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Úvod
Autoři předkládají širší odborné veřejnosti pedagogicko-výzkumnou publikaci o české
cestě privatizace. Tři příspěvky tematicky spojuje institucionální pohled na vybrané problémy
transformace české ekonomiky. Zatímco první studie se zabývá obecnějším tématem
konfrontace teoretických východisek a reality ekonomické transformce, další dvě studie
předkládají k diskusi na základě empirických pozorování konkrétní mikroekonomické a institucionální problémy české transformace. Druhá studie předkládá analýzu dopadů postprivatizační koncentrace vlastnictví na výkonnost podniků, třetí pak popis vysledovaných forem
chování nových vlastníků v situaci morálního hazardu.
První příspěvek Karla Kouby se zabývá teoretickým zázemím transformačních programů.
Volbu výchozího reformního paradigmatu posuzuje v širším rámci diskuse v mezinárodní
ekonomické obci. Zabývá se vývojem názorů, které nejvíce ovlivnily počáteční liberalizačněstabilizační a privatizační politiky. Vývoj názorů uvnitř neoklasického hlavního proudu ekonomického myšlení konfrontuje s rostoucím vlivem nové institucionální analýzy. Zabývá se
vývojem názorů na účinnost institucí a evolucí institucí. Studie pojednává o příspěvku
institucionální analýzy v kritické diskusi o nesplněných očekáváních původních teoretických
a programových představ v dosavadním vývoji transformačního procesu. Úskalí české cesty
privatizace situuje zejména do oblasti křehkých mikroekonomických a neadekvátních
institucionálních základů transformace.
Druhý příspěvek Ondřeje Vychodila zkoumá závislost restrukturalizace podniků na
koncentraci vlastnictví. Zabývá se dopady postprivatizační koncentrace vlastnictví v rukou
domácích investorů, zejména investičních privatizačních fondů, na výkonnost privatizovaných podniků. Na rozdíl od dosavadních častých přístupů k této problematice analyzuje jak
pozitivní tak i negativní důsledky rostoucí vlastnické koncentrace a vzájemnou interakci
těchto protichůdných efektů. Studie využívá výsledky empirických analýz dopadu vlastnické
koncentrace z vyspělých tržních ekonomik a předkládá k diskusi jejich modifikovanou
a samostatnou aplikaci v českém prostředí. Odvozuje hypotézu závislosti restrukturalizace
na postprivatizační vlastnické koncentraci prostřednictvím dekompozice tohoto vztahu na
motivační efekt, účinky manažerského a vnějšího zakopávání (entrenchment effect) a efekt
tunelování. Tuto hypotézu následně testuje jednak na základě výsledků již existující
empirické literatury o českých podnicích a jednak prostřednictvím vlastní ekonometrické
analýzy vzorku dat o devadesáti českých podnicích v letech 1990 až 1998.
Třetí příspěvek Jitky Roberts se zabývá originálním popisem pozorovaných vzorců
chování nových soukromých vlastníků k privatizovaným podnikům. Tyto modelové vzorce
chování byly odvozeny z empirické analýzy reálných českých podniků. Společným
jmenovatelem odpozorovaných praktik privatizátorů je morální hazard. Autorka uspořádala
výsledky analýzy chování účastníků privatizace ve formě dvou typů schémat herních situací.
V privatizační hře jde o snahu vlastníků převádět lukrativní aktiva ze zprivatizované jednotky
do vlastních firem. V úvěrových hrách jde o analýzu snahy vlastníků a bank vyřešit
narůstající problém splácení poskytnutých úvěrů.
Publikace vznikla vzájemnou kooperací autorů v průběhu pedagogické a výzkumné práce
na univerzitní půdě. Usiluje o analýzu bezprecedentních transformačních procesů na základě
osobních a profesních prožitků ekonomů rozdílných generací a vymezuje se proti ideologickému či černobílému chápání ekonomické transformace a proti teoretizování bez empirického zázemí.
Karel Kouba, Ondřej Vychodil, Jitka Roberts
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1 Transformace a privatizace v původních představách
a třináct let poté1
KAREL KOUBA
„Politolog či historik musí pokládat většinu ekonomických pojednání na téma politické
ekonomie reforem za naivní a zjednodušující. (…) Většina ekonomů si nyní uvědomuje, že
pro dobrý ekonomický koncept reformy je nezbytné pochopení dané situace z pohledu
politické ekonomie. To vyústilo jednak v pozoruhodný stupeň spolupráce mezi ekonomy
a politology a jednak ve výraznější zaměření mladší generace ekonomů na politickou
ekonomii. Oba tyto efekty jsou pozitivní. Negativní však je to, že zvyk považovat rozhodování
politických aktérů za krátkozraké či iracionální – ať už explicitně nebo ještě častěji implicitně
– přetrvává.“ (Rodrik, 1996).

1.1 Hrbolatá cesta přehodnocení „naivních a zjednodušených“
představ transformačních procesů
V této úvodní části práce se soustředíme na vývoj teoretického zázemí transformace.
Zajímají nás počáteční teoretické představy, které v období 1989–1990 nejvíce ovlivnily
volbu transformační strategie. Soustředíme se na vývoj a přehodnocení teoretických
koncepcí v průběhu realizace zvolených transformačních politik. Hledáme kontinuitu
a předěly teoretického zázemí v chápání transformačního paradigmatu. Předmětem naší
pozornosti je zejména „tranzitivní ekonomie“, která se zrodila v mezinárodní vědní komunitě.
V počátku transformace převládala optimistická očekávání o více méně hladké cestě
tranzitivních zemí k demokracii a tržní ekonomice. V průběhu devadesátých let se počáteční
představy nezřídka střetly s realitou výchozích teoretických a programových paradigmat. Na
počátku druhého desetiletí transformace jsou stále ještě předmětem neuzavřených diskusí
mnohé hlavolamy teorie a zvolených ekonomických politik. Nejproduktivnější generace
soudobých „tranzitologů“ se zabývá výčtem nečekaných problémů, neuspokojivých odpovědí
a „překvapení“ (viz např. Roland, 2000). Dosud postrádáme přesvědčivější vysvětlení příčin
neočekávaně vysokých transakčních nákladů zvolených přístupů k transformaci ekonomik
jednotlivých tranzitivních zemí a následné korekce programovaných postupů. O české
transformaci to platí zvýšenou měrou. Počáteční nadějné liberalizační a stabilizační
makroekonomické politiky vedly k překonání „transformační recese“ a obnovení ekonomického růstu. Slibný postup transformace neočekávaně uvázl v druhé polovině devadesátých let
v prvním hospodářském cyklu. Tento vývoj byl ojedinělým jevem ve středoevropském
regionu nejpokročilejších tranzitivních zemí. Tyto okolnosti posílily již tak příznačnou
sebestřednost odborných a zejména mediálních diskusí o české transformaci.
V této pedagogicko-výzkumné studii se proto zaměříme na širší souvislosti české transformace s teoretickým a analytickým zázemím v mezinárodní ekonomické obci.
Soustředíme se na porovnání závěrů a poučení, ke kterým na počátku druhého desetiletí
dospěli představitelé hlavních protichůdných programových proudů v mezinárodní vědní
komunitě. Teoretické zázemí programového transformačního paradigmatu ve všech dvaceti
šesti tranzitivních zemích nejvíce ovlivnily teoretické koncepce standardní neoklasické
ekonomie na straně jedné a proti tomu nové institucionální ekonomie na straně druhé.
Základní stavební kameny výchozího transformačního paradigmatu a cílů zvolených politik
nebyly předmětem sporu.
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1.1.1 Konsensuální pojetí cílů programů transformačního paradigmatu
1.
2.
3.
4.
5.

Přechod od centrálně plánované ekonomiky k ekonomice tržní sledoval tyto cíle:
Liberalizací cen a otevřením ekonomiky světovému hospodářství vyvinout flexibilní
relativní ceny, které v konkurenčním prostředí výrazně zdokonalí alokační efektivnost.
Makroekonomickými stabilizačními politikami zabránit inflační spirále a vytvořit podmínky
pro následné snížení zděděné inflace.
Privatizovat socialistické podniky.
Vytvořit sociální ochrannou síť.
Vyvinout tržní infrastrukturu, zejména účinný institucionální rámec na ochranu
soukromých vlastnických práv.

1.1.2 Heterodoxní povaha transformačního paradigmatu
Současně v mezinárodní vědní komunitě převládal konsensus o eklektickém, heterodoxním, charakteru transformačního paradigmatu. Tato shoda o dočasném použití netradičních
stabilizačních a protiinflačních administrativních regulací byla příznačná pro všechny
kompetentní ekonomy, nezávisle na jejich příslušnosti k rozdílným i protichůdným teoretickým směrům. Zastávali ho i ekonomové výrazné liberální orientace (viz např. Winiecki, 1993;
Sachs, Larrain, 1993). Rovněž političtí reprezentanti, bez ohledu na svou rozdílnou
ideologicko-politickou orientaci, používali v počátečních transformačních politikách daňovou
a administrativní regulaci a indexaci mezd, úvěrové, úrokové a emisní stropy, omezenou
konvertibilitu měny a neliberalizovaný kapitálový účet. Liberalizaci kapitálového účtu
nepovažoval žádný kompetentní ekonom za součást výchozích transformačních programů.
Toto téma se stalo předmětem diskuse později, kdy středoevropské tranzitivní země
postupně sdílely členství v OECD.
Prvními protagonisty implementace heterodoxních programů liberalizace a stabilizačních
politik v tranzitivních zemích bylo Polsko a Maďarsko a po pádu berlínské zdi a politické
systémové změně následně též Československo. Heterodoxní, jinověrný, eklektický vzorec
počátečních transformačních přeměn není jednoznačně přiřaditelný žádnému směru
soudobé značně diverzifikované ekonomické teorie. Nezapadá do často diskutovaného
schématu liberálního versus neliberálního názorového konceptu. Je příznačné, že v české
ekonomické, sociologické, politologické i mediální obci tento eklektický vzorec počátečních
systémových přeměn není reflektován a je zcela zastíněn značně ideologizovanou diskusí
o (ne)selhání liberalismu. V české odborné ekonomické literatuře ojedinělou, avšak
opomíjenou výjimkou v dosud neukončených kritických interpretacích zvolené strategie, je
studie V. Izáka. Tento autor se pokusil o zobecnění poučení z heterodoxních reforem
rozvojových zemí pro československou transformaci (Izák, 1995).
1.1.3 Je rozprava o „šokovém versus gradualistickém přístupu“ k transformačnímu
paradigmatu produktivní?
Základní shoda o eklektické povaze obecného transformačního programu byla od počátku
provázena názorovým sporem o přístupech k realizaci zvolených politik. Na počátku
transformace se kritická rozprava o vhodné volbě transformační strategie velmi často
redukovala na problém rychlosti v podobě šokového nebo gradualistického přístupu. Čtenář
se s tímto schématickým přístupem setkával nejen v mezinárodní odborné a mediální
komunitě, ale zejména v české obci. Tento spor se v průběhu deseti–třinácti let transformace
setrvačně vrací. Je s podivem, jakou životnost vykazují párové pojmy „šok versus gradualismus“ v analytické výbavě transformačních procesů. Pokusme se položit několik
otazníků nad jejich vypovídací schopností. Neusilujeme o jednoznačnou odpověď. Soudíme,
že smysluplné použití těchto pojmů předpokládá, že autor je alespoň přibližně pracovně
vymezí.
Především se téměř všeobecně toleruje a přehlíží jejich naprosté selhání při pokusu
označit „šokovou terapii“ za příčinu neočekávaného velkého propadu průmyslové výroby
a HDP v samém počátku transformace v Polsku v letech 1990–1992. Zhruba stejný propad
postihl s ročním zpožděním maďarskou „gradualistickou“ cestu i „šokovou“ liberalizační
6

