř základních faktorů, kterými jsou ekonomický výkon, efektivita vlády, efektivita
soukromého sektoru a infrastruktura. Všechny se dále rozvětvují. Celkově 286 kritérií by mělo plně vypovídat o kvalitě konkurenční
schopnosti jednotlivých zemí. Není bez zajímavosti, že Česká republika je až na 35. místě ze 49 zemí. Nedosahuje ani poloviční
konkurenční schopnosti, kterou se honosí vítězné Spojené státy (podrobnosti viz internetové stránky www.imd.ch).
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(24,7 %)
•

Restrikce svobodného uzavírání kapitálových transakcí s cizinci

(27,1 %)

Pokud jsou soukromá depozita vyšší než 95 procent celkových, má ekonomika nárok na hodnocení
nejlepší. Další postupné hodnoty jsou: 75, 40 a 10. Takové hranice jsou dost měkké, neboť i když
je více než polovina depozit spravována státem vlastněnými bankami, může být hodnocení
poměrně lichotivé – čili čtyři body.
K bodu b) se opět vztahuje hodnocení založené na relativním srovnávání ekonomicky
nesvobodnější a nejméně svobodných zemí. Podle nich jsou stanovovány hodnoty, které se posléze
dosazují do známého vzorce. Poslední dva body jsou hodnoceny podle slovní definice.
Výsledné hodnoty za všechny faktory indexu se posléze vyváží a sečtou. Desítka pak značí nejvyšší
možné hodnocení – tedy ekonomicky svobodnou zemi. Naopak hodnoty blížící se nule signalizují
faktickou neexistenci ekonomické svobody.
Tabulka 5-1 Porovnání indexů Fraserova institutu
Hongkong
Spojené státy
Kanada
Austrálie
Japonsko
Norsko
Taiwan
Argentina
Bolívie
Thajsko
Itálie
Řecko
ČR
Indie
Rusko

doplněný i.
8,8
8,2
7,8
7,7
7,2
7,0
7,0
6,7
6,6
6,6
6,3
6,1
5,9
5,6
3,7

umístění
1
3
7
9
14
18
18
29
30
30
38
42
44
46
58

2001 index
9,4
8,7
8,2
8,5
7,9
7,8
7,3
8,3
8,3
6,8
7,8
7,3
6,6
5,3
3,9

umístění
1
5
13
6
20
24
33
11
11
38
24
33
43
55
58

rozdíl
0
+2
+6
-3
+6
+6
+15
-18
-19
+8
-14
-9
-1
+9
0

Zdroj: Economic Freedom of the World, Fraser Institute, 2001.
Pozn.: Srovnání bylo počítáno na omezené skupině zemí, pro které existují výsledné
hodnoty doplněného indexu. Posuny jsou tím pádem relevantní, neboť se dějí pouze
v této podskupině zemí. Vyhodnocení trhu práce podstatně zahýbalo výsledným
indexem některých zemí.

Vedle toho autoři zveřejňují i doplněný index ekonomické svobody, kam byl navíc zařazen trh práce62.
Následující tabulka porovnává základní změny mezi původním indexem a indexem vylepšeným, který

62
viz Gwartney, James – Skipton, Charles – Lawson, Robert. A More Comprehensive Index of Economic Freedom for 58 Countries
(Gwartney, 2001). Nejsou zatím dostupné validní hodnoty pro všechny země, a tak se samotní autoři rozhodli omezit okruh zemí pouze
na zmíněných 58. Samotní autoři přiznávají, že v indexu chybí ještě jeden oddíl, který může zvýhodňovat například asijské země. Je jím
regulace práce. Tedy volně řečeno jsou jím všechny normy, které například omezují počet hodin pracovního týdne, nařizují
zaměstnavateli různé formy ochrany jeho pracovníků, ale například i zesilují moc odborů.
V šesté části (trh práce) je tedy jako první analyzován dopad minimální mzdy. Samotná existence institutu minimální mzdy zvyšuje
nezaměstnanost ponejvíce nízkopříjmových skupin. Americké studie uvádějí v zásadě konsensuální implikaci, že zhruba desetiprocentní
zvýšení minimální mzdy, která je na úrovni 35 až 45 % mzdy průměrné, sníží zaměstnanost nejhůře placených skupin o jedno až tři
procenta (viz například článek Jacoba Mincera v Journal of Political Economy, 1976, a mnohé další). V samotných Spojených státech je
tento fakt ještě násoben tím, že většinu nejvíce postižených je mezi mladými černochy, popřípadě Hispánci (Uryč-Gazda, 2001a).
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by se měl stát jeho nástupcem a tedy hlavní bází pro počítání ekonomické svobody více než 109 zemí
celého světa.

5.2

Ekonomická svoboda a bohatství

Tento vztah bude rozebrán trochu pečlivěji, než tomu bylo v předchozí kapitole, kde byl za základ
brán 2002 Heritage Index. Fraserova obdoba se zdá být mnohem analytičtějším nástrojem. Vychází na
rozdíl od předchozího indexu z verifikovaných hodnot, které tak má s notným zpožděním63. Index
proto nemůže být počítán pro tolik zemí, neboť mnoho z nich neposkytuje relevantní a ověřitelná data.
Tím pádem se výsledky kalkulují pro 123 zemí celého světě. Výraznou výhodou je retrospektivní
přístup, kdy i přes každoroční upravování metodologie počítají autoři všechny hodnoty zpětně až
k roku 1975. Následující tabulka dává základní přehled o zemích na začátku a konci tabulky:

Tabulka 5-2 Ekonomicky nejsvobodnější a nejméně svobodné země
Hongkong
Singapur
Nový Zéland
Velká Británie
Spojené státy
Austrálie
Irsko
Švýcarsko
Lucembursko
Nizozemí
Gabun
Nová Guinea
Sýrie
Rusko
Rumunsko
Sierra Leone
Guinea-Bissau
Rep. Kongo
Alžírsko
Barma64

ohodnocení
9,4
9,3
8,9
8,8
8,7
8,5
8,5
8,5
8,4
8,4
4,3
4,3
4,3
3,9
3,8
3,5
3,3
3,0
2,6
1,9

umístění 1990
1
2
3
4
5
6
6
6
9
9
114
114
114
117
118
119
120
121
122
123

ohodnocení
9,2
9,0
8,0
8,4
8,8
8,0
7,3
8,4
8,2
8,2
5,1
6,1
2,7
1,5
4,2
3,6
3,4
3,4
2,8
1,3

umístění 1990
1
2
11
4
3
11
22
4
7
7
70
48
120
122
97
109
112
112
118
123

změna 99/90
+0,2 / 0
+0,3 / 0
+0,9 / -8
+0,4 / 0
-0,1 / +2
+0,5 / -5
+1,2 / -16
+0,1 / +2
+0,2 / +2
+0,2 / +2
-0,8 / +44
-1,8 / +66
+1,6 / -6
+2,4 / -5
-0,4 / +21
-0,1 / +10
-0,1 / +8
-0,4 / +9
-0,2 / +4
+0,6 / 0

Zdroj: Economic Freedom of the World, Annual Report, Fraser Institute, 2001 a
výpočty autora.