politiku v Československu. Komparativní analýzy neprokázaly žádnou významnou kauzalitu
a korelaci s volbou odlišných liberalizačních a stabilizačních postupů. János Kornai tento
nečekaný pokles HDP o 16–18 % ve všech třech středoevropských zemích označil jako
transformační recesi (viz Kornai, 1993). Rodrik předložil odborné veřejnosti dvě kvalifikované
modifikované verze ekonometrické kvantifikace faktorů tohoto společného jevu transformační
recese (Rodrik, 1992, 1993). Pokud je nám známo, v mezinárodní ekonomické obci tyto
analýzy nikdo nezpochybnil. V první polovině devadesátých let jsme se pokusili ukázat, že
v české ekonomické obci zastánci kauzálního vztahu „šokové terapie“ a propadu outputu
nerespektovali fakta a nereflektovali výsledky mezinárodní diskuse (viz Kouba, 1992a,
1992b).
Příběh neskončil tímto „prvotním hříchem“. Stereotyp párových pojmů „šok versus
gradualismus“ zrodil další interpretační šum při hodnocení privatizace. Původní použití obou
pojmů postrádalo jasné pracovní vymezení, o přesnější definici nemluvě. Implicitně šlo
zřejmě o monokriteriální charakteristiku volby liberalizačně-stabilizačních politik z hlediska
rychlosti. Řada autorů mlčky rozšířila použití těchto pojmů k velmi kategorickému hodnocení
privatizace. Podle našeho názoru je privatizační proces svou povahou vícedimenziální
proces a jeho charakteristiky a hodnotící soudy nelze redukovat na problém rychlosti.
Rychlost systémové přeměny vlastnických oprávnění nepovažujeme ani za jediné, ani za
hlavní kritérium.
Proti použití pojmů „šoková terapie versus gradualismus“ na institucionálně-evoluční
procesy by bylo možné uvést závažné diskusní námitky, které uplatníme později.
Uveďme ještě další pochybnost. V literatuře se běžně vžilo jednoznačné přiřazení
jednotlivých středoevropských tranzitivních zemí buďto šokové nebo gradualistické terapii.
Polsko je obvykle vydáváno za prototyp „šokové terapie“. Ano, Polsko stálo na prahu
hyperinflace a nemělo jinou volbu, než razantní liberalizačně stabilizační politiky ve výchozí
pozici. Naproti tomu zvolilo pozvolnou a obezřetnou politiku liberalizace běžného účtu
platební bilance. Obdobně postupovalo i Maďarsko a Československo. Všechny země zvolily
v počátku transformace koncept omezené konvertibility s řadou administrativních omezení.
Diskuse o míře liberalizace kapitálového účtu vznikla později při přijímání jednotlivých zemí
do OECD. Česká Republika zvolila v roce 1995 při vstupu do OECD pod vlivem této
organizace značně otevřený koncept liberalizace kapitálového účtu. Maďarsko i Polsko
spojily členství v OECD s opatrnější volbou liberalizace kapitálového účtu.
Polské privatizační politiky nelze vtěsnat do korzetu „šokové nebo gradualistické“ cesty.
V případě Maďarska je jeho setrvačné řazení ke gradualistické cestě v příkrém rozporu
s reálným vývojem politik v makroekonomické a mikroekonomické oblasti. Ano, časově
rozložené dokončení liberalizačních cenových opatření v počátku transformace souvisí
s pověstným „gradualistickým“ dědictvím a poučením z tragického roku 1956. Antalova
demokratická vláda v počátku transformace ustoupila sociálním tlakům a opustila program
razantnější nápravy zbylých cenových distorzí. Odklad řešení zděděné vnitřní a zejména
vnější nerovnováhy až do kritického stavu „pět minut po dvanácté“ v březnu 1995 stál
maďarského reformního šampióna ztrátu jeho výchozí pozice a zvýšil transakční náklady
transformace. Zmíněná makroekonomická razantní opatření z března 1995, pověstné
„Bokrosovy makroekonomické stabilizační balíčky“, výrazně vybočují z gradualistického
schématu. Tím se však nevyčerpává vžité stereotypní jednoznačné přiřazení maďarského
transformačního vývoje ke gradualistické volbě. Totéž lze říci o zcela ojedinělém
dramatickém selektivním účinku uplatněného zákona o konkurzním řízení již v roce 1992.
Jeho drastické uplatnění vedlo k vlně úpadků. Tato „šoková“ změna zahájila proces
přirozené tržní selekce podniků podle kritérií efektivnosti a celkové výkonnosti podniků
i bank.
Poznamenejme zatím jen na okraj této diskuse, že „šoková“ liberalizačně-stabilizační
operace Československa nikdy nebyla zpochybněna ve svých převažujících zvládnutých
účincích. Naproti tomu v roce 1992 Československo zvolilo odklad platnosti zákona
o konkurzním řízení a vydalo se na bludnou pouť „gradualistické“ selekce podniků a
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opožděné hluboké restrukturalizace se zvýšenými transakčními náklady (viz Acta
Universitatis Carolinae. Oeconomica 2/1998; Kouba, 2000b, 2000c, 2000d).
Z těchto příkladů vyplývá, že je ošidné apriorně přiřazovat „šokovému“ přístupu negativní
hodnocení a naproti tomu pozitivní hodnocení „gradualistické“ volbě. Takové jednoznačné
apriorní konotace jsou dosti časté zejména v tuzemských diskusích o transformaci. Soudíme,
že použití vžitých párových pojmů „šoková versus gradualistická terapie“ bez pracovního
nebo definičního výměru, což je u většiny autorů běžné, není produktivní. Celkový proces
transformace jednotlivých zemí nelze vtěsnat do schématu „šok versus gradualismus“.
Naproti tomu jednotlivé prvky transformačního programu a jejich realizaci lze rozlišovat
a klasifikovat z hlediska kritéria rychlosti.
1.1.4 Historická poznámka o zdrojích soudobé diskuse o transformaci
Původní autoři používali námi diskutované párové pojmy obezřetněji a v jemnějších
odstínech. Dali je do oběhu ve druhé polovině osmdesátých let. Hledali vhodný lék na
hlubokou vnitřní a vnější nerovnováhu, vysokou inflaci i platební neschopnost rozvojových
zemí a diskutovali růstově orientované programy zejména ekonomik Latinské Ameriky.
Stanley Fischer, profesor MIT, uvažoval takto: „Volba mezi gradualistickou a šokovou terapií
se vztahuje jak na ekonomickou, tak i politickou oblast. Všeobecná a jednorázová reforma
má tu výhodu, že pokud se zdaří, zavede ekonomiku přímo k efektivnější alokaci jejích
zdrojů. Postupné programy naproti tomu uvádějí ekonomiku na cestu horší alokace v rámci
aplikačního období. Na druhou stranu, pokud je realokace zdrojů nákladná, zejména
z důvodu nárůstu transformační nezaměstnanosti, může být vhodnější předem zveřejněná
politika postupných kroků. Například postupná liberalizace dovozu stávajícím výrobcům
poskytuje čas k přizpůsobení jejich výrobních plánů.
Argument politické ekonomie se opírá o tlaky, které budou směřovat na politické vůdce ze
strany zájmových skupin, jichž se změna týká. Podle typu vlády mohou tyto tlaky na politické
vůdce vycházet rovněž od jednotlivých ministrů. Při šokové terapii zůstávají otěže v rukou
vůdců, zatímco zveřejněný politický záměr poskytne zájmovým skupinám čas, který je pro
vyvinutí efektivního nátlaku nezbytný. Ačkoliv technokrat považuje zájmové skupiny za
pouhou překážku při aplikaci žádoucích politických změn, tyto skupiny se mohou také stát
pojistkou proti nerozumnému politickému kurzu; nárazové změny by totiž měly být
realizovány pouze po jejich pečlivém zvážení a kalkulaci možných důsledků. Příspěvek
politické ekonomie je také relevantní v rámci volby mezi reformou „případ od případu“ a gradualistickou reformou vzájemně provázaných kroků. Souhrnné programy soustavy
reformních kroků mají tu výhodu, že tlaky zájmových skupin se při nich vzájemně
neutralizují“ (Fischer, 1987: 168–9).
Účastníci diskuse zdůrazňovali vzájemnou souvislost ekonomických a politických
podmínek reformy. „Deformace a problémy domácí ekonomiky, které se nové politiky snaží
odstranit, vznikly většinou právě v důsledku politického systému, který sám musí být
změněn. … Výsledek politické aktivity není závislý pouze na ekonomické, ale i na politické
rovnováze“ (Fischer, 1987: 175). Jacob A. Frenkel z IMF rozšířil diskusi „gradualismus
versus drastická opatření“ zejména následující úvahou: „Výhody a nevýhody obou extrémů
jsou dobře známy. Nicméně se mi zdá, že optimální řešení volby mezi gradualismem
a drastickými opatřeními spočívá v takovém přístupu, který zahrnuje ty lepší vlastnosti obou
cest. … Dosažitelnost a věrohodnost takové reformy by patrně svědčila o dlouhodobé
závaznosti ze strany vlády, což by přispělo ke kredibilitě reformy a podpořilo stabilizující
očekávání. … Ekonomiky prožívají proces ‚dobrého přizpůsobení‘, ale vyskytuje se také
‚špatné přizpůsobení‘; ekonomiky jsou na dráze ‚dobrého růstu‘ ale mohou být na cestě
‚špatného růstu‘ “ (Frenkel, 1987: 227–8).
Účastníci těchto původních diskusí doporučovali volbu vhodné kombinace razantních
a postupných kroků. Nebyli zastánci volby extrémních přístupů. U jednotlivých složek
programu doporučovali diferencovanou volbu rychlosti a stupně liberalizačních kroků.
Následnost reformních postupů spojovali s příslibem vlád sledovat reformní odhodlání
a závazky v delším časovém horizontu. Účinnost reformy podmiňovali také věrohodností
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zvolených programů. Klady a zápory kombinace odlišné míry dynamiky reformních kroků
vždy spojovali s meritorním, obsahovým, charakterem stabilizačních a zejména liberalizačních programů.
Dále kriticky analyzovali převážně neuspokojivé výsledky poválečného růstového výkonu
rozvojových zemí. Na základě dvacetileté časové řady 68 zemí Afriky, Asie a Latinské
Ameriky zkoumali příčiny odlišných výsledků programů nově doporučovaných k překonání
stagnace, hrozivého růstu inflace a vnější nerovnováhy.
Tehdejší nová věrouka, tj. „ortodoxie“, byla postupně v modifikované podobě základem
též hospodářských politik rozvinutých zemí, které hledaly východisko ze stavu „stagflace“.
Harberger (1984) shrnul pilíře eklektických stabilizačních a liberalizačních programů
v podobě těchto pragmatických zkušeností:
1. Přiměřená kontrola státních rozpočtů. I když nemusí být absolutní rovnováha
dosažitelná, pro rozsáhlé deficity není prostor.
2. Využití výhod mezinárodního obchodu.
3. Pokud je využíváno tarifů, je třeba zajistit, aby efektivní sazby byly vyrovnané.
V případě příliš vysokých tarifů je lépe uchýlit se k podpoře vývozu.
4. Kontrola cen a mezd pouze střídmá, lépe však žádná.
5. Kvóty, licence a kvantitativní omezení jsou ospraveditelná pouze zřídka. Přinášejí
neefektivitu a podporují korupci.
6. Technický (komerční) přístup k funkci veřejných podniků. Správným kritériem jejich
činnosti je efektivita.
Stanley Fischer doplnil v roce 1987 tento sedmý pilíř: Zamezení přecenění směnného
kurzu.
Jestliže tento „minimální programový soubor“ doplníme o klíčový pilíř privatizace,
dospíváme ke zřejmé kontinuitě těchto eklektických programů s heterodoxním paradigmatem
transformačních programů tranzitivních zemí.
Rozprava o transformaci v české odborné komunitě tuto souvislost povětšině nereflektuje.
V mezinárodní obci je tato příbuznost reformních vzorců zřejmá a je zdrojem jak
normativních hodnotících soudů, tak i kritických přehodnocení transformačního paradigmatu
z počátku devadesátých let.
Rodrik (1996:10) tuto přímou následnost programů transformace tranzitivních zemí
a předchozích strukturálních programů rozvojových zemí výslovně uvádí a kriticky uvažuje
o poučení z této nové věrouky pro hlubší porozumění soudobým reformním pokusům.
Při pozorném čtení námi vybraných obšírných citací můžeme vyvodit pro současné
reformy některá významná poučení:
Za prvé, nepopulárnost a bolestivost některých kroků oslabila politickou vůli protagonistů
reforem prosadit a udržet nezbytné předpoklady dlouhodobé účinnosti reforem. Nezbytné
následné korekce nepředvídaných účinků počátečních reformních kroků otevřely prostor pro
předčasné oslabení, změkčení, předpokladů jejich dlouhodobé efektivnosti.
Za druhé, rozdílná účinnost „stabilizačních programů“ a „strukturálních přizpůsobení“
bezprostředně souvisí s realizací předpokladů efektivnosti zvolených politik. V realitě se
pohříchu zmíněné předpoklady příliš často oslabily, nebo vůbec chyběly.
Za třetí, k oslabení reforem a ústupkům vede lobbistický tlak silných zájmových skupin na
reformně orientované politiky. Počáteční konsensus je vystaven neustálému riziku,
vyplývajícímu z nerovnoměrného vlivu lobbistických skupin a zejména nejsilnějších speciálních a distribučních koalic.
Za čtvrté, otevřeným kritickým problémem reforem je motivace politiků a vzájemná
souvislost aktivit účastníků ekonomických a politických trhů. Motivace politiků je silně
ovlivněna časovým horizontem a fázemi politického cyklu. Různá míra účinnosti reforem je
oslabena krátkodobým motivačním časovým horizontem politiků a jejich příznačnou
„krátkozrakostí“. Neústupný reformní politik, který dokáže udržet kompromisní ústupky
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v souladu s dlouhodobými reformními závazky a předpoklady, je vystaven silnému riziku
nepřežití na politickém trhu.
Za páté, uvedené čtyři kritické problémy reforem umožňují pochopit některé základní
zdroje rizika a příčiny nedůsledné implementace reformních programů. Nás v této úvaze
v neposlední řadě zajímá riziko osudu reforem spojené s teoretickým zázemím zvoleného
paradigmatu. K základním kritickým problémům reforem je schopnost konfrontovat zvolené
reformní paradigma s jeho účinky v realitě. Protagonisté reforem jsou nezřídka málo
nakloněni revidovat programy na základě testu empirické evidence. Schopnost kritické
sebereflexe nebývá jejich silnou vlastností. Reformní politici a teoretici neočekávané
nežádoucí účinky reforem zpravidla tvrdošíjně vysvětlují jen nesplněním podmínek a předpokladů realizovaných záměrů. Soudíme, že tento úděl je též osudem „otců“ zakladatelů
převládajícího reformního paradigmatu první poloviny devadesátých let v postkomunistických
zemích.
Zásadním problémem soudobých reforem jsou předěly v teoretickém zázemí reformních
paradigmat. Předělem ve vývoji teorie máme na mysli nejen výrazné rozdíly vzorců
reformních programů, ale též kumulativní proces vnímání reality na základě konfrontace
teoretických poznatků s empirickou evidencí. Výrazné předěly reformních paradigmat
nevylučují kontinuitu některých průniků, tedy sdílení některých empiricky ověřených
teoretických poznatků. Ve vývoji teoretického zázemí reformních paradigmat nás zajímají
nejen výrazné předěly, diskontinuity, ale též některé kontinuity ekonomického myšlení.
1.1.5 Washingtonský konsensus
Reformní program, který nejvíce ovlivnil počáteční volbu transformačních politik, je
v soudobých kritických diskusích znám jako „Washingtonský konsensus“. Dnes je ve své
výchozí podobě z let 1989–1990 překonaný a nese pečeť záporné konotace. Tento názorový
proud reformních programů představoval v době svého vzniku „novou ortodoxii“, „novou
věrouku“ a dnes je považován za zdroj řady deficitů a selhání počátečního transformačního
paradigmatu.
Položme si některé otázky, které souvisejí s naším zájmem o (dis)kontinuitní vývoj
teoretického zázemí reforem a předělem ve vývoji reformního paradigmatu.
Jaká je širší obsahová náplň tohoto reformního programu?
Washingtonský konsensus je dnes v kritických diskusích interpretován ve stylizované
podobě. Bývá redukován na co nejrychlejší stabilizaci, liberalizaci a privatizaci (viz např.
Rolland, 2000). V této zjednodušené podobě bývá předmětem kritiky také v české
ekonomické obci. John Williamson, „duchovní otec“ diskutovaného reformního programu,
připomíná jeho širší obsah (Williamson, J., 1989, 2002; Kuczynski and Williamson, J., 2003).
Soudíme, že pro meritorní diskusi je užitečné připomenout první kritické analýzy
Washingtonského konsensu v jeho úplné formulaci.
Dani Rodrik shrnul výsledky empirického výzkumu v kritické úvaze o příčinách různé míry
(ne)úspěchu, resp. (ne)selhání v různých zemích, které aplikovaly diskutovaný program
(Rodrik, 1996). Předmětem jeho analýzy byla úplná formulace Washingtonského konsensu
ve světle empiricky testovaných výsledků reformních politik.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pilíře původního Washingtonského konsensu z let 1987–1990:
Fiskální disciplína.
Přesměrování priorit veřejných výdajů do zdravotnictví, školství a infrastruktury.
Daňová reforma včetně rozšíření daňové báze a redukce mezních sazeb.
Liberalizace úrokové míry. Finanční liberalizace.
Jednotná a tržní úroková míra.
Liberalizace obchodu.
Odstranění bariér přímých zahraničních investic (FDI).
Privatizace.
Deregulace, zejména usnadnění vstupu a výstupu do odvětví.
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10. Zabezpečení vlastnických práv.
Přehled původní formulace deseti reforem z roku 1989, které se později staly předmětem
kontroverzní diskuse jako „Washingtonského konsensu“, uvádíme v Příloze 3. Zároveň
uvádíme retrospektivní interpretaci Johna Williamsona z roku 2002 (www.iie.com/jwilliamson.htm).
Proti jaké „ortodoxii“ se tento reformní koncept zrodil?
Stylizovaná, redukovaná forma Washingtonského konsensu pouze na rychlost
liberalizace, stabilizace a privatizace příliš usnadňuje kritickou analýzu. Umožňuje kritické
hodnotící soudy o selhání této ortodoxie jako celku, včetně finanční discipliny i některých
jiných součástí původního širšího pojetí strukturálních reforem. Neumožňuje však přesněji
kriticky posoudit vlastní obsah (dis)kontinuity teoretického zázemí reforem a námi
sledovaných předělů.
V českém prostředí tato redukovaná interpretace umožňuje ospravedlnit a oživit některé
překonané transformační koncepce i některé odumřelé větve ekonomické teorie. Diskuse
o Washingtonském konsensu v redukované podobě znovu oživuje podcenění finanční
discipliny, která je relevantní i v současné etapě transformace pro řešení neočekávaně
vysokých transakčních nákladů české transformace. V českém prostředí považujeme za
účelné připomenout, proti jakým poválečným ekonomickým politikám se zrodil program
strukturálních reforem, který předcházel diskusi o transformačním paradigmatu tranzitivních
zemí.
Původní Washingtonský konsensus se zrodil v kritické diskusi o selhání poválečného
vzorce „importně-substitučních“ a autarkních, „dovnitř zahleděných“ („inward-looking“)
hospodářsko-politických orientací. Protekcionismus převládal v celém poválečném světě
v různých formách regulace zahraničně-obchodních aktivit.
Postkomunistické země byly systémově zatíženy importně-substituční úlohou zahraničního obchodu centrálně plánované ekonomiky. Institucionálně tabuizovaný státní monopol
zahraničního obchodu a ztrnulý administrativní cenový systém izolovaly vnitřní ekonomiku od
vlivů světových trhů a světových cen. K zaostávání postkomunistických zemí přispěla rovněž
čtyřicetiletá autarkní orientace ekonomik uvnitř Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP)
a vázanost na sovětskou ekonomiku.
Liberalizace cen, orientace na konvertibilní měnu a otevírání postkomunistických
ekonomik jsou považovány za nezpochybnitelnou součást transformačních programů.
O rychlosti a následnosti jednotlivých kroků nebo jejich synchronnímu provedení se od
počátku vedly značné spory. Např. Bedřich Levčík, vídeňský ekonom českého původu,
zastával v roce 1991 gradualistický přístup v následných jednotlivých krocích. Vycházel
z poválečných zkušeností západoevropských zemí, které zaváděly konvertibilitu měny
postupně až v pozdějších obdobích vývoje. John Williamson zastával odlišný názor.
Argumentoval rozdílnou situací západoevropských zemí, které si mohly dovolit „luxus“
postupného přístupu ke konvertibilitě, protože v padesátých letech již měly konkurenční trhy
a racionální ceny. „Domnívám se, že Levčík správně zdůraznil potenciální narušení při
provádění většího počtu změn najednou, avšak, jak již bylo řečeno, pro tento postup existují
závažné důvody. To znamená, že je třeba snažit se formulovat ten nejmenší rozsah
opatření, který je nutný pro zásadní transformaci plánované ekonomiky na tržní, bez
zabřednutí do podružných problémů, které by úspěch reformy mohlo ohrozit. Cílem by neměl
být velký třesk jako takový, ale spíše nejmenší kritická velikost třesku, tedy zkrátka minimální
třesk. Tento minimální třesk se zjevně neobejde bez těch mikroekonomických opatření, která
jsou transformaci na tržní ekonomiku vlastní, jako: zpřísnění rozpočtových omezení,
směnitelnost zboží, cenová liberalizace a další žádoucí prvky deetatizace. Domnívám se, že
by neměla zůstat opomenuta konvertibilita a uvolnění dovozů, což je jediná záruka rychlého
zavedení konkurence a racionálního cenového systému. Bez těchto opatření může
liberalizace cen spíše uškodit, než aby přispěla ke zlepšení.“ (Williamson, J.,1991: 30, 31).
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Soudíme, že ve středoevropském prostoru tranzitivních zemí toto pojetí obstálo. V Polsku
a Československu se realizace této volby osvědčila. Toto řešení bylo účinnější než rozvržení
liberalizačních kroků do více fází a odklad stabilizačních opatření v případě Maďarska.
Snad nebude na škodu připomenout, že v soudobé historii české transformace přežívá
mýtus o schůdnějším a potenciálně efektivnějším počátečním „gradualistickém“ přístupu
k liberalizaci ekonomiky a její transformaci. V české ekonomické literatuře se zjednodušeně
traduje, že alternativní pojetí bylo navrženo skupinou expertů, kterou v březnu 1990 sestavil
a vedl František Vlasák, místopředseda vlády ČR. Skupina vypracovala ve Lnářích
v průběhu jednoho týdne pracovní spisek „Strategie přechodu k tržní ekonomice“ (Návrh,
1990). V odborné veřejnosti je málo známou skutečností, že jde vlastně o soubor příspěvků
jednotlivých autorů k některým vybraným tématům transformace. Spisek obsahuje dva zcela
odlišné koncepční příspěvky o liberalizaci cen a dva koncepčně podobné návrhy na
komercializaci a restrukturalizaci státních podniků v přípravě jejich privatizace. Součástí
pracovního materiálu byla také představa o sociální ochranné síti. Spisek byl v týmu
diskutován a autor tohoto textu diskuse vedl. „Návrh“ byl původně koncipován jako příspěvek
vlády ČR k programu transformace připravovanému federální vládou.
V ekonomické literatuře o přípravě transformačního programu dosud nebyla zaznamenána skutečnost, že „Návrh“ nikdy nebyl projednán a schválen ani vládou ČR, ani její
Hospodářskou radou. V konečné verzi spisku zůstalo zachováno rozdílné autorské pojetí
některých transformačních kroků. Návrh o liberalizaci cen obsahoval dva vzájemně
neslučitelné příspěvky. Autorem gradualistické liberalizace cen v časově rozvržených
etapách, bez souběžné liberalizace zahraničního obchodu, byl Otakar Turek. Tento návrh
v pracovní skupině získal naprostou podporu a zastával ho rovněž vedoucí skupiny František
Vlasák. Pokud je nám známo, autoři této části „Návrhu“ nikdy tento gradualistický koncept
nepodrobili kritické sebereflexi. Dodnes je prezentován jako součást výhodnějšího
alternativního programu transformace.
„Návrh“ strategie expertního týmu současně obsahoval koncepčně odlišnou volbu
liberalizace cen. Příspěvek vycházel z představy jiného expertního týmu českých ekonomů
a zahraničních ekonomů českého původu, který v únoru 1990 v Kolodějích vypracoval
představu o československé transformaci. Pracovní skupina o liberalizaci cen doporučovala
uvolnit většinu administrativně řízených cen v jednom kroku. Tuto pracovní podskupinu
v Kolodějích vedl autor tohoto textu a ve Lnářích koncepci jednorázové liberalizace cen
znovu představil jako alternativní pojetí. Ačkoliv v expertním týmu ve Lnářích zůstal její autor
osamocen a nezískal širší podporu, tato alternativní koncepce jednorázové liberalizace
většiny cen v jednom kroku je součástí spisku o strategii reformy.
Federální vláda zvolila ve „Scénáři“ program liberalizace většiny spotřebních cen a spolu
se stabilizační makroekonomickou politikou ho realizovala v roce 1991. Tento zvolený
„negradualistický“ program liberalizace cen se osvědčil a nebyl v pozdějších kritických
analýzách strategie reformy a jejích výsledků přehodnocen. V Maďarsku Antalova vláda
ustoupila sociálním tlakům a zvolila liberalizaci zbytku regulovaných cen po roce 1989
v několika krocích. Ve zpětné analýze gradualistický přístup k liberalizaci cen přinesl
negativní zkušenost. Krátkodobě je taková liberalizace cen sociálně „průchodnější“ a pro
obyvatelstvo přijatelnější, protože nevede ke skokovým cenovým změnám. Ve skutečnosti
však výrazně posiluje inflační expektace spotřebitelů, firem, finančního sektoru i vlády a ve
střednědobém časovém horizontu udržuje vysokou inflaci. V Maďarsku zvolený gradualistický postup liberalizace cen zbylých administrativně regulovaných cen a odklad
adekvátních stabilizačních opatření se projevil jako ústupek s následnými vysokými
transakčními náklady (viz např. Kornai, 2000, 2001).
Jaký dílčí závěr můžeme vyvodit z těchto diskusních poznámek k rozpravě v mezinárodní
a české ekonomické komunitě?
Nepíšeme zde historii reforem. Zajímá nás následnost reformních paradigmat. Tato
diskuse znovu svědčí o tom, že empiricky verifikované teoretické spory nelze vtěsnat do
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krunýře gradualismu s jednoznačnou pozitivní konotací versus šokové terapie s jednoznačnou konotací negativní.
(Dis)kontiutní vývoj teoretického zázemí diskutovaného transformačního paradigmatu
a jeho předěly jsou součástí kumulativního procesu vědního poznání. Testem životnosti
teoretických konceptů transformace je empirická verifikace jejich účinků. Některé názory
a doporučení obstály, jiné naproti tomu selhaly. Součástí předělového vývoje následných
transformačních paradigmat jsou nejen přeryvy a kritická odmítnutí neživotaschopných
teoretických konceptů, ale také kontinuita empiricky ověřených názorů. Právem se traduje
myšlenka nositele Nobelovy ceny za ekonomii a zakladatele nové institucionální ekonomie
Ronalda Coase, že teorie, které neprošly testem empirické verifikace, jsou jalové.
1.1.6 V čem je původní Washingtonský konsensus překonán
a jaký je jeho vnitřní vývoj?
Paradigma hospodářsko-politické orientace západních ekonomik z padesátých let
strádalo některými neodstranitelnými nedostatky. Zplodilo makroekonomickou nerovnováhu,
vnitřní i vnější deficit, vysokou zadluženost, nízký ekonomický růst, vysokou inflaci,
znepokojivě vysokou nezaměstnanost a chudobu. Selhávání trhů bylo násobeno selháváním
vládních politik. Ve výbavě aktivistických, intervencionistických vládních politik byla importněsubstituční opatření, expanzivní fiskální politika, uměle udržované nadhodnocené měnové
kurzy a redistribuční, dotační politiky. Tyto negativní vlastnosti poválečných politik keynesiánského typu byly empiricky verifikovány jako obecné jevy. Lišily se stupněm a četností
výskytu v jednotlivých rozvojových zemích. Ve vyspělých zemích se projevily v modifikované
podobě. Evropský prototyp prosperujícího sociálního státu prošel zenitem. Pokusy o strukturální reformy ustrnuly na politických trzích, kde se nenašel dostatečný konsensus pro
změnu.
Proti těmto obecně diagnostikovaným chorobám byla indikována léčba v podobě
makroekonomických stabilizačních a liberalizačních programů a privatizačních politik. Tato
„nová ortodoxie“ postupně převládla v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století
ve všech vyspělých zemích.
Pokusme se naznačit, v čem je základní problém implementace tohoto reformního
paradigmatu v odlišných podmínkách rozvojových zemí a po roce 1989 též v ekonomikách
tranzitivních.
Obecně doporučená léčba všeobecné choroby připomíná transplantační operaci, jejíž
výsledek závisí na vnitřní struktuře léčeného organismu. Nové ekonomické politiky se
realizovaly v podmínkách nereformovaných, případně i nereformovatelných politických
systémů.
Soudíme, že nové reformní paradigma, které v počátku devadesátých let rozhodujícím
způsobem ovlivnilo transformační proces v tranzitivních zemích, nebylo citlivé ke kulturněhistorickým a institucionálním odlišnostem různých zemí. Zdroje tohoto poznatku a poselství
lze nalézt v rozsáhlé analytické literatuře o hospodářském i politickém vývoji jednotlivých
zemí i teritoriálních skupin zemí, včetně středoevropských tranzitivních zemí.
Zvláštním zdrojem poučení je dlouholetá polemika mezi Johnem Williamsonem a jeho
úhlavním kritikem Josephem Stiglitzem. V této naší úvaze ponecháváme stranou průběh této
ostré a nezřídka emotivní diskuse. Zainteresovaný čtenář se může prodírat spletí argumentů
o selhání, či neselhání Washingtonského konsensu v řadě prací obou autorů (Williamson, J.,
1989, 2002, www.iie.com/jwilliamson.htm; Stiglitz, 1994, 2002; Kuczynski and Williamson, J.,
2003).
V souvislosti s naším zájmem o vývoj teoretického zázemí reforem je pozoruhodný
výsledek střetu těchto protagonistů odlišných teoretických směrů. Williamson vyznává
liberální ekonomické koncepce, zatímco Stiglitz je aktivní kritik neoliberalismu. V jejich
vzájemně konfliktní rozpravě nás však zaujalo, že na základě analýz výsledků transformace
v devadesátých letech oba označují za základní problém reforem instituce a institucionální
změny.
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Williamson zkoumal příčiny nesplněných nadějí Stiglitzem pejorativně nahlíženého
Washingtonského konsensu. Za jednu ze základních příčin považuje „neúplnost reforem
první generace“. Soudí, že „existuje celá tzv. ‚druhá generace reforem‘, která spočívá
v posílení institucí a která je pro plné využití všech výhod ‚první generace reforem‘
nezbytná.“ (Williamson, 2002, www.iie.com/jwilliamson.htm). Williamson vyslovuje závěrečné
doporučení: „reformy z doby před deseti lety dokončit, opravit a kompletovat“, nikoliv je
zvrátit (Kuczynski a Williamson, 2003). Předkládá tedy „nový“ Washingtonský konsensus.
Nebudeme spekulovat o tom, v jaké míře k tomuto vnitřnímu rozvoji reformního paradigmatu
přispěla vnitřní kritická sebereflexe, nebo argumentace kritiků. Ostatně oba tyto zdroje
vycházely z empirické evidence.
Joseph Stiglitz patří k předním a rétoricky nejrazantnějším kritikům Washingtonského
konsensu. Světové bance a Mezinárodnímu měnovému fondu vytýká obojetnost
v praktickém provozování liberálních politik otevírání se světovým trhům. S řadou mnoha
dalších ekonomů sdílí názor, že země EU a USA „káží vodu, ale pijí víno“. Přední seskupení
vyspělých zemí doporučují liberalizaci ekonomik, ale současně setrvačně provozují
protekcionářskou, ochranářskou politiku vůči dovozu zemědělských produktů z rozvojových
zemí třetího světa. Tím zjevně brzdí ekonomický a institucionální rozvoj méně rozvinutých
zemí v globalizovaném světě.
Stiglitz diskutuje široký okruh palčivých problémů rozvojových a tranzitivních zemí, které
nemají uspokojivé řešení. My se zde omezíme na naše téma vývoje názorů na relevanci
institucí v procesu privatizace v kritickém přehodnocení transformačních programů
tranzitivních zemí. Stiglitz považuje podcenění institucionálního rámce ekonomiky, zejména
kapitálového trhu, za jeden z hlavních problémů nesplněných cílů privatizačních politik v řadě
tranzitivních zemích, jmenovitě v Rusku a České republice. Kritizuje Schleiferův předpoklad,
že privatizace vyvolá poptávku po následném vzniku a vývoji tržní infrastruktury, zejména
finančních trhů (Stiglitz, 2002: 163–4). Z hlediska tématu naší diskuse o privatizaci není bez
zajímavosti vývoj názorů autora radikální kritiky transformace. Stiglitz ještě v počátku
devadesátých let nepovažoval kapitálové trhy za příliš zajímavý předmět pozornosti.
V úvahách o finančních systémech v tranzitivních zemích Stiglitz soudil, že „akciové trhy jsou
do značné míry zajímavým a zábavným představením, avšak nespočívá v nich těžiště změn“
(Stiglitz, 1993). V pozdější době Stiglitz zřejmě tento svůj názor změnil. Opakovaně kriticky
hodnotil selhání institucionálního rámce privatizace v České republice. Podle jeho názoru
k hlavním příčinám selhání privatizační politiky zjevně patřilo počáteční nedocenění významu
kapitálového trhu.
Stiglitz je výslovným zastáncem významu názorů J. M. Keynese i pro současnost (Stiglitz,
2002: 196–7, 249–250). To je východisko jeho kritiky měnových politik IMF. Pro naše téma je
pozoruhodné, že Stiglitz v řadě kritických přehodnocení transformačních postupů, zvolených
v počátku devadesátých let, dochází k obdobným poznatkům, jako ekonomové, kteří jsou
předmětem jeho soustavné kritiky.
V dílčím závěru můžeme tedy říci, že v názorovém střetu o Washingtonský konsensus jde
v podstatě o spor uvnitř neoklasického mainstreamu. Oba tyto protichůdné názorové proudy
v rámci vnitřně strukturovaného neoklasického mainstreamu dospívají k docenění významu
institucí pro hlubší pochopení problémů zvolených transformačních politik. Jde spíše o širší
chápání reformního programu, v jehož původní podobě budování tržní infrastruktury bylo
deklarováno, ale nebylo doceněno jako ústřední problém. V soudobém ekonomickém, tj.
neoklasickém myšlení však nejde o integraci institucionální analýzy s dosavadními poznatky
mainstreamu, protože neoklasika v dnešní podobě se analýzou vzniku a vývoje institucí
nezabývá.
Pozoruhodné je, že toto poznání o relevanci institucí v rámci mainstreamu se shoduje se
závěry protagonistů nové institucionální ekonomie, kteří jsou hlavními kritiky neoklasické
ekonomické teorie. Institutucionální rámec tržní ekonomiky a instituce – chápaná jako
pravidla – jsou ohniskem zájmu nové institucionální ekonomie. Pravidla vznikají nejen na
ekonomických, ale i na politických trzích, které jsou rovněž předmětem analýzy. Proto někteří
protagonisté institucionální analýzy uvádějí tyto výzkumné projekty do soudobé ekonomické
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teorie jako novou politickou ekonomii, tj. novou institucionální ekonomii aplikovanou na
politiku (North, 1990; Buchanan, 1998).
1.1.7 Evolučně-institucionální chápání transformace v pojetí nové institucionální
ekonomie
Gérard Roland publikoval v roce 2000 první ucelenou učebnici o transformaci. Je psána
z pohledu evolučně-institucionální perspektivy. V úvodu ke knize „Transition and Economics.
Politics, Markets, and Firms” uvádí řadu překvapení, která teoretiky transformace zaskočila.
Rozhodující vliv Washingtonského konsensu na počátek transformace komentuje touto
kritickou úvahou: „Tato rozličná překvapení dále podporovala změnu pohledu na ekonomické
myšlení ve prospěch institucionálního hlediska, které zdůrazňuje význam různých typů
institucí, spočívajících v základech úspěšné kapitalistické ekonomiky. Úspěšné instituce
kapitalismu jsou ve vyspělých ekonomikách již zakořeněné a je zde sklon považovat jejich
fungování za samozřejmost i v úvahách o tranzitivních či rozvojových ekonomikách, kde tyto
instituce chybí. Transformační zkušenosti prokázaly, když nic jiného, že politika liberalizace,
stabilizace a privatizace, která není podpořena odpovídajícími institucemi, nemusí přinést
úspěch“ (Roland, 2000). Roland dospívá k poučení, že „viděno z institucionální perspektivy
může transformační výzkum přispět ke zlepšení (1) našeho chápání kapitalismu jako
ekonomického systému a (2) našeho chápání institucionální změny velkého rozsahu“
(Roland, 2000).
Toto poselství z roku 2000 ostře kontrastuje se sebevědomím těch západních teoretiků
a poradců, kteří na počátku devadesátých let ovlivnili programové představy o cestě
postkomunistických zemí k tržní ekonomice v podmínkách demokracie. Nejdříve selhaly
sovětologické ekonomické a politické představy o „příkazové centrálně plánované ekonomice“. Ideologicky zatížená schémata „command economy“ a sovětologických komparativních systémů nepostihovala kořeny nereformovatelných vad centrálně plánovaných
ekonomik. Představy sovětologů o transformaci povětšině brzy roztály jako sníh na jarním
slunci.
Zdrojem „prvotního hříchu“ teoretických konceptů počátečních transformačních představ
je neoklasická ekonomie. Tento hlavní proud soudobé ekonomie se nezabývá institucionálním prostředím různých ekonomik. Protagonisté názorově diverzifikovaných škol
neoklasické ekonomie mlčky předpokládají, že fungování tržní ekonomiky spočívá na dobře
definovaných vlastnických právech a pravidlech hry a nulových transakčních nákladech.
Tento předpoklad umožnil dospět k nepominutelným poznatkům o funkčních i některých
dysfunkčních vlastnostech tržních struktur. V rámci implicitního předpokladu existence
adekvátní institucionální struktury neoklasika představuje kumulaci vědních poznatků, které
mají vypovídací schopnost pro evolučně rozvinuté tržní ekonomiky vyspělých zemí.
V podmínkách tranzitivních zemí použití ortodoxních neoklasických poznatků v analýze
a programové orientaci transformace však vede k neuspokojivým výsledkům. Zkoumání
vlastnických struktur a vzniku i vývoje pravidel není předmětem zájmu neoklasických analýz
tržní ekonomiky. Z toho plyne omezený přínos neoklasické teorie pro analýzu evolučních
procesů tržních struktur v rozdílných kulturně-historických a institucionálních podmínkách.
V roce 1993 byl oceněn Nobelovou cenou Douglass C. North za významný příspěvek
o úloze institucí v ekonomické historii. V kapitole „Zapracování institucionální analýzy do
ekonomické historie: perspektivy a hlavolamy“ o omezení neoklasické analýzy kriticky
uvažuje takto: „Za nekritické přijímání neoklasické teorie jsme draze zaplatili. I když
systémová aplikace teorie cen na ekonomickou historii zůstává jejím hlavním vkladem,
neoklasická teorie se zabývá alokací zdrojů v jistém časovém okamžiku, což historika, jehož
úkolem je vysvětlit změny v průběhu času, zásadně omezuje. Navíc je však alokace
uvažována ve světě bez frikcí, to je ve světě, kde instituce buď neexistují, nebo na nich
nesejde. Tento předpoklad však diskvalifikuje hlavní smysl ekonomické historie: pokusit se
vysvětlit růst, stagnaci a zánik společností v proudu času a prozkoumat, jak se na zásadně
odlišných vyústěních jednotlivých případů podílely právě frikce jako důsledky lidských
interakcí. … Tuto studii uzavřu spekulací o hlavním zadání ekonomické historie. Instituce
určují výkonnost ekonomik, ale čím jsou vytvářeny efektivní instituce? Změny institucí ve
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špatně fungujících ekonomikách jsou zjevně motivovány existencí relativně fungujících
institucí jinde ve světě a dostupnými informacemi o jejich dopadu na ekonomický růst. To
platilo patrně i v případě zásadních společenských změn ve Východní Evropě v roce 1989
(North, 1990).
Nová politická ekonomie, tj. nová institucionální ekonomie aplikovaná na politiku, usiluje
o nový analytický rámec chování účastníků ekonomických a politických trhů. Předpoklady
neoklasického a evolučního přístupu k analýze chování subjektů se výrazně liší (Příloha 4).
Představitelé nové institucionální ekonomie vytýkají neoklasické ortodoxii “konstituční, tj.
institucionální negramotnost”. Vytýkají neoklasice, že se na hony vzdálila pojetí politické
ekonomie Adamem Smithem. Otec zakladatel politické ekonomie dal do jejího vínku již
v osmnáctém století zájem o řád a instituce, tj. pravidla chování. Politickou ekonomii chápal
jako “vědu o zákonodárství” (“science of legislation”). Zájem o řád a pravidla se časem
vytratil z ohniska zájmu ekonomické teorie. Neoklasika se vývojem pravidel nezabývá.
Instituce zůstávají po dlouhou dobu na okraji jejího zájmu. Naproti tomu protagonisté nové
institucionální ekonomie usilují o návrat k původnímu pojetí zakladatele politické ekonomie.
Zabývají se přehodnocením kumulovaných poznatků soudobé ekonomie. Rozšiřují zájem
politické ekonomie o ekonomické trhy na trhy politické s použitím standardního analytického
aparátu. Na rozdíl od ortodoxní neoklasické ekonomie, která se omezuje na zkoumání jak
trhy fungují, ohniskem zájmu evoluční analýzy je vývoj ekonomických i politických trhů
a pravidel jejich fungování. K protagonistům různých směrů evoluční analýzy a nové
institucionální ekonomie patří především nositelé Nobelovy ceny za ekonomii F. Hayek, R.
Coase, G. Stigler, H. Simon, J. Buchanan a řada dalších průkopníků tohoto členitého
výzkumného projektu. Jeho součástí jsou: 1. Teorie veřejné volby; 2. Konstituční politická
ekonomie; 3. Teorie vlastnických práv; 4. Teorie regulace; 5. Právo a ekonomie; 6. Historie
institucí. (Viz Buchanan, 1986a, 1986b, 1990; Williamson, O., 2000; Kouba, 2000a).
Douglass North v přednášce u příležitosti udělení Nobelovy ceny vyslovil názor, že
„vzestup a pád Sovětského svazu nejsme schopni objasnit pomocí nástrojů neoklasické
analýzy. K řešení současných problémů rozvoje bychom však měli přistoupit s pomocí
institucionálního a kognitivního přístupu. (North, 1993).
Čím a jakou měrou nová institucionální ekonomie ovlivnila programy transformace
a hlubší pochopení vývojových procesů tranzitivních zemí?
Nová institucionální ekonomie neměla velký vliv na volbu výchozího transformačního
paradigmatu, nesoucího od počátku dominantně pečeť genotypu neoklasiky. Institucionální
analýza výrazně ovlivnila diskusi o nesplněných očekáváních transformačních politik
a význam jejích poznatků je doceňován teprve zpětně.
1.1.8 Murrellův alternativní přístup k evoluční analýze transformace a privatizace
Alternativní evoluční paradigma představil na počátku devadesátých let Peter Murrell.
V dnes již kultovní stati „Conservative Political Philosophy and the Strategy of Economic
Transition“ Murrell (1992) vyložil z pozic konzervativní politické filozofie dva odlišné přístupy
ke společensko-ekonomickým změnám a strategii transformace. (Viz Příloha 1). Soudil, že
většina ekonomů pod vlivem Keynesových myšlenek v šedesátých letech neporozuměla
tomu, jak kapitalismus ve skutečnosti funguje. Murrell proti tradičnímu racionálnímu cílovému
chování kladl důraz na proces učení. Vycházel z teorie evoluční ekonomie Schumpetera
a dalších ekonomů rakouské ekonomie. Soudil, že v intelektuálním prostředí východoevropských zemí, jmenovitě při hodnocení změn v Polsku a Československu, je
konzervativní pojetí politické filozofie mylně interpretováno jako odpor ke změnám. Proti
tomu zdůraznil, že jádro sporu je v tom, jak společenské a ekonomické změny, zejména
v postsocialistických zemích, uvádět do života.
Institucionální strukturu společnosti chápal jako organický celek a výsledek dlouhého
historického procesu. Lidská kapacita pochopit komplexně společenský a politický
organismus je omezena. Murrell sdílel úvahu Edmunda Burkeho, že „nikdy nepůjdeme jistě,
pokud nebudeme citliví k naší slepotě“. Odvolal se na Poppera, podle kterého „není rozumné
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domnívat se, že kompletní rekonstrukce našeho společenského zřízení vyústí do okamžitě
fungujícího systému“ (Murrell, 1992).
Byl zaujat myšlenkou, kterou vyslovil Michael Oakeshott o rozdílné úloze dvou typů
znalostí v evolučním procesu změn. První typ jsou znalosti technické povahy, které mají
podobu explicitních pravidel a artikulovatelných procedur při jejich využití v aktivitách. Tyto
znalosti jsou sdělitelné a systematizované výukou. Naproti tomu v evolučním vývoji hraje
významnou roli odlišný typ znalostí. Jsou to praktické osobní znalosti. Tyto neartikulované
znalosti jsou výsledkem pouze přímého osobního prožitku v procesu realizace různých aktivit
a mají specifický partikulární charakter. Mohou být komunikovatelné mezi jednotlivci
v procesu sdílených zkušeností a aktivit všeho druhu, zejména učením.
Popper proti radikálnímu přístupu ke změnám zastával „sociálně inženýrský přístup případ
od případu“, v jeho původní terminologii „piecemeal social engineering“. Přednost tohoto
přístupu ke společensko-ekonomickým změnám spatřoval zejména v možnosti ověřovat
malé a postupné změny a v přizpůsobovacím procesu změny případně korigovat. Radikální,
revoluční, masové změny politik vedou k nevratným změnám ve vývoji reálné ekonomiky
a opravné politiky jsou těžkopádné. Murrell toto pojetí uspořádal ve schématu vlastností dvou
odlišných přístupů ke změnám ve východoevropských zemích (Příloha 1). Dva odlišné
přístupy rozšířil též na privatizaci (Příloha 2).
Murrell kladl důraz na postupné transformační změny a privatizaci zejména ze tří důvodů:
Za prvé, s rostoucím počtem simultánně realizovaných institucionálních změn je stále
obtížnější sestrojit adekvátní podmínky jejich fungování.
Za druhé, pomalé změny usnadňují jejich korekci a špatné politiky mohou být zastaveny
uprostřed cesty.
Za třetí, postupné změny umožňují kumulovat praktické znalosti s účinky nového
uspořádání a poskytují zpětnou vazbu o žádoucím či nežádoucím působení nových institucí.
Burkeho konzervativní filozofie se zrodila v roce 1790. Popperovo rozlišení mezi
utopickým a sociálním inženýrstvím krok za krokem se zrodilo v podmínkách třicátých
a čtyřicátých let dvacátého století. Murrell chtěl touto vizí připomenout vysoké transakční
náklady, kterými jsou zatíženy radikální převratné historické experimenty. Murrell nedoufal,
že by v devadesátých letech východoevropští politici a jejich západní znalci brali příliš vážně
vizi pomalého vývoje institucí a následnost relativně malých změn. „Proto tato analýza není
jako normativní příklad pro rozvoj politik ve Východní Evropě ani předkládána. Jde spíše
o prediktivní cvičení událostí devadesátých let. Úspěchy a zklamání Východní Evropy na
cestě od socialismu bude pro politickou filozofii, která naposledy vzkvétala v reakci na
socialistické změny, testem její aplikovatelnosti“ (Murrell, 1992).
O několik let později Murrell pokračoval přímou kritikou, oponenturou výchozích programů
transformace a hodnocením prvních výsledků transformace v Polsku, Maďarsku
a Československu. V roce 1995 publikoval recensní studii „The Transition According to
Cambridge, Mass.“ (Murrell, 1995). Zjistil „překvapivou jednomyslnost“ autorů 18 příspěvků
recenzované publikace (Blanchard, Froot, Sachs, eds., 1994). Nápadnou jednomyslnost
autorů recenzované práce na program a neočekávaný vývoj transformace si Murrell
vysvětluje tím, že „historie a společnost jsou pouze podružné, nanejvýš je lze označit za
překážky. … Zanedbávání historie znehodnocuje standardní reformní recepty. Tyto recepty
začínají od konce, od ideálního trhu, kterým se zaklíná vše, bez ohledu na klíčovou otázku,
jaký dopad má reforma na existující společnost. Ekonom se postaví před prázdnou tabuli
a vyprojektuje nový systém. Skutečné události pak porovná se svým projektem a jakékoli
odlišnosti prohlásí za selhání.“ Proti takovému přístupu Murrell kriticky poznamenává, že
„transformace znamená mnohem víc. … Pokud analyzujeme institucionální rozvoj, reformu
a výkonnost v komparaci s ostatními státy, pak musí být historická východiska v politice a ve
společnosti pokládána za důležité vysvětlující faktory“ (Murrell, 1995). Poznamenává, že
poznatek o významu historicko-kulturního dědictví není nový názor. Připomíná, že je to
poselství Douglasse Northe z roku 1990. Murrell na adresu autorů recenzované publikace
kriticky poznamenává, že zmíněné Northovo poselství zřejmě většina autorů nesdílí.
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1.1.9 Příspěvek Douglasse Northe k analytickému rámci evolučních procesů
transformace
Douglass North se vyznačuje velikou pokorou v přístupu k analýze vývoje řádu a pravidel
v podmínkách tranzitivních zemí. Není vybaven okázalým sebevědomím autorů výchozích
transformačních programů. North v roce 1995 uvažoval v Praze o cestě centrálně plánovaných ekonomik k prosperující tržní ekonomice, svobodě a demokracii. Připomenul tíživé
dědictví závislosti na cestě (path dependency) a vyvodil z toho obtížnost formování
vhodného prostředí a podmínek pro funkční politické a ekonomické instituce. „Neexistuje
snadná cesta a nelze postupovat ve spěchu. Skutečně nevíme, jak na to“ (North, 1995).
Studiem společností Latinské Ameriky došel k závěru, že neformální společenské normy
jsou ještě důležitější než formální pravidla. Počátkem devatenáctého století se většina
latinskoamerických států zbavila španělské nadvlády a přejala ústavu Spojených států
a mnohé formální zásady amerického vlastnického práva. Výsledky změny formálních
pravidel byly velmi rozdílné. Kulturně-evolučně zakotvené odlišné neformální společenské
normy a základní kulturní hodnoty prokázaly větší trvanlivost než nové zásady formální.
North dospěl k závěru, že „chceme-li dnes změnit strukturu v některé zemi, nelze jen tak přijít
a změnit formální pravidla. Tato pravidla budou fungovat pouze tehdy, změníme-li také
společenské normy a zásady správného chování. A takovou věc nelze uspěchat. Je to
nejvýznamnější úkol naší doby.“ Autor v souvislosti se studiem zemí třetího světa
a tranzitivních zemí zdůraznil, že „všude jde o stejný problém. Jak rychle vytvořit takové
podmínky, které by přinesly hospodářský růst, svobodu a demokracii. Tento problém musíme
řešit, zatím je vyřešen jenom částečně a myslím, že by se měl v budoucnu stát základním
předmětem výzkumu politické ekonomie i ostatních společenských věd“ (North, 1995).
K tomuto významnému poznatku nové institucionální ekonomie o přenosu, transplantaci
formálních pravidel dodejme, že doposud nová politická ekonomie více pronikla do problémů
evoluce formálních než neformálních pravidel. (Viz např. Williamson, O., 2000).
North při přebírání Nobelovy ceny za ekonomii v roce 1993 předložil k diskusi analytický
rámec evoluce řádu a pravidel. Pokusme se po zkušenostech uplynulé dekády posoudit
případně i rozšířit implikace Northova přístupu k institucionálním změnám v tranzitivních
zemích.
Za prvé, znovu a znovu se potvrzuje, že ekonomická výkonnost je určována směsicí
formálních pravidel, neformálních norem a způsoby jejich vynucování. Platnost a podnětnost
tohoto poznatku ověřují výsledky analýz jak pozitivních, tak i neočekávaných negativních
důsledků transformačních politik. Bohužel, v počátku transformace tento analytický a přímo
prorocký poznatek nepadl na úrodnou půdu. V české odborné komunitě nebyl doceněn.
K podcenění tohoto základního stavebního kamene evoluční ekonomie přispěly nejméně dvě
okolnosti. Věkově nejproduktivnější část vědní a politické generace měla neoklasickou
ekonomickou výbavu. Výraznou výjimkou v české ekonomické obci jsou práce Lubomíra
Mlčocha (Mlčoch, 1996, 1997), který však ve své generační skupině nenašel následovníky.
Druhou okolností byl vzestupný trend hvězdy české ekonomiky na transformačním nebi.
Počáteční liberalizační a stabilizační kroky přinesly pozitivní výsledky a uznání odborné
veřejnosti doma i v zahraničí. Křehký mikroekonomický a zejména institucionální základ
dočasné makrostability byl rozpoznán až v polovině devadesátých let. Příčiny nečekaného
poklesu české ekonomiky ve druhé polovině devadesátých let, prvního recesního cyklu
v tranzitivních zemích, patří dodnes k diskutovaným hlavolamům. Širší shoda o příčinách je
zastíněna hledáním viníků na politických trzích. Postupné rozpoznání relevance deficitů
institucionální struktury nezřídka zaniká v jakémsi novém transformačním „newspeaku“, že
„na vině je legislativa“. Tato rétorika je karikaturou evoluční analýzy a odkrývá odpovědnost
zákonodárců a legislativců za kvalitu formálních pravidel. V lepším případě se zlom
v počátečním příznivém vývojovém trendu české transformace vykládá nedostatečným
právním rámcem. Podle našeho názoru ani tato setrvačně tradovaná příčina problémů české
transformace a privatizace nepostihuje jádro problémů z hlediska evoluční ekonomie. Kořeny
problémů transformačních problémů, nezřídka i dramat každodenního života lidí, jsou
hlubšího a dlouhodobějšího rázu. K hlavním zdrojům problémů a napětí patří především
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nesoulad a nezřídka konflikt mezi formálními a neformálními pravidly chování. Pramení
z odlišné dynamiky změn dvou druhů pravidel. Zatímco formální pravidla mohou být
změněna ze dne na den, neformální pravidla chování se mění pouze postupně. Zvyklostní a
etické normy chování z dob socialistické nedostatkové ekonomiky mají sebeobranný
charakter proti omezování volby a individuální svobody. Nedodržování a obcházení
formálních pravidel nedemokratického státu se mlčky předpokládá a je tolerováno. Navyklé
vzorce chování přežívají a nezřídka se dostávají do rozporu s novými formálními pravidly
rodící se tržní ekonomiky a demokracie. Navíc v české transformaci se nové zákony příliš
často mění. To vede k neustálenosti, nestabilitě institucionálního prostředí. Příliš časté
změny zákonů umožňují vlivným distribučním a koaličním skupinám novelizované zákony „šít
na míru“ partikulárním zájmům. Krajním případem neefektivních formálních pravidel je
regulace kapitálového trhu ex post. V roce 1992 vstupovali účastníci na nově vzniklý
kapitálový trh s příslibem, že se podřídí budoucímu zákonnému uspořádání. Ve skutečnosti
nejsilnější hráči, kteří se zabydlili na kapitálovém trhu, si později vzniklá pravidla regulace
kapitálového trhu přizpůsobili vlastním zájmům.
Za druhé, na ekonomickou výkonnost mají značný vliv komunity, které určují a zajišťují
dodržování ekonomických pravidel a vynucování vlastnických práv. V podmínkách české
transformace je tíživým dědictvím destrukční účinek padesátileté diskontinuity nedemokratických režimů. Nacistická okupace a po krátké poválečné prodlevě i komunistický režim
zničily demokratickou občanskou strukturu státu a slibný rozvoj komunit. Navíc i demokratická struktura předválečného Československa se vyznačovala pražským centralismem
s pověstným tíživým dědictvím ideologie čechoslovakismu.
Nové krajské uspořádání samosprávných orgánů a decentralizovaných státních orgánů
po roce 1998 vzniklo opožděně. Současný systém byl uveden v život bez předem jasně
definovaných formálních pravidel, pravomocí a finančního uspořádání zdrojů. V tomto
nestabilním institucionálním prostředí je oslaben vliv komunit na vývoj řádu a dodržování
pravidel. Předmětem zájmu nové politické ekonomie byly zatím jen komunity v USA
a vyspělých státech Evropy. Tyto vzory jsou nepřenosné, protože jsou výsledkem
dlouhodobého evolučního vývoje ve specificky kulturně historických podmínkách jednotlivých
zemí.
Za třetí, pro dlouhodobý hospodářský růst je důležitější spíše adaptivní než alokační
efektivnost. Alokační efektivností se zabývá neoklasika, zatímco předmětem zájmu nové
institucionální ekonomie je adaptivní efektivnost podnikových organizací a ekonomických
systémů.
Douglass North uvádí, že k tomuto výzkumu efektivních organizací a adaptivní
efektivnosti významně přispěl ekonom českého původu Pavel Pelikán, žijící ve Švédsku
(North, 1990; 80–1). Douglass North prokázal, že jedním z předpokladů úspěšného
politického a ekonomického rozvoje jsou pružné institucionální struktury, které umožňují
přežít šoky a neočekávané změny. K zániku centrálně plánovaných ekonomik přispěla nejen
neefektivní alokace zdrojů v důsledku neracionálního administrativního cenového systému.
Socialistická ekonomika nezvládla rovněž efektivní adaptivní alokaci, protože nebyla
schopna přizpůsobit se evolučním změnám. Socialistická ekonomika je v důsledku
tabuizovaných vlastnických struktur z hlediska nezbytných podmínek plnokrevné tržní
ekonomiky nereformovatelná. Navíc československá ekonomika, na rozdíl od polské
a zejména maďarské, započala transformační proces bez zkušeností s částečnými
reformami typu tržního socialismu.
North uvádí, že adaptivní efektivnost je výsledkem dlouhodobé evoluce. Se značnou
dávkou pesimismu poznamenává, že „neznáme způsob, jak vytvořit adaptivní efektivnost
v průběhu krátkého období“(North, 1993). Naše výzkumy tento pesimismus umožňují oslabit.
Na našem pracovišti Institutu ekonomických studii FSV UK máme řadu případových studií
o selektivním procesu organizací nákladným vývojem cestou pokusů a omylů. Ze studií lze
soudit, že vedle neúspěšných organizací řada firem splnila test efektivní adaptivní alokace
v poměrně krátkém časovém období. Tím nechceme popřít, že schopnost efektivní adaptivní
alokace je ověřena teprve dlouhodobým evolučním vyzráváním celkového tržního systému.
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Empirické analýzy uplynulého desetiletí potvrzují perspektivní vlastnosti analytického
rámce a kognitivního přístupu nové institucionální ekonomie. Uvedené implikace Douglasse
Northe by bylo možné rozšířit o vztah ekonomické výkonnosti a strukturálních reforem,
vývoje efektivní správy (governance), zejména správy obchodních korporací (corporate
governance) a morálního hazardu při institucionálních přeměnách. Výsledky institucionální
analýzy umožňují nově formulovat některé závažné otázky a nový přístup k otevřeným
problémům. K některým těmto transformačním problémům se vrátíme v dalších studiích naší
publikace.
Výsledky výzkumu jsou nadějnou výzvou. Potvrzují, že analytický rámec institucionálněekonomického přístupu k transformačním problémům „obohatí ekonomickou teorii, protože
nám umožní efektivně se zabývat širokou škálou současných problémů, které jsou
v současnosti mimo její dosah“ (North, 1993).
Výsledky institucionální analýzy na základě empirické evidence svědčí o tom, že
dlouhodobý ekonomický růst je výsledkem evolučního utváření řádu, rozvíjení vlády zákona
a vlivu neformálních zvyklostí, etických norem a kódů chování příznivých pro zdravý růst.