Dále je zde věnována pozornost běžné praxi najímání a propouštění pracovníků, analyzován je podíl zaměstnanců, jejichž mzdy jsou
stanoveny prostřednictvím centrálního kolektivního vyjednávání. Samozřejmě se zde věnuje patřičná pozornost mezní míře zdanění
příjmů a pojištění proti nezaměstnanosti.
63
Heritage Foundation kalkuluje i s odhadovanými hodnotami některých ukazatelů, a tak počítá svůj index i pro rok následující, tedy
2002. Fraserův institut naopak čeká na potvrzená data a vzhledem ke zpoždění statistiky se index, který je vydáván v roce 2001 odkazuje
přinejlepším na hodnoty v roce 1999. Počítá tedy ekonomickou svobodu, kterou disponují jednotlivé ekonomiky na počátku roku 2000.
Fraserův index je počítán na základě spolupráce více než padesáti institucí celého světa, které jsou sdruženy do pracovní skupiny
(Economic Freedom Network). Na posledním setkání této skupiny vznesli někteří členové požadavek, aby se index přiblížil reálnému
času, i když ztratí část své přesnosti. Příští vydání (na jaře roku 2002) tedy bude nejspíš obsahovat i odhadované hodnocení pro běžný
rok.
64
Barma (či Myanmar) je s velkou převahou nejméně svobodnou zemí světa. Jak uvádí Pavel Kohout, vládne tam vojenská vláda
(generálplukovníka Than Shwe a generálmajora Khin Nyunta). Barmský HDP je pouhých sem set dolarů na hlavu. Kohout cituje
barmský deník, který uvádí Zápis za schůze vyjadřující mínění lidu. V ní se lze mimo jiné dočíst, že je „nutno zabezpečit již dosažený
pokrok v hospodářské, bytové politice a v zásobování lidu potravinami a ošacením“ (Kohout, 1999).
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Žebříček deseti nejsvobodnějších a deseti nejméně svobodných zemí ukazuje na první pohled, že
ekonomická svoboda má jistou spojitost s hospodářskou prosperitou. Od roku 1990 se do první desítky
vyhouply tři země: Nový Zéland, Austrálie a Irsko65.

HDP na hlavu (v dolarech)

Graf 5-1 Ekonomická svoboda a prosperita – Fraserův institut
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Zdroj: Economic Freedom of the World, Annual Report, Fraser Institute, 2001 a
výpočty autora.
Pozn.: Země jsou rozděleny do pěti skupin, které se nazývají pouze podle
statistického názvosloví. Z hlediska ekonomické svobody nejsou tyto země nijak
seskupeny, neboť Fraserův index konečné výsledky nijak neseskupuje. Spodní kvantil
představuje 20 procent nejméně svobodných zemí, na druhou stranu, nejvyšší kvantil
je pětina zemí nejsvobodnějších.

Na druhém konci pelotonu 123 zemí se stkví především země, které mají problémy s občasnými
válečnými konflikty či politickou nestabilitou. Není proto divu, že se tam ocitají země nestabilních

65
Irsko je často dáváno za vzor transformujícím se zemím východní Evropy. Tzv. irský zázrak, neboli přeměna zkostnatělé a pramálo
efektivní struktury hospodářství ve fungující ekonomiku s vysokou dynamikou produktu a nízkou nezaměstnaností a inflací, je možným
východiskem i pro ČR a ostatní emerging markets. V otázce daní je zde často uplatňován selektivní přístup (investiční pobídky, daňová a
jiná zvýhodnění), ale i Irsko je nuceno pro udržení vysoké dynamiky HDP své daně reformovat. V roce 1998 byla corporate tax snížena
z 36 % na 32 % (standardní sazba), přičemž prvních 50000 irských liber zisku je zdaněno 25 %. Rok poté byla standardní sazba dále
snížena, a to na pouhých 28 %. Nižší sazba se uplatňovala již na 100 000 liber zisku. Snižování však stále nekončí a do příštího roku
budou irské podniky vstupovat s daňovou zátěží na úrovni procent 20 procent. O rok později se daňová reforma prozatím završí
snížením daně z příjmů právnických osob na 12,5 procenta. Při tom všem dosahuje irský státní rozpočet přebytků, které jsou používány
jako záloha pro budoucí náklady penzijního systému (McCreevy, 2001).
Nový Zéland se vydal na vzestupnou dráhu díky reformě Rogera Douglase, která podstatně omezila roli státu v ekonomice. Podrobnosti
je možno nalézt i v knize Roger Douglas: Tvůrce nejúspěšnější hospodářské reformy XX. století, kterou vydal Liberální institut u
příležitosti Douglasovy návštěvy v Praze v roce 1999. Přesná charakteristika reformy je však zachycena hlavně v diplomové práci Evy
Dvořákové Nový Zéland: ekonomické reformy 80. a 90. let a jejich důsledky (přístupna je i na internetových stránkách www.libinst.cz).
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oblastí Afriky a Asie. Překvapující může být špatné umístění Rumunska a Ruska. Obě ekonomiky
však dělají pramálo pro vylepšení své pozice66.
V grafu 5-1 je znázorněn odhad trendu, tedy odhad závislosti obou složek. Exponenciální funkce dává
velmi vysokou míru spolehlivosti, téměř 99 procent. Jinými slovy, trendová rovnice poměrně přesně
vystihuje závislost mezi existující ekonomickou svobodou a hospodářskou prosperitou ohodnocených
zemí.
Grafem 5-2 se dá opět proložit trendová linie. Tentokrát je trend odhadnut lineární rovnicí a míra
spolehlivosti není tak vysoká jako v předešlém případě. Téměř 80 procent však v zásadě potvrzuje
domněnku, že ekonomicky svobodnější země rostou rychlejším tempem, než ostatní ekonomiky.
Problémem zde zůstává prostý fakt, že vyspělé a ekonomicky svobodné země produkují velmi vysoký
produkt a tím pádem se spíše pro méně svobodné a ekonomicky více zaostalé země otevírá možnost
dohánět hospodářskou úroveň vyspělejších zemí.
Proces dohánění se však nemůže odehrávat z nejnižších pater žebříčku zemí řazených podle dosažení
míry ekonomické svobody. Typickým příkladem může být již dříve zmíněné Irsko. Irský úspěch je
příkladem víceméně správné hospodářské politiky. Vláda využila štědré strukturální fondy EU a velmi
rozumně investovala do infrastruktury a do vzdělání. Nedílnou součástí irského zázraku je ale také
rozpočtová politika, kterou kontinentální země označují za „daňový dumping“ vůči zahraničním
investorům. Na obranu Irska vystoupil v redakčním komentáři jak týdeník Economist, tak Wall Street
Journal. Na názorové straně amerického deníku se ozval také známý ekonom Arthur B. Laffer, autor tzv.
křivky optimálního zdanění (ta přesvědčivě ukazuje, že přílišným zvýšením daňových sazeb se výnos pro
státní kasu tenčí, neboť čím dál víc lidí se začne placení vyhýbat). „Snižování daní funguje a Irsko to
dokazuje,” míní Laffer. Podobných kroků podle něj nejsou strnulí evropští byrokraté schopni a odtud také
pramení jejich kritika. Napůl žertem Laffer připomíná, že daňové škrty v historii Spojených států
prosazovali ponejvíce politici irského původu – tedy Ronald Reagan a John F. Kennedy (Laffer, 2001).

66

Mimochodem, Rusko má jako první země východního bloku zákon o vyrovnaném státním rozpočtu. Britský The Economist Putina
chválí ze jeho ekonomický liberalismus, který je “nesrovnatelný s jeho předchůdci”. Liberálně laděný kabinet dokázal zavést rovnou daň
z příjmu na jednotné úrovni 13 % od letošního ledna. Je postupně omezována i velikost ruských ozbrojených sil, snahou je reformovat
soudy, opětovně zavést vládu zákona, přijmout efektivnější normy na ochranu vlastnických práv a umožnit snazší obchodování s půdou.
Americký Business Week se pokusil sumarizovat základní reformní kroky, které jsou podle něj “na stole”. Za zmínku stojí především
snaha o omezení byrokracie. Duma se chystá schválit návrh zákona, který omezuje počet povolení, která jsou nutná pro podnikání, a
zkracuje čas potřebný k jejich získání. Ke schválení je připravena i norma, která umožní vlastnictví půdy. Zpozdí se však otevření
ruského trhu, obzvláště pod tlakem finančního sektoru a zemědělců. Zatím se nechystá ani deregulace monopolních cen elektřiny a
plynu. Putin nechce riskovat sociální nepokoje po očekávaném zvýšení cen. Potřebné změny se nechystají ani v bankovním sektoru, což
se jeví jako základní chyba.
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průměrný hosp. růst 90-95

Graf 5-2 Ekonomická svoboda a dynamika hosp. růstu
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Zdroj: Economic Freedom of the World, Annual Report, Fraser Institute, 2001 a
výpočty autora.

Třetí kvantil zemí se poněkud vymyká logice naznačeného trendu. Nabízí se tedy možnost
zpochybnění samotného trendu. Téměř osmdesátiprocentní spolehlivost liberální funkce však
naznačuje, že vybočení zemí neohrožuje celkově výborný výsledek. Konec konců, je celkem
pravděpodobné, že je tento nesoulad způsoben ekonomikami v transformaci, které se pomalu drápají
nahoru. Silné vylepšení ekonomické svobody z nejnižších pater žebříčky měřených zemí je spojeno
s přechodně vyšším hospodářským růstem, než dosahují ekonomiky sdružené kolem mediánu. Ještě
jeden faktor je třeba při tomto zkoumání vzít v potaz, a to je trochu problematické posuzování zemí
z rozdílných kultur. Například některé asijské země s vysoce autoritativní vládou (například ropné
emiráty) dosahují vysoké růsty produktu při nízké míře ekonomické svobody. Nelze však na ně
nahlížet optikou euroamerické civilizace, která je dost citlivá na jakékoliv porušování lidských práv.
Kulturní zvyky a obyčeje v těchto zemích jsou akceptovány všemi členy společnosti, a tím pádem je
třeba pohled na ně relativizovat právě takovou optikou.

5.3

Ekonomická svoboda a další vybrané ukazatele

Mimo předchozí dva ukazatele, jejichž srovnání je naznačeno hned v úvodu kapitoly, se dá Fraserův
index srovnat i s dalšími běžně akceptovatelnými ukazateli. Tedy například s indexem vnímání korupce67,
indexem lidského rozvoje68 a indexem lidské chudoby69.

67

Corruption Perception Index (CPI) publikuje každoročně Transparency International. Dostupný na internetu na stránkách
transparency.de. Vyšší hodnota indexu odráží nižší míru korupce a podvádění.
68
HDI (Human Devolopment Index) - ukazatel vznikl na půdě Organizace spojených národů. Poprvé byl publikován v roce 1990. Měří
celkové dosažené výsledky země, a to ve třech základních aspektech, jimiž jsou: délka života, reprezentovaná ukazatelem střední délky
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Oba grafy 5-3 znázorňují celkem jasnou kompatibilitu indexu ekonomické svobody s ostatními
ukazateli lidského blahobytu. Pokud tedy někdo odmítá za měřítko blahobytu považovat hrubý domácí
či národní produkt, pak má zde názorný grafický důkaz, že i závislost ostatních ukazatelů na indexu
ekonomické svobody existuje. Stejně jako v kapitole o indexu Freedom House, i zde bychom došli
k pozitivní korelaci s průměrnou délkou života a podobnými ukazateli.

CPI

Graf 5-3 Ekonomická svoboda v porovnání s CPI a Indexem lidského rozvoje
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života (viz srovnání u indexu Freedom House); vzdělanost, kterou zastupuje ukazatel gramotnosti a kombinovaným poměrem zápisů; a
nakonec i životní standard, reprezentovaný reálným příjmem na hlavu.
69
Zatímco HDI měří celkovou úroveň lidského rozvoje v dané zemi, Human Poverty Index (HPI) reflektuje distribuci rozvoje a měří
deprivace, které ještě existují. Tento index má dvě podoby. HPI – 1 měří chudobu v rozvojových zemích. Používané proměnně jsou
procento lidí, jejichž smrt je očekávána před dosažením čtyřicátého roku života, procento negramotných dospělých a deprivace
základních ekonomicky uspokojovaných potřeb představovaná procentem lidí bez přístupu ke zdravotním službám a pitné vodě a
procentem dětí mladších pěti let s podvýživou. Druhou podobou je HPI – 2, který měří chudobu ve vyspělých zemích. Reflektuje tím
fakt, že chudoba a to, co je za ni považováno, velmi závisí na konkrétním standardu určité země, tedy zejména na sociálních a
ekonomických podmínkách. Popisuje chudobu ze tří stejných hledisek jako HPI-1 a ještě jednoho navíc – společenské vyloučenosti.
Proměnné jsou v tomto případě procento lidí, jejichž smrt je očekávána před 60 rokem života, procento lidí, jejichž znalost čtení a psaní
je nedostatečná, podíl lidí, jejichž příjmy jsou pod 50% mediánu a podíl dlouhodobě nezaměstnaných (přes 12 měsíců).
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Zdroj: Economic Freedom of the World, Annual Report, Fraser Institute, 2001.