1.2 Privatizace
„Co stojí za přeměnou kapitalismu a velkou prosperitou poválečného vývoje západního
světa po jeho kataklyzmickém selhání ve 30. letech dvacátého století? V politice poválečné
generace dominoval zájem o řešení problému chudoby; strany pravice i levice soutěžily mezi
sebou v požadavcích na intenzivnější a sofistikovanější státní zásahy, které měly zmírnit
nákazu bídy, nouze a neštěstí. … Podnikatelské aktivity poválečných vlád se staly významným faktorem vývoje celého systému. Vliv veřejných autorit na spravování ekonomického
systému nesmírně vzrostl.“ (Schonfield, 1965).
Tři dekády poté: „Ekonomický imperativ privatizace se rozšířil po celém světě. … Rychle
se stal dominantní ortodoxií ve vyspělých zemí OECD. … Kolaps příkazových ekonomik
Sovětského svazu a zemí Východní Evropy na konci 80. let 20. století svědčil ve prospěch
těch nejnadšenějších doporučení k jejich okamžité transformaci i k privatizaci v samotných
tržních ekonomikách.“ (Clarke, ed., 1994).
1.2.1 Nákladný vývoj institucionálních přeměn cestou pokusů a omylů
V průběhu druhé poloviny minulého století se radikálně změnily názory na institucionální
uspořádání ekonomik vyspělých zemí. Následně došlo k výrazným přeměnám ve vztahu
soukromého a veřejného sektoru a vládních politik. Bez větší dávky zjednodušení můžeme
říci, že po druhé světové válce převládla euforie veřejného sektoru a aktivistických,
intervencionistických hospodářských politik. Naproti tomu v osmdesátých letech převládla
euforie privatizace a pokusů o omezení státu. Nás zde nezajímá dobová rétorika. Pro hlubší
pochopení evoluce je zajímavá otázka předělů ve vývoji teoretického zázemí
institucionálních přeměn. V naší diskusní úvaze použijeme zjednodušený vzorec
bezprostředních poválečných institucionálních přeměn ve vyspělých evropských zemích.
Proč a v jakém časovém horizontu se mění vědní zázemí názorů na efektivní vlastnické
struktury a celkové institucionální prostředí? Proč převládající věrouka je střídána jinou
věroukou? Proč převládající institucionální paradigma se mění ve starou ortodoxii a je
střídáno novou ortodoxií? Proč ve výsledku těchto předělů nenacházíme více syntetizujících,
integrovaných poznatků vzájemně soupeřících škol?
Především je nasnadě úloha různých a neslučitelných ideologií. Na institucionální
proměny mají vliv různé ideologie. Ekonomický liberalismus favorizuje trhy proti plánování,
privátní sektor proti veřejnému. Liberální ideologie významně iniciovala světovou vlnu
privatizace, kterou však v současné době provozují i politici odlišných ideologických proudů.
Privatizační politiky podporují a sdílejí politikové zcela neslučitelných ideologických přístupů.
V rétorice účastníků politických trhů ideologické faktory nezřídka splývají s „pragmatickým“
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a oportunistickým pojetím politik. Vliv ideologie na institucionální změny nelze pominout,
avšak neposkytuje uspokojivé vysvětlení. Ideologické soudy samy podléhají změnám na
základě subjektivně vnímaných účinků daných institucionálních struktur.
Jak jsme již uvedli v prvé části této úvahy, neoklasika se institucionálními změnami
nezabývá. Evoluce vlastnických struktur a pravidel, tj. institucí, nepatří do okruhu jejího
zájmu. Zároveň není vybavena adekvátním časovým horizontem pro vysvětlení institucionálních proměn a předělů. Neoklasická analýza obsahuje důmyslnou soustavu
formalizovaných modelů, jejichž architektura spočívá na určitých přesně definovatelných
předpokladech. Jejich součástí je mlčky předpokládaná neměnnost institucí a explicitně
vymezený časový horizont chování analyzovaných subjektů. Krátkodobý, střednědobý, ale
ani „dlouhodobý“ časový horizont neoklasiky sice umožňuje zkoumat časové zpoždění
účinků zvolených politik, ale neumožňuje vysvětlit institucionální přeměny. Z tohoto hlediska
neoklasika uvízla v pasti Keynesova zájmu o poměrně krátkodobý časový horizont. Často se
traduje Keynesův výrok, že dlouhodobě jsme všichni mrtvi. Ano, ale našimi aktivitami a jejich
důsledky zanecháváme dědictví následným generacím. V rámci dlouhodobého časového
horizontu probíhá evoluční proces mezigenerační kontinuity a diskontinuity formálních
i neformálních pravidel.
Tento dlouhodobý evoluční proces je předmětem zájmu nové institucionální ekonomie.
V tomto evolučním procesu dochází na základě znalostí, zkušeností a subjektivních
přesvědčení lidí k selekci institucí. Neefektivní pravidla jsou zaměněna životaschopnějšími
institucemi, které umožňují vzájemné soužití a kooperaci v rámci daného společenství.
Protagonistou institucionální analýzy selekce institucí v evolučním procesu je americký
ekonom Armen Alchian. Již v padesátých letech publikoval významnou studii o chování lidí
v podmínkách nejistoty (Alchian, 1950) a později studii o vlastnických právech (Alchian,
1965). Alchian ukázal, že v podmínkách nejistoty lidé neumí řešit ekonomický problém
ortodoxním paradigmatem maximalizace zisku. Ve světě nejistoty se v evolučním procesu
lidé chovají odlišně a v průběhu času cestou pokusů a omylů se adaptují na měnící se
podmínky. Douglass North o Alchianově příspěvku říká: „Společnost, která umožňuje
generování maximálního počtu pokusů, bude nejlépe schopná řešit své problémy v čase
(známý argument Hayeka, 1960). Adaptivní efektivita tak motivuje k podpoře rozvoje
decentralizovaných rozhodovacích procesů, které společnostem umožňují maximalizovat
úsilí potřebné pro prozkoumání alternativních cest řešení problémů. Musíme se rovněž
poučit ze svých selhání, aby změna spočívala v podstoupení pokusů organizačních
uspořádání a v eliminaci nevyhovujících organizací. Tento proces není nijak snadný, neboť
chyby organizačního uspořádání nebudou jen pravděpodobnostní, ale budou také
systematické, a to kvůli ideologiím, které mohou lidi navádět směrem k takovým řešením,
která nevedou k adaptivní efektivitě. … Z teorie plyne, že v průběhu času neefektivní
instituce mizí, zatímco ty efektivní přežívají, a že právě v tom spočívá postupná evoluce
efektivnějších forem ekonomického, politického a společenského organizačního uspořádání“
(North, 1990).
Selekce institucí cestou pokusů a omylů je zatížena značnými transakčními náklady.
Evoluční proces selekce životaschopných institucí není přímočarý progres. Především není
snadné porozumět účinkům nových institucí na ekonomický výkon. Je to dlouhodobý
a rozporuplný poznávací proces.
Učebnicovým příkladem je vývoj názorů na vliv veřejného sektoru a „veřejné moci“
a následně na privatizační postupy.
Po druhé světové válce evropské vlády programově podporovaly rozvoj veřejného
sektoru. Poválečná expanze veřejného sektoru a aktivistické politiky přinášely po určitou
dobu zamýšlené účinky. Veřejný sektor byl přímo i zprostředkovaně významným
„zaměstnavatelem“ a vládní politiky zaměstnanosti evropských sociálních států byly voliči
přijímány jako garant „plné“ zaměstnanosti.
Pozoruhodnou výzvu pro institucionální analýzu poskytuje vývoj švédských vládních
výdajových politik a kritické přehodnocení úlohy sociálního státu s jeho intervencionistickými
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vládními politikami. Růst „veřejné moci“ je dlouhodobým dominantním rysem sociálně
demokratických politik od třicátých let minulého století. Ve Švédsku financování veřejného
sektoru v období 1960 a 1970 postupně expandovalo ze 31 na 40 procent HDP. Zakladatel
teorie sociálního státu byl známý švédský ekonom Gunnar Myrdal. V šedesátých letech
došel kritickou sebereflexí k poznání o neudržitelnosti vládních výdajových politik. Jeho
odchovanci Erik Lundberg a Assar Linbeck pokračovali v kritické analýze „vzestupu a pádu“
švédského modelu sociálního státu. Jejich průkazná argumentace o nemotivačních účincích
přerozdělovacích vládních politik na podnikání a chování jednotlivců měla a má stále širší
okruh zastánců nejen ve Švédsku. Je paradoxní, že v téže době ve Švédsku
zaměstnavatelská úloha veřejného sektoru stále ještě dále expandovala. Podnětem pro další
posílení vládních politik plné zaměstnanosti byla makroekonomická nerovnováha
v sedmdesátých letech a v počátku osmdesátých let dva ropné šoky.
K postupnému ústupu od centralistických a intervencionistických politik ve Švédsku došlo
opožděně. I tak lze těžko mluvit o radikálním bodu obratu. K postupným reformním krokům
institucí a politik došlo až ve druhé polovině osmdesátých let a po ekonomické krizi
na začátku let devadesátých.
Po deregulaci kapitálového trhu a úpravách marginální daňové sazby byl v roce 1998
reformován penzijní systém. I tato reforma je poměrně umírněná, protože vycházela
z dohody mezi různými politickými stranami z roku 1994. Tato kompromisní shoda nevedla
k širšímu konsensu o radikálnější reformě, přestože neúnosnost přerozdělovacích finančních
transferů je obecně sdílený poznatek. K řadě potenciálních překážek dalších potřebných
hlubších institucionálních reforem patří skutečnost, že ve Švédsku 65 procent voličů získává
určité výhody z rozsáhlých transferů daňových výnosů (Lindbeck, 1998). Švédsko je
demokratickou zemí s bezprecedentně dlouho tradicí vlády sociální demokracie. Je však
zároveň prototypem realizace strukturálních reforem cestou hledání širokého konsensu na
politickém trhu. Tyto kulturně-historické okolnosti vysvětlují opožděný a částečný charakter
reforem. Prodleva potřebných výraznějších institucionálních reformních kroků značně
zvyšuje transakční náklady reforem.
V padesátých a šedesátých let k obdobnému zrodu a vývoji sociálního státu došlo ve
vyspělých zemích kontinentální Evropy a Velké Británie. V poválečné Evropě pozorujeme
výrazné rozšíření veřejného sektoru. Bezprostředně po válce došlo v řadě zemí
demokratickou cestou ke znárodnění vybraných podniků. Na příklad ve Velké Británii byla
řada soukromých podniků vykoupena a přeměněna ve veřejné korporace řízené státem.
Vývoj v každé jednotlivé zemi byl poznamenán specifickými kulturně-historickými
institucionálními charakteristikami. Nicméně expanze veřejného sektoru a sociálních funkcí
vládních politik byla obecně sdíleným normativním požadavkem převážné části voličů
a politiků.
Sílící příznaky „eurosklerózy“ v šedesátých letech, pokles ekonomické dynamiky,
souběžný růst inflace i nezaměstnanosti a deficitní hospodaření vedly ke kritickým rozborům
empirického charakteru a následně i teoretického zázemí. To však bezprostředně nevedlo
k institucionálním změnám.
Zastaralé institucionální struktury se vyznačují silnou setrvačností. Rostoucí sdílené
poznání jejich dysfunkčních vlastností není postačující podmínkou institucionálních změn.
Vážnou překážkou potřebných radikálnějších institucionálních reforem je zájmová struktura
politických trhů, odpor nejvlivnějších lobbistických skupin a bolestivost ozdravných kroků. Na
reformách tohoto typu žádná skupina nic nezískává navíc. Všechny ztrácejí, protože úsporná
opatření vedou ke všeobecnému snížení dřívějších požitků a omezení nároků. Tyto „ztráty“
nelze bezprostředně a plně kompenzovat. Zkušenost z řady reforem tohoto strukturálního
typu svědčí o tom, že to je překážka realizace razantních úsporných kroků. Lidé prostřednictvím zájmových skupin reagují mnohem silněji a aktivněji proti omezování existujících
nároků, než při prosazování růstu mezd a jiných výhod.
Středoevropské tranzitivní země pociťují naléhavou potřebu institucionálních přeměn
s ještě větší naléhavostí než vyspělé ekonomiky tržní. Prožívají je v transformačním procesu
obzvlášť obtížně a bolestivě. Na rozdíl od evolučně vyspělých demokratických zemí mají co
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do činění s reformou „nedonošeného státu blahobytu“, který je součástí tíživého dědictví
dlouhodobého sociálně-inženýrského socialistického experimentu (Kornai, 1992).
V podmínkách nižší ekonomické úrovně tranzitivních zemí jsou strukturální reformy velmi
naléhavé. Jejich oddalování zvyšuje již tak vysoké transakční náklady.
Jako dílčí shrnutí úvahy o délce životního cyklu poválečné expanze veřejného sektoru
a nákladech přežití této inovace vlastnických struktur, použijme ještě jeden příznačný citát.
Světová banka v osmdesátých letech široce podporovala vnitřní reformu veřejného sektoru
a následnou vlnu privatizace touto zkušeností: „Nyní je zřejmé, že veřejný sektor je vzhledem
k současnému nedostatku finančních zdrojů, kvalifikované pracovní síly a organizační
kapacity přebujelý. Tato skutečnost vyústila v růst, který je pomalejší ve srovnání s růstem
dosažitelným za využití existujících zdrojů, a stojí i za současnou krizí“ (World Bank, 1981,
v Clarke, 1994). V průběhu čtyř desetiletí se zásadně změnily názory na poválečný vývoj
institucionálních struktur s favorizovaným veřejným sektorem a nastala éra privatizace.
1.2.2 Teorie vlastnických práv a privatizace
Privatizační vlna se rozšířila do světa vyspělých a rozvojových zemí v druhé polovině
osmdesátých let dvacátého století. Po převratném roce 1989 se privatizace stala klíčovou
součástí transformačních programů ve všech tranzitivních zemích. Po pádu „Berlínské zdi“
Československo následovalo Polsko a Maďarsko. V roce 1990 byla privatizace schválena
zákonodárnými sbory jako součást scénáře transformace české a slovenské ekonomiky.
Privatizace, v porovnání s poválečným znárodňováním a rozšířením veřejného sektoru,
představuje radikálně odlišný typ institucionálních přeměn. Jak hlouběji porozumět rozšíření
privatizačních politik do všech typů zemí? Jde jen a především o pragmatické korekce
neúspěšných a dlouhodobě neudržitelných keynesiánských politik podpory veřejného
sektoru a deficitních politik veřejných výdajů? Nebo jde o institucionální změny s hlubším
teoretickým a zkušenostním zázemím?
Privatizace není předmětem zájmu a plodem neoklasické analýzy. Samuelsonovská
neoklasika pojmy vlastnictví a privatizace nezačlenila do své vlastní vývojové perspektivy.
Armen Alchian publikoval v roce 1965 studii „Some Economics of Property Rights“. V této
průkopnické práci dochází k zajímavému a dosti paradoxnímu zjištění. „Podíváme-li se však
na přehled ‚oblastí‘ ekonomie podle klasifikace oblastí oborových zájmů Americké Asociace,
nenalezneme jedinou zmínku o ‚vlastnictví‘ (Alchian, 1965). Alchian z toho vyvozuje závěr,
že „ekonomové se pozapomněli zabývat subjektivní, rigorózní, systematickou a koherentní
analýzou rozličných typů vlastnických práv. … Pro ilustraci chci poukázat na to, že jediná
systematická analýza spotřebitelské volby mezi ‚statky’ postuluje maximalizaci užitku
vzhledem k rozpočtovému omezení neboli k omezení bohatství, přičemž toto omezení je
v zásadě rozpočtovým omezením soukromo-vlastnického typu.“ (Alchian, 1965).
V této i v jiných statích Alchian položil základní stavební kameny pozdější teorie
vlastnických práv. Jeho pionýrské úvahy o vlastnictví byly v první polovině šedesátých let
zastíněny pokusem vylepšit provozované intervencionistické politiky, posílit komerční
principy řízení veřejných korporací a oslabit nežádoucí účinky veřejného sektoru na
ekonomický růst a motivace. V tradici evropského ekonomického myšlení v diskusích
převládly pokusy prodloužit časový horizont vládních politik plné zaměstnanosti, včetně
indikativního plánování. Ekonomická obec v USA byla tradičně odolnější aktivistickým
politikám evropského stylu. Nicméně i v USA se lék na dobové neduhy inflace,
ekonomického útlumu a nezaměstnanosti převážně spojoval s posílením vlivu vládních
politik v tradiční kooperaci se soukromým sektorem. Například profesor Edward S. Mason ve
svém prezidentském projevu na výročním zasedání Americké ekonomické asociace v roce
1962 sice odmítl evropské zkušenosti s plánováním, nicméně zdůraznil, že „ty skutečně
revoluční změny v roli vlády a ve vztazích mezi jednotlivými skupinami a vládou, které
přinesla velká deprese a válka, nebyly v této zemi ještě zcela přijaty“ (AER, March 1963).
V tomto intelektuálním prostředí pionýrské úvahy o vlastnictví předznamenaly novou
etapu vývoje ekonomické teorie. Průkopnické diskuse o vlastnictví vedly v šedesátých a
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sedmdesátých letech k poznání, že ekonomická teorie postrádá vědní disciplinu, která by se
na rozdíl od neoklasiky zabývala analýzou vlastnických struktur tržních ekonomik. V roce
1974 Erik G. Furubotn a Svetozar Pejovich uspořádali reedici statí různých autorů a uvedli
do světa teorie The Economics of Property Rights (Ekonomii vlastnických práv). Tato
disciplina se rozvíjí jako velmi produktivní součást nové institucionální ekonomie.
Teorie vlastnických práv analyzuje vlastnosti reálných vlastnických struktur, umožňuje
hlouběji porozumět základům tržního řádu a výkonnosti ekonomiky.
Výkonnost ekonomiky je předurčena nejen racionální alokací vzácných zdrojů,
konkurenčním charakterem trhů a tvrdým rozpočtovým omezením podniků. Efektivní alokace
výrobních faktorů je podmíněna dobře definovanými vlastnickými právy. Vlastnictví určuje
chování a fungování subjektů ekonomiky. Efektivní vlastnická oprávnění jsou dělitelná,
přenositelná a vynutitelná. Teorie vlastnických práv analyzuje reálné vlastnické struktury,
které tyto vlastnosti nezřídka postrádají. Socialistické vlastnictví tyto vlastnosti nemá
a v důsledku vlastní podstaty mít nemůže. Socialistický podnik hospodaří se svěřeným
majetkem v podmínkách měkkého rozpočtového omezení a nepracuje s rizikem bankrotu.
Jeho státní reprezentanti komunikují s hierarchicky nadřízeným stupněm státního řízení
s poptávkově neomezenými nároky na zdroje. Trvale prokazují nedostatek pracovníků při
existenci zjevné přezaměstnanosti. Toto poptávkově neomezené nasávání pracovních zdrojů
a „plná zaměstnanost“ socialistické ekonomiky jsou především behaviorální vlastností
podniků v nedostatkové ekonomice, nikoli jen hodnotově orientovanou politikou. Takzvané
všelidové státní vlastnictví je nedělitelné a nepřevoditelné. Jednotlivý „spoluvlastník“
v případě všelidového vlastnictví nemůže disponovat hypotetickým podílem.
Ale ani soukromá vlastnická oprávnění a zejména veřejný sektor v reálných tržních
ekonomikách nejsou bez vady. Jestliže se soukromý podnik přemění ve veřejnou korporaci,
anebo v privatizaci naopak, mění se systémové vlastnosti chování a cíle fungování, přestože
podnik produkuje fyzicky tentýž výrobek nebo službu.
Teorie vlastnických práv zkoumá směnu nejen jako transfer zboží, ale zároveň jako
transfer vlastnických oprávnění. Směna vlastnických oprávnění se může v souladu s jasně
formulovanou smluvní dohodou účastníků týkat v různé míře jednotlivých stránek
vlastnických oprávnění. Soudobá civilizace uznává podle římského práva tři odlišné stránky
vlastnických oprávnění: usus – výlučné, případně sdílené hospodaření; usus fructus
– užívání výnosů; abusus – výlučné právo zcizení. Dobře fungující směnné vztahy
předpokládají jasné vymezení oprávnění transferu těchto tří stránek vlastnictví a jeho
vynutitelnost.
Směna je dobrovolný vztah, přičemž tento kooperativní vztah předpokládá vynutitelnost
závazků.
Vlastnické právo znamená nejen svobodné nakládání předmětem směny, ale zároveň
určité omezení. Výkon vlastnického oprávnění je omezen neporušováním práva jiných.
Tyto teoretické koncepty mají přímý vztah k realitě denního života a nezřídka i ke
konfliktním střetům. Současné restituční spory, občanské spory, žaloby občana na stát
nepostrádají osobní dramata. Z minulosti první republiky si starší generace pamatují časté
soudní spory našich předků. Čtenáři dobové literatury nacházejí v povídkách a románech
spisovatelů ruralistické literatury barvitě líčené sousedské spory o hranice majetku a jeho
užívání.
Teorie vlastnických práv pracuje s vynutitelností práva. Avšak vynutitelnost práva nevidí
jen ve výkonu státní moci, soudním rozhodnutím a následném potrestání narušení
formálních zákonů. Alchian zdůraznil význam morálky a sociálního ostrakismu. „Práva
jednotlivce k užívání zdrojů (tj. vlastnická práva) musí být v každé společnosti iniciovány
i vynucovány etikou, společenskými způsoby, ostrakismem a formálními, legálně přijatými
zákony, podpořenými kompetencí státu k násilí či trestu. Mnohá z omezení užívání toho, co
známe pod pojmem soukromé vlastnictví, jsou výsledkem působení etiky a společenského
ostrakismu“ (Alchian, 1965).
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Alchian neopomněl poznamenat, že volba forem vynucení chování dobrovolným
ostrakismem nebo formální státní aktivitou je předmětem diskuse. Spor trvá dodnes. Nová
politická ekonomie považuje morální aspekty za integrální součást vzájemných
ekonomických a společenských vztahů jednotlivců. Jsou nepominutelnou součástí institucionální analýzy ekonomických a politických trhů. (Viz např. Buchanan, 1994). Institucionální
analýza zavedla do slovníku soudobé ekonomie pojem morálního hazardu. Naproti tomu
přístup Samuelsonovské neoklasiky a zejména pozitivní ekonomie k morálním aspektům
mezilidských vztahů se liší. Pozitivní ekonomie se prohlašuje za „value free“ vědu
a hodnotové soudy vyhrazuje normativní ekonomii. Institucionální analýza se zajímá nejen
o legislativní rámec smluvních vztahů, ale také o úlohu vzájemně sdílené důvěry účastníků
trhů. V okruhu zájmu nové politické ekonomie je důvěryhodnost, kredibilita vládních politik,
monetárních autorit a finančního sektoru. Zajímá se o transakční náklady ztracené důvěry.
Tím odlišnosti obou teoretických soustav nekončí. Teorie vlastnických práv překračuje
oblast zájmů neoklasiky také tím, že předmětem jejího výzkumného zájmu jsou vládní
i nevládní organizace, neziskové organizace, komunity a malá dobrovolná společenství.
Nová politická ekonomie se intenzivně zabývá vlastnostmi různých typů správy korporací
– corporate governance. Teorie vlastnických práv, společně s dalšími vědními disciplinami
nové politické ekonomie, kriticky analyzuje důsledky oddělení vlastnictví korporací od jeho
správy a kontroly. Toto „separační schéma“ je přirozenou vlastností akciových společností
a je zdrojem neefektivních aktivit a morálního hazardu jak v evolučně vyspělých
ekonomikách, tak i ekonomikách tranzitivních. V současné době je v mezinárodní vědní
komunitě předmětem vzrušených odborných diskusí. V dosavadní rozpravě zatím chybí
uspokojivé odpovědi na nově otevřené otázky efektivnějšího typu správy korporací
(corporate governance).
1.2.3 Privatizace státních podniků
Teorie vlastnických práv je součástí vědního zázemí privatizace. Samotný pojem
privatizace nacházíme v odborných publikacích ve Websterově slovníku v roce 1984. Za
čtvrt století privatizační vlny se institucionální analýza může opírat o bohatou zásobu
empirické evidence. Od druhé poloviny osmdesátých let minulého století se vlna privatizace
rozšířila z Velké Británie do více než sta zemí. Postupně převládlo přesvědčení, že
„privatizace je jedním z nejdůležitějších prvků pokračujícího globálního fenoménu rostoucího
užití trhů k alokaci zdrojů“ (Megginson a Netter, 2001). Privatizační vlnu provázela značná
skepse veřejnosti. Tu sdílela i část odborné ekonomické komunity, zatímco jiná část
ekonomů spojovala s privatizačními projekty neúměrné ambice a nesplnitelné cíle.
Skepse i euforie provázely i privatizační procesy po roce 1989 v tranzitivních zemích.
V těchto emotivních přístupech zanikaly obezřetné úvahy o vlastnostech alternativních
přístupů. Jejich autoři podmiňovali očekávanou efektivnost privatizace řadou nezbytných
podmínek.
1.2.4 Diskuse o přístupu k privatizaci státních podniků
Jaké názory byly předmětem diskusí o možných přístupech k privatizaci na počátku
devadesátých let? Z archivních zdrojů volíme několik studií, jejichž témata byla často
diskutována v mezinárodní odborné veřejnosti. Zvolené studie nacházíme na seznamu
referencí i po deseti letech v retrospektivních diskusích o výsledcích privatizace. Volíme
studie, které v české odborné komunitě byly a dosud jsou ve stínu diskusí o názorech
domácího původu.
V roce 1992 byla předmětem značné pozornosti Murrellova koncepce dvou rozdílných
přístupů k privatizaci v postkomunistických zemích (viz Murrell, 1992; Příloha 2). Murrell
porovnal charakteristiky masové privatizace s privatizací případ od případu. Jako zastánce
Popperova „piecemeal social engineering“ zdůraznil zejména následující přednosti postupné
privatizace ad hoc:
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privatizace cestou individuálních privatizačních rozhodnutí umožňuje uvážit specifické
okolnosti a zájmy konkrétních účastníků;
umožňuje využít decentralizovaných úsudků a zájmů více účastníků na formu a způsob
privatizace a následnou privatizační vlastnickou strukturu a kontrolu korporace;
i když každé jednotlivé privatizační rozhodnutí je nevratné, celková privatizační politika
může být modifikována a korigována podle zkušeností;
je možno testovat vlastnosti privatizace v tržních procesech.