5.4

Ekonomická svoboda a prosperita dle geografického členění

Pro zpřesnění určení závislosti mezi mírou ekonomické svobody a hospodářské prosperity je nutno
izolovat všechny rušivé faktory. Jedním z nich, a prakticky tím nejrelevantnějším, je geografická
poloha. Země, které leží ve stejném teritoriu mají tendenci k podobnému vývoji. Historická
determinace a podobné možnosti surovinového vybavení vede ke „vnější“ homogennosti. Příkladem
mohou být nám blízké evropské země. Historická determinace je evidentní a přírodní podmínky jsou
velmi podobné, i když samozřejmě ne zcela
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Graf 5-4 Index a prosperita - Evropa
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Zdroj: Economic Freedom of the World, Annual Report, Fraser Institute, 2001,
Světová banka – seznam zemí podle ek. prosperity a výpočty autora.

Závislost je poměrně silná. Všechny země se dají rozdělit v zásadě do tří skupin. V první, nejméně
svobodné, jsou ve valné většině nerozvinuté ekonomiky postsocialistických zemí. Nejsvobodnější jsou
naopak nejrozvinutější ekonomiky západní Evropy. Třetí skupina se nachází mezi nimi a zahrnuje
země, které hospodářsky poněkud zaostávají a ještě se k těm nejvyspělejším nezařadily ani mírou
dosahované ekonomické svobody.
Podobně by se dalo pracovat se všemi světovými regiony. Čím více podružných faktorů lze takovou
analýzou vyloučit, tím lépe. Relevantní analýza by měla být postavena právě na těchto krocích:
•

identifikace růstových faktorů, které jsou společné více zemím
-

geografické faktory (obvykle podmiňují i ty následující)

-

historická podmíněnost

-

kulturní zvyky a obyčeje

-

další možné rušivé faktory

•

seskupení těchto zemí pro účely analýzy do homogenních skupin

•

provedení samotné analýzy

Právě tento postup byl zvolen při předchozí analýze. Vybrán byl vzorek evropských zemí. Jelikož bylo
záměrem ukázat, že dlouhodobé potírání ekonomické svobody (socialismus ve východní části Evropy)
vede k nižší prosperitě, další selekce již nebyla provedena.
O kvalitě výsledného zjištění by se dalo diskutovat právě z hlediska ostatních faktorů, které z analýzy
vyloučeny nebyly. Z výsledku je však velmi dobře čitelné, že historický vývoj s faktickou absencí
ekonomické svobody zahnal dříve téměř stejně hospodářsky vyvinuté země do sféry chudší části
Evropy. A jak bylo uvedeno dříve, nelze se zeměmi bývalého východního bloku srovnávat tzv. státy
blahobytu, neboť jejich ekonomická svoboda je vyšší takřka nesrovnatelně. Lze pak ještě legitimně
dodat, že jejich současná prosperita byla umožněna velmi vysokou ekonomickou svobodou v letech po
druhé světové válce (Německo, ale i severské země či Rakousko). Až posléze si mohly dovolit „luxus“
snižování ekonomické svobody.
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kapitola 6

DEN DAŇOVÉ SVOBODY
Mimo již probrané indexy ekonomické svobody existuje ještě jedna možnost, jak na první pohled
populárně přiblížit míru státní moci. Tou možností je použití ukazatele "den daňové svobody70".
Jelikož se fakticky jedná o jeden výsek z komplexnosti indexů, nebude již v této kapitole hledána
spojitost s hospodářskou prosperitou.
Den daňové svobody je pomyslnou hranicí, která rozděluje časové údobí jednoho roku na dvě části.
Jejich délka je určena souhrnnou velikostí aktuálního daňového zatížení (u nás spolu se zákonným
pojištěním). Samotný den daňové svobody je pak poměrem mezi sumou daňových odvodů (daně
přímé i nepřímé, sociální a zdravotní pojištění) a počtem dní v roce.
Den daňové svobody je tedy obrazně řečeno dnem, kdy začínáme plně rozhodovat o alokaci svých
vlastních příjmů. Do tohoto dne jsme všechny služby a statky získávali prostřednictvím státního
aparátu za vynuceně placené daně. Je legitimní se domnívat, že taková alokace je neefektivní, a proto
by měla být minimalizována. Vždyť o vlastních penězích rozhodují lidé vždy zodpovědněji než o
penězích někoho cizího, což o státních či veřejných prostředcích platí dvojnásob71. Lidé by měli mít
možnost rozhodovat o svých příjmech sami. Den daňové svobody by měl přispět k tomu, aby si každý
uvědomil aktuální velikost daňového zatížení.
Den daňové svobody je spolehlivým barometrem daňové politiky státu, dopadu reforem daňové
soustavy a proklamovaných snah politických stran. Jasně ukazuje, zda-li vládnoucí garnitura
respektuje moderní ekonomické trendy ve světě a snižuje daňové zatížení. Nižší daně jsou totiž
v zájmu každého daňového poplatníka, firmy či domácnosti. Umožňují rozhodovat o větší části
vytvořeného bohatství (důchodu) nejen ku prospěchu svému, ale i svého okolí, regionu a České
republiky.

6.1

Nejasná metodologie

Ukazatel den daňové svobody je jistým zjednodušeným nástrojem, jak ukázat skutečné daňové
břemeno, kterému jsou daňový poplatníci vystaveni. Jelikož část příjmů si bere státní autorita, jedná se
zde zcela jistě o záměrně uvalenou regulaci osobního majetku. Den daňové svobody pak představuje
též míru (podíl) státní regulace na celkových výdělcích v ekonomice. Čím je tedy den daňové svobody
bližší konci roku, tím je státní regulace vycházející s vysokého zdanění vyšší.