Murrell zdůrazňoval přednosti této pomalejší privatizace případ od případu v době, kdy
řada účastníků diskuse dávala přednost rychlé a masové privatizaci. Potřeba rychlých
privatizačních postupů byla nezřídka povýšena na hlavní kritérium progresu transformačního
procesu v postkomunistických zemích. Argumentem byla potřeba rychlé dominace soukromého sektoru v transformované ekonomice. Mezi zastánci masové privatizace v české
ekonomické obci se objevily hlasy, že postupná klasická privatizace britského typu by
v podmínkách tranzitivní země vyžadovala časový horizont 600 až 2000 let. Doprovodným
argumentem ve prospěch rychlé privatizace byla obava, že pomalá privatizace uvolní prostor
pro aktivní účast nomenklaturních struktur komunistického režimu v privatizačním procesu.
Retrospektivně je paradoxní, že jako nejrychlejší privatizační cesta se v realitě prosadila
„gradualistická“ privatizace maďarská. Pro tento typ privatizační politiky případ od případu
János Kornai zavedl pojem organická cesta privatizace (Kornai, 2000, 2001). V Maďarsku
byla touto cestou privatizace případ od případu ukončena. Naproti tomu dědictvím české
„rychlé“ masové privatizace kupónovou formou jsou zbytkové akcie řady podniků, které ještě
po dlouhou dobu zůstaly ve vlastnictví státu. Zbytkový státní majetek byl v druhé polovině
devadesátých let značně rozsáhlý. Podle FNM stát měl různou míru účasti ve 369 podnicích
a střetával se s problémem aktivního výkonu vlastnických práv (Kočenda, Lízal, 2003;
169–178). Dalším paradoxem je skutečnost, že v průběhu masové privatizace se velmi
rychle „revitalizovali“ příslušníci staré komunistické nomenklatury a patřili k první vlně velmi
aktivních privatizátorů.
Retrospektivně v diskusi o vlastnostech postupné privatizace zůstávají některé otevřené
otázky. Zkušenost ukazuje, že se nesplnila Murrellova naděje, že gradualistický přístup
umožní státní kontrolu vlastnických oprávnění po celou dobu privatizačního procesu.
Maďarská cesta se potýkala až do poloviny devadesátých let s problémem důsledků
takzvané „spontánní privatizace“. Problém účinné kontroly privatizačního procesu provází
všechny typy privatizačních politik ve všech tranzitivních zemích.
Spolu s volbou vhodných privatizačních postupů byl a dosud je předmětem diskuse
problém vlastností celkového institucionálního prostředí efektivních vlastnických struktur.
Příznačnou otázku tohoto tématu formulovala dvojice autorů Saul Estrin a Virginie Pérotin.
V roce 1991 publikovali studii „Does ownership always matter?“ (Estrin, Pérotin, 1991).
Autoři se pokusili vysvětlit a ilustrovat vztahy mezi vlastnictvím a výkonem korporací.
Porovnávají vlastnické uspořádání veřejných i soukromých korporací ve Velké Británii
a Francii a zjišťují výrazné rozdíly ve výkonnosti firem v různém institucionálním uspořádání
zemí. Na základě empirických studií a zkušeností vyvozují některé obecné závěry pro
privatizaci.
Především zjišťují, že výkonnost firem je v tržní ekonomice podmíněna schopností
kapitálového trhu plnit monitorovací funkci. Tomuto tržnímu testu podléhá uspřádání vztahů
mezi vlastníky firmy, majiteli spravovaných aktiv a managementem firmy. Z toho odvozují
základní problémy veřejného sektoru. „Vztah akcionář-management ve firmě, jejíž monitoring
má zabezpečovat kapitálový trh (tj. v soukromé či regulované korporaci), je ve veřejném
sektoru suplován řetězcem principálů a agentů, v jehož rámci jsou cíle určovány politicky
a dále tlumočeny managementu přes institucionalizovanou politickou strukturu“ (Estrin,
Pérotin, 1991). Výkon veřejné korporace ovlivňuje řada faktorů. Politický proces předurčuje
stupeň konzistence a jasnosti definovaných cílů a jejich omezujících účinků na maximalizaci
zisku. Profesní kapacita státu a intervenční zásahy do hospodaření veřejných korporací
vymezují prostor vlivu trhu na výkon firem. Výkonnost veřejných i soukromých korporací je
spoluurčována trhem manažerů, preferencemi manažerů, jejich profesní přípravou a kvali26

fikací, motivačními a sankčními režimy. Zvolený systém státní regulace může být
potenciálním zdrojem neefektivnosti. K tomu dochází tehdy, jestliže cíle a záměry vlády se
dostávají do konfliktu s podnikatelskými principy chování privátních i veřejných korporací.
Autoři studie o institucionálních faktorech, ovlivňujících výkonnost veřejných korporací,
vyvozují netriviální poznatek o přístupu k privatizaci. „Na rozdíl od populárních diskusí náš
přístup naznačuje, že jednoznačné obecné tvrzení o efektech privatizace nelze formulovat.
Hypotézy týkající se specifických případů formulujeme pomocí zkoumání povahy cílů, které
mohou být zadány určité organizaci a její institucionální struktuře v daném národním
kontextu“ (Estrin, Pérotin, 1991).
Toto poučení z privatizace ve vyspělých zemích poměrně málo ovlivnilo přístupy
k privatizaci v podmínkách tranzitivních zemí.
V privatizační euforii počátku devadesátých let také zaniklo poselství Douglasse Northe
o podmínkách efektivní privatizace v postkomunistických zemích. V roce 1993 v přednášce
při příležitosti udělení Nobelovy ceny řekl: „Přenesení formálních politických a ekonomických
pravidel úspěšných západních tržních ekonomik do třetího světa a do východoevropských
ekonomik není postačující podmínkou dobré ekonomické výkonnosti. Privatizace není
všelékem při řešení slabé ekonomické výkonnosti“ (North, 1993).
Retrospektivně je zřejmé, že ani ojedinělá možnost okamžité „transplantace“ tržní
infrastruktury z prosperující NSR do pěti nových spolkových zemí nebyla postačující
podmínkou efektivní privatizace. Privatizace případ od případu pod kontrolou centrální státní
agentury Treuhandanstaltu proběhla velmi rychle a byla ukončena v průběhu pěti let.
Nicméně rozhodující vliv na její neočekávaně slabé výsledky mělo zcela odlišné kulturněpsychologické dědictví čtyřiceti let bývalé NDR.
Ve všech ostatních tranzitivních zemích privatizace probíhala v podmínkách neadekvátní
tržní infrastruktury. Ilustruje to studie z roku 1992, která srovnává tržní charakteristiky
privatizace v západní a východní Evropě (Ferguson, 1992; Příloha 5).
Součástí institucionálního prostředí privatizace veřejných korporací byly tyto charakteristiky:
 fungující finanční sektor s adekvátní úrovní úspor;
 kulturně zakotvené hodnoty vlastnictví a jasně definovaná vlastnická práva;
 trhy aktivně reagující na omezenost zdrojů;
 vyvinuté soutěžní trhy;
 tržně orientovaný kvalifikovaný management.






Naproti tomu podmínky privatizace v tranzitivních zemích byly zcela odlišné:
finanční sektor, zejména kapitálové trhy, se teprve formuje;
úspory jsou nízké;
kulturně nezakotvené hodnoty vlastnictví a vlastnická oprávnění jsou nejasně definovány;
konkurenční trhy jsou nevyvinuté;
tržně orientovaný management chybí.

Ve středoevropském regionu tranzitivních zemí Československo bylo v období zahájení
privatizace ve velké nevýhodě. V důsledku přerušeného reformního vývoje a obnovení
nejrigidnější formy centrálně plánované ekonomiky v sedmdesátých a osmdesátých letech
přistoupilo k formování tržní infrastruktury „za pochodu a na zelené louce“. Některá závažná
institucionální politická rozhodnutí, jako zejména zákonná pravidla regulace kapitálového
trhu, byla přijata ex post až po započetí masové privatizace. Naproti tomu maďarská
zkušenost z dvacetiletého vývoje reformy typu tržního socialismu usnadnila zahájit proces
vývoje adekvátních institucí s časovým předstihem.
Z vybraných studií počátku devadesátých let můžeme dospět k dílčímu závěru, že
obezřetné přístupy k privatizaci těchto autorů té doby významněji neovlivnily zvolené
privatizační recepty. Většího uznání doznaly až v procesu nákladného učení se z chyb
a korekcí privatizačních politik.
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1.2.5 Z čeho vyplývá bezpříkladná obtížnost privatizace v tranzitivních zemích?
Především se k vysvětlení rozdílných podmínek privatizace v porovnání s vyspělými
ekonomikami nabízí fakt velkého počtu podniků. Namísto několika desítek veřejných
korporací privatizace v tranzitivních zemích se týká tisíců podniků. V letech 1989/1990
statistiky vykazovaly v Československu 4864 státních podniků, v Maďarsku 2400, v Polsku
8453, v NDR 8000, v Ruské Federaci 41394.
Statistika vykazuje kontrastní rozdíly podílu veřejného sektoru na výnosech daně
z přidané hodnoty. V Británii tento podíl veřejného sektoru dosahoval 11 %, ve Francii 17 %,
zatímco přibližný srovnatelný přepočet podílu státního sektoru na celkovém daňovém výnosu
dosahoval v Polsku 82 %, v Maďarsku 86 % a v Československu plných 97 % (Ferguson,
1992).
Avšak hlavní okolnosti bezpříkladné obtížnosti privatizace nevyplývají jen z neobyčejného
počtu státních podniků. Úvahy o privatizaci se příliš často soustřeďují na ekonomické
problémy privatizačních postupů. Zejména zpětné kritické pohledy na neočekávané osudy
privatizovaných podniků strádají tímto redukovaným pojetím privatizace.V podmínkách české
vědní a mediální komunity nebude snad na škodu připomenout užitečnost širšího pojetí
privatizace. Stroze ekonomická analýza zvolených privatizačních postupů neumožňuje
porozumět této klíčové institucionální změně v plné šíři a hloubce. Neumožňuje rozpoznat
řetězec příčin selhání některých privatizačních politik a nízké efektivnosti postprivatizačních
vlastnických struktur.
Privatizace je svou vlastní podstatou výsostné politikum. V užším definičním výměru
privatizace představuje převod státních aktiv do soukromého vlastnictví. V širším pojetí jde
o zrušení přímých podnikatelských funkcí státu, omezení státních kontrolních aktivit ve
prospěch soukromé iniciativy. Privatizace předpokládá aktivní přítomnost státu a současně
změnu základních funkcí státu. Zatímco soukromovlastnické struktury jsou výsledkem
dlouhodobého evolučního procesu, přeměnu socialistické ekonomiky iniciuje a privatizaci
kontroluje stát. Privatizace není výsledkem spontánních evolučních procesů tržní ekonomiky,
objasněných F. Hayekem (Hayek, 1991). Privatizace je typem sociálně-inženýrského
evolučního procesu, jestliže podmíněně použijeme Murrellovo pojetí filozofie Poppera.
V úrovni operabilních politik je privatizační proces v tranzitivních ekonomikách závislý na
kvalitě vznikajících demokratických politických trhů a způsobilosti státu. Privatizaci iniciuje
a kontroluje stát, který je sám o sobě ve složitém procesu přerodu. V tom vidíme kořen obtíží
privatizace.
Privatizace předpokládá změnu základních funkcí státu, který stanovuje formální pravidla
a ochraňuje vlastnická práva. (Buchanan, 1975). Privatizační proces je bezprostředně
ovlivněn vývojem a přeměnou funkcí státu. Privatizační rozhodnutí a následné postprivatizační vlastnické struktury se vyvíjejí ve vzájemné závislosti s celkovým formováním
vládnutí (governance). Výchozí situaci transformačních procesů můžeme obrazně
charakterizovat podle nositele Nobelovy ceny za ekonomii Jamese Buchanana symbolickou
zkratkou jeho příspěvku „Socialismus je mrtev, Leviatan žije“ (Buchanan, 1997).
Achillovou patou státu v tranzitivních zemích je tíživé dědictví nedemokratických struktur
státu a byrokratických zvyklostí vládnutí.
Jedním z obtížných údělů (ne)transformovaného státu je stanovení dosažitelných cílů
a kontrolovaných forem privatizačních politik.
1.2.6 Cíle privatizace: teorie a zvolené privatizační politiky
Ve světle zkušeností z privatizace veřejných korporací vyspělých zemí dominovala
orientace na vyšší efektivnost. Tranzitivní země zdědily prohlubující se neefektivní ekonomiku státních podniků. Exkluzivní dominace vidiny vyšší efektivnosti privatizace státních
podniků se proto zdála přirozeným cílem privatizačních politik. Snad nebude na škodu
připomenout hlubší teoretické kořeny systémových změn, jejichž klíčovou součástí byla
volba účinných privatizačních postupů. Naprostá většina literárních a programových
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pojednání o privatizaci v tranzitivních zemích staví do popředí jako cíl orientaci na efektivní
chování privatizovaných podniků. V počáteční euforii privatizačních politik v podmínkách
tranzitivních zemí neprávem zanikly hlubší teoretické studie. Jednou z výrazných výjimek
byla kniha Jamese Buchanana z roku 1993 „Property as a Garantor of Liberty“. Buchanan
zcela vědomě neusiluje o souhlasné nebo kritické komentování rozsáhlých pojednání
o privatizaci předchozích autorů. Ponechává stranou poznatky standardní, ortodoxní
neoklasické analýzy o (ne)efektivním chování podniků. Obrací pozornost k institucionální
dimenzi vzorců chování vzájemně kooperujících nezávislých subjektů trhu.
Buchanan čtenáři připomíná, že v obraně soukromého vlastnictví zůstává neoprávněně
opomíjené poselství základního vztahu vlastnictví a svobody. „Ne efektivita, ale svoboda je
zásadního významu, ačkoliv tyto dva cíle jsou ve většině případů komplementární“
(Buchanan, 1993). Buchanan nepopírá význam standardní neoklasické analýzy efektivnosti
pro komparativní účely. V popředí jeho zájmu o privatizaci je však návrat k úvahám Aristotela
a Locka o vzájemném vztahu svobody a vlastnictví z perspektivy konstituce řádu. „Efektivita
soukromého vlastnictví zaslouží širokou analýzu a diskusi jak z hlediska produktivity, tak
i svobody. Uvedení hlediska svobody otevírá oblasti bádání, u kterých byl sklon k přehlížení
a k protěžování samotného rozměru efektivity, včetně komparativní institucionální analýzy.
První krok nicméně spočívá v ujasnění standardní či ortodoxní analýzy tak, aby to podpořilo
následnou komparativní diskusi“ (Buchanan, 1993). Toto poselství prolíná celou kritickou
analýzu socialistické organizace vlastnictví a destrukčních společenských důsledků zrušení
soukromých vlastnických základů socialistické ekonomiky. Naproti tomu Buchanan z tohoto
poselství odvozuje institucionální předpoklady smysluplné privatizace, včetně předpokladů
soutěžních trhů s volným vstupem a výstupem.
Je přirozené, že filozofické a teoretické studie nejsou a nemohou být bezprostředním
zdrojem formování prakticky realizovatelných privatizačních politik. Soudíme, že však
teoretická pojednání tohoto druhu navozují potřebu hlubšího poznání kulturně-historických
kořenů zvolených privatizačních politik. Nerespektování tohoto poznatku je jednou z příčin
selhávání očekávaných přínosů privatizace.
Některé privatizační politiky v první polovině devadesátých let byly nezřídka na hony
vzdáleny prostředí se specifickou kulturně-institucionální závislostí na předchozím vývoji
dané tranzitivní země. Negativním příkladem mohou být leckteré „expertní“ programy
privatizace té doby. Technicistické přístupy k privatizačním postupům chápaly privatizaci jako
prostředek řešení téměř všech přezrálých problémů postkomunistických ekonomik.
Příkladem za mnohé podobné mesianistické expertizy může být formulace cílů, které pro
privatizační program ruské vlády doporučil konzultant Světové banky Lieberman v roce 1993.
Ruský privatizační program (World Bank, 1993; Clarke, 1994) dostal do vínku tyto
početné cíle:
 redukce vládního finančního deficitu
 zvýšení finančního výnosu v hotovosti z prodejů státních podniků
 generování nových zdrojů finanční hotovosti
 redukce vnější zadluženosti, především prostřednictvím debt-equity swapů
 prohloubení domácího trhu kapitálu a rozšíření domácího vlastnictví aktiv
 demokratizace kapitálu
 povzbuzení návratu spekulativního kapitálu (flight capital)
 podpora domácích investic
 přilákání přímých zahraničních investic a nových technologií
 zvýšení domácí a mezinárodní podnikatelské důvěry
 zvýšení soutěživosti
 vytvoření pracovních příležitostí prostřednictvím ekonomického růstu
 zvýšení produktivity a efektivnosti
 přeměna nebo restrukturalizace neefektivních státních podniků
 zvýšení exportu
 zlepšení kvality služeb
 redukce úlohy státu v ekonomice.
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Tento druh sebevědomých „experíz“ byl v počátku devadesátých let dosti příznačným
projevem mesianistických misí „mezinárodních“ konzultantů a poradců prvních demokratických vlád v tranzitivních zemích. Dekádu poté máme k dispozici rozsáhlé empirické studie
o výsledcích privatizace nejen v tranzitivních zemích, ale zároveň v zemích vyspělých.
Testované výsledky privatizace v žádné zemi se neblíží ambiciózním cílům citovaného
„experta“ Světové banky. Naopak, empirické verifikace ověřily řadu otázek o podmínkách
žádoucích účinků privatizace. Pokud jde o privatizaci v Rusku, převládá názor, že patří
k nejméně úspěšným privatizacím. Převládající negativní a velmi trpké zkušenosti potvrzují
rovněž zprávy samotné Světové banky (World Bank, 2001). V tom jsou ve shodě s řadou
dalších analýz, včetně kvalitních ekonometrických analýz vývoje výkonnosti privatizovaných
firem. (Viz např. Megginson, Netter, 2001). Pro naší diskusi o pozdním rozpoznání deficitu
institucionální struktury privatizace je zajímavé, že k podobnému kritickému hodnocení
dospěli i zastánci původního projektu ruské privatizace. (Schleifer, Vishny, 1998). V roce
1998 publikovali studii s příznačným názvem „The Grabbing Hand: Government Pathologies
and Their Cures“. Autoři dospěli cestou vlastních omylů a trpkých zkušeností k obecně
sdílenému poznatku o výchozím nedocenění institucionálních předpokladů účinné
privatizace.
1.2.7 Úskalí české privatizace
V závěru našeho příspěvku nás zajímá identifikace některých hlavních zdrojů selhání
očekávaných přínosů privatizace a příčiny nevyzrálosti a nestability postprivatizačních
vlastnických struktur. Tím sledujeme souvislost s dalšími příspěvky autorů této publikace.
Nezamýšlíme tedy popsat historii české privatizace a její porovnání s privatizací ve středoevropských tranzitivních ekonomikách. Označíme některá úskalí, která se v porovnání
s maďarským a polským vývojem v různém stupni odlišují. Vývoj v uplynulé dekádě potvrdil,
že privatizace v celém postkomunistickém regionu je zatížena bezprecedentním rizikem
reformní pasti a otevírá řadu hlavolamů. Připomeňme, že řadu reformních pastí formulovali
již v osmdesátých letech polští sociologové a ekonomové jako poučení z neúspěšných
reforem polské ekonomiky socialistického typu.
Jeden ze základních problémů privatizace socialistických podniků výstižně formuloval
polský ekonom Janusz Lewandowski již v roce 1990 takto: „Privatizace je, když někdo, kdo
nezná skutečného vlastníka ani skutečnou hodnotu majetku, prodává něco někomu o kom
ví, že nemá kapitál“ (Lewandowski, Szomburg, 1990). Z toho vyplynula řada rizik a úskalí.
Jednotlivé tranzitivní země zahájily privatizaci v různých výchozích podmínkách a volily
rozdílnou kombinaci privatizačních forem socialistických podniků.
Česká ekonomika zahájila transformační proces v poměrně příznivějších makroekonomických podmínkách než sousední středoevropské země. Makroekonomickými výsledky
vstoupila v první polovině devadesátých let na dráhu lídra v peletonu předních tranzitivních
ekonomik. Zhruba od roku 1995 tuto přední pozici dosti neočekávaně ztrácí. (Viz např.:
Transition Reports, EBRD; Nachtigal, Tomšík, 2002).
Komparativní makroekonomická analýza trpí jednostranným zaměřením na indikátory
dynamiky, nezaměstnanosti, inflace, vnější nerovnováhy a dalších makroagregátů, jako
zásobu peněz a podobně. Soudíme, že tato standardní analýza, která dosud převládá
i v naší ekonomické obci, nemůže uspokojivě vysvětlit kořeny vývoje ekonomiky a národohospodářských napětí. V těchto našich úvahách obracíme pozornost dominantně jiným
směrem.
Hlubší příčiny makroekonomického vývoje hledáme v mikroekonomických a zejména
institucionálních základech makroekonomických situací. Z hlediska poznatků institucionální
analýzy lze označit několik odlišností české transformace v porovnání se zeměmi střední
Evropy.
Omezíme se na ty okolnosti, které považujeme za úskalí české privatizace a jejichž
dědictví jsou předmětem analýzy dalších studií v této publikaci.
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Za prvé, relativně příznivá makroekonomická situace v první fázi transformace spočívala
na velmi slabých mikroekonomických základech podniků. Tím máme na mysli neprůhlednou
výkonnost státních podniků, které vstoupily do procesu privatizace jak kupónovou, tak i jinou
formou vlastnické přeměny.
K tomu přispěly nejméně dvě okolnosti. Především to byl důsledek čtyřicetiletého
neblahého dědictví socialistické ekonomiky, která izolovala podniky od světových trhů.
Měkké rozpočtové omezení pod patronací ochranářského státu umožňovalo jejich
neefektivní přežití. Tyto systémové vlastnosti socialistické ekonomiky generovaly a stupňovaly neefektivní makroekonomický vývoj české i slovenské ekonomiky. Na rozdíl od
Maďarska a Polska, československé podniky vstoupily do procesu transformace a privatizace po dvaceti letech bezpříkladně rigidní formy centrálně plánovaného dirigistického řízení
a uzavřenosti před světem.
Československé podniky vstoupily na dráhu transformace s neobyčejně velkým rozptylem
výkonnosti. Toto tíživé dědictví přesvědčivě analyzoval jeden z nejkompetentnějších znalců
podniků dr. Miroslav Kolanda. Bohužel, řada jeho opakovaných výzkumných analýz
nenalezla patřičné docenění ani po roce 1989. Kolanda došel k závěru, že oproti obvyklým
výkonnostním rozdílům mezi nejlepšími a nejhoršími podniky ve vyspělých ekonomikách
1: 2,5, byl tento rozdíl zhruba 1: 8, v tom mezi českými podniky 1: 3 až 1: 3,5. Rozsáhlá
organizační restrukturalizace podniků po zrušení výrobně hospodářských jednotek (VHJ)
v roce 1990 tyto rozdíly ještě zvětšila. Lépe situované podniky využily možnosti vyvázat se
ze závazných mamutích organizačních struktur a osamostatnily se. Podniky s těmito
extrémními rozdíly výkonnostních parametrů vstoupily, až na malé výjimky likvidovaných
jednotek, do všech forem privatizace. Do tohoto složitého procesu vlastnických přeměn
vstoupily po ztrátě nenáročných trhů, které jim po dlouhá desetiletí zajišťoval stát politickými
úmluvami zejména uvnitř RVHP a s rozvojovými zeměmi.
Účastníci privatizace disponovali velmi ošidným kritériem účetní hodnoty podniku. Toto
kritérium nemělo žádnou vypovídací informační hodnotu srovnatelnou s tržním oceněním
aktiv. Pozitivní účetní hodnota se v pozdějším reálném tržním ocenění nezřídka projevila
jako záporná tržní cena aktiv privatizovaného podniku.
Zavádějící informační hodnota účetního ocenění majetku socialistických podniků
představovala úskalí privatizace nezávisle na zvolené privatizační formě státních podniků.
Účetní hodnota byla dosti významnou kriteriální informací zejména pro navrhovatele
konkurenčních privatizačních projektů a pro přísliby privatizačních bankovních úvěrů.
V kupónové privatizaci byl použit simulační model ocenění akcií podle nabídky a poptávky po
akciích v jednotlivých kolech první a druhé privatizační vlny. Zvolený simulační model
kvazitržního ocenění kupónových akcií je analogií Langeho modelu tržního socialismu. W.
Nutter tuto náhražku tržního ocenění právem označil jako „prázdný teoretický aparát“ (Nutter,
G. W., 1968). Nutter zdůraznil, že touto cestou vůbec nelze nahradit efektivní trhy
a selektivní úlohu bankrotů. Osudy podniků privatizovaných pomocí této simulační metody
naznačují, že postupy kupónové privatizace v podstatě potvrzují Nutterovu kritiku.
Přístup k bankrotům v privatizačním programu je další a ještě významnější okolností,
která poznamenala rizikové vlastnosti procesu české privatizace. To je však již problém
institucionálních podmínek privatizace a z nich plynoucích úskalí.
Za druhé, privatizační program postrádal volbu takové výstavby základů institucionálního
prostředí, které by minimalizovalo rizika křehkých vlastností makroekonomického vývoje po
celkem úspěšné liberalizačně-stabilizační operaci v letech 1991–1992.
Československo a následně Česká republika zvolila odklad platnosti zákona o konkurzu
z roku 1991. Odkládání a zmírňování účinků přirozené tržní selekce podniků formou výstupu
nevýkonných subjektů z trhu je jednou z reformních pastí. Česká privatizace se nevyvarovala
tohoto rizika. Z obavy před „dominovým efektem“ konkurzů převážil názor, který časově
odložil a následně oslabil účinnost nezastupitelné penalizační funkce bankrotů v tržní
ekonomice. Odlišnosti výstupu nevýkonných ekonomických subjektů z trhu se v české
transformaci v porovnání s polským a zejména maďarským vývojem liší v průběhu celých
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devadesátých let. Maďarsko zahájilo velmi drastický proces selekce podniků již v samém
začátku transformace a privatizace. Maďarský parlament přijal v srpnu 1991 nový zákon
o konkurzním řízení, který od ledna 1992 vstoupil v platnost. Zákon zahájil automatický
proces drastické selekce subjektů. Každý dlužník, který se opozdil se splátkou dluhů o více
než 90 dnů byl ze zákona povinen ohlásit konkurz. Tak již v prvním čtvrtletí roku 1992 bylo
věřiteli i samotnými dlužníky ohlášeno 4.231 případů konkurzů a 10.062 žádostí o likvidaci.
Konkurzní řízení se většinou týkalo velkých a středních korporací, likvidaci podléhaly menší
podniky. Tak již v počátku roku 1992 konkurzní řízení a likvidace postihovaly 17 procent
celkové maďarské zaměstnanosti, 14 procent produkce a 26 procent exportu. (OECD
Economic Surveys Hungary, 1993: 83–4). Pozdější novelizaci umožnila sanační řízení,
dohodu věřitele a dlužníka, nicméně tržní selekce formou konkurzu se stala přirozenou
součástí transformačního procesu.
V Polsku zákon z roku 1991 zavedl do běžného života fungující systém konkurzů. V roce
1993 byl přijat zákon o bankách a podnicích, který určil podmínky pro restrukturalizaci dluhů.
Nebezpečně rostoucí dluhy podniků a špatných úvěrů ohrožovaly velmi slabý bankovní
sektor. Stát banky sanoval a určil pravidla o použití zdrojů. Banky použily sanační zdroje
diferencovaně. Použily je pro ozdravení nadějných klientských podniků a navrhly do
konkurzu podniky nevýkonné. (OECD Economic Surveys Poland, 1994: 20, 119).
V Polsku konkurznímu řízení a tržnímu ocenění podléhaly rovněž podniky, které byly
zařazeny do programu certifikátové privatizace. Tuto formu bezúplatné privatizace předložili
k diskusi polské i mezinárodní odborné obci již v roce 1988 její autoři Janusz Lewandowski
a Jan Szomburg (1988, 1989, 1990). Autoři od počátku navrhovali privatizovat touto
nestandardní formou velmi omezený počet podniků. Do vládního programu certifikátové
privatizace bylo nakonec zařazeno 512 vybraných společností s poměrně dobrou úrovní
hospodaření. Ty podléhaly po celou dobu přípravy realizace v první polovině devadesátých
let cenotvornému vlivu kapitálového trhu.
Naproti tomu československý program kupónové privatizace z roku 1990 v období
realizace obsahoval seznam 1.664 nabízených českých podniků s velmi rozdílnou
výkonností. Navíc tyto podniky byly chráněny po 18 měsíců před vyhlášením konkurzů
z důvodů insolvence. Zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, obsahoval na 18
měsíců tzv. omezující režim.
V Československu a následně i v české ekonomice se po odkladu platnosti zákona
o konkurzu z roku 1991 vývoj tržní selekce podniků od Polska i Maďarska výrazně lišil. (Viz
Kouba, 1992c; 1993; Acta Universitatis Carolinae. Oeconomica. 1/1999: Konkurzní řízení).
Konkurzní zákonodárství je i po osmnácti novelách předmětem odborných kritických analýz.
Setrvačné vady obchodního soudního řízení přispívají k tomu, že nezastupitelná funkce
konkurzů v procesu selekce podniků podle výkonnosti dosud neodpovídá potřebám tržní
ekonomiky.
Finanční situace podniků velmi úzce souvisí s vývojem bankovního sektoru v období
privatizace.
Ve všech středoevropských zemích stát banky sanoval. V českém bankovnictví však
špatné úvěry v době privatizace znovu narostly. (Viz např. Pazderník, 2003: 61). Bankovní
sektor v Polsku i Maďarsku byl ve výchozí fázi transformace v horším stavu než
v Československu. Na počátku devadesátých let byl bankovní sektor státem sanován,
rekapitalizován ve všech středoevropských tranzitivních zemích. Po sanaci polské
a maďarské banky vykazují podstatně nižší podíl špatných úvěrů v porovnání s novým
enormním nárůstem této úvěrové rakoviny v českých bankách v devadesátých letech. V roce
2000 byl český bankovní sektor znovu zatížen vysokým podílem špatných, nevýkonných
úvěrů. Indikátor klasifikovaných úvěrů, v porovnatelné mezinárodní metodice, vykazoval
29,5 % špatných úvěrů, zatímco v polských bankách 15,3 % a v maďarském bankovním
sektoru 2 %. Komparativní analýzy vykázaly nepříznivý vývoj špatných úvěrů a neúspěšné
řešení tohoto problému v českém bankovnictví. Relativně největší finanční stabilitu po
počáteční rekapitalizaci vykazuje polský bankovní sektor. Maďarský bankovní sektor byl
v počátku značně nestabilní a postupně se zlepšil. Naproti tomu český bankovní sektor
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byl v počátku transformace v poměrně lepším stavu, ale v průběhu devadesátých let prožíval
vážné restrukturalizační potíže (Gaspar, 2001: 41–44).
V procesu české privatizace a následné koncentrace vlastnických oprávnění proběhl
několikafázový proces transferu bonitních a nadějných aktiv do segmentu výkonných
podniků. Tyto podniky ovládly nejsilnější koaliční skupiny, většinou investoři s agresivní
strategií a vlivným postavením. V podmínkách opožděné a neúčinné regulace finančního
sektoru proběhl neprůhledný proces koncentrace aktiv a jejich selekce podle rozdílné bonity.
Avšak nekvalitní aktiva a neprosperující subjekty nezmizely v přirozeném procesu tržní
selekce. Toto břemeno se znovu přesunulo na stát. Tíživé dědictví nevýkonných podniků
centrálně plánované ekonomiky, zejména neživotaschopných socialistických slepenců,
privatizátoři přenesli více méně legálními cestami zpětně na stát, a tedy na daňové
poplatníky. Dlouhodobým důsledkem jsou mezigenerační daňové zátěže.
K posílení nežádoucí paternalistické funkce státu přispěly některé velké polostátní banky
a neúspěšné soukromé menší banky. Důsledky neobezřetné úvěrové politiky a bankéřsky
nekompetentní zástavní politiky, nepokryté oprávkami, prodloužily privatizaci státních bank
a znemožnily její finančně zdravou realizaci.
K hlavním úskalím české cesty privatizace patří dysfunkční kapitálový trh (Acta
Universitatis Carolinae. Oeconomica. 2/1998, 2/1999, 1/2000, 2/2000). Dlouhodobá absence
primárního kapitálového trhu je násobena zejména jeho neuspokojivou cenotvornou funkcí.
Opožděná selekce podniků v procesu koncentrace vlastnických práv na sekundárním
kapitálovém trhu je tak slabinou české privatizace.
Z hlediska institucionální analýzy finanční sektor patří k výrazným slabinám české přivatizace.
Jako hlavní úskalí české transformace z hlediska našeho analytického zájmu jsme
označili:
 za prvé, křehké a neprůhledné mikroekonomické základy makrostability a
 za druhé, neadekvátní institucionální podporu zvolených forem privatizace.
Tyto okolnosti poznamenaly celý další vývoj české transformace, rozšířily prostor pro
morální hazard.
Morální hazard je předmětem rostoucího zájmu institucionální analýzy vývoje vyspělých
a zejména nově vznikajících tržních ekonomik. Masová privatizace v tranzitivních zemích
byla provázena aktivitami účastníků privatizace, kteří uspokojovali své zájmy na úkor
ostatních. Ve skrytých a neprůhledných transferech aktiv uplatnili informační výhody,
dokázali využít nedokonalostí privatizačních a úvěrových smluv a vlivných neformálních
vazeb na politickém trhu. V české transformaci se silně projevily aktivity zájmových skupin,
zneužití státu (state capture) a všechny známé formy morálního hazardu (Kouba, 2001;
Hellman, Jones a Kaufmann, 2000; Merit Research, 2002; Körner, Kudrna a Vychodil, 2002).
V procesu české privatizace můžeme pozorovat silnou frekvenci různých způsobů
zcizování aktiv a snižování jmění firmy vyváděním aktiv mimo firmu (asset stripping). K tomu
docházelo nejen přímou defraudací, tj. podvodným obohacováním se na úkor jiných
účastníků firmy či smluvní úmluvy. Skrytou formou zcizování aktiv bylo ve velké míře
opakované získávání prostředků od věřitelů na vysoce rizikové projekty s vědomím, že riziko
nesou aktivně půjčující banky, potažmo stát, kterému v případě nakumulovaných ztrát
nezbude než v zájmu ekonomické stability banky sanovat. Tato dynamická forma asset
strippingu, jejíž extrémní podobou je zadlužování již se záměrem půjčky nesplatit, je
v ekonomické literatuře označována jako looting (viz Akerlof a Romer, 1993; Cull, Matesová
a Shirley, 2001). Jinou, statickou formou vyvádění aktiv bylo tunelování, tedy manipulace
s aktivy privatizovaného podniku za účelem obohacení se na úkor případných spoluvlastníků
nebo státu, který nehodlá dopustit výstup privatizovaného podniku z trhu.
Česká privatizace „na úvěr“, „bez kapitálu“, vykazuje velkou frekvenci těchto forem
morálního hazardu. Následující dvě studie se zabývají konkrétními projevy a dopady tohoto
faktu.
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Významným přínosem druhé studie je zahrnutí tzv. tunelovacího efektu, vedle
standardního motivačního efektu a efektu zakopávání (entrenchment effect), do analýzy
vztahu mezi vlastnickou koncentrací a výkonností českých podniků po privatizaci. Tunelovací
efekt, jako kanál negativního působení vlastnické koncentrace na výkonnost podniků, zde
představuje zvýšené transakční náklady transformace. Jako nezbytná součást odvození
tohoto provokativně nazvaného efektu jsou v textu uvedeny a podrobněji analyzovány výše
zmíněné problémy jako regulace ex post, (ne)aplikovatelnost Coasova teorému a především
samotné separační schéma.
Ve třetí studii této publikace jsou popsány konkrétní praktiky lootingu (viz úvěrové hry
č. 1 a 7), tunelování (viz úvěrové hry 2 a 8 a všechny tři privatizační hry) i kombinací obého
(viz úvěrové hry č. 3, 4, 5, 6 a 9). Hlavní premisou úvěrových her je přitom přetrvávání
měkkého rozpočtového omezení. To implikuje situaci morálního hazardu, kdy aktéři her
spoléhají na to, že vzniklé ztráty nakonec uhradí stát (viz úvěrová hra č. 10).
Důsledky celkových úskalí české privatizace negativně ovlivnily jak postprivatizační
proces koncentrace vlastnictví, restrukturalizaci a výkonnost podniků, tak i silné projevy
morálního hazardu v dosavadním průběhu transformačního procesu. Tyto jevy jsou
předmětem rozpravy v české i mezinárodní odborné obci. Naše tři studie jsou příspěvkem
k této diskusi.
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Přílohy
Příloha 1: Charakteristika Utopického přístupu a přístupu Případ od případu
aplikovaných na politiku (Murrel, 1992)

Utopický

Případ od případu

1. Vidina šťastných zítřků. Počáteční
výběr politiky závisí na konečném cíli.

1. Řešení aktuálních problémů.
Vyhodnocení nejpalčivějších problémů
a snaha je vyřešit zpravidla bez ohledu
na to, jak bude ovlivněna dlouhodobá
rovnováha.

2. Čistý štít. Důraz je kladen na
propojenost společenských problémů
a proto je nutné se rozhodně vypořádat
s minulostí institucionální destrukcí
v prvních fázích.

2. Použití existujících institucí. Uznání
toho, že nové struktury se rodí pomalu
a že existující instituce jsou obvykle
lepší než žádné nebo narychlo ušité.

3. Velké skoky. V zájmu zbavení se okovů
minulosti jsou prosazovány odvážné
politické kroky, zahrnující celé soubory
nových institucí.

3. Malé krůčky. Důraz na rizika, které příliš
rychlý postup přináší, a vědomí, že
vytvoření funkční sítě vzájemně
propojených nových institucí je
nemožné.

4. Víra v novum. Ochota důvěřovat
teoretické úvaze jako primárnímu
faktoru formování nového
společenského uspořádání.

4. Skepse. Při formulování institucionálních
změn se obracíme k již existujícím
modelům a metodám.

5. Nezvratnost. Ve slabé formě ochota
akceptovat rozsáhlé a nezvratné
změny. V silné formě zdůraznění jejich
potřebnosti.

5. Podmíněnost. Podpora politik, které
umožňují zpětnou vazbu a mohou být
zastaveny či odčiněny.

6. Teorie a design. Nejdůležitějším
intelektuálním zdrojem tvůrců politik
jsou znalosti, kterými disponují teoretici
a technokraté.

6. Úsudek a praxe. Nejdůležitějším
intelektuálním zdrojem jsou praktické
zkušenosti, spjaté s kontextem
konkrétního instituciálního uspořádání.
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Příloha 2: Charakteristika dvou privatizačních přístupů (Murrel, 1992)
Velký rozsah

Postupná privatizace, ad hoc

1. Vidina šťastných zítřků. Pokus
o okamžitou implementaci konečného
cíle reformy – kapitalistické ekonomiky.

1. Řešení aktuálních problémů. Neurčitost
vlastnických práv lze vyřešit i bez
okamžitého privatizování; konkurenční
prostředí bude tak jako tak produktem
nových ekonomických subjektů (po
zajištění snadného vstupu nových firem
do odvětví).

2. Čistý štít. Co nejdříve zrušit všechny
nekapitalistické formy vlastnictví.

2. Použití existujících institucí. Potvrzení
a posílení vybraných existujících
vlastnických práv; dokud nejsou
všechny společnosti zprivatizovány, je
třeba se v tomto poměrně rozsáhlém
období spolehnout na stát.

3. Velké skoky. Mnoho privatizačních
projektů najednou.

3. Malé krůčky. Každá privatizace je
provedena formou samostatných
rozhodnutí, která se týkají odlišných
aktérů.

4. Víra v novum. Teoreticky jsou navržena
a zaváděna kupónová schémata, nové
formy podílových fondů a nová
manažerská motivační schémata.

4. Skepse. Důvěra ve vyzkoušené
a ověřené prvky tržních procesů.

5. Nezvratnost. Jakmile je systém
spuštěn, jsou vystavena nová
vlastnická práva, jejichž opětovné
zrušení by bylo fatální pro celou
reformu.

5. Podmíněnost. I když jednotlivé
privatizace odvolatelné samozřejmě
nejsou, v případě celkové politiky je
prostor pro opravy a změny.

6. Teorie a design. Závislost na
schopnostech technokratů a
standardních intelektuálních procesů
navrhnout nové instituce.

6. Úsudek a praxe. Využívání
decentralizovaných posouzení mnoha
účastníků jak ohledně formy a rozsahu
privatizace, tak i v záležitosti postprivatizační vlastnické struktury
a kontroly společnosti.
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Příloha 3: Shrnutí deseti reformních kroků, představených Johnem Williamsonem
v roce 1989 a Williamsonova retrospektivní interpretace „Washingtonského
konsenzu“ z roku 2002 (John Williamson, 2002)
1. Fiskální disciplína. Tento požadavek byl motivován specifičností regionu, ve kterém
téměř všechny země vykazovaly velké deficity. Deficity byly příčinou krizí platebních
bilancí a vysoké inflace. Ta zasáhla především chudé, protože bohatí byly schopní
zaparkovat peníze v zahraničí.
2. Přesměrování priorit veřejných výdajů do zdravotnictví, školství a infrastruktury. Návrh předpokládal přesunutí prostředků od paušální podpory základní
zdravotní péče a základního vzdělání směrem k výdajům na chudší vrstvy.
3. Daňová reforma. Rozšíření daňové báze a redukce mezních sazeb.
4. Liberalizace úrokové míry. Ve zpětném pohledu bych byl radši toto doporučení
rozšířil o finanční liberalizaci a zdůraznil, že názory na časový obzor jejich dosažení
nebyly jednoznačné.
5. Tržní úroková míra. Obávám se, že jsem podlehl přání – otci myšlenky, podle
kterého zde existovala shoda na implementaci tržní úrokové míry. Ta však
předpokládá vyspělejší režim, zatímco Washington znamenal pouze začátek na cestě
k přijetí doktríny horního a dolního administrativního limitu úrokové míry.
6. Liberalizace obchodu. Jak jsem uvedl, na téma rychlosti liberalizace obchodu
panovaly rozdílné názory.
7. Odstranění bariér přímých zahraničních investic (FDI). Celková liberalizace
kapitálového účtu nebyla součástí návrhu, neboť v této otázce nebylo Washingtonské
shody zapotřebí.
8. Privatizace. Jedna z oblastí, kde byl všeobecně akceptován původně neoliberální
koncept. Od té doby jsme zjistili, že metoda privatizace je pro její výsledek klíčová:
může se stát vysoce zkorumpovaným procesem, který transferuje aktiva
privilegované smetánce za jejich skutečnou hodnotu, ale ukázalo se rovněž, že pokud
je provedená korektně, může být vysoce přínosná.
9. Deregulace. Doporučení bylo zaměřena zejména na usnadnění vstupu a výstupu do
odvětví. Netýkalo se bezpečnostních omezení či regulací týkajících se životního
prostředí.
10. Zabezpečení vlastnických práv. Původně šlo o poskytnutí práva nabýt majetek za
přijatelnou cenu širokému spektru subjektů.
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Příloha 4: Neoklasické a Institucionální předpoklady chování
Neoklasické předpoklady chování (Sidney Winter v: Hogarth a Reder, 1986; North, 1990)
1. Ekonomický svět se v rámci možností považuje za rovnovážný.
2. Jednotliví aktéři opakovaně čelí stejným rozhodnutím či řadě velmi podobných voleb.
3. Aktéři mají stabilní preference, a proto ohodnocení jednotlivých voleb podléhá
stabilnímu kritériu.
4. V opakované situaci je jakýkoli jednotlivec schopen rozeznat a využít jakoukoli lepší
příležitost. Obchodní firma lepší situaci využije tváří v tvář hrozbě vyřazení
z hospodářské soutěže.
5. Důsledkem je, že stav, ve kterém jednotlivci nemaximalizují svoje preferenční
schémata, není rovnováhou.
6. Jelikož je svět přibližně v rovnováze, vykazované chování alespoň přibližně kopíruje
optimalizační chování.
7. Podrobnosti adaptačního precesu jsou složité a patrně se v jednotlivých situacích
a pro různé aktéry liší. Na druhé straně jsou pravidelné znaky optimalizační
rovnováhy relativně jednoduché; úspornost ekonomického bádání velí rozvíjet
ekonomii směrem k teoretickému prozkoumání těchto pravidelností včetně porovnání
výsledků s jinými pozorováními.

Institucionální předpoklady chování (North, 1990)
1. I když je v některých případech koncept rovnováhy cenným nástrojem analýzy, ve většině
případů, které jsou předmětem našeho zájmu, jde o řadu rovnovážných stavů jako výsledku
„spojité řady teorií určujících rozhodování agentů, kteří k jejich přehodnocení a změně nemusí
vůbec dostat impuls.“ (Hahn, 1987).
2. Ačkoliv jednotliví aktéři opakovaně čelí stejným situacím a mohou v nich jednat racionálně,
musí rovněž často naložit s unikátní a neopakovatelnou volbou, pro kterou jsou k dispozici
neúplné informace a její výsledky jsou nejisté.
3. Ačkoliv Becker a Stigler (1997) poskytli efektní příklad promítnutí pozorovaných změn
preferencí do změn relativních cen, otázky stability preferencí tím nejsou zcela ošetřeny.
Kromě anomálií v případě jednotlivců, které zkoumá psychologie, nám historické záznamy
ukazují, že preference se v čase mění. Nevím, jak jinak vysvětlit odmítnutí otroctví
v devatenáctém století, než poukazem na měnící se vnímání legitimity nakládání s člověkem
jako s majetkem.
4. Aktér by rád využil lepší příležitosti, avšak zpětná vazba je tak slabá, že tato příležitost
zůstane nepovšimnutá.
5. Soutěž může být natolik utlumená a signáli natolik zmatené, že přizpůsobení je pomalé nebo
zavádějící a klasické evoluční efekty se neprosadí velmi dlouhou dobu.
6. Stavy světa v průběhu historie poskytují přesvědčivé svědectví o mnohem komplexnějších
postojích, než je jednoduché racionální nekooperativní chování.
7. Pro řešení určitých problémů jsou ekonomické behaviorální předpoklady užitečné. Jsou však
nevhodné v případě problémů, kterým čelí sociologie a jsou překážkou při snaze pochopit
existenci, vznik a vývoj institucí.
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Příloha 5: Západní a Východní Evropa: Tržní charakteristiky (Ferguson, 1992)

Finanční trhy
Domácí úspory
Portfolio úspor
Schopnost ohodnotit společnost
Soukromá vlastnická práva
Tržní signály
Trh pracovní síly
Pro-soutěžní politika
Politická vůle

Západní Evropa

Východní Evropa

dobře rozvinuté
bohaté
obvyklé
jednoduché
jasně vymezené
reflektují vzácnost
aktivní
dobře rozvinutá
částečná

velmi omezené
skromné
nezvyklé
téměř nemožné
velmi omezené
nespolehlivé
zkostnatělý
zcela chybí
neotestovaná
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2 Dopady postprivatizační koncentrace vlastnictví na
výkonnost českých podniků2
ONDŘEJ VYCHODIL
”Máme-li předpokládat, že hlavní motivační silou těch, kteří ovládají společnosti, je touha
po osobním zisku, musíme dojít k závěru, že zájmy ovládajících jsou jiné než zájmy
vlastníků, a často jsou s nimi dokonce v ostrém protikladu.“ (Berle a Means, 1932: 114).
Nevyhnutelnou součástí procesu ekonomické transformace v České republice po pádu
systému centrálního plánování byla privatizace s cílem dát podnikům motivaci i síly na jejich
tolik potřebnou restrukturalizaci. Jednou z nejčastěji pokládaných otázek kolem ekonomické
a institucionální transformace tedy bylo: „Jak privatizace působí na restrukturalizaci?“
Touto otázkou se zabývají různí ekonomové, a to v kontextu nejen České republiky, ale
napříč všemi postkomunistickými ekonomikami v transformaci. Mnozí se zabývají tím, jak
restrukturalizace závisí na typu nových vlastníků (jsou-li zahraniční subjekty „lepšími“
vlastníky než domácí atp.), ale otázce dopadů postprivatizační koncentrace vlastnictví byla
dosud věnována pouze zanedbatelná pozornost. Někteří autoři sice zahrnují do svých analýz
aspekt koncentrace, ale často jen v lineární formě, takže dokáží maximálně potvrdit nebo
vyvrátit hypotézu o pozitivním lineárním vztahu mezi koncentrací vlastnictví a restrukturalizací. Kladný vztah je vždy vysvětlován klasickým argumentem (formulovaným před
sedmdesáti lety Adolfem Berlem a Gardinerem Meansem), že vyšší vlastnická koncentrace
dává akcionářům větší možnost monitorovat chování manažerů jejich podniků, a tak působí
pozitivně na výkon podniku. V případech, kdy je tato hypotéza vyvrácena, bývá zdůvodnění
často inspirováno téměř čtvrt století starým argumentem Harolda Demsetze a Kennetha
Lehna (založeným na Coaseově teorému), že vlastnická koncentrace je sama o sobě
endogenní proměnnou, která se v každém podniku optimálně přizpůsobí podle jeho charakteristik. Oba tyto argumenty, Berle-Means i Demsetz-Lehn, jsou velmi cenné a použitelné
při studiu vztahu vlastnictví – výkon ve standardních ekonomikách, ale možnost jejich
aplikace na privatizaci v zemích střední a východní Evropy je limitována institucionálními
charakteristikami transformujících se ekonomik.
To ale neznamená, že by ekonomická debata o vztahu vlastnické koncentrace a výkonu
podniku ve standardní tržní ekonomice neměla významný dopad na analogickou debatu
v kontextu transformace. V této souvislosti jsou cenné poznámky Ronalda Coase
a Douglasse Northe o chápání fungování institucí standardních tržních ekonomických
systémů jako nutném předpokladu pro pochopení institucí tranzitivních ekonomik, vyřčené
u příležitosti přebírání Nobelovy ceny za ekonomii v roce 1991, resp. 1993 (Coase, 1991;
North, 1993). Dopad výzkumu role vlastnické koncentrace v tržních ekonomikách na výzkum
v tranzitivních ekonomikách je dvojsečný, a dovoluje nám tak rozlišit dva typy motivací
autorů podle toho, jestli jejich hlavní zájem spočívá ve zkoumání samotného vztahu
vlastnictví – výkon nebo ve studiu ekonomické transformace. Pro ekonomy, kteří se po
dlouhá léta zabývali rolí vlastnické struktury v tržní ekonomice, představovala privatizace
v postkomunistických zemích neocenitelný přirozený experiment. Tito lidé spatřují ve
zkoumání konkrétní situace transformující se země hodnotný přínos pro další rozvoj teorií
o corporate governance. Oproti tomu, motivaci mnoha jiných autorů (ať už z transformujících
se zemí nebo vnějších pozorovatelů) tvoří především jejich silný zájem o studium transfor-
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mujících se ekonomik. Ve vztahu vlastnictví – výkon pak objevují zajímavý a zásadní aspekt
reformního procesu. Tito autoři často usilují o rozvinutí obecného ekonomického chápání
transformace, o hodnocení privatizačních metod, o přispění do debaty o další privatizaci
a restrukturalizaci, a západní literaturu o corporate governance prostě berou jako užitečný
stavební kámen pro svou práci.
Tato studie je motivována druhým jmenovaným typem zájmu a západní literaturu vnímá
jako cenný zdroj inspirace pro studium oddělení kontroly od vlastnictví v podmínkách
transformujících se zemí. Výzkum vztahu vlastnictví – výkon v kontextu transformující se
ekonomiky sice může stavět na základech předchozích diskusí, ale každý, kdo jej provádí (ať
už má motivaci jakoukoliv), si musí být vědom toho, že transformující se ekonomiky se
v mnohém liší od vyvinutých tržních ekonomik. Jiní jsou nejen hráči, ale i pravidla hry, kterou
hrají. Celé podnikatelské prostředí, zahrnující obchodní právo, žitou praxi správy společností,
míru vymahatelnosti práva či přístup státu a úřadů, se výrazně liší od toho, na co je zvyklý
‚západní svět‘.
Tato studie zkoumá závislost restrukturalizace českých podniků na koncentraci vnějšího
(tj. nemanažerského a nezaměstnaneckého) domácího soukromého vlastnictví po privatizaci. Analýzou českých podniků v kontextu vlastnického a institucionálního uspořádání po
privatizaci docházíme k tvrzení, že koncentrace vlastnictví s sebou přináší nejen pozitiva, ale
může mít na restrukturalizaci podniků i nežádoucí vliv. Ačkoliv kupónovou privatizaci
původně provázely vážné obavy z příliš rozdrobeného vlastnictví, tomuto výsledku bylo do
velké míry zabráněno zavedením institutu investičních privatizačních fondů (IPF). V důsledku
nedostatečné komplementární (v každé standardní tržní ekonomice přítomné) regulace
náhle vzniklého odvětví kolektivního investování a kapitálového trhu jako takového a obecně
nízké kvality institucionálního prostředí v transformaci však vzniká prostor i pro negativní
efekty koncentrace vlastnictví na výkonnost podniků.
Studie sestává ze tří částí. V kapitole 1 jsou popsány charakter vlastnické struktury
v České republice po velké privatizaci a relevantní znaky celkového institucionálního rámce.
Zvláštní pozornost je věnována roli investičních privatizačních fondů a zbytkovému státnímu
vlastnictví. Druhá kapitola začíná stručným přehledem teorií vztahu mezi vlastnictvím
a výkonem podniku založených na empirických poznatcích ze západních tržních ekonomik
se zvláštním vyzdvihnutím příspěvku Randalla Morcka, Andreie Shleifera a Roberta
Vishnyho z roku 1988. Částečnou modifikací a aplikací přístupu těchto autorů na české
prostředí devadesátých let je pak odvozena hypotéza o závislosti restrukturalizace na
postprivatizační vlastnické koncentraci. V kapitole třetí je tato hypotéza alespoň částečně
potvrzena, a to jednak na základě již existujících empirických poznatků jiných autorů
a jednak vlastní analýzou podnikových dat o vzorku devadesáti podniků českého
zpracovatelského průmyslu.

2.1 Privatizace v českém zpracovatelském průmyslu
Před rokem 1989 bylo Československo jedním z nejcentralizovanějších socialistických
států. V soukromém sektoru bylo zaměstnáno pouze 1,2 % pracovní síly a jeho podíl na
celkovém HDP nepřesahoval 4 %. Proces privatizace státem vlastněných výrobních kapacit
začal už v roce 1990, a sice svou logicky i morálně nejpřijatelnější částí – restitucí, jež měla
navrátit původním vlastníkům nebo jejich dědicům především zemědělskou půdu, obytné
domy a podíly na některých průmyslových podnicích znárodněných po roce 1948. Restituční
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procesy živě probíhaly v letech 1990 až 1991 a zahrnovaly majetek v celkové účetní
3
4
hodnotě dosahující téměř 200 miliard korun (Mládek, 1994).
Druhou částí české cesty privatizace byla tzv. malá privatizace, která probíhala od dubna
1991 do prosince 1993 formou veřejných dražeb zhruba 22.000 malých hospodářských
jednotek, z nichž 18.000 bylo prodáno již během prvních dvanácti měsíců programu.
O nabízené obchody, stravovací a ubytovací zařízení a další drobné podniky se mohli
ucházet pouze domácí zájemci a hodnota všech aktiv privatizovaných touto cestou,
vypočtená z konečných prodejních cen, dosáhla přibližně 30 miliard korun (Earle, Frydman,
Rapaczynski, Turkewitz, 1994).
Další státem vlastněná produktivní aktiva v celkové hodnotě 350 miliard korun byla
převedena na města a obce a družstva v celkové hodnotě 150 miliard korun byla řadou
způsobů transformována na jiné formy podniků (Mládek, 1994). Téměř všechna dosud
zmiňovaná aktiva ohodnocená celkově na 730 miliard korun představovala pouze malé
hospodářské jednotky, zatímco úkol zprivatizovat skutečné ekonomiky stále ještě čekal na
velkou (masovou) privatizaci.
2.1.1 Velká privatizace
Velké průmyslové podniky a banky spolu s dalšími hospodářskými jednotkami
nezprivatizovanými žádným z výše zmíněných programů vstoupily do velké privatizace
spuštěné na jaře 1991. Tyto podniky v hodnotě zhruba 1.200 miliard korun byly buďto
5
likvidovány, nebo privatizovány v jedné ze dvou vln velké privatizace, anebo byla jejich
privatizace (pokud byla zamýšlena) odložena. Velká privatizace sestávala jak ze
standardních metod (tj. veřejných dražeb, veřejných soutěží a přímých prodejů), tak i ze
zvláštní modifikace návrhů Miltona Friedmana ze sedmdesátých let a polské akademické
6
debaty z let osmdesátých, zvané kupónová privatizace. Kupónová privatizace však
v programu české velké privatizace hrála mnohem významnější roli než standardní metody.
7
Tvůrci české cesty vlastně zpočátku prosazovali výhradní užití kupónové metody , ale
nakonec byli okolnostmi donuceni sáhnout i ke standardním metodám, ačkoliv většinou
v případech menších a méně významných podniků.
Naprostá většina autorů v ekonomické literatuře začíná popis velké privatizace v České
republice tvrzením, že kupónová privatizace byla hlavní metodou a dále se zabývá
soustředěným popisem pouze této metody. To často doprovázejí tabulky ukazující, že
celková účetní hodnota aktiv privatizovaných přes kupóny činila 370 miliard korun a že
hodnota celkem 1.664 společností, které byly v kupónové privatizaci zahrnuty, byla 550
miliard korun. Při čtení těchto čísel vyvstává otázka, co se stalo se zbývajícími dvěma tisíci
společností o celkové hodnotě 650 miliard. Je tomu skutečně tak, že kupónové schéma bylo
tak zásadní pro vlastnickou strukturu vzniklou po privatizaci? Nehrály snad standardní
metody v české cestě privatizace přece jen výraznější roli?

3

Není-li uvedeno jinak, hodnoty státem vlastněných a privatizovaných aktiv uváděné v tomto textu jsou účetními
hodnotami, jelikož neexistuje možnost jak získat vzájemně konzistentní data vypovídající o „reálnější“ hodnotě
těchto aktiv na počátku devadesátých let dvacátého století. Tyto účetní hodnoty nejsou navíc pro všechna
uváděná aktiva ze stejného data. Tato nepřesnost odhadů hodnot podniků nás však neodrazuje od jejich využití
pro ilustraci relativního významu jednotlivých fází a metod privatizace.
4

V této stati se mají korunami na mysli Kčs v období před 7. lednem 1993 a Kč v období od 8. ledna 1993, kdy
došlo k oddělení české a slovenské měny. V období 1990–1996 se kurz koruny pohyboval kolem 28 korun za
americký dolar.
5

Aktiva likvidovaných firem byla obvykle prodána veřejnými aukcemi.

6

Ponecháme-li stranou bezúplatné převody zbytkových akcií (převážně společností síťových odvětví) na města
a obce.
7

Pro strukturovanou argumentaci o důvodech upřednostnění kupónové privatizace viz Ježek (1997).
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Ne, nehrály. Kupónová metoda skutečně byla nejdůležitější a naprosto klíčová, ale výše
uvedená čísla mohou být pro tato tvrzení zavádějící. Proto je na místě poskytnout explicitní
celkový přehled velké privatizace jasně ilustrující důležitost kupónové metody, a odůvodnit
tak, proč se v této studii zaměřujeme na kupónovou privatizaci a investiční privatizační fondy
(IP fondy). Tento přehled poskytuje „privatizační strom“ znázorněný v tabulce 1.
Tabulka 1: Česká privatizace v číslech – Strom velké privatizace
STÁTEM VLASTNĚNÁ
Velkou privatizací:

Velká privatizace:

Schváleno pro privatizaci
a převedeno z MF na FNM (30.12.1993):

Privatizováno před

1780 mld. Kč

1200*

PRODUKTIVNÍ AKTIVA:

První vlna kupónové
privatizace (1991-93)
374.5*
Akciové

580

Restituce:

200

Převod na města a obce:

350

Malá privatizace:

Kupóny:
212.5

Druhá vlna kupónové
privatizace (1993-94)
200-250*
Nekupónově:

Standardní
metody:
81.3

17.8

Ost. fondy:

35.2

DIKové:

59.5
75*

Ostatní:

60*

Kupóny:
155.0

Fondy:

14 nejv. IS:

61.1

98.5

Ost. fondy:

37.4

DIKové:

Stát & ostatní:
871.6

14 nejv. IS:

Stát:

společnosti:
754.3

Fondy:
153.0

30

59.5
45-95*

150-200*

Veřejné
dražby:

5.8

Veřejné
soutěže:

19.2

Přímé prodeje:

46.3

Bezúplatné
30
převody:
Restituce:
Stát:

16

300*

Likvidace: 30*
Poznámka: Údaje (v mld. Kč) označují účetní hodnotu aktiv privatizovaných jednotlivými metodami.
Autorovi nezbývá než smutně konstatovat, že žádná lepší data o hodnotě privatizovaných aktiv než
účetní hodnoty majetku, pocházející navíc z různých období, nejsou k dispozici. Kromě privatizace
státem vlastněných aktiv proběhla ještě před velkou privatizací transformace družstevního majetku
v celkové účetní hodnotě 150 miliard korun na obchodní společnosti v soukromém vlastnictví.
* označuje přibližně zaokrouhlené číslo, které se může lišit ne více než o deset procent od skutečné
hodnoty. Nepřesnost je dána rozdíly údajů v různých zdrojích.
Zdroje: Ministerstvo financí, Fond národního majetku, Earle-Frydman-Rapaczynski-Turkewitz (1994),
Mejstřík (1993), Mládek (1994), Kočenda (1999), autorovy výpočty.

Jak vyplývá z tabulky 1, v roce 1993 se stát rozhodl ponechat si – ať už provždy, nebo
dočasně – stoprocentní vlastnickou kontrolu ve společnostech představujících 25 % všech
aktiv v rámci velké privatizace. Šlo především o velké podniky, obvykle s určitým stupněm
monopolního postavení a strategickým významem (energetické, chemické, důlní, ocelářské
společnosti atp.). Celková hodnota podniků privatizovaných kupónovou metodou
představovala zhruba 45 % z oněch 1.200 miliard korun a hodnota podniků privatizovaných
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standardními metodami dalších 15 %. Mezi zbývajícími 15 % zůstaly společnosti, které byly
likvidovány, částečně či úplně převedeny na obce nebo restituovány.
Graf 1: Velká privatizace v ČR (podniky s celkovou účetní hodnotou 1.200 mld. Kč)
akciové
společnosti
nekupónově

nadále
zcela státní

15 %

25 %

standardní
metody

7%

ostatní

7%

akciové
společnosti
kupónově

46 %

Kupónovou metodou bylo tedy privatizováno šedesát procent (měřeno účetní hodnotou)
všech podniků, jichž se stát rozhodl zbavit. Podíl společností, které vstoupily do kupónové
privatizace, a těch, které byly prodány jednou ze tří standardních metod, byl tři ku jedné. To
podtrhuje roli, jakou sehrálo kupónové schéma při vytváření nových vlastnických struktur
v české post-socialistické ekonomice. Tato role je zmírněna pouze následujícími dvěma
fakty. Za prvé aktiva v celkové hodnotě 580 miliard korun byla privatizována jinými metodami
již před velkou privatizací a za druhé stát si i po velké privatizaci ponechal silnou pozici
v mnoha podnicích – ať už jako stoprocentní vlastník, nebo formou držení významných
podílů, obvykle 34, 51 nebo 67 procent akcií. V sektoru zpracovatelského průmyslu byla role
kupónů ještě výraznější, protože oba tyto zmírňující faktory byly v tomto sektoru slabší.
Dřívější privatizace i pokračující udržení státní kontroly (alespoň té stoprocentní) se týkaly
hlavně odvětví mimo zpracovatelský průmysl.
Obecným cílem reforem vůči zpracovatelskému průmyslu byla restrukturalizace a hlavním
nástrojem k dosažení tohoto cíle měla být změna vlastnické struktury. Nejdůležitějším
krokem k této změně byla velká privatizace, jejíž nejvýznamnější částí byla kupónová
privatizace. A jelikož hlavními aktéry kupónové privatizace byly nakonec IP fondy, je
přirozené zahájit diskusi o postprivatizační vlastnické struktuře a jejím dopadu na restrukturalizaci podniků zpracovatelského průmyslu popisem právě těchto nově vzniklých finančních
institucí.
2.1.2 Kupónová privatizace a investiční privatizační fondy
Očekávaným problémem kupónové metody – vedle jejích zřejmých předností jako
rychlost, sociální spravedlnost, politická průchodnost či omezení zneužití politické moci
– byla omezená dostupnost kapitálu pro restrukturalizaci. Další obavou, související s tímto
problémem, bylo, že výsledkem kupónové privatizace bude tak rozdrobené vlastnictví, že
kontrola nad podniky bude de facto zcela odejmuta jejich vlastníkům a přesunuta výhradně
na manažery. To bylo jedním z důvodů pro zavedení statutu IP fondu, jehož monitorovací
role měla spočívat v účinném výkonu kontroly rozdrobených vlastníků nad manažery jejich
podniků. Po první vlně kupónové privatizace se však zřetelně projevilo, že kontrola nad
podniky byla ve většině případů skutečně oddělena od vlastnictví, ale nepřesunula se do
rukou manažerů privatizovaných podniků, nýbrž na čerstvě vzniklé IP fondy. Pro objasnění,
co znamená koncentrace kontroly v rukou IP fondů, je třeba vysvětlit, jakou podobu tato nově
zavedená instituce měla a jak se vyvíjela její regulace. Vedle plnění monitorovací role se od
IP fondů očekávalo, že poskytnou miliónům drobných investorů možnost kolektivního
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investování založeného na portfoliové diversifikaci. Zavádění IP fondů jako vykonavatelů
8
obou zmíněných vzájemně si odporujících rolí – monitorovací a diversifikační – vyústilo ve
vytvoření hybridní instituce, která není „ani ryba ani rak“ (Coffee, 1996: 183).
Investiční privatizační fondy byly do českého právního rámce poprvé zapracovány
9
Zákonem o velké privatizaci z února 1991 . Tento zákon však ještě vůbec nespecifikoval roli
a funkci fondů, pouze jim zakazoval účastnit se jiné než kupónové privatizace. IP fondy jsou
10
pak přesně definovány Vyhláškou federální vlády ze září 1991 , podle níž byly jedinými
požadavky na založení IP fondu základní jmění nejméně 100.000 Kč, odborná způsobilost
členů dozorčí rady fondu, smlouva s bankou coby depozitářem a licence od Ministerstva
financí. Posledně jmenovaný požadavek byl spíše formální a nepředstavoval ve skutečnosti
žádnou překážku. Vláda přistupovala k IP fondům velice liberálně a povolila založit IP fond
téměř komukoliv, spoléhajíc na racionalitu občanů, která nedovolí uspět jiným než těm
nejdůvěryhodnějším fondům.
V říjnu zahájilo Ministerstvo financí svou propagační kampaň, která měla široké populaci
vysvětlit kupónovou metodu a přilákat co nejvíce občanů. Po této kampani, které se podle
tehdejších sociologických průzkumů dařilo nalákat pouze pětinu populace, následovaly
agresivní kampaně vedené vznikajícími IP fondy. Mnoho fondů vyvíjelo strategii slibování
11
obvykle mezi deseti až patnácti tisíci korun přímo po první vlně. Vidina takové částky „bez
rizika“ upoutala pozornost lidí výrazně více než možnost získat mnohem vyšší výnos, ovšem
s předem nejasným výsledkem. Od tohoto okamžiku již byla zřejmá tendence IP fondů hrát
v české privatizaci skutečně významnou úlohu. První vlny se zúčastnilo 264 českých a 165
slovenských IP fondů, celkem tedy 429. Tyto fondy byly založeny jak zavedenými
bankovními a finančními skupinami, tak i jinými, do té doby se nijak neprofilujícími skupinami
12
či jednotlivci. Žádný státní IP fond založen nebyl .
Neočekávaný boom IP fondů doprovázený jejich agresivními reklamními kampaněmi
13
– obzvláště kampaní HC&C , které se velmi dařilo přilákat držitele kupónů i přesto, že šlo
o neznámou investiční skupinu – považovali vláda a zákonodárci za nebezpečný a reagovali
14
novelizací některých právních norem v lednu 1992 . IP fondům bylo zakázáno investovat
více než 10 % svého kapitálu do jednoho cenného papíru či vlastnit více než 20 % akcií
jednoho emitenta. Skupina fondů založených jednou mateřskou společností dále nesměla
vlastnit více než celkem 40 % akcií jednoho emitenta. V následujících měsících byla ještě
provedena celá řada diskrečních opatření ohledně regulace IP fondů, včetně zákazu účasti
státních úředníků ve statutárních orgánech fondů a zavedení nových požadavků regulujících
strukturu portfolia.