70

Není zcela zřejmé, kdo jako první přišel s ideou Dne daňové svobody. Každopádně se o něm zmiňuje Milton Friedman ve své knize
Svoboda volby. Citujme například laudatio Milana Žáka při příležitosti udělení vědecké hodnosti Doctor honoris causa Miltonu
Friedmanovi: " Na závěr bych rád ocitoval ze Svobody volby: "Jeden z nás kdysi navrhl nový státní svátek, Den osobní svobody - den v
roce, kdy přestáváme pracovat, abychom platili vládní výdaje... a začínáme pracovat pro sebe, abychom zaplatili za to, co si vybereme
podle našich potřeb a přání..."; rád bych vyjádřil přesvědčení, že tento svátek již v brzké době nepřipadne nikde na světě na datum
pozdější než je datum dnešní - 17. dubna" (Pavlík, 1992). To se ale nestalo, neboť v například v samotné Evropě toto datum nedosahuje
jediná země.
71
Tuto myšlenku nejpřesněji formuloval Milton Friedman ve své knize Svoboda volby. V kapitole Neúspěch státu všeobecného
blahobytu načrtl jednoduchou tabulku, která postihuje čtyři možnosti, kterak se dá nakládat s penězi vlastními či někoho jiného, a to na
své potřeby nebo pro potřeby někoho jiného.
Kategorie I představuje utrácení vlastních peněz pro uspokojování vlastních potřeb. Friedman připomíná, že v takovém případě existují
silné stimuly k racionálnímu vynakládání prostředků. Člověk si váží peněz, které si sám vydělal, a tím pádem je přirozeně šetří.
Kategorie II značí vynakládání vlastních peněz pro potřeby někoho jiného. V tomto případě je motivace šetřit vlastní zdroje obdobná
jako v předešlé kategorii, avšak již se snižuje stimul k dosažení co nejvyšší efektivnosti z vynaložených prostředků. Pokud například
nakupujeme dárek svým přátelům, pak logicky neznáme jejich přesné potřeby, a tak je hodnota takového dárku vždy nižší či maximálně
shodná s peněžním vyjádřením tohoto dárku. Kategorie III odpovídá utrácení cizích peněz pro naše vlastní potřeby. Jak Friedman
připomíná, jedná se například o oběd na cizí účet: "Nemáte silnou motivaci, abyste snižovali cenu oběda, ale máte silnou motivaci,
abyste dostali co nejvyšší hodnotu." Poslední kategorie značí utrácení cizích peněz na cizí potřeby. Není zde motivace šetřit, ale ani
docílit služby, kterou by si její příjemce nějak zvlášť cenil (Friedman, 1992).
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Zde ovšem narážíme na nejasnou metodologii výpočtu samotného dne daňové svobody. První možnost
již byla naznačena. Je jí podíl daní a povinných odvodů do státního rozpočtu na vytvořeném produktu.
Další možnosti jsou vymezeny v následujícím přehledu:
•

podíl povinných odvodů do veřejných rozpočtů na HDP,

•

příjmy veřejných rozpočtů jako podíl na HDP (tedy oproti předešlé možnosti například i
prodeje majetku, v období transformace privatizace, a tak podobně),

•

výdaje veřejných rozpočtů jako podíl na HDP (opět tedy můžeme doplnit variantu b o možnost
deficitu - jinými slovy, výdaje se nemusí rovnat příjmům a tím pádem je skutečné přerozdělení
opět odlišné),

•

individuální den daňové svobody, který je počítán z pozice jednotlivce a odhadu jeho
celkových odvodů do rozpočtů (tedy jakési zatížení práce, předchozí výpočty vycházely z
makroekonomického pohledu na ekonomickou realitu).

Podívejme se tedy na všechny možnosti poněkud analytičtěji. Každý přístup totiž má své klady a
zápory. Problémem je pak sjednocení metodologie mezi jednotlivými zeměmi, aby mohly být všechny
výsledky srovnány na stejné bázi a s patřičně vysokou vypovídací hodnotou.
6.1.1 Daně vs. příjmy veřejných rozpočtů

Samotné daně nejsou ideálním měřítkem zátěže občanů, která je na ně uvalena nějakou vládou, ať již
centrální či regionální. Je třeba k nim přičíst i další povinné odvody do soustavy veřejných rozpočtů. V
české realitě to značí použít akceptovaný ukazatel daňová kvóta III72. Definice daní poskytuje
například OECD (Široký, 1998):
•

daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů,

•

příspěvky na sociální zabezpečení,

•

daně z mezd a pracovních sil,

•

daně majetkové,

•

daně ze zboží a služeb a

•

ostatní daně.

OECD posléze konstruuje svou daňovou kvótu, která se může stát jako objektivní souhrn povinných
odvodů do veřejných rozpočtů.
V článku Jana Širokého lze nalézt i přehled základních daňových ukazatelů ČR a zemí EU z roku 1996
(viz tabulka 6-1):

72
Definuje ji například doc. ing. Jan Široký, CSc. ve svém článku Daňová kvóta jako ukazatel daňového zatížení obyvatelstva jako
souhrn daní, sociálního zabezpečení a všeobecného zdravotního pojištění (tedy jako vrchol trojstupňové struktury, která postupně
definuje daňovou kvótu I, II a III. Jak však autor připomíná: "Ani v České republice žádný předpis neobsahuje definici daně (paradoxně
je však povinnost platit daň zakotvena v Listině základních lidských práv a svobod...). Především z tohoto důvodu je možné se setkat v
současnosti i v odborné literatuře s několikerým vymezením daňové kvóty. (Široký, 1998).
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Tabulka 6-1 Přehled základních daňových ukazatelů ČR a zemí EU - 1996

Země
Portugalsko
Velká Británie
Španělsko
Irsko
Německo
Řecko
Rakousko
Francie
Lucembursko
Belgie
Finsko
Itálie
Nizozemí
Dánsko
Švédsko
ČR

Daňová kvóta
31,5
33,1
35,0
35,9
39,5
41,2
43,9
43,9
44,1
45,0
45,1
45,8
46,2
49,9
49,9
46,1

Zatížení práce
33,1
31,8
34,6
35,8
47,2
33,7
40,2
27,9
34,2
51,1
37,5
38,7
44,5
47,1
45,7
43,8

Zdroj: International Bureau Fiscal Documentation (Široký, 1998)

Pozn.: Daňová kvóta vyjadřuje spíše makroekonomické hledisko. Mnohdy jsou
požívány ukazatele efektivní daňové míry, tj. průměrné či marginální míry,
které vztahují daňový výnos k jeho ekonomickému základu.
Zatížení práce je fakticky ukazatel d z přehledu v úvodu kapitoly. V tabulce lze
vidět zajímavé odlišnosti obou ukazatelů v jednotlivých zemích.