8

Na západních kapitálových trzích je monitorovací role vykonávána průmyslovými holdingy, zatímco roli
diversifikační vykonávají vzájemné podílové fondy. Zajímavou komparativní institucionální analýzu těchto dvou
typů institucí a investičních privatizačních fondů nabízí Ellerman (1998).
9

Oficiální název je Zákon o konsolidaci převodu státního majetku na jiné osoby, č. 92/1991 Sb.

10

Vyhláška Federální vlády č. 383/1991 Sb.

11

Některé banky pro změnu slibovaly poskytování úvěrů občanům, kteří investují své kupóny do IP fondů
založených těmito bankami nebo jejich investičními společnostmi. Například Investiční banka slíbila úvěr ve výši
15.000 Kčs každému, kdo svěří celou svou kupónovou knížku některému z fondů založených První investiční
a.s., zatímco samotná První investiční nabízela odkoupení kupónové knížky za 11.000 Kčs. Čili každý, kdo
investoval všechny své kupóny s jakýmkoliv fondem První investiční, měl na výběr mezi úvěrem, hotovostí
a podílem ve fondu (Coffee, 1996).

12

Ovšem bankám, v nichž stát nadále držel kontrolní podíly, bylo povoleno zakládat své IP fondy.

13

Harvard Capital & Consulting byla investiční společnost s osmi dceřinými IP fondy, založená Viktorem
Koženým, později proslulým v mezinárodních finančních kruzích jako „pirát z Prahy“.
14

Dodatky č. 67/1992 Sb. a č. 69/1992 Sb. k Vyhlášce Federální vlády č. 383/1991 Sb.
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Propracovaná a komplexní, ale současně poněkud kontroverzní legislativní změna přišla
v květnu 1992, těsně před zahájením prvního kola nabídek. Zákon o investičních
15
společnostech a investičních fondech v sobě již zahrnoval všechny diskreční změny
uskutečněné v předchozích měsících a přinesl nové významné prvky, které však už nemohly
ovlivnit průběh první vlny. Za účelem zabránění netransparentních struktur křížového
vlastnictví zakázal tento zákon „fondům založeným bankami“ investovat do akcií
privatizovaných bank (ani své mateřské banky, ani ostatních bank). Avšak jelikož mnohé
bankovní IP fondy nebyly doslova „založeny bankami“, ale investičními společnostmi, které
byly založeny (a vlastněny) bankami, křížové vlastnictví se mohlo naprosto legálně rozvíjet.
Zákonem byly dále definovány otevřené a uzavřené podílové fondy, zpřísnilo se udělování
licencí, byla zavedena pravidla na omezení a rozprostření rizika atd. Zpřísnění regulace však
proběhlo pouze de iure, zatímco de facto zůstal přístup k IP fondům i ve druhé vlně
kupónové privatizace velmi liberální. Zákon o investičních společnostech a investičních
fondech také určil strop pro poplatky, jaké si může investiční společnost ročně účtovat za
správu fondu ve výši 2 % průměrné roční hodnoty majetku fondu nebo 20 % ročního zisku
fondu.
První vlnou kupónové privatizace se podařilo vytvořit obrovský kapitálový trh vedený
16
podle Zákona o cenných papírech z roku 1992 dvěma organizátory – Burzou cenných
papírů Praha a RM-systémem. První a nejnápadnější charakteristikou trhu byla nečekaně
vysoká koncentrace vlastnictví. Mnoho IP fondů, především těch mimo bankovní skupiny, se
zaměřilo na dosažení zákonem stanoveného stropu a získalo téměř dvacetiprocentní podíly
v privatizovaných společnostech. Tak například třetí nejúspěšnější sběratel kupónů – HC&C,
17
po PIAS a SIS – diverzifikoval své portfolio na pouhých 51 společností. Tři fondy
s největšími účastmi v privatizované společnosti v mnoha případech vlastnily dohromady
více než 50 % akcií. Postprivatizační vlastnická struktura tedy byla vysoce koncentrovaná,
a to jednak v tom smyslu, že téměř v každém zprivatizovaném podniku byla majorita akcií
v rukou malého počtu akcionářů (viz tabulka 2), a jednak v tom smyslu, že nadpoloviční
většina všech aktiv privatizovaných kupónovou metodou skončila v rukou pouze deseti až
patnácti investičních skupin.

15
16

Zákon č. 248/1992 Sb.
Zákon č. 591/1992 Sb.

17

IP fondy založené investičními společnostmi největších českých bank naopak diversifikovaly svá portfolia do
stovek společností. Někteří pozorovatelé přisuzovali tento efekt iracionálnímu chování bank v průběhu
jednotlivých kol kupónové privatizace plynoucímu z jejich strachu, že nebudou schopny umístit všechny
nashromážděné kupóny. Jiní tvrdí, že vyšší diversifikace byla plně racionální s účelem získat alespoň minimální
kontrolní podíly v co největším počtu privatizovaných podniků. Desetiprocentní podíl totiž obvykle stačil k získání
křesla v představenstvu. Proč by pak měla banka, které nejde o restrukturalizaci podniku, ale o své obchodní
zájmy v tomto podniku, investovat více než je nezbytně nutné? (Coffee, 1996)
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Tabulka 2: Koncentrace vlastnictví v rukou fondů po kupónové privatizaci
Relativní významnost*) nad 50 %

Relativní významnost*) nad 30 %

Počet
společností

% ze vzorku 949
společností

Počet
společností

% ze vzorku 949
společností

1 největší fond

146

15,4

442

46,6

2 největší fondy

473

49,8

782

82,4

3 největší fondy

669

70,5

847

89,3

4 největší fondy

727

76,6

860

90,6

5 největších fondů

754

79,5

867

91,4

*)

Relativní významnost k = podíl k / součet 18-ti významných akcionářů, kteří představují 8 největších
nekupónových investorů (zahraničních a domácích investorů, FNM) a 10 největších kupónových
investorů (IPF).
Zdroj: Mejstřík, Marcinčin, Laštovička, 1997.

Fakt, že mezi očekáváními ex ante a realitou ex post nastal takový rozpor, velmi
významně ovlivnil další vývoj. S neočekávanými přesuny vlastnické kontroly jsou totiž
spojeny mnohé důsledky (především v oblasti nastavených motivací pro investiční fondy),
kterým se dalo do velké míry zabránit již při tvorbě privatizační legislativy, byly-li by takové
přesuny vlastnické kontroly očekávány.
Česká kupónová privatizace do rukou vnějších vlastníků (tj. nikoliv do rukou zaměstnanců
a manažerů privatizovaného podniku) s účastí investičních privatizačních fondů byla, stručně
řečeno, přesunem vlastnictví z rukou státu do rukou šesti milionů rozdrobených akcionářů
a přesunem kontroly z rukou nomenklaturních kádrů do rukou několika málo IP fondů.
Mnoho privatizovaných podniků tedy bylo vlastněno miliony drobných investorů, ovládáno
skupinou investičních fondů a řízeno manažery delegovanými těmito fondy. Nicméně stát
zůstal i nadále jedním z klíčových aktérů (jakkoliv se jeho nejvýraznější charakteristikou stala
pasivita), a to nejen proto, že privatizaci strategicky významných podniků odložil na později
a v některých kupónově privatizovaných společnostech ponechal kontrolní balíky akcií.
2.1.3 Přetrvávající státní vlastnictví
V této kapitole začínáme popisem přímého státního vlastnictví po velké privatizaci
(podkapitola A). Poté pohovoříme o českém typu křížového vlastnictví (podkap. B), z čehož
pak vyvodíme i konkrétní závěry o nepřímém státním vlastnictví (podkap. C).
A. Přímé státní vlastnictví
Jak již bylo uvedeno v kapitole Velká privatizace, společnosti o celkové hodnotě 300
miliard korun zůstaly i po druhé vlně kupónové privatizace nadále zcela ve vlastnictví státu.
Stát si navíc ponechal v mnoha privatizovaných podnicích alespoň částečnou vlastnickou
kontrolu, jak lze vyčíst z tabulky 1. V první vlně kupónové privatizace bylo prostřednictvím
kupónů zprivatizováno pouze 61,4 % aktiv ze všech 988 zahrnutých společností, zatímco
23,3 % zůstalo v majetku FNM a zbývajících 15,3 % bylo zprivatizováno jiným způsobem
(především bezúplatnými převody do majetku měst a obcí). Druhá vlna kupónové privatizace
se týkala nejen 676 dalších podniků, ale i 185 společností z první vlny, takže určité podíly,
které zůstaly po první vlně v majetku FNM, byly zprivatizovány ve druhé vlně. Celkem tedy
nikoliv 23,3 %, ale zhruba 15 % akcií oněch 988 podniků první vlny kupónové privatizace
zůstalo po dokončení velké privatizace ve vlastnictví státu. To představuje hodnotu zhruba
60 miliard korun. Ve společnostech privatizovaných ve druhé vlně si stát ponechal zhruba 15
až 20 procent akcií v hodnotě 30 až 40 miliard korun. Další balíky akcií si stát udržel
v podnicích, které byly sice transformovány na akciové společnosti (korporatizovány), ale
nevstoupily do programu kupónové privatizace. V ostatních podnicích, které byly prodány
standardními metodami, převedeny na municipality nebo restituovány, nezůstal státu žádný
přímý vlastnický vliv.
54

Lze tedy shrnout, že vedle absolutní kontroly ve společnostech v hodnotě 300 miliard
korun si stát ponechal akcie za 110 až 150 miliard korun (tj. 15 až 20 procent)
v korporatizovaných společnostech a žádnou vlastnickou kontrolu v ostatních společnostech
zahrnutých do velké privatizace, představujících 150 miliard korun. Celkově zůstala pod
přímou kontrolou státu aktiva v hodnotě 410 až 450 mld. Kč, tedy 34 až 37 procent z celkové
sumy velké privatizace.
Graf 2: Přetrvávající přímá státní kontrola nad cca 35 % aktiv z celkových 1200 mld. Kč
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Jak je patrné z analýzy zbytkového přímého státního vlastnictví provedené Evženem
Kočendou (1999), FNM zůstal po celá devadesátá léta dvacátého století významným
článkem vlastnické struktury českých podniků. Portfolio FNM v roce 1998 sestávalo z 369
společností se stoprocentní majetkovou účastí v 28 a s majoritními podíly v dalších 26
z těchto společností. Stát tak vlastnil alespoň padesát procent akcií v patnácti procentech
z 369 společností, v nichž měl majetkovou účast, což nenaznačuje nijak velký vliv na
ekonomiku. Vezmeme-li ovšem v úvahu účetní hodnotu těchto firem, vychází nám podstatně
jiný obrázek. Celková hodnota oněch 369 společností činila 440 miliard korun, z toho však 54
společností kontrolovaných státem více než z poloviny představuje 180 miliard korun, tedy
41 %. Podle E. Kočendy měl FNM v dalších podnicích o celkové hodnotě 153 miliard korun
hlavní slovo v řízení společností prostřednictvím zlatých akcií, popřípadě prohlášením těchto
podniků za strategické. V tomto tvrzení již však dochází k velkému zjednodušení, protože
zlaté akcie zpravidla neměly žádný význam z hlediska praktického řízení podniku (spíše
dávaly státu právo veta v hlasování o některých úkonech podniku na valné hromadě, jejichž
soupis byl velmi omezený). Proto považujeme Kočendův závěr, podle něhož stát na konci
devadesátých let dvacátého století prostřednictvím přímých majetkových účastí kontroloval
společnosti v celkové účetní hodnotě 333 miliard korun (což představovalo 76 % hodnoty
všech společností v portfoliu FNM), za poněkud nadsazený. Výše zmíněných 180 miliard
korun (41 %) lze naopak považovat za minimální odhad hodnoty společností ovládaných
Fondem národního majetku formou přímých majetkových účastí.
Tento přehled přímého státního vlastnictví však stále ještě neposkytuje úplný obrázek
o setrvávání státu ve vlastnických strukturách české ekonomiky, neboť nezanedbatelné jsou
i další, nepřímé vazby, kterými stát působí na privatizované podniky. Dříve než zaměříme
pozornost na tyto vazby, je třeba vysvětlit důležité specifikum české privatizace, kterým je
křížové vlastnictví.
B. Křížové vlastnictví v bankovním sektoru
Investiční privatizační fondy, které se zúčastnily kupónové privatizace, byly dvojího typu:
jednak fondy svázané s domácími bankami (např. fondy založené investičními společnostmi
PIAS, SIS nebo KIS) a jednak fondy založené jednotlivci nebo finančními skupinami
55

nezávislými na domácích bankách (např. fondy skupiny HC&C Viktora Koženého, CS fondy
či PPF). Všeobecně se očekávalo, že pouze první jmenované mohou významně uspět
v získávání kupónů, a to především díky své reputaci a vybudované síti tuzemských
poboček. Obecným předpokladem tedy bylo nastolení univerzálního systému bankovnictví,
v němž je převážná většina ekonomiky pod kontrolou bank. A skutečně, v nově vzniklém
univerzálním bankovnictví českého typu poskytovaly banky podnikům měkká rozpočtová
omezení, prodlužovaly neefektivitu a oddalovaly úpadky „svých“ podniků. Tím dávaly
podnikům prostor pro looting (neboli čerpání nesplatitelných úvěrů), poškozovaly své
vkladatele a akcionáře, zvyšovaly míru klasifikovaných úvěrů a narušovaly konkurenci na
úvěrovém trhu tím, že diskriminovaly svým jednáním společnosti, kterým nebylo dopřáno
18
tohoto preferenčního zacházení .
Spolu s touto více či méně očekávanou charakteristikou bankovního sektoru však přišel
problém vysoce netransparentního křížového vlastnictví. Vznik tohoto problému tvůrci české
privatizace neočekávali, neboť měli za to, že se jim podařilo přijetím příslušné legislativy
19
tomuto fenoménu zabránit . Bankovní IP fondy investovaly do akcií dalších českých bank,
ba dokonce i do svých mateřských bank (či přesněji řečeno do bank – babiček). Velké české
20
banky se tak staly svými vzájemnými spoluvlastníky , a některé z nich dokonce ovládly část
svých vlastních akcií. Zde je třeba zdůraznit rozdíl mezi vlastnictvím a kontrolou. Založí-li
banka IP fond (ať už přímo či nepřímo), stává se správcem majetku fondu, zatímco vlastníky
fondu jsou držitelé jeho akcií, tedy všichni ti drobní investoři, kteří své kupóny svěřili danému
fondu. Během času se však banky staly přímo spoluvlastníky fondů v důsledku svých slibů
z předprivatizační kampaně, že odkoupí akcie fondů za předem stanovenou cenu. V rámci
vlastnické struktury po privatizaci tak banky spravovaly a spoluvlastnily většinu IP fondů,
které se z ničeho nic staly mocnými vlastníky velkých českých podniků a bank, včetně bank
– babiček.
C. Nepřímé státní vlastnictví
Přestože se za účelem převodu státního majetku do rukou skutečně soukromých
vlastníků rozhodli tvůrci kupónové privatizace zakázat státním orgánům a nekorporatizovaným státním podnikům zakládat IP fondy, zůstal stát jedním z nejvýznamnějších aktérů
v postprivatizačních vlastnických strukturách, a to nejen přímo v neprivatizovaných společnostech a podílech, ale i v mnohých „plně zprivatizovaných“ společnostech. Ponechal si
totiž kontrolní balíky akcií v největších bankách se záměrem prodat je později strategickým
investorům. Konkrétně šlo o 40 % akcií České spořitelny (ČS), 44 % Komerční banky (KB)
a 45 % Investiční banky (IB, později IPB). Jelikož právě tyto banky ovládaly řadu
z nejvýznamnějších IP fondů, ponechal si stát vliv na společnosti, do nichž tyto fondy
investovaly. Pro ilustraci, v první vlně kupónové privatizace získaly fondy ČS, KB a IB
dohromady třetinu všech kupónů, které byly investovány do fondů, neboli 20 % všech
kupónů investovaných v první vlně.
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Tyto problémy univerzálního vlastnictví bez velkých podílů v kontrolovaných podnicích (nazývaného často
bankovním socialismem) poněkud zmírňuje empirická studie Aleny Buchtíkové a Aleše Čapka (1997), kteří na
základě panelových podnikových dat z let 1993 až 1995 nebyli schopni potvrdit hypotézu, že banky poskytují
podnikům úvěry, které nepotřebují. Dále Claessens, Djankov a Pohl (1996) českým bankám přiřkli kladnou roli
v zavádění principů corporate governance v privatizovaných společnostech.
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Viz Zákon o investičních společnostech a investičních fondech z května 1992 diskutovaný v kapitole Kupónová
privatizace a investiční privatizační fondy výše.
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Některé bankovní fondy (zejména fondy PIAS Investiční banky) byly aktivnější v investování do bank než jiné
bankovní fondy, takže křížové vlastnictví nebylo plně reciproké.
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Díky výše zmiňovanému netransparentnímu křížovému vlastnictví bank byl vliv státu
21
v bankách ještě silnější, než vypovídají čísla o jím vlastněných podílech. Pro podrobnou
analýzu přímého a nepřímého vlastnického vlivu prvního, druhého a třetího stupně v pěti
největších bankách (včetně ČS, KB a IB) představujících téměř 90 % českého bankovního
sektoru v rukou státu (a v rukou nejvýznamnějších soukromých finančních skupin) viz
Turnovec, 1998.
Pozice státu ve vlastnických strukturách bankovního sektoru se začala vytrácet až v roce
1998, kdy byla konečně po dlouho trvajícím statu quo zahájena doprivatizace největších
bank. Oficiálně byl prvním krokem této doprivatizace prodej státního podílu v IPB japonské
Nomuře v roce 1998. IPB však byla specifickým příkladem banky, která byla již záhy po
kupónové privatizaci díky výrazné aktivitě managementu na hraně zákona a nepozornosti
státu (ať už záměrné či nezáměrné) vlastnicky ovládnuta skupinou kolem svého vlastního
managementu. V roce 1998 tedy státu nezbývalo než okleštěný zbývající podíl prodat
Nomuře jednající ve shodě s managementem IPB. Tato nevydařená privatizace, která pouze
prodloužila období kumulace zastíraných ztrát a donutila stát reprivatizovat banku v roce
2000 do rukou ČSOB, ovládané od roku 1999 belgickou KBC, však znamenala vyslání
odborníky a investory dlouho očekávaného signálu, že vláda hodlá dokončit privatizaci bank.
Podíly v ČS a KB byly pak prodány Erste Bank, resp. Société Générale v roce 2000, resp.
2001.
2.1.4 Institucionální vývoj a corporate governance
Velká privatizace vytvořila nový kapitálový trh, jehož hlavní charakteristikou byla po celá
devadesátá léta nadměrná velikost a velmi nízká likvidita a transparentnost. Většina
obchodování s akciemi – podle zasvěcených až přes 90 % (viz Coffee, 1996) – se
odehrávala mimo oficiální trh, často formou swapů mezi IP fondy (Pistor a Spicer, 1996).
Pistor a Spicer vidí příčiny této situace a nedostatečné transparentnosti trhu z části
v nedostatečném dohledu a vynucování pravidel na kapitálovém trhu a z části ve faktu, že IP
fondy získaly v privatizaci velké podíly. Veřejné obchodování tak velkých účastí by totiž
nevyhnutelně vedlo k prudkým diskontům v cenách.
Podle Coffeeho (1996) obchodovalo mnoho fondů s diskontem až 80 % a celková
poptávka po jejich akciích byla nízká. To by na standardně fungujícím trhu přilákalo
investora, který by skoupil podíly v tomto fondu, propustil jeho manažery a dosadil místo nich
lidi, kteří by dokázali významně pozvednout hodnotu akcií. V české realitě však měly
investiční společnosti, které obstarávaly management fondů, dlouhodobé (6 až 10 let)
a obtížně vypověditelné kontrakty se svými IP fondy. To se týká původních investičních
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fondů ve formě akciových společností. Oproti nim podílové fondy nejsou novými entitami,
ale vlastně jen společnými účty svých podílníků vedených u investičních společností, takže
s podíly v těchto fondech nejsou spojena hlasovací práva. Tyto skutečnosti eliminovaly
motivaci k nepřátelskému převzetí, a tak byly vysoké diskonty možné a dlouho udržitelné.
Regulace odvětví investičních fondů byla v prvních letech po kupónové privatizaci velmi
slabá. Touto nemocí však netrpěla pouze tato oblast české ekonomiky. Liberální vláda
zaujala přístup, který lze nazvat regulace ex post, s odůvodněním, že stát by neměl svazovat
ekonomiku silnou regulací shora, neboť nejúčinnějšími institucemi jsou vždy ty, které vznikají
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Navíc, jak uvádí Coffee (1996), zdá se, že stát nebyl ochoten bojovat proti vzniklému křížovému vlastnictví,
neboť to mohlo posloužit jako účinná obrana proti HC&C, nejsilnější nebankovní skupině IP fondů, která
představovala hrozbu nepřátelského převzetí jedné z největších českých bank – České spořitelny.
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Ty byly zakládány před druhou kupónovou vlnou.
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spontánně zdola.
privatizace.
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Shrňme nyní stručně vývoj regulace IP fondů po obou vlnách kupónové

První důležitá změna ex post přišla v polovině roku 1996 s novelizací Zákona
o investičních společnostech a investičních fondech. IP fondy byly do velké míry donuceny
diverzifikovat svá portfolia, ale ještě před nabytím účinnosti této novely měly IP fondy
možnost transformovat se na holdingové uspořádání. Využitím této možnosti se nemalému
množství fondů podařilo uniknout svazujícím diversifikačním požadavkům (včetně
24
dvacetiprocentního stropu) a celkové regulaci kolektivního investování . Obecně lze říci, že
na holdingy se transformovaly spíše nebankovní fondy, zatímco fondy bankami ovládaných
investičních společností této možnosti tak hojně nevyužívaly, a některé z nich se dokonce
transformovaly z původního typu investičních fondů (akciových společností) na podílové
fondy nebo z uzavřených na otevřené podílové fondy. Zmiňovaný zákon byl znovu
pozměněn v roce 1998, směrem k ještě vyšší diversifikaci. Především šlo o snížení
dvacetiprocentního stropu na 11 %. Rok 1998 přinesl i další, mnohem významnější změnu
– dlouhých pět let po zrodu českého kapitálového trhu byla založena Komise pro cenné
papíry. Do té doby byl dozor nad kapitálovým trhem pouze jednou z mnoha činností
Ministerstva financí. Komisi nebylo sice zpočátku dáno do vínku výrazně více pravomocí,
než jakými disponoval do té doby zvláštní útvar Ministerstva financí, ale její založení lze
chápat především jako viditelný signál subjektům českého kapitálového trhu a případným
investorům. Vznik tohoto regulačního orgánu nepochybně přispěl ke zvýšení vymahatelnosti
pravidel na kapitálovém trhu.
Vedle zlepšení „shora“ přišlo i několik pozitivních změn institucionálního prostředí „zdola“,
a to formou vzniku etických kodexů a samoregulujících organizací. Reprezentativní
organizací tohoto druhu je Unie investičních společností v České republice (UNIS ČR),
dobrovolná samoregulující asociace sdružující naprostou většinu českých investičních
společností a fondů. UNIS ČR byla založena v polovině roku 1996 jako reakce na hlubokou
krizi veřejné důvěry, která tehdy otřásla odvětvím kolektivního investování v České republice.
Vznik Unie v žádném případě neospravedlňuje výše zmiňovaný přístup liberální vlády
k regulaci, protože k němu došlo až po těch největších defraudacích a případech tunelování
fondů a ty „nejneetičtěji se chovající“ investiční skupiny podvedly podílníky „svých“ fondů již
předtím a odvětví opustily. Případovou studii o roli UNIS ČR ve zlepšování institucionálního
prostředí na českém kapitálovém trhu nabízí Sedláček a Vychodil (2001).
Přístup regulace ex post se týkal nejen odvětví kolektivního investování a kapitálového
trhu jako celku, ale i celého podnikatelského prostředí v ČR. Obchodní zákoník a Zákon
o konkursu a vyrovnání byly podobně zanedbány jako legislativní úprava kapitálového trhu,
což znamenalo především slabou ochranu práv minoritních akcionářů a nedostatečnou
25
pozici věřitelů vůči dlužníkům . Tyto normy byly v rámci přístupu regulace ex post často
novelizovány. Ani v aspektech, ve kterých byl tento proces ad hoc přizpůsobování legislativy
úspěšný, nemohl sám o sobě řešit vzniklé problémy, protože česká ekonomika stále trpí
velmi nízkou úrovní vymahatelnosti pravidel regulačními orgány a soudy. Ať je zákon napsán
sebelépe, je bezcenný, pokud jeho dodržování nemá kdo vynucovat.
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Tento pohled byl mnohými ekonomy nazván nepochopeným liberalismem. Přirozeným zdrojem nechutě
k jakémukoliv druhu regulace byla nepochybně bolestná zkušenost s přílišnou regulací za socialismu. Dušan
Tříska coby jeden ze tří otců české kupónové privatizace (vedle Václava Klause a Tomáše Ježka) nazval při
zpětné sebereflexi tento postoj extrémním liberalismem (v originále „liberalism in extreme“, Tříska, 1996).
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Na druhé straně holdingy podléhají vyššímu zdanění.
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Pro identifikaci klíčových problémů Zákona o konkursu a vyrovnání a relevantních částí Obchodního zákoníku
viz Kudrna, Katzová, Sedláček a Vychodil, 2000.
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Závěrem této kapitoly lze shrnout, že institucionální prostředí české ekonomiky v prvních
pěti letech po kupónové privatizaci bylo velmi slabé a poskytovalo velký prostor pro morální
hazard a podvádění v různých formách. Přes některé pozitivní změny zůstalo i nadále
poněkud slabé, neboť některé jeho nedostatky, především pomalost a nákladová
neefektivnost soudních procesů, nebyly ještě zdaleka odstraněny.