Problémy vyvstávají při samotné definici pojmu daň. Například v ČR jsou diskutabilním bodem platby
do veřejných rozpočtů, které nejsou definovány jako daně, ale svou povahou jejich definici naplňují.
Jedná se především o obligatorní koncesionářské poplatky (za rozhlasové a televizní vysílání), ale také
dálniční známky a specifické místní poplatky.
Právě v důsledku výše zmíněných problémů je lepší používat ukazatel příjmy veřejných rozpočtů jako
podíl na HDP. ty totiž systematicky zahrnují všechny povinné odvody od občana ke státu.
6.1.2 Deficitní finance jsou odloženou daní

Pokud se příjmy veřejných rozpočtů rovnají jejich výdajům pak není s metodikou dne daňové svobody
žádný problém. K zamyšlení vybízí až finance schodkové. Fenomén deficitních veřejných financí je
obzvláště u nás velmi živý. Následující tabulka 2 uvádí vývoj posledních několika let:
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Tabulka 6-2 Vývoj veřejných financí v ČR, 1993 - 2001

daňová kvóta
příjmy VR / HDP
výdaje VR / HDP
- bez čistých půjček
veř. dluh / HDP

1993
38,5
x
41,2
43,4
18,8

1994
37,7
x
41,8
43,9
17,6

1995
37,0
41,9
41,5
43,0
15,3

1996
36,2
40,3
40,6
42,0
13,2

1997
36,4
39,7
40,9
41,8
13,0

1998
36,0
39,2
40,8
41,6
13,3

1999
37,2
41,5
42,1
43,1
15,0

2000
37,2
40,6
43,8
44,9
17,3

2001
37,1
41,6
42,6
50,6
20,2

Zdroj: Makroekonomická predikce MF ČR, duben 2001 a výpočty autora
Pozn.: Tabulka ukazuje zajímavou situaci v transformačním období, kdy stát
disponuje sumou mimořádných příjmů (privatizace) - je legitimní uvažovat, zda-li
tyto příjmy zahrnovat či nezahrnovat do metodiky výpočtu DDS.

Z tabulky je patrné, že deficitní veřejné finance jsou důležitým faktorem, který může být brán v potaz
při počítání dne daňové svobody tím, že se bude vyjadřovat pomocí veřejných výdajů vztažených k
HDP73.
Pokud bude požit ukazatel veřejné výdaje jako podíl HDP, pak akceptujeme akruální podstatu
problému. Jinými slovy, deficit je fakticky odložené zdanění. Dnešní dluhy se budou platit v
budoucnosti. Schodkové veřejné rozpočty znamenají ale také samotnou podstatu současné státem
prováděné regulace. Jestliže jsou dnes veřejné výdaje vyšší než příjmy, značí to také vyšší míru
zasahování státu do ekonomiky. Při použití metody podíl veřejných výdajů na HDP pro výpočet dne
daňové svobody je tento fakt akcentován, a tak výsledný ukazatel vypovídá více o míře státní regulace
než o samotném daňovém zatížení obyvatel.
V tabulce 6-2 jsou navíc uvedeny dvě možnosti sledování veřejných výdajů. První je konsolidovaný
ukazatel a na rozdíl od druhého obsahuje i saldo tzv. čistých půjček. Tyto půjčky jsou u nás prakticky
pouze výnosy z privatizace. Je patrné, že se jedná o velmi významnou složky výdajů, neboť
privatizační příjmy jsou mimořádným příjmem rozpočtu a jako takové by neměly být započítávány do
veřejných příjmů74.
V případě ČR by se jednalo o dost podstatný rozdíl. Zatímco daňová kvóta je na úrovni 37.1 procent
(MF ČR respektuje metodiku OECD), příjmy rozpočtů jako podíl na HDP jsou již 41,6 procent a podíl
výdajů na vytvořeném produktu se pohybuje okolo 42,6 %, bez salda čistých půjček dokonce 50,6 %.
V příloze je ukázán výpočet Dne daňové svobody pomocí všech těchto metod.

73

Podle poznatků autora eseje je tento výpočet dokonce oblíbenější. Používají ho ekonomové například na Slovensku, v Polsku či
Maďarsku. Česká metodika je spíše založena na daňových a ostatních obligatorních odvodů do veřejných rozpočtů. Zohlednění
deficitních financí je tak u nás opominuto, a tak je definičně fakticky pominuta akruální podstata tohoto přístupu.
74
K této problematice publikovala základní práce především společnost Patria Finance. Jedná se například o analýzu tzv. fiskálního
impulsu, což je zreálněný ukazatel fiskální politiky státu. Vyjadřuje skutečný dopad rozpočtu na ekonomiku bez ohledu na to, jak je jeho
saldo vyjádřeno (viz analýzy Patria Finance - Rozpočtový impuls, Strukturální deficit rozpočtu přístupné na internetu na adrese
www.patria.cz).
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6.1.3 Výpočet metodou modrých límečků

Poslední zmíněnou možností je výpočet individuálního daňového břemene. Je nazván výpočet
metodou modrých límečků, což značí, že základem pro výpočet je běžný příjem zaměstnance, který je
zdaňován75.
Tato metoda obvykle přinese vyšší hodnotu daňového zatížení než dává náhled makroekonomický. Je
to pochopitelné, neboť v tomto přístupu počítáme skutečné daňové břemeno jednoho člověka, ale v
ostatních přístupech to počítáme pro všechny občany žijící na daném území.
Tato metoda je oblíbená například ve Skandinávii či v Německu. Následující tabulka pak ukazuje
dosažené výsledky, které byly publikovány nejnověji ve studii Unice (The Voice of Business in
Europe) Benchmarking Report 2001:
Tabulka 6-3 Výpočet Dne daňové svobody (tax-free day), 2000

Země
Belgie
Francie
Irsko
Itálie
Japonsko
Lucembursko
Německo
Norsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
USA
Velká Británie

Den daňové svobody
2. září
1. srpna
18. června
4. srpna
8. března
8. července
12. srpna
3. srpna
8. července
14. srpna
1. března
16. března
7. června

Zdroj: Unice Benchmarking Report (New Economy), 2001; SAF, 2000.

Pozn.: Metodika je založena na souhrnu daní, které je nucen zaplatit za
rok průměrný zaměstnanec (blue collar worker). Do daní jsou započítány
všechny jejich možné formy, ale také sociální pojištění, včetně příspěvku
zaměstnavatele na zaměstnance.

Česká republika by se pohybovala podle předběžných výpočtů někde na začátku září76. To znamená na
chvostu žebříčku všech měřených zemí. Tak vysoké zatížení práce je signifikantní pro Evropu a je to
jeden ze základních faktorů, které oslabují konkurenční schopnost evropských výrobců v konkurenci s
Amerikou a Asií.

75
K tomuto tématu je publikováno poměrně dost článků. Většina z těch důležitých je a bude zveřejněna i na internetových stránkách
www.danova-svoboda.cz.
76
Viz například články dostupné na www.danova-svoboda.cz.
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6.2

Vysoké daně prosperitě nesvědčí

Den daňové svobody ukazuje pouze výši daní, které jsou uvalovány centrální autoritou na daňové
poplatníky. Samotný ukazatel je třeba zkombinovat s hlubším pohledem na daně a ekonomickou
svobodu vůbec. Pokud ho například srovnáme s Indexem ekonomické svobody77, dostaneme složený
ukazatel, který je schopen empiricky vysvětlit, proč některé ekonomiky prosperují více a jiné naopak.
Samotný ukazatel Den daňové svobody nemůže ukazovat, které země jsou na tom ekonomicky lépe a
které hůře. Den daňové svobody je více poselství pro daňové poplatníky, aby si uvědomili skutečnou
výši svého daňového zatížení. Zároveň není nutno rezignovat na obecnější rovinu Dne daňové
svobody, a proto je vztažen i k úrovni národohospodářské.
Problematiku Dne daňové svobody lze spatřovat především v metodice jeho výpočtu. Je na zvážení,
zda-li využít oficiální ukazatel daňová kvóta nebo zda-li jít dále a snažit se přesněji postihnout
skutečnou míru státní regulace. Pak lze využít ukazatele veřejných příjmů nebo veřejných výdajů
vztažených na HDP. Akruálnímu uvažování vyhovuje více druhá možnost, skutečné a reálně daňové
zátěži spíše první přístup. Právě ten je uplatňován i u nás.

77

Například Index ekonomické svobody Fraserova institutu nebo Heritage Foundation, což jsou dva nejvíce respektované indexy, které
kvantifikují dosaženou míru ekonomické svobody v jednotlivých zemích světa.
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kapitola 7

EKONOMICKÁ SVOBODA SOUVISÍ S PROSPERITOU
Výsledků ukazují, při určité míře zjednodušení, viditelnou závislost hospodářské vyspělosti zemí na
míře ekonomické svobody (což je rub státní regulace). Nelze si však myslet, že ekonomická svoboda
nutně přináší vysoké hodnoty hospodářského růstu v krátkém období. Není možno abstrahovat od
vlivů hospodářských cyklů, exogenních šoků a ostatních faktorů. Index poukazuje daleko více na
dlouhodobou korelaci mezi prosperitou a ekonomickou svobodou78.
Jinými slovy, dlouhodobá ekonomická svoboda vede k vyšší hospodářské prosperitě. Dlouhý čas zde
není náhodný. Jakýkoliv reformní krok směrem ke zvýšení ekonomické svobody sice může
krátkodobě zvýšit hospodářský výstup, ale podstatné je, aby mu uvěřili tržní subjekty. Pokud budou
mít podnikatelé jistotu, že vysoká míra ekonomické svobody bude existovat nejen při zahájení jejich
podnikání, pak tomu uzpůsobí své chování a vztahy k ostatním. Slova jako je transparentnost, férové
jednání či poctivost k tomu nevyhnutelně patří.
Naopak, pokud je trh sužován vysokou regulací ze strany státu (ať již měřenou indexy nebo pouze
dnem daňové svobody), pak se přirozeně rozvíjejí jiné charakterové rysy subjektů, které se na trhu
snaží maximalizovat své užitky. Pokud systém umožňuje korupční jednání, tak lze s vysokou
pravděpodobností toto jednání očekávat. Nízká míra ekonomické svobody je tak nevyhnutelně spjata
s podváděním, nefér jednáním a snahou urvat si cokoliv bez ohledu na to, že to může někoho poškodit.

7.1

Ekonomická svoboda znamená vyšší prosperitu

Index ekonomické svobody je nástrojem, který empiricky dokazuje, že státní regulace má negativní
vliv na hospodářskou prosperitu země a tedy na bohatství všech jejích občanů. Při takovém hodnocení
je třeba mít na zřeteli, že se najde mnoho lidí, kterým regulace vyhovuje, a proto dávají ve volbách
hlas stranám, které mají regulaci ve svém volebním programu.
Je velmi pravděpodobné, že většina lidí upřednostňuje nějakou formu státní regulace. Role státu se jim
zdá, obzvláště po čtyřiceti letech socialismu, naprosto nezastupitelná. Takový názor je jistě legitimní,
ale naneštěstí neodpovídá výsledkům Indexu ekonomické svobody. Ten jasně ukazuje, že v globálu je
situace naprosto odlišná. Jeho výsledku ukazují, že právě takový přístup brzdí vyšší prosperitu pro
všechny.
Uvedené modely, které se snažily najít vztah mezi ekonomickou svobodou a prosperitou, ukazovaly
jednoznačně na jejich pozitivní závislost. Samozřejmě lze namítnout, že byly konstruovány s jasným
cílem tuto závislost ukázat, ale taková argumentace stojí hned od počátku na velmi tenkém ledě.
Indexy totiž důsledně vycházejí z objektivně měřitelných hodnot a diskutovat tedy lze pouze jejich
metodiku. Ta však hledá nejlepší cestu, jak věrně zobrazit skutečnou míru ekonomické svobody a ne
její korelaci s čímkoliv jiným.

78

Ze základních stavebních kamenů indexu plyne též vysvětlení zmíněné závislosti. Svobodná směna, ochrana majetku a svoboda volby
jsou faktory, které se nejvíce podílí na tom, že ekonomické subjekty mohou investovat a pohybovat se na volném trhu bez rizika
vyvlastnění či jiného ohrožení majetku. Právě tyto aspekty index akcentuje.

strana 45

LITERATURA
KNIŽNÍ PUBLIKACE:
Andersen, M. E. and others. Freedom in the World: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties (2000 – 2001). New
York: Freedom House, June 2001.
Bartlett, Bruce. The Futility of Raising Tax Rates. Cato Institute, Policy Analysis No. 192, April 8, 1993.
Buchholz, Todd. Živé myšlenky mrtvých ekonomů. 1. vydání. Praha: Victoria Publishing, 1995.
Campanella, Thomasso. Sluneční stát. Praha: Mladá fronta, 1979.
Carson, Gerald. The Golden Egg: The Personal Income Tax, Where It Came From, How It Grew. Boston: Houghton Mifflin, 1977, p.
106.
Friedman, Milton. Tax Limitation, Inflation and the Role of Government. Dalas: The Fisher Institute, 1978.
Friedman, Milton - Friedman, Rose. Svoboda volby. Praha: Liberální institut, 1992.
Gwartney, James – Lawson, Robert – Block, Walter. Economic Freedom of the World, 1975 – 1995. Vancouver: The Fraser Institute,
1996.
Gwartney, James – Lawson, Robert. Economic Freedom of the World, Annual Report 2001. Vancouver: The Fraser Institute, 2001.
Johnson, Paul. Nepřátelé společnosti. Praha: Rozmluvy. 1. vydání, 1999.
Klaus Václav. Ekonomická věda a ekonomická reforma. 1. vydání. Praha: Gennex & Top Agency, 1991.
Kopits, G – Symansky, S. Fiscal Policy Rules. Washington: International Monetary Fund. Occasional Paper No. 162, July 22, 1998.
More, Thomas. Utopie. Praha: Mladá fronta, 1978.
O’Driscoll, Gerald, P. – Holmes, Kim, R. – Kirkpatrick, Melanie. 2001 Index of Economic Freedom. Washington, D. C.: The
Heritage Foundation and Dow Jones & Company, 2001.
O’Driscoll, Gerald, P. – Holmes, Kim, R. – O’Grady, Mary, A. 2002 Index of Economic Freedom. Washington, D. C.: The Heritage
Foundation and Dow Jones & Company, 2002.
Pavlík, Ján (ed.). Milton Friedman v Praze. Praha: Liberální institut, 1998.
Platón. Ústava. Praha: Svoboda, 1993.
Rabushka, Alvin. Preliminary Definition of Economic Freedom. In: Block, Walter (ed.). Economic Freedom: Toward a Theory of
Measurement. Vancouver: Fraser Institute, 1991.
Sitárová, Zdenka – Kliment, Antonín a kol. Dějiny ekonomických teorií – stručný nástin. 1. vydání. Praha: Svoboda, 1981.