2.2 Vliv vlastnické koncentrace – Hypotéza
Cílem této kapitoly je odvodit hypotézu o průběhu funkce, jakou je restrukturalizace
ovlivňována koncentrací vlastnictví v českém zpracovatelském průmyslu po privatizaci.
2.2.1 Vztah vlastnictví–výkon ve standardní tržní ekonomice
Klasické ekonomické paradigma pojednávalo o firmě jako o černé skříňce, o atomizovaném subjektu maximalizujícím zisk. V teorii založené na tomto předpokladu není místo pro
uvažování alternativních vlastnických uspořádání uvnitř firem. Až když přišli Adolf Berle
a Gardiner Means v roce 1932 s jasně zformulovaným a empiricky ověřeným tvrzením, že
mezi vlastnickou koncentrací a výkonem firmy je pozitivní vztah, vyprovokovalo to ostatní
ekonomy ke zkoumání významu vlastnické koncentrace pro chování firmy. Hlavním
argumentem právníka Berla a ekonomického historika Meanse bylo tvrzení, že rozdrobené
vlastnictví přesouvá silná kontrolní práva do rukou manažerů, jejichž zájmy jsou často
diametrálně odlišné od zájmů akcionářů, tj. od zhodnocení akcií zvýšením výkonnosti
podniku.
Dosud nejčastějším argumentem proti existenci jakéhokoliv vlivu formy vlastnictví na
26
produkci (výkon) byl Coaseův teorém . Podle tohoto teorému, implicitně rozvedeného
Haroldem Demsetzem a Kennethem Lehnem v roce 1985, se v ekonomice nulových transakčních nákladů spojených se změnou vlastnického uspořádání struktura vlastnictví
přizpůsobuje do takové podoby, která zajistí vlastníkům dostatečnou schopnost monitorovat
manažery, a stává se tedy endogenní proměnnou. Sám Coase (1994) však zdůrazňuje, že
implikace takzvaného Coaseova teorému spočívá v tom, že jelikož předpoklad nulových
transakčních nákladů je v mnoha případech velmi silný a nerealistický, je třeba vyvinout
ekonomii kladných transakčních nákladů, která by uměla vysvětlit význam vlastnictví (stejně
jako význam právního systému a jiných institucí). Jiní ekonomové však často argumentovali,
že v nejrozvinutějších tržních ekonomikách jsou transakční náklady na změnu vlastnické
struktury velmi nízké, a koncentrace vlastnictví se tak stává silně endogenní proměnnou.
Podle této logiky se očekávané výnosy z monitorování a náklady na alternativní formu
vlastnictví liší od firmy k firmě, takže projevená míra koncentrace vlastnictví (různá napříč
firmami) je optimální pro tu kterou firmu.
Demsetz a Lehn (1985) poskytli pro tuto teorii empirickou evidenci na vzorku 511 velkých
amerických korporací. Ve své studii autoři podrobili proměnné vlastnické koncentrace OLS
regresi na determinantách vlastnické struktury, jako jsou velikost, kontrolní potenciál,
regulace a potenciál příjemných osobních benefitů pro vlastníky (amenity potential).
Následné rekurzivní odhady účetní míry zisku na endogenně určené vlastnické koncentraci
a jiných proměnných – kapitál, relativní náklady na reklamu a na výzkum, aktiva, specifické
riziko firmy a dummy proměnné pro podniky síťových odvětví a finanční společnosti
– přiřadily slabě záporné, statisticky nevýznamné hodnoty koeficientům u všech použitých
proměnných vyjadřujících míru vlastnické koncentrace. Na základě toho autoři došli
26

Coaseův teorém byl explicitně uveden Georgem Stiglerem, který přeformuloval myšlenku vyjádřenou
Ronaldem Coasem v díle The Problem of Social Cost z roku 1960. Teorém byl již vyjádřen mnoha různými
způsoby. Jednou z nejčastěji užívaných formulací je ta, kterou poskytl sám Ronald Coase v roce 1994: „V režimu
nulových transakčních nákladů – předpoklad standardní ekonomické teorie – vedou vyjednávání mezi stranami
k takovým uspořádáním, která maximalizují bohatství, a to ať je původní rozdělení práv jakékoliv.” (Coase, 1994:
10, překlad autora).
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k závěru, že v rozvinuté tržní ekonomice neexistuje žádný vztah mezi vlastnickou strukturou
firmy a jejím výkonem.
Mezi těmi, kteří nesouhlasí s tímto závěrem a tvrdí, že mezi vlastnickou koncentrací
a výkonem určitý vztah nalézt lze, můžeme pozorovat jednak různá teoretická odůvodnění
a jednak odlišné empirické závěry o tvaru zkoumané funkce. ‚Praotci‘ Berle a Means (1932)
hovořili o pozitivním vztahu bez žádné bližší specifikace. Později však byla vznesena otázka,
zda zkoumaný vztah je skutečně monotónní. Někteří ekonomové (Stulz, 1988; McConnell
a Servaes, 1990) předložili tvrzení, že křivka má tvar obráceného písmene U. Stulz
zdůrazňoval roli nepřátelských převzetí a vyvinul model, podle kterého hodnota firmy roste
s rostoucím manažerským vlastnictvím od nuly do padesáti procent, ale při vyšší míře
manažerského vlastnictví klesá, neboť mizí pravděpodobnost nepřátelského převzetí.
McConnell a Servaes pak poskytli empirickou podporu Stulzova modelu pomocí regrese
Tobinova Q na míře vlastnictví manažery a zaměstnanci na dvou souborech dat (1.173
amerických firem v roce 1976 a 1.093 v roce 1986).
Schéma 1: Vliv koncentrace vlastnictví podle Stulze, McConnella a Servaese

Tobinovo Q

0 % koncentrace manažerského vlastnictví 100 %
Některé další empirické studie přišly s poněkud složitějšími tvary zkoumané funkce.
Hermalin a Weisbach (1987) použili data o 134 firmách obchodovaných na newyorské burze
z let 1971, 1974, 1977, 1980 a 1983 a došli k závěru, že Tobinovo Q roste s rostoucím
vlastnictvím v rukou hlavního manažera z nuly na jedno procento, dále klesá mezi jedním
a pěti procenty, poté opět roste a po překročení dvacetiprocentní míry manažerského
vlastnictví znovu klesá.
Schéma 2: Vliv koncentrace vlastnictví podle Hermalina a Weisbacha

Tobinovo Q

0 % koncentrace manažerského vlastnictví 100 %
Morck, Shleifer a Vishny (1988) představili nelineární tvar funkce jako výsledek dvou
protichůdných sil – s rostoucím podílem v rukou manažerů roste jejich schopnost alokovat
aktiva firmy ve vlastním zájmu („entrenchment“ efekt neboli efekt zakopávání se v pozicích),
současně se ale jejich vlastní zájmy stále více přibližují zájmům firmy (motivační efekt).
Analýzou vzorku 371 firem na žebříčku pěti set nejlepších v časopise Fortune v roce 1980
autoři dovodili, že vztah mezi Tobinovým Q a manažerským/zaměstnaneckým vlastnictvím je
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kladný mezi nulou a pěti procenty, záporný mezi pěti a pětadvaceti procenty a poté slabě
kladný. Tato studie významně přispěla k dalšímu rozvoji odborné diskuse o významu
koncentrace vlastnictví, protože se jí díky svému jasnému a dobře strukturovanému přístupu
podařilo přilákat pozornost (věnovanou do té doby téměř výhradně pozitivním dopadům
vlastnické koncentrace) také k existenci nákladů vlastnické koncentrace.
Schéma 3: Vliv koncentrace vlastnictví podle Morcka, Shleifera a Vishnyho

Tobinovo Q

0 % koncentrace manažerského vlastnictví 100 %
Ať už se zmíněné přístupy jakkoliv liší, jedno mají společné – všechny zdůvodňují vztah
mezi vlastnictvím a výkonem oddělením kontroly od vlastnictví a jejím přesunem z rukou
principálů (vlastníků) do rukou agentů (manažerů). Cubbin a Leech (1983) se pokusili jít ještě
dál a vedle stupně kontroly zdůrazňují i pozici (umístění, lokaci) kontroly. Rozlišují vnitřní
a vnější kontrolu (vzhledem k managementu), přičemž vnější kontrolu dále dělí na čtyři typy
podle identity nositele kontroly. Cubbin a Leech tak vyzdvihli fakt, že chování firmy závisí
27
nejen na koncentraci vlastnictví, ale i na typu vlastníků.
2.2.2 Aplikace existující teorie na realitu české ekonomiky
Výše shrnutá diskuse o vlivu vlastnické koncentrace na výkonnost podniku ve
standardní tržní ekonomice je velmi vhodným odrazovým můstkem pro výzkum vlivu
vlastnické koncentrace po privatizaci na restrukturalizaci podniků v kontextu české transformující se ekonomiky. Pro potřeby této studie je funkce spojující průmyslovou restrukturalizaci
s vlastnickou koncentrací nazvána ‚restrukturalizační funkcí‘ R(C) s definičním oborem od
nuly do sta procent. Specifikujme nyní pojmy restrukturalizace a vlastnická koncentrace.
A. Pojmy ‚vlastnická koncentrace‘ a ‚restrukturalizace‘
Restrukturalizace je proces posunu firmy k takovému složení produktů a k takové
struktuře nákladů, které vedou k dlouhodobé konkurenceschopnosti firmy. Restrukturalizace
tak zahrnuje relokaci práce, kapitálu, managementu a dalších zdrojů (Lieberman, 1994).
Někteří ekonomové zdůrazňují, že restrukturalizace je neustálý, nikdy nekončící proces
společný podnikům na celém světě, a že je tedy zavádějící hovořit o restrukturalizaci jako
o něčem specifickém pro transformující se ekonomiky. Rozumíme této interpretaci pojmu
restrukturalizace, nicméně nejsme si vědomi existence jiného slova, které by vhodně nazvalo
onen specifický proces přeměny bývalých státních podniků na ‚normálně fungující‘ firmy
schopné konkurovat v nově vzniklé tržní ekonomice. Narozdíl od výkonu společností
v rozvinutých tržních ekonomikách je restrukturalizace kvůli své komplexnosti velmi obtížně
měřitelná. Zvláštní problémy při měření restrukturalizace budou diskutovány blíže v 3. kapitole.
Pojem vlastnická koncentrace je velmi široký. Proto autoři zabývající se vlivem této
proměnné obvykle upřesňují, zda mají na mysli koncentraci soukromého vlastnictví,
27

Vynikající přehled vývoje ekonomických úvah o vztahu vlastnictví a výkonu poskytli Shleifer a Vishny (1997)
a o pět let později doplnili Becht, Bolton a Röell (2002).
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manažerského vlastnictví, vnějšího vlastnictví (tj. v rukou lidí, kteří nejsou ani manažery ani
zaměstnanci vlastněné firmy) nebo nějakého jiného typu vlastnictví. Takové členění je
v souladu s poznámkou Cubbina a Leeche o dvou aspektech kontroly – stupeň a lokace.
Tato studie zkoumá efekt koncentrace vnějšího domácího soukromého vlastnictví, tj.
koncentrace vlastnictví v rukou jiných tuzemských investorů než státu, manažerů a zaměstnanců dané firmy.
B. Inspirace a její limitace
Hlavní inspirací pro následující argumentaci o tvaru restrukturalizační funkce je výše
zmiňovaný vynikající článek Morcka, Shleifera a Vishnyho z roku 1988 (dále jen MSV),
v němž autoři zkoumali vliv manažerského vlastnictví v amerických firmách na jejich hodnotu
měřenou Tobinovým Q. Podle MSV lze v rámci tohoto vlivu rozlišit dva efekty. První z nich,
který autoři nazvali efektem konvergence zájmů, neboli motivační efekt, je založen na
jednoduché úvaze, že čím větší podíl manažer vlastní, tím více jsou jeho zájmy v souladu se
zvyšováním hodnoty firmy. Povědomí o tomto efektu jako hlavním převodním mechanismu
mezi vlastnickou koncentrací a chováním firmy bylo vlastní mnoha ekonomům nejméně od
roku 1932, kdy Berle a Means publikovali svou Moderní korporaci. Právě motivační efekt
inspiruje mnoho investorů odměňovat manažery svých firem akciemi těchto firem za účelem
eliminovat problém principála a agenta.
Hlavní přínos MSV však představuje zavedení druhého efektu, nazvaného ‚entrenchment
effect‘, což lze přeložit jako efekt zakopávání, neboť se jedná o zakopávání se manažerů ve
svých pozicích ve firmě. Tento efekt vychází z toho, že:
„manažer, který kontroluje výrazný podíl vlastního jmění firmy může mít dostatečný
hlasovací potenciál nebo obecněji vliv, aby si zajistil svou manažerskou pozici ve firmě se
zajímavou mzdou.“ (Morck, Shleifer, Vishny, 1988: 294, překlad autor).
Poznámku o efektu, který MSV nazvali efektem zakopávání, lze vlastně nalézt už v knize
Berla a Meanse napsané více než půl století před článkem MSV:
„Pokud ti, kteří kontrolují korporaci, reinvestují její zisky do posílení jejich vlastní moci,
jejich zájmy mohou jít přímo proti zájmům ‚vlastníků‘.“ (Berle a Means, 1932: 115–116,
překlad autor).
MSV argumentovali, že efekt zakopávání není tak jednoduchý jako efekt motivační,
protože nezávisí pouze na výši podílu, který manažer vlastní, ale také na jiných faktorech
spojených s osobou manažera, jako je délka zaměstnání ve firmě, vlastnický status,
osobnost, monopol na nějaké znalosti či dovednosti specifické pro danou firmu atd. Autoři
uzavírají, že ceteris paribus efekt zakopávání snižuje hodnotu firmy s tím, jak manažerské
vlastnictví roste do jistého podílu (rozhodně menšího než 50 %), a nad touto hodnotou je
efekt nulový, neboť manažeři už jsou při všech vyšších podílech plně zakopáni ve svých
pozicích. Dále lze logicky dovodit z argumentace autorů, že podmínky nutné pro zakopávání
jsou mnohem silněji korelované s rostoucím manažerským vlastnictvím až po určitém
nevelkém podílu (5 %) než před ním. Na grafu s manažerským vlastnictvím na vodorovné
a hodnotou firmy na svislé ose by tedy efekt zakopávání byl znázorněn spojitou funkcí, která
je klesající a konkávní v intervalu od nuly do jisté hodnoty koncentrace (pod 50 %) a konstantní od této hodnoty do 100 %.
Analýzu, kterou provedli MSV pro americké společnosti, je možné aplikovat na české
firmy, ale pouze v omezené míře, protože v české ekonomice devadesátých let dvacátého
století byli hráči i pravidla hry velmi odlišní od hráčů a pravidel hry v americké ekonomice let
osmdesátých. Jako výsledek velké privatizace (viz podkapitoly Velká privatizace
a Přetrvávající státní vlastnictví výše) byli hráči v české ‚hře‘, tj. největšími soukromými
vnějšími vlastníky, především IP fondy, v mnohem menší míře pak jednotlivci, domácí
podniky či zahraniční investoři. Hlavními znaky určujícími pravidla české ‚hry‘ byly slabá
ochrana práv minoritních akcionářů a věřitelů, nízká transparentnost a likvidita kapitálového
trhu a nedostatečná definice procedury bankrotu (viz podkapitola Institucionální vývoj
a corporate governance výše). Takové prostředí poskytovalo obrovský prostor pro různé
formy podvodného zcizování aktiv, mnohé z nichž jsou popsány ve třetí studii této publikace.
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Jak bylo uvedeno v závěru studie první, tyto praktiky lze v zásadě rozdělit na looting a tunelování. Ponechme nyní stranou odsávání prostředků z bank formou lootingu a zaměřme se
na tunelování podniků těmi, v jejichž rukou je koncentrována větší moc, než by odpovídala
jejich vlastnickému podílu ve firmě.
28

2.2.3 Co si lze představit pod „tunelováním“?

Třebaže pojem tunelování (tunneling) do mezinárodního slovníku světa ekonomie
a financí zavedli až čeští žurnalisté a politici v devadesátých letech dvacátého století,
samotná praktika tunelování není zdaleka ničím novým. Jde pouze o specifickou a masivně
rozšířenou formu klasického asset strippingu (obnažování aktiv) nebo self-dealingu
(obchodování se sebou samým). Zmínku o těchto praktikách můžeme opět nalézt v knize
Berla a Meanse:
„Zisky mohou být přesouvány z mateřské společnosti do dceřiné společnosti, na níž má
kontrolující skupina svůj zájem, (...) ziskové aktivity mohou být převedeny na druhou
společnost vlastněnou onou kontrolní skupinou”, kontrolní skupina ”může zneužít ‚důvěrné
informace‘, (...) může vydávat prohlášení o finanční situaci zavádějícího charakteru nebo
distribuovat takové neformální informace, které kontrolní skupině pomohou v jejích
aktivitách.“ (Berle a Means, 1932: 115, překlad autor).
Užívání pojmu tunelování však nebylo jediným aspektem odlišujícím český způsob
podvádění od nekalých praktik běžných na Západě. V důsledku zanedbání regulace českého
odvětví kolektivního investování, kapitálového trhu a různých forem podnikání se tunelování
velmi rychle rozšířilo po celé ekonomice, a často bylo dokonce zřetelně viditelné, neboť
tuneláři byli přesvědčení, že jejich počínání bylo (ač možná neetické) legální. Česká
zkušenost s tunelováním se tedy od západní zkušenosti s asset strippingem lišila jednak
rozměrem a jednak tím, že některé formy tunelování byly legální a nepotrestatelné. Později
se sice díky postupnému zlepšení právního rámce staly ilegálními, ale nadále zůstaly
beztrestné kvůli stále velmi slabému systému vymahatelnosti.
Spektrum forem tunelování na český způsob je široké. Některé způsoby jsou popsány
v samostatné studii Jitky Roberts o privatizačních a úvěrových hrách (viz třetí studie této
publikace). Vedle nich stojí za zmínku ještě následující ustálené hry v rámci chování
investičních fondů a silných finančních skupin v průběhu velké privatizace v České republice.
Jednou z hlavních charakteristik české privatizace byl nedostatek kapitálu v rukou těch,
kdo se měli stát novými vlastníky. Častým projevem chování finančních skupin v rámci
privatizace tedy logicky bylo získávání finančních prostředků nákupem akcií na úvěr.
V rámci tohoto chování se rozvinula následující strategie.
Finanční skupina (FS) disponovala kapitálem ve výši X, což jí umožnilo zakoupení
10 % akcií podniku Alfa, a.s. (šipka 1a). Tento podíl postačil FS k získání zásadního vlivu na
podnik. Následně FS použila akcie Alfy jako zástavu (šipka 1b) k získání úvěru (šipka 1c), na
jehož základě nakoupila akcie dalšího podniku (šipka 2a). Opakováním tohoto postupu
(šipky 2b, 2c, 3a, 3b, 3c atd.) mohla FS v poměrně krátkém čase vytvořit silné impérium, a to
bez nutnosti vlastnit větší základní kapitál.

28

Spoluautorství Jitka Roberts a Karel Kouba.
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Schéma 4: Nákup akcií na úvěr

Finanční skupina (FS)
1a

2a

1c
2c

3a

3c
1b

Alfa, a.s.

Beta, a.s.

Gama, a.s.

2b

Banka

3b

Tento model má nespočet variací. Pokud například FS získala některé podniky díky
kupónům, které jí svěřili DIKové v kupónové privatizaci, nemusela vložit do zástavy žádný
vlastní kapitál. Ať už je ale na počátku vklad vlastního nebo jen spravovaného cizího
kapitálu, hra se ve vyšších kolech sjednocuje. Investovala-li skupina neuváženě, mohla
vytvořit sice velké, ale bezcenné impérium. V takovém případě FS odsávala kapitál ze
získaných jednotek pomocí různých her. Pokud skupina investovala uváženě a získala
i kvalitní podniky, mohla jejich prodejem získat prostředky na splacení úvěru. Jestliže se jí
potřebné prostředky získat nepodařilo, zastavené akcie buď připadly Bance, nebo Banka
vyhlásila na FS konkurs.
V dalších modelových hrách vypozorovatelných z chování českých finančních skupin šlo
o získání a rozšíření vlivu v průmyslu, resp. v daném odvětví. Cesty k tomuto cíli byly
různé. Vedle úvěrových linek v rámci vzniklého univerzálního bankovnictví byly k získání
a rozšiřování ekonomického vlivu využívány také horizontální integrace, odběratelskododavatelské vztahy a odkup zprivatizované jednotky. Následuje popis těchto čtyř her.
Úvěrové linky
Pokud banka založila investiční společnost, mohla prostřednictvím fondů spravovaných
touto společností ovládnout několik podniků (plné šipky). Těmto podnikům pak mohla vnutit
úvěry (čárkované šipky) za pro ně velmi nevýhodných podmínek.
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Schéma 5: Získání a rozšíření vlivu v průmyslu pomocí úvěrů

Banka

Investiční společnost

IPF 1

IPF 2

Alfa, a.s.

Beta, a.s.

Horizontální integrace
Druhou, velmi rozšířenou strategií byly převody majetku mezi jednotlivými ovládanými
společnostmi. Podniky Alfa a Beta jsou přímými konkurenty v jednom odvětví. Pro investiční
fond je mnohem výhodnější spravovat jeden větší podnik než dvě vzájemně si konkurující
jednotky. Proto IPF 1 a IPF 2 přimějí vedení podniku Alfa k prodeji konkurující části výroby
podniku Beta za „rozumnou cenu“, tedy za cenu velmi výhodnou pro Betu a silně
nevýhodnou pro Alfu. Tato „rozumná cena“ často dosahovala 30 až 60 procent skutečné
tržní hodnoty. Podnik Beta zakoupenou výrobu buď sloučí se svou, nebo ji uzavře a uvolněný podíl na trhu se pokusí zaplnit svými výrobky.
Schéma 6: Získání a rozšíření vlivu v průmyslu horizontální integrací

Banka

Investiční společnost

IPF 1

Alfa, a.s.

IPF 2

prodej
konkurující výroby

Beta, a.s.

Odběratelsko-dodavatelské vztahy
Podnik Gama je přímým dodavatelem podniků Alfa a Beta. Předpokládejme, že Alfa
převzala provoz konkurenční Bety, a výše odběrů surovin od Gamy se tak snížila, čímž se
zvýšily jednotkové náklady na výrobu surovin. IPF 1 a IPF 2 však mohou společnými silami
přimět společnost Gama, aby suroviny dodávala podniku Alfa za nezměněnou, nebo
dokonce nižší cenu. Zástupci investičních fondů tak mohou jednak dočasně profitovat ze
zisku podniku Alfa a jednak krátkodobě snížit prodejní hodnotu podniku Gama (viz
následující hra o odkup zprivatizované jednotky).
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Schéma 7: Získání a rozšíření vlivu v průmyslu přes odběratelsko-dodavatelské vztahy

Banka

Investiční společnost

IPF 1

Alfa, a.s.

IPF 2

dodávka surovin
za velmi nízkou cenu

Gama, a.s.

Odkup zprivatizované jednotky
Chování popsané v tomto modelu se vyskytuje v případech, kdy zástupce bankovního
Investičního fondu v Privatizovaném podniku zjistí, že podnik je ve velmi dobrém stavu a lze
jej při relativně nízkých investicích ještě více zhodnotit (tj. zvýšit jeho ziskovost). Zástupce
fondu či osoba s ním spřízněná založí společnost Alfa, s.r.o. (šipka 1). Ta pak osloví
Investiční fond s nabídkou odkupu akcií Privatizovaného podniku a současně požádá Banku
o úvěr na tento nákup. Investiční fond souhlasí s odkupem a vyžádá si od svého zástupce
informace o stavu jednotky za účelem stanovení ceny. Zástupce může díky informační
asymetrii poskytnout klamné, zavádějící informace, a tak prodejní cenu účelově snížit.
Investiční fond tedy nabídne Alfě Privatizovaný podnik (resp. jeho akcie) k odkupu za
sníženou cenu, Banka dá souhlas k poskytnutí úvěru a transakce se může uskutečnit.
Výsledkem hry je, že nabyvatel získává Privatizovaný podnik (šipka 2a) na úvěr (šipka 2b) za
podhodnocenou cenu, aniž by mu v české realitě hrozil soudní postih.
Schéma 8: Získání a rozšíření vlivu v průmyslu odkupem zprivatizované jednotky

výchozí situace:

výsledná situace:

Banka

Banka

IS

IS

IF

1

Omega, s.r.o.

IF

2b
Omega, s.r.o.
2a

Privatizovaný
podnik, a.s.

Privatizovaný
podnik, a.s.

Ke všem popsaným základním investičním hrám existuje velké množství variací. Hlavním
aktérem byla obvykle osoba zastupující investiční fond v privatizovaném podniku, jako
poškození odcházeli další akcionáři privatizovaného podniku a zpravidla též podílníci/
/akcionáři fondu. Častým jevem bylo využití tzv. bílých koní, tedy osob vstupujících do
různých vztahů s tím, že konečným beneficientem jejich angažovanosti nejsou ony samy, ale
jistá umně skrytá finanční skupina.
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2.2.4 Konstrukce hypotézy
Aplikujme nyní argumenty MSV na české prostředí devadesátých let dvacátého století,
a odvoďme tak hypotézu o průběhu restrukturalizační funkce R(C) v konkrétním územním
a historickém kontextu. Jak již bylo zmíněno, analýza použitá MSV musí být upravena tak,
aby odpovídala našim podmínkám.
Motivační efekt lze bez velkých problémů přenést takový, jak jej popsali MSV. Jeho
přesný průběh je zřejmě v českém kontextu pokroucen nízkou likviditou a transparentností
kapitálového trhu, ale zůstává určitě kladný v celém definičním oboru – vyšší koncentrace
v rukou vnějších soukromých investorů znamená vyšší podíl těchto investorů na zisku, a tedy
vyšší pravděpodobnost chování se v zájmu zvyšování hodnoty firmy. Pro jednoduchost dále
předpokládáme, že motivační efekt má konstantní kladnou hodnotu (i>0) v celém definičním
oboru. To znamená, že pokud by neexistoval žádný jiný než motivační efekt, funkce R(C) by
29
byla rostoucí v celém definičním oboru se stálým sklonem (i) .
Schéma 9: Motivační efekt

R(C)

sklon = i

0%

100 %

Efekt zakopávání je rovněž přítomen v českém případě, a to velmi výrazně, ale analýzu
nákladů vlastnické koncentrace v České republice nelze postavit jen na tomto efektu.
Zatímco MSV zkoumali manažerské vlastnictví, objektem této práce je vlastnictví
v soukromých rukou mimo firmu, v rukou „outsiderů“. Jelikož manažerské vlastnictví je
nepochybně negativně korelováno s vnějším vlastnictvím, je možné pro náš případ efekt
jednoduše obrátit a tvrdit, že vyšší koncentrace vlastnictví v rukou vnějších investorů
znamená slabší možnosti pro původní manažery firmy zakopat se ve svých pozicích. Podle
této logiky je efekt manažerského zakopávání nulový pro koncentraci vnějšího vlastnictví
mezi nulou a podílem M – kde M>50 % je maximální hodnota koncentrace vnějšího
vlastnictví, která zaručuje původním manažerům plné zakopání se – a kladný (ale klesající)
po podílu M, od kterého začínají s rostoucí koncentrací vnějšího vlastnictví manažeři ztrácet
(klesající mírou) možnosti se zakopat se ve svých pozicích. Pokud by tedy neexistoval jiný
než tento efekt, míra restrukturalizace by byla konstantní pro koncentraci od nuly do
M a rostoucí a konkávní od M do 100 % (zrcadlově k efektu zakopávání popsanému MSV).
Efekt popsaný v tomto odstavci nazvěme efekt manažerského zakopávání (managerentrenchment effect).

29

Termín ‘efekt’ (ať už motivační nebo jakýkoliv jiný) tedy popisuje sklon funkce R(C) za předpokladu, že
neexistují žádné další kanály, kterými je ovlivňována R(C).
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Schéma 10: Efekt manažerského zakopávání

R(C)

0%

M

100 %

Ovšem mezi ty, kdo mají tendenci se zakopávat v pozicích v privatizovaných podnicích,
nepatří pouze původní manažeři, ale také (a v českém případě obzvlášť) noví vlastníci. Ti se
mohou zakopávat delegováním sebe samých do dozorčí rady, či přímo do představenstva
společnosti a odčerpáváním materiálních i jiných výhod plynoucích z takové pozice. Tyto
výhody mohou mít podobu vysokých platů, služebního vozu, bytu, telefonu, přístupu
k důvěrným informacím použitelným v jejich soukromých podnikatelských aktivitách a podobně. Příležitost se takto zakopávat roste s tím, jak roste koncentrace vnějšího vlastnictví
z nuly do úrovně E<50 %, kdy jsou vnější vlastníci již plně zakopáni.
Tento efekt vnějšího zakopávání (outsider-entrenchment effect) působí na restrukturalizaci firmy stejným způsobem jako entrenchment efekt popsaný MSV na hodnotu firmy,
ale je určitě silnější než efekt manažerského zakopávání. Toto tvrzení je odůvodnitelné
dvěma proudy argumentace – jedním, který vysvětluje, proč je efekt manažerského
zakopávání slabý, druhý, který vysvětluje, proč je naopak efekt vnějšího zakopávání silný.
Zakopávání se manažerů je slabé proto, že nižší koncentrace vnějšího vlastnictví
neznamená nutně vyšší manažerské vlastnictví, neboť ve vlastnické struktuře firmy se
mohou vyskytovat i jiné subjekty, jako stát, řadoví zaměstnanci firmy nebo i drobní,
nekoncentrovaní vnější vlastníci. Zakopávání se vnějších vlastníků je naopak obzvláště silné
v českém prostředí, jelikož koncentrovaní vnější investoři jsou téměř výhradně IP fondy,
které jsou v důsledku slabé regulace plně pod kontrolou svých manažerů (delegovaných
investičními společnostmi, které je spravují), kteří vlastně mohou ze zakopávání se
v pozicích jedině profitovat, protože náklady a rizika takového počínání za ně nesou
rozdrobení podílníci/akcionáři fondů.
Schéma 11: Efekt vnějšího zakopávání

R(C)

0%

E

100 %

Konečně, když vnější investoři dosáhnou určitého podílu T, poskytujícího dostatečnou
kontrolu nad firmou, získávají možnost přímo odčerpávat z ovládané společnosti aktiva pro
svůj soukromý užitek, tj. tunelovat. Tato příležitost dále roste s rostoucí koncentrací od
úrovně T do 100 % díky klesající potřebě utvářet koalice, a negativně tedy ovlivňuje
restrukturalizaci. Můžeme tedy přidat další, poslední efekt, který je nulový pro koncentraci od
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nuly do T a záporný od T do 100 %. Podíl T<E je definován jako minimální míra
koncentrace vnějšího vlastnictví, při které mohou největší vnější soukromí vlastníci alespoň
v koalicích vykonávat kontrolu nad společností, aniž by byli účinně monitorováni jinými
vlastníky. Kdyby vlastnická koncentrace ovlivňovala restrukturalizaci podniku pouze
prostřednictvím tohoto efektu, restrukturalizační funkce by byla konstantní pro koncentraci od
nuly do T a poté klesající. Tato funkce je navíc mezi T a 100 % konvexní, protože lze
31
předpokládat, že příležitosti k tunelování mají klesající výnosy . Nejvýstižnějším názvem
tohoto efektu je tunelovací efekt (tunneling effect). Jeho důležitost v českém prostředí je
opět způsobena morálním hazardem vycházejícím z toho, že vnějšími vlastníky kontrolujícími privatizované podniky jsou IP fondy, jejichž manažeři mohou užívat plodů tunelování,
aniž by byli zatíženi náklady a riziky takového počínání.
Schéma 12: Tunelovací efekt
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Celkový efekt koncentrace vnějšího soukromého vlastnictví na restrukturalizaci lze získat
jako součet všech čtyř diskutovaných efektů. Za určitých rozumných předpokladů o relativní
síle jednotlivých efektů je celkový vztah mezi koncentrací a restrukturalizací kladný mezi
nulou a mírou X (součet kladného motivačního efektu a velmi slabého záporného efektu
vnějšího zakopávání) a také mezi mírou Y>X a 100 % (součet kladného motivačního efektu,
kladného efektu manažerského zakopávání a mírně záporného tunelovacího efektu).
V intervalu mezi X a Y dosahují efekty reprezentující náklady koncentrace – efekt vnějšího
zakopávání a tunelovací efekt – největší síly, tj. záporné složky funkce R(C) dosahují svého
maxima. Je-li motivační efekt dostatečně silný, výsledný sklon může být stále kladný, ač
rozhodně nižší než před hodnotou X a po hodnotě Y. Pokud záporné efekty dohromady
převáží motivační efekt, funkce je v intervalu mezi X a Y klesající.
Můžeme tedy hovořit o dvou formách hypotézy o celkovém vlivu koncentrace vnějšího
soukromého vlastnictví českých podniků devadesátých let na jejich restrukturalizaci.

30

Slabá forma hypotézy:

R(C) je rostoucí na celém definičním oboru,
ale její sklon mezi X a Y je menší než na obou krajích.

Silná forma hypotézy:

R(C) je rostoucí na celém definičním oboru
kromě intervalu mezi X a Y, na němž je klesající.

Čili T < E < M.

31

Jinými slovy, příležitosti pro tunelování rostou rychleji mezi např. třiceti- a padesátiprocentní koncentrací než
mezi osmdesáti- a stoprocentní koncentrací.
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Schéma 13: Slabá a silná forma hypotézy
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2.3 Empirické ověření
Odvozená hypotéza o vlivu vnější vlastnické koncentrace na restrukturalizaci českých
podniků po privatizaci je výzvou ke snaze o její empirické ověření. To lze učinit dvěma
způsoby. Buď lze provést původní regresní analýzu konkrétního datového souboru o českých podnicích, nebo se můžeme pokusit ověřit platnost hypotézy na základě již existující
empirické literatury. V této studii jsou použity oba přístupy, přičemž každý má své nevyhnutelné nedostatky. Začněme přehledem již existující literatury zkoumající vztah mezi
vlastnickou strukturou a restrukturalizací v transformaci, resp. přímo v České republice.
2.3.1 Existující empirická evidence
Celá řada empirických studií o vlivu vlastnické struktury na restrukturalizaci podniku je
zaměřena pouze na roli identity vlastníků. Tyto studie zkoumají rozdíly v tempu restrukturalizace v závislosti na tom, byl-li podnik privatizován do rukou domácích nebo zahraničních
vlastníků, vlastních zaměstnanců (insiderů) nebo vnějších investorů (outsiderů), investičních
privatizačních fondů nebo jiných vlastníků, a v neposlední řadě v závislosti na tom, zda byl
podnik vůbec privatizován nebo zůstal ve vlastnictví státu.
Některé z těchto studií v analýze dat vůbec nezohledňují koncentraci vlastnictví coby
jednu z charakteristik vlastnické struktury. Z nejvlivnějších výzkumů tohoto typu zabývajících
se konkrétně českými podniky jde o práce Frydmana, Graye, Hessela a Rapaczynského
32
(1997) nebo Lízala a Švejnara (2002). Zde jsou vedle identity vlastníků použity jako přídavné kontrolní regresory regionální a sektorové dummy proměnné.
Jiní autoři koncentraci vlastnictví zohledňují, a to různými způsoby. Například Claessens,
Djankov a Pohl (1996) zahrnují míru koncentrace vlastnictví měřenou Herfindahlovým
33
indexem jako jednu z vysvětlujících proměnných vedle proměnných charakterizujících typ
největšího vlastníka a dokumentují kladný vztah mezi koncentrací a výkonností měřenou
Tobinovým Q a ziskem. Podobný přístup použili i Makhija a Spiro (2000), kteří zkoumali na
vzorku všech 988 podniků privatizovaných v první vlně kupónové privatizace v České
republice závislost tržní hodnoty firmy (měřeno Tobinovým Q) na identitě jejích vlastníků.
Všechny odhady koeficientu u Herfindahlova indexu vlastnické koncentrace jsou kladné
a statisticky významné. Jelikož se obě studie zabývaly hlavně vlivem identity vlastníků, nešly
dál v analýze dopadu koncentrace, tj. nepokoušely se detailněji zkoumat tvar zjištěného
kladného vztahu mezi koncentrací vlastnictví a hodnotou firmy.
Cull, Matesová a Shirley (2001) docházejí k závěru o pozitivním vlivu koncentrace
vlastnictví na výkon podniku nikoliv tím, že by přímo zahrnuli koncentraci vlastnictví jako
32

Jde buď o dummy proměnné popisující typ největšího vlastníka, nebo o spojité proměnné s hodnotami mezi
nulou a jedničkou popisující podíl vlastněný tím kterým typem vlastníka.