ČLÁNKY:
Becker, Gary, S. If You Want to Cut Corruption, Cut Government. In: Business Week, December 11, page 26, 1995.
Dyba, Karel. Jak dále v české transformaci. MF Dnes, 1995.
Haan, Jakob, de – Sturm, Jan-Egbert. On the Relationship between Economic Freedom and Economic Growth. In: European Journal
of Political Economy, Vol. 16, p. 215-241, 2000.
Hanke, Steve H. – Walters, Stephen J.K. Economic Freedom, Prosperity, and Equality: A Survey. The Cato Journal, Vol. 17, No. 2,
Fall 1997.
Hayek, Friedrich, August. Využití znalostí ve společnosti. In: Ježek, Tomáš. Zásady liberálního řádu. 1. vydání. Praha: Academia,
2001, strana 110 - 120.
Hayek, Friedrich, August. Troufalé zdání znalosti. Nobelovská přednáška, 1974. In: Jonáš, Jiří a kol. Nobelova cena za ekonomii. 1.
vydání. Praha: Academia, 1993, strana 186-194.
Johnson, Paul. Co způsobuje bohatství národů (on-line). Český překlad byl publikován v Britských listech. Přístup z internetu:
www.britskelisty.cz, citace 7. dubna 1997.
Kohout, Pavel. Přání mas. In: Svobodné rozhledy, 5. číslo, zima 1999.
Laffer, Arthur, B. The Trouble with Europe, Not Ireland. In: The Wall Street Journal Europe, Thursday, February 15, 2001.
Libération. Češi se cítí premianty. Redakční komentář. In: Právo, 4.4.1997.
McCreevy, Charlie. Ireland’s ”Golden Age”. In: The Wall Street Journal Europe, Thursday, February 15, 2001.

strana 46

Stiegler, J., George. The Theory of Economic Regulation. In: Bell Journal of Economics and Management Science 2, no. 1. Spring
1971, p. 1 - 21.
Šíma, Josef – Šťastný, Dan. A Laissez-Faire Fable of the Czech Republic. In: The Journal of Libertarian Studies, vol. 14, number 2,
Summer 2000.
Šíma, Josef. Už jen pár kroků: 150 let Komunistického manifestu a dnešní "moderní" společnost, MF Dnes, 5. října, 1998.
Široký, Jan. Daňová kvóta jako ukazatel daňového zatížení obyvatelstva. In: DHK - sešit 1, 5. ledna 1998.
Uryč-Gazda, Michal. Bič na chudé. In: Respekt, únor 2001a.
Uryč-Gazda Michal. Dobré přátele dělají i dobré obchody (rozhovor – Craig Stapleton ). In: Týden 48, 2001b.
Uryč-Gazda, Michal. Daňový dumping. In: Terra Libera (Ošidná rétorika), duben 2001c.
Uryč-Gazda, Michal. Investiční pobídky. In: Parlamentní zpravodaj 6, 2001d.
Žák, Milan. Politicko – ekonomický cyklus. In: Politická ekonomie, VŠE, číslo 4, 1998.

OSTATNÍ:
Ministerstvo financí ČR. Makroekonomická prognóza, duben 2001.
Unice (The Voice of Business in Europe). Benchmarking Report 2001, Brusel, 2001.
OEDC Surveys. Německo, Irsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Česká republika, Polsko a Maďarsko, 2001.
Ministerstvo financí ČR. Skryté dluhové financování a koncepční návrh funkčního postavení a věcného zaměření tzv. transformačních
institucí a systému jejich financování – materiál pro diskusi, 10. března 1998.

strana 47

OBSAH
FAKTORY VEDOUCÍ K PROSPERITĚ ..............................................................................1

1.1
1.2

RŮST ROLE STÁTU V EKONOMICE .................................................................................2
STÁTNÍ REGULACE ČILI OPAK EKONOMICKÉ SVOBODY.................................................3

JAK MĚŘIT EKONOMICKOU SVOBODU ........................................................................4

2.1
2.2

MĚŘENÍ EKONOMICKÉ SVOBODY .................................................................................6
NEJPŘESNĚJŠÍ KORELACE MEZI INDEXY A EKONOMICKOU SVOBODOU .........................8

SVOBODA VE SVĚTĚ ..........................................................................................................10

3.1
3.2
3.3

POLITICKÁ PRÁVA ......................................................................................................10
LIDSKÉ SVOBODY .......................................................................................................11
KOMPARACE ZEMÍ VÝCHODNÍ EVROPY ......................................................................13

INDEX EKONOMICKÉ SVOBODY...................................................................................16

4.1
4.2
4.3

METODIKA INDEXU ....................................................................................................16
VÝVOJ „EMERGING MARKETS“ V PRŮBĚHU TRANSFORMACE .....................................21
ČESKÁ CESTA TRANSFORMACE ..................................................................................23

EKONOMICKÁ SVOBODA VE SVĚTĚ............................................................................28

5.1
5.2
5.3
5.4

SLOŽKY FRASEROVA INDEXU ....................................................................................28
EKONOMICKÁ SVOBODA A BOHATSTVÍ ......................................................................32
EKONOMICKÁ SVOBODA A DALŠÍ VYBRANÉ UKAZATELE..............................................35
EKONOMICKÁ SVOBODA A PROSPERITA DLE GEOGRAFICKÉHO ČLENĚNÍ ....................37

DEN DAŇOVÉ SVOBODY...................................................................................................39

6.1
NEJASNÁ METODOLOGIE ............................................................................................39
6.1.1
Daně vs. příjmy veřejných rozpočtů .................................................................40
6.1.2
Deficitní finance jsou odloženou daní ..............................................................41
6.1.3
Výpočet metodou modrých límečků ..................................................................43
6.2
VYSOKÉ DANĚ PROSPERITĚ NESVĚDČÍ........................................................................44
EKONOMICKÁ SVOBODA SOUVISÍ S PROSPERITOU ..............................................45

7.1

EKONOMICKÁ SVOBODA ZNAMENÁ VYŠŠÍ PROSPERITU ..............................................45

LITERATURA........................................................................................................................46
OBSAH ....................................................................................................................................48

strana 48