33

Herfindahlův index je roven součtu čtverců vlastnických podílů: H = ∑(sharei)2.
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jednu z vysvětlujících proměnných, ale díky rozlišení podniků nejen podle typu jejich
největších vlastníků, ale i podle toho, jde-li o akciovou společnost (nízká vlastnická
koncentrace) nebo o společnost s ručením omezeným (vysoká koncentrace). Kočenda
a Švejnar (2002) pro změnu rozlišují u každého typu vlastníka, je-li majoritním (vysoká
koncentrace) či významným minoritním (nízká koncentrace) vlastníkem. Závěry obou těchto
studií opět poukazují na pozitivní efekt koncentrace.
Žádný z těchto přístupů ovšem nedokáže odhalit jiný než monotónní vztah mezi
vlastnickou koncentrací a restrukturalizací. Zatímco ve své studii z roku 1996 zařadili autoři
Claessens, Djankov a Pohl vlastnickou koncentraci pouze coby lineární regresor, o dva roky
později se už pokusili o analýzu nelineárního vlivu koncentrace na výkonnost českých firem.
Claesens, Djankov a Pohl (1998) analyzovali data z let 1993–1997 o 706 firmách
obchodovaných na pražské Burze cenných papírů s cílem odhalit efekt vlastnické
koncentrace na (1) Tobinovo Q, (2) ziskovost, (3) produktivitu práce a (4) fakt, zda firma
nově zřídila marketingové oddělení. Soubor dat obsahuje pouze ty společnosti, které byly
vybrány pro kupónovou privatizaci, což znamená, že obvykle alespoň třemi z největších
vlastníků jsou IP fondy, dalším je často stát a v některých případech i strategický investor.
Metody OLS, random effects i 2SLS ukazují pozitivní závislost všech čtyř proměnných na
vlastnické koncentraci měřené jako společný podíl pěti největších akcionářů (T5). Každou
z těchto tří metod regrese ziskovosti a produktivity byl odhadnut záporný koeficient u druhé
mocniny proměnné T5, což znamená konkávní průběh funkce. Kvadratický vztah však není
robustní při změně metody odhadu, jelikož záporné koeficienty jsou statisticky významné
pouze u OLS a random effects, nikoliv při použití instrumentálních proměnných.
Ani tento přístup však není dostatečný pro odhalení nemonotónního průběhu funkce R(C).
Existuje vůbec studie s přístupem „dostatečným“? Za průkopnickou práci v oblasti studia
netriviálního vlivu postprivatizační vlastnické koncentrace na restrukturalizaci v kontextu
transformace lze považovat příspěvek Johna Earla a Paula Estrina z roku 1997, který však
nezkoumá česká, ale ruská podniková data.
Earle a Estrin (1997) analyzovali postprivatizační vlastnickou strukturu v ruském
zpracovatelském průmyslu. Jejich studie vycházela z průzkumu 439 průmyslových podniků
z července 1994, tedy z období těsně po skončení kupónové privatizace v Rusku. Autoři
zkoumali, jak různé proměnné vlastnické koncentrace spolu s proměnnými popisujícími
34
identitu vlastníků ovlivňují restrukturalizaci . Podle lineárních OLS odhadů byl efekt
koncentrace vlastnictví převážen efektem identity u všech typů vnějších vlastníků. Při použití
35
instrumentálních proměnných, které dokáží odstranit tzv. „selection bias“ , však byl odhalen
silný kladný vliv vlastnické koncentrace na restrukturalizaci. Použití metody „piece-wise“
lineární regrese, která může odhalit případný nemonotónní průběh funkce, nepřineslo
žádnou novou informaci.
Mezi autory zabývajícími se českou empirií se po celá devadesátá léta minulého století
nenašel nikdo, kdo by zkoumal, ať už metodou „piece-wise“ lineární regrese nebo jiným
z celé řady možných způsobů, jiný než monotónní vztah mezi koncentrací a výkonem. Až
v první polovině roku 2003 se objevila studie Ashota Baghdasariana „Ownership

34

Autoři použili jako proxy pro restrukturalizaci produktivitu práce, ‚restrukturalizační index‘ a některé jeho
komponenty. Složení ‚restrukturalizačního indexu‘ je stručně popsáno v podkapitole Měření vlastnické koncentrace a restrukturalizace níže.
35

Selection bias je ekonometrický jev znepříjemňující jakoukoliv analýzu vlivu privatizace na výkonnost. Byly-li
totiž pro kupónovou privatizaci (generující obecně nižší vlastnickou koncentraci) vybrány podniky s horšími
ekonomickými vyhlídkami než měly podniky prodávané standardními metodami (generujícími vyšší koncentraci),
potom bez použití metody fixed effects u panelových dat nebo metody instrumentálních proměnných dochází
k vychýlení odhadnutých koeficientů. Získáme-li při použití jiných než těchto metod vyšší koeficient u standardního způsobu privatizace než u privatizace kupónové, nemůžeme rozlišit jaká část tohoto rozdílu je
predeterminovaná už předprivatizačními charakteristikami podniku a jaký je samotný efekt privatizace tím kterým
způsobem. S použitím některé ze zmíněných dvou metod dokážeme od zkoumaného efektu postprivatizační
vlastnické struktury oddělit efekt předprivatizačních charakteristik.
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Concentration and Performance in Czech Companies“ (Vlastnická koncentrace a výkonnost
v českých podnicích). Jde o disertační práci na CERGE-EI úspěšně obhájenou v dubnu
2003. Hlavním závěrem této práce je empirická dokumentace nelineárního, ba dokonce
nemonotónního vlivu koncentrace na výkonnost, přičemž teoretické zdůvodnění nalezeného
tvaru funkce není příliš silné a má některá hluchá místa. Pro tuto studii je nejzajímavější fakt,
že empirický závěr výzkumu Ashota Baghdasariana beze zbytku odpovídá výše odvozené
teoretické hypotéze, která spatřila světlo světa ještě před zmíněnou empirickou analýzou.
Baghdasarian zkoumal panelová data zahrnující 1.200 společností českého zpracovatelského průmyslu. Nejprve testoval hypotézu o pozitivním vlivu koncentrace vlastnictví
(měřené celkovým podílem tří, resp. pěti největších vlastníků nebo Herfindahlovým indexem)
na výkonnost (měřenou přidanou hodnotou, cash flow a ROE). Tato hypotéza byla potvrzena
na 10 % hladině významnosti. Autor se však, jsa si vědom zvláštních institucionálních
charakteristik, nespokojil pouze s tímto nálezem a v dalším kroku analýzy odstranil předpoklad linearity a zahrnul míry koncentrace do modelu také v druhé a třetí mocnině. Sám
uvádí, že „předpokládáním pouze lineárního vztahu mohou někteří autoři dojít k chybnému
závěru, že mezi vlastnictvím a výkonem není žádný vztah, a případný silný vztah pro určitá
rozmezí vlastnické koncentrace tak může zůstat neodhalen. A naopak, závěr o kladném
vztahu mezi vlastnictvím a výkonem může být zavádějící, neboť může představovat pouze
celkový dominující efekt a ignorovat důležité negativní efekty pro určitá rozmezí vlastnické
koncentrace.“ (Baghdasarian, 2003, překlad autor).
Výsledkem polynomické regresní analýzy dochází Ashot Baghdasarian k dosti robustnímu
závěru, že výkonnost podniku závisí ceteris paribus kladně na vlastnické koncentraci
v rozmezích 0 % až cca. 14 % a cca. 42 % až 100 %. V intervalu koncentrace mezi 14 a 42
procenty je funkce klesající.
Schéma 14: Empiricky zjištěný vliv vlastnické koncentrace v ČR (Baghdasarian, 2003)

Přidaná hodnota
14 %

0%

42 %
koncentrace vnějšího vlastnictví

100 %

2.3.2 Vlastní analýza dat
Dalším způsobem ověření hypotézy je provést vlastní analýzu dat. Hlavním předpokladem
pro tento krok je však přístup ke kvalitnímu souboru podnikových dat. Autor této studie se
sice o empirickou analýzu pokusil, avšak charakter použitých dat mu nedovoluje přikládat
zjištěným výsledkům jiný než pouze indikativní význam. Hlavním účelem této kapitoly je
systematicky přednést možné přístupy k takové analýze.
Vlastní analýza vychází z mikroekonomických panelových dat shromážděných výzkumným týmem Labor Project budapešťské Středoevropské univerzity. Jde o roční data
o devadesáti českých podnicích z období 1989–1998. Pro účely této empirické analýzy však
postačí data z období od roku 1991, kdy došlo k privatizaci prvních z pozorovaných podniků.
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A. Měření vlastnické koncentrace a restrukturalizace
Jako první krok ekonometrické analýzy je třeba rozhodnout o metodě měření zkoumaných
proměnných. Výběr zástupných proměnných v této studii vychází z již provedených
empirických prací jiných autorů.
Vlastnická koncentrace je obecně velmi obtížně měřitelná a každá z použitelných
proměnných má své nedostatky. Ačkoliv přístupy různých autorů se liší, většina používá
podíl vlastněný největšími N investory, kde N se pohybuje od tří (Claessens, Djankov, Pohl,
1998) do dvaceti (Demsetz a Lehn, 1985). Nedostatkem této konvenční míry však je, že
nebere v úvahu rozdělení oněch N největších investorů. Proto byly vyvinuty alternativní
zástupné proměnné, jako například Herfindahlův index (Demsetz a Lehn, 1985; Makhija
a Spiro, 2000; Claessens, Djankov, Pohl, 1996) nebo ‚relativní významnost‘ (Mejstřík,
Marcinčin, Laštovička, 1997) spočítaná vydělením podílu největších N investorů součtem
36
podílů K největších investorů. Tyto míry sice zohledňují rozdělení největších vlastníků, ale
neodrážejí dostatečně celkovou sílu největších investorů v podniku.
Proměnná reprezentující vlastnickou strukturu v této analýze dat je velmi blízká
konvenčně užívané proměnné. Z důvodu charakteru dat je míra vlastnické koncentrace
v rukou vnějších soukromých vlastníků „CONC“ definována takto:
CONC = TOP4bank + TOP4firm + TOP4if + TOP4ind + TOP4for,

kde „TOP4...“ označuje podíl koncentrovaný v rukou čtyř největších akcionářů toho
kterého typu – domácí banky, domácí nefinanční podniky, investiční fondy, fyzické osoby
a zahraniční subjekty. Vzhledem k tomu, že v naprosté většině zkoumaných společností je
TOP4 pro všechny jiné typy vlastníků než investiční fondy rovna nule, hodnota proměnné
CONC je v mnoha případech totožná s hodnotou TOP4if.
Restrukturalizace je komplexní proces transformace ze státní hospodářské jednotky na
‚normálně fungující‘ podnik schopný přežít a uplatnit se v nově vznikající tržní ekonomice.
Tempo restrukturalizace je tedy velmi obtížné měřit a při vyvozování jakýchkoliv závěrů
o restrukturalizaci z výsledků analýzy zástupných proměnných, ať už jsou tyto proměnné
jakkoliv sofistikované, je třeba být velmi opatrný. Konvenční mírou restrukturalizace je
produktivita práce definovaná jako reálné příjmy na zaměstnance (viz např. Earle, 1998)
nebo jako přidaná hodnota na zaměstnance (viz např. Claessens, Djankov, Pohl, 1998).
Další často užívanou proměnnou, která měří spíše hodnotu firmy než restrukturalizaci, je
Tobinovo Q (Claessens, Djankov, Pohl a Anderson, 1997; Makhija a Spiro, 2000).
Aplikovatelnost jakékoliv míry založené na tržní ceně je však v kontextu nedostatečné
likvidity a transparentnosti kapitálového trhu těžko odůvodnitelná. Problémy plynoucí
z institucionálních nedostatků jsou spojeny také se všemi čistě účetními mírami (např.
účetním ziskem atp.).
Někteří autoři se snaží vyvinout takový indikátor, který by v sobě zahrnoval všechny
aspekty restrukturalizace. Jeden takový pokus učinili Earle a Estrin (1997), kteří sestrojili
restrukturalizační index zahrnující pět dimenzí restrukturalizace: výrobu (popsanou čtyřmi
indikátory), zaměstnanost (rovněž 4), hranice firmy (3), ohodnocení zaměstnanců (4)
a investice (2). Nedostatkem podobných sofistikovaných indexů však je, že jsou sestaveny
poněkud arbitrárně.
Při práci s daty Labor Projektu CEU v této studii je jako vysvětlovaná proměnná
používána produktivita práce.

36

Ve studii Mejstříka, Marcinčina a Laštovičky (1997) se K rovná 18 a N se pohybuje mezi 1 a 5.
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B. Možné specifikace modelů
V empirické části studie jsou použity čtyři techniky odhadu průběhu zkoumané funkce.
Závislou proměnnou vystupující v těchto čtyřech rovnicích jako míra restrukturalizace je
logaritmus produktivity práce (LOGLP). Nejjednodušší možnou specifikací modelu je ta, která
předpokládá lineární závislost závislé proměnné na vlastnické koncentraci:
LOGLPt,i = α1 + θ1LOGLPt-1,i + β1CONCt,i + γ1(kontrolní proměnné) + ε1i

(1)

kde CONCt,i je podíl na i-té společnosti vlastněný dvěma největšími akcionáři v čase t
a kontrolní proměnné zahrnují vlastnictví podle identity („SH…“t,i), odvětvové dummy
proměnné (INDi), regionální dummy proměnné (REGi) a velikost měřenou jako logaritmus
zaměstnanosti (LOGEMPt,i).
Tato specifikace nebere v úvahu možný nelineární (a už vůbec ne nemonotónní), průběh
funkce. Není tedy použitelná pro testování výše odvozené hypotézy. V literatuře je možné
nalézt tři základní metody, jak takový typ hypotézy ověřit. Jednou z nich je popsat
vlastnickou koncentraci pomocí dummy proměnných, které rozdělí škálu koncentrace do
několika pásem:
LOGLPt,i = α2 + θ2LOGLPt-1,i + β21D1CONCt,i + ... + β2LDLCONCt,i + γ2(kontrolní proměnné) + ε2i (2)

kde D1CONCt,i, ..., DLCONCt,i představuje L dummy proměnných odvozených z CONCt,i
pro různé části intervalu [0; 1] a zbývající (L+1)-té pásmo představuje referenční kategorii.
Dalším způsobem vypořádání se s nelinearitou je modifikace jednoduché lineární regrese
přidáním kvadratického členu CONC2, popř. i krychlového CONC3:
LOGLPt,i = α3 + θ3LOGLPt-1,i + β3CONCt,i + β’3(CONCt,i)2 + β’’3(CONCt,i)3 + γ3(kontrolní prom.) + ε3i (3)

Třetí možností je metoda „piece-wise“ lineární regrese použitá například Morckem,
Shleiferem a Vishnym (1988) nebo Earlem a Estrinem (1997). Předpokládejme, že
očekávaný tvar funkce je rostoucí od nulové koncentrace do hodnoty X, klesající mezi X a Y
a opět rostoucí mezi Y a 100 % (silná forma hypotézy z kapitoly 2). Regresní rovnice má
v takovém případě tvar:
LOGLPt,i = α4 + θ4LOGLPt-1,i + β4CONC.0toXt,i + β4’ CONC.XtoYt,i + β4’’ CONC.overYt,i +
+ γ4(kontrolní proměnné) + ε1i

(4)

kde tři nové proměnné jsou definovány jako:
CONC.0toX

= CONC
=X

jestliže CONC < X,
jestliže CONC ≥ X;

CONC.XtoY

=0
= CONC minus X
= Y minus X

jestliže CONC < X,
jestliže X ≤ CONC < Y,
jestliže CONC > Y;

CONC.overY

=0
= CONC minus Y

jestliže CONC < Y,
jestliže CONC ≥ Y.

Koeficienty β4, β4’ a β4’’ představují sklon regresní funkce v jednotlivých pásmech
vlastnické koncentrace. Právě touto metodou došli Morck, Shleifer a Vishny (1988)
k závěrům, že vztah mezi Tobinovým Q a vlastnictvím v rukou insiderů je kladný mezi
0 % a 5 %, záporný mezi 5 % a 25 % a mírně kladný pro vyšší hodnoty.
Další možnou metodou, kterou lze použít pro zkoumání nelineárního průběhu funkce, by
bylo rozdělit zkoumaný vzorek na (v tomto případě tři) podvzorky podle hodnot CONC, to by
ale podstatně oslabilo výsledky, protože podvzorky by byly příliš malé. Proto není v této práci
takový přístup použit.
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C. Data a základní statistiky
Vysvětlovaná proměnná
Definujme produktivitu práce jako podíl reálných příjmů k zaměstnanosti. V tabulce 3 jsou
uvedeny popisné statistiky úrovně zaměstnanosti k 31. prosinci daného roku, reálných příjmů
(počítaných přes index průmyslových cen) a produktivity práce. Vývoj středních hodnot
těchto tří proměnných v čase je znázorněn v grafu 3.
Tabulka 3: Deskriptivní statistiky zaměstnanosti, reálných příjmů a produktivity práce
(Střední hodnota; Směrodatné odchylky kurzívou; počet dostupných pozorování)
1989
Zaměstnanost
EMP (zaměstnanci)
Reálné příjmy
RREV (tis. Kč)
Produktivita práce
LP = RREV / EMP

1992

1993

1994

1995

1996

1 467.6
1 318.4
1 004.9
891.2
1 554.3
1 376.1
1 136.0
1 080.3
65
70
81
89
1 332 782 1 402 852 913 048 647 569
1 605 015 1 639 338 1 150 074 1 043 652
47
50
57
75
1 277.1
1 248.6
920.5
742.9
1 701.8
1 550.1
974.9
793.0
41
45
53
74

1990

1991

790.8
990.5
89
545 287
799 942
78
766.1
754.5
77

745.0
1 027.6
84
518 568
890 672
75
784.3
654.4
73

787.9
1 106.4
66
492 379
667 487
59
842.0
749.4
54

692.2
993.0
66
400 681
457 306
59
862.6
721.9
55

1997

1998

579.4
503.3
895.8
772.5
66
65
407 937 436 634
497 210 536 527
59
52
940.3 1 296.7
836.6 1 368.3
55
50

Graf 3: Zaměstnanost, reálné příjmy a produktivita práce (stř. hodnota vzorku)
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Průměrná úroveň zaměstnanosti ve zkoumaném vzorku firem klesala po celou první
dekádu transformace, až na výjimku drobného nárůstu v roce 1995. V roce 1989 pracovalo
v průměrném podniku téměř 1.500 zaměstnanců. V roce 1993 už byla průměrná úroveň
zaměstnanosti poloviční a do roku 1998 poklesla až na 503 zaměstnanců.
37

Reálné příjmy rovněž poklesly během deseti let o dvě třetiny, ale jiným způsobem. Po
mírném nárůstu v roce 1990 se snížily o jednu třetinu v každém z následujících dvou let. Po
roce 1992 se negativní trend zpomalil a k jeho zvratu došlo až v roce 1996, kdy průměrné
reálné příjmy dosáhly 400 milionů korun. V roce 1998 byly 437 milionů korun.
Produktivita práce se propadla během prvních tří let transformace o 42 %. Od konce
roku 1992 rostla až do roku 1996 průměrným tempem 3,5 procenta ročně. Poté se její růst
zrychlil až na 9 % v roce 1997 a na 38 % v roce 1998, kdy produktivita poprvé přesáhla
hodnotu z roku 1989.
Pro porovnání hodnot produktivity práce naměřených na zkoumaném vzorku s hodnotami
celé populace viz graf 4. Tento graf ukazuje, že zatímco celková produktivita práce ve
zpracovatelském průmyslu v roce 1993 klesla, průměrná hodnota vzorku vzrostla. Po roce
1993, kdy produktivita práce v populaci začala růst, ve vzorku rostla také, ale menším
tempem. To je zřejmě důsledkem pře-reprezentace velkých společností, které se obecně
hůře restrukturalizují a jejich výkonnost je méně citlivá na různé změny.
37

Nominální příjmy upravené indexem průmyslových cen na reálné vyjádření v cenách roku 1998.
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Graf 4: Produktivita práce v českém zpracovatelském průmyslu v letech 1992–1996
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Zdroj: WIIW (1998).

Vysvětlující proměnné
Vlastnická struktura je popsána vlastnickou koncentrací (CONC), která je hlavním
předmětem zájmu této studie, a identitou vlastníků („SH…“), která tvoří část složek vektoru
kontrolních proměnných. V tabulce 4 jsou uvedeny souhrnné statistiky imputovaných hodnot
CONC. Panel A tabulky ukazuje, že průměrná koncentrace soukromého vnějšího vlastnictví
postupně rostla z 1,7 % v roce 1991 až na 66 % v roce 1998. Tato čísla však neodrážejí
pouze proces koncentrace vlastnictví, ale také proces privatizace jako takové. Zato střední
hodnoty a směrodatné odchylky v panelu B jsou vypočítány již pouze z těch pozorování, pro
něž je hodnota CONC ostře kladná, takže zde je zobrazen právě jen proces koncentrace
vlastnických práv v rukou soukromých outsiderů. I podle těchto čísel můžeme pozorovat, že
průměrná koncentrace rok co rok rostla z 37 % v roce 1993 až na 67 % v roce 1998. Tento
vývoj reflektuje takzvanou třetí vlnu privatizace, tedy spontánní přeskupování vlastnických
oprávnění logicky navazující na počáteční rozdělení státního majetku v první a druhé vlně
38
kupónové privatizace.

38

Tento spontánní proces vlastnické koncentrace byl očekáván širokou odbornou veřejností, avšak architekti
kupónové privatizace šli v očekáváních ještě dále a opakovaně argumentovali, že nezáleží na tom, kdo budou
první soukromí vlastníci, protože ti nejlepší vlastníci budou hned v zápětí nalezeni tržními silami. Vzhledem
k chybějícímu komplementárnímu institucionálnímu rámci, který by zřetelně definoval „pravidla hry,“ na tom, kdo
byli první vlastníci (nebo spíše zástupci – agenti – vlastníků v případě investičních privatizačních fondů), ve
skutečnosti záleželo velmi. V terminologii Coasova teorému lze říci, že otcové kupónové privatizace předpokládali
nulové nebo velmi nízké transakční náklady a neuvědomili si, že dobře fungující právní a regulační rámec tvoří
nutnou podmínku platnosti tohoto teorému. Přístup regulace ex post (viz výše) tak implikoval vysoké transakční
náklady a způsobil, že identita (resp. typ) prvních soukromých vlastníků byla významnou determinantou chování
privatizovaných podniků.
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Tabulka 4: Proces vlastnické koncentrace
A) pro všechny dostupné hodnoty CONC (tj. pro CONC ≥ 0)
CONC
Stř. hodnota
Směr.odchylka
Pozorování

Vše
0.364
0.313
672

1991
0.018
0.121
84

1992
0.093
0.228
84

1993
0.280
0.251
84

1994
0.327
0.251
84

1995
0.424
0.249
84

1996
0.514
0.235
84

1997
0.592
0.221
84

1998
0.661
0.249
84

1995
0.451
0.231
79

1996
0.514
0.235
84

1997
0.592
0.221
84

1998
0.670
0.239
83

B) pro všechny kladné hodnoty CONC (tj. pro CONC > 0)
CONC
Stř. hodnota
Směr.odchylka
Pozorování

Vše
0.510
0.251
479

1991
0.750
0.354
2

1992
0.457
0.306
17

1993
0.368
0.224
64

1994
0.416
0.207
66

Identita vlastníků je v datovém souboru popsána skupinou proměnných uvádějících výši
podílu na společnosti v rukou jednotlivých typů vlastníků. V tabulce 5 je znázorněno, jak jsou
tyto proměnné uspořádány („nested“). Některé z nich (dosud označované jako „SH…“)
vstupují do modelu jako kontrolní proměnné. Jsou to SHSTATE, SHINS a SHFOR odrážející
podíly v rukou státu, insiderů a zahraničních vlastníků. V okamžicích A, B a C je SHSTATE
definována jako součet podílů vlastněných Fondem národního majetku, Restitučním fondem,
ministerstvy, regionálními samosprávami a dalšími úřady státní správy, SHINS jako součet
podílů v rukou manažerů a ostatními zaměstnanci a SHFOR jako podíl vlastněný
zahraničními investory. Pro okamžik D jsou však tyto tři proměnné uvedené přímo v datovém
souboru jako SSH98, ISH98 a FORSH98.
Tabulka 5: Proměnné popisující vlastnictví podle identity

3) SOUKROMÍ VNĚJŠÍ
VLASTNÍCI (outsiders)

1) SOUKROMÍ VNITŘNÍ 2) STÁT
VLASTNÍCI (insiders)
... proměnná SHINS

... proměnná SHSTATE

– Manažeři
– Výrobní pracovníci
– Nevýrobní zaměstnanci
– Bývalí zaměstnanci
– zaměstnanecké kolektivní
vlastnictví

– Ministerstva
– Fond národního majetku
– Restituční fond
– Místní samosprávy
– Jiné státní instituce

... proměnná SHFOR
A. Domácí banky
– s velkým vlastnickým podílem státu
– Privatizované banky
– Nově vzniklé soukromé banky
B. Domácí nefinanční podniky
– s velkým vlastnickým podílem státu
– Družstva
– Privatizované podniky
– Nově vzniklé soukromé podniky
C. Investiční fondy
D. Domácí fyzické osoby
E. Zahraniční vlastníci

Jak bylo uvedeno výše, vektor kontrolních proměnných zahrnuje kromě identity vlastníků
také velikost měřenou jako logaritmus zaměstnanosti a odvětvové a regionální dummy
proměnné. Data o vlastnictví a velikosti podniku již byla popsána v předchozích dvou
kapitolách. Popišme tedy nyní obě skupiny dummy proměnných.
Podle odvětví jsou podniky rozděleny do tří skupin – potravinářský a lehký průmysl
(použito jako referenční báze), těžký průmysl a strojírenství (IND_HM) a ostatní odvětví
(IND_OTHER). Z devadesáti zkoumaných podniků spadá 29 (32 %) do potravinářského
a lehkého průmyslu, 52 (58 %) do těžkého průmyslu a strojírenství a 9 (10 %) do ostatních
odvětví. Regionálně jsou podniky rozděleny na pražské (referenční skupina), situované
v Čechách mimo Prahu (REGBOH) a se sídlem na Moravě a Slezsku (REGMOR). Ve
zkoumaném vzorku má 10 společností (11 %) sídlo v Praze, 43 (48 %) jinde v Čechách a 37
77

(41 %) na Moravě nebo ve Slezsku. Odvětvové a regionální dummy proměnné jsou tedy na
rozdíl od zbývajících proměnných dostupné pro všechna pozorování.
Vztah mezi vlastnickou koncentrací a produktivitou práce
Posledním krokem před vlastní regresní analýzou je předvýzkum vztahu mezi koncentrací
vlastnictví a restrukturalizací pouze na základě popisné statistiky. Ten spočívá v rozdělení
vzorku na 11 podvzorků podle úrovně koncentrace (CONC=0; 0<CONC≤0,1; …,
0,9<CONC<1, CONC=1) a kalkulace souhrnných statistik pro závislé proměnné v těchto
pásmech. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 6 a grafu 5.
Tabulka 6: Statistika LOGLP – podmíněně na CONC
Pásmo CONC:

Stř. hodnota

Vše
Pro CONC dostupné
CONC = 0
(0.0; 0.1]
(0.1; 0.2]
(0.2; 0.3]
(0.3; 0.4]
(0.4; 0.5]
(0.5; 0.6]
(0.6; 0.7]
(0.7; 0.8]
(0.8; 0.9]
(0.9; 1.0]
CONC = 1

6.47
6.48
6.39
6.21
6.34
6.45
6.62
6.56
6.40
6.49
6.70
6.82
6.66
6.48

LOGLP
Směr.odch.
Min
0.77
0.79
0.86
0.36
0.73
0.60
0.64
0.79
0.80
0.92
0.84
0.78
0.59
0.50

1.47
1.47
1.47
5.64
5.09
5.62
5.69
2.88
4.63
4.72
4.87
4.83
5.85
5.54

Max
8.73
8.73
8.73
6.79
8.00
8.21
8.43
8.16
8.24
8.70
8.26
8.66
7.67
7.15

Platných
pozorování
491
463
141
12
32
23
39
64
36
40
29
21
11
15

Graf 5: Produktivita práce pro různá pásma koncentrace (stř. hodnoty)

LOGLP

6,70

6,21

0,0

0,5

1,0

CONC

Hodnoty LOGLP v tabulce 6 a grafu 5 rostou na intervalu (0,0; 0,4), klesají na (0,4; 0,6),
opět rostou na (0,6; 0,9) a poté padají dolů. Rozdíly v hodnotách pro jednotlivá pásma sice
nejsou veliké, ale tento obrázek je konzistentní se silnou formou hypotézy ze závěru kapitoly
2, s výjimkou poklesu při nejvyšších hodnotách koncentrace. Tyto výsledky přímo vybízí
k provedení regresní analýzy, která vezme v úvahu vedle vlastnické koncentrace i jiné
determinanty produktivity práce.
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D. Výsledky regresní analýzy
Nyní – po diskusi nad problémy měření vlastnické koncentrace a restrukturalizace,
představení alternativních ekonometrických specifikací zohledňujících nemonotónnost
zkoumané funkce a popisu datového souboru – můžeme prezentovat a interpretovat
ekonometrické odhady parametrů restrukturalizační funkce. Všechny čtyři specifikace byly
analyzovány jak metodou OLS, tak i metodami fixed effects (FE) a random effects (RE)
s použitím podniku coby stratifikační proměnné. Ve většině případů však hovoří velmi nízké
LM statistiky ve prospěch metody OLS. Navíc odhady metodou FE a RE jsou skoro vždy
statisticky nevýznamné, což lze přičíst velké ztrátě stupňů volnosti po přidání jednoho efektu
(tj. dummy proměnné) pro každý z devadesáti podniků. Výsledky FE a RE proto nejsou vždy
uváděny. První skupina výsledků se týká základní lineární specifikace (1).
Regrese (1) dává sice empirickou podporu pro existenci mírně kladného vztahu mezi
koncentrací vnějšího soukromého vlastnictví a produktivitou práce, jde však o podporu
poněkud slabou, jelikož hodnoty i směrodatné odchylky odhadovaného parametru beta jsou
velmi citlivé na změny v použití průmyslových a regionálních dummy proměnných
i kontrolních vlastnických proměnných. To může znamenat, že mezi vlastnickou koncentrací
a produktivitou je jiný než lineární vztah.
První ze tří alternativ zohledňujících tuto možnost je specifikace (2), která měří
koncentraci vlastnictví pomocí dummy proměnných. Na základě zjištění znázorněných
v tabulce 6 jsou hodnoty koncentrace rozděleny do šesti pásem s mezníky ve 20 %, 30 %,
40 %, 70 % a 90 %, čímž je vytvořeno pět dummy proměnných – CONC_0020,
CONC_2030, CONC_3040, CONC_4070 a CONC_7090 – přičemž pásmo mezi
devadesátiprocentní a absolutní koncentrací představuje referenční kategorii.
Provedené Wald testy naznačují, že parametry pro první tři dummy proměnné se od sebe
statisticky významně neliší a jediný jasný závěr, který lze vyvodit z této regrese, je, že
podniky s vlastnickou koncentrací nad 90 % vykazují ceteris paribus nejvyšší produktivitu
práce, následovány v tomto měřítku podniky s koncentrací 70 až 90 %.
Regresí (2) byl tedy odhalen rostoucí průběh restrukturalizační funkce v části definičního
oboru nad sedmdesáti procenty, zatímco pro hodnoty vlastnické koncentrace pod touto mezí
nelze identifikovat žádný systematický vztah mezi vlastnickou koncentrací a produktivitou.
Druhý způsob analýzy nelineárního průběhu funkce spočívá v modifikaci základní
specifikace (1) přidáním proměnných CONC-squared a CONC-cubed, tedy ve specifikaci
(3). Zřejmým problémem této specifikace je multikolinearita, která může způsobit
nadhodnocení směrodatných odchylek pro koeficienty β4, β4’ a β4’’. Multikolinearita v modelu
je skutečně vysoká – korelace 94 % mezi CONC a CONC-squared, 86 % mezi CONC
a CONC-cubed a 98 % (!) mezi CONC-squared a CONC-cubed – a může tedy i statisticky
významným koeficientům dát zdání nevýznamnosti. Nicméně, lze nalézt jednu verzi této
specifikace, podle které jsou všechny odhady všech tří parametrů nenulové na desetiprocentní hladině významnosti.
Tvar funkce indikovaný právě výsledky této verze koresponduje se silnou formou
hypotézy, neboť sklon restrukturalizační funkce je mírně záporný pro hodnoty koncentrace
vnějšího soukromého vlastnictví od 31,5 % do 58,3 % a kladný pro všechny ostatní
39
hodnoty. V dalších verzích specifikace (3) nejsou sice odhady parametrů statisticky
významné, ale ve většině případů mají kladné znaménko u CONC v první a třetí mocnině
a záporné u kvadratického členu, což opět naznačuje průběh funkce předpokládaný
hypotézou této studie.
39

f ( x) = const. + 2.491x 3 − 3.354 x 2 + 1.371x
f(x)
f ′( x) = 7.473 x 2 − 6.708 x + 1.371 = 0 ⇔ x1 = 0.315, x2 = 0.583
f ′′( x) = 14.946 x − 6.708 , takže x1 je lokální minimum a x2 je lokální maximum.
x1
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x2

Třetí alternativou analýzy je lineární piece-wise regrese popsaná specifikací (4). Prvním
krokem, který musí být v tomto případě učiněn, je rozhodnutí o rozdělení jednotkového
intervalu vlastnické koncentrace do pásem. Je přirozené vyjít přitom z výsledků regrese (3),
podle níž je funkce rostoucí pod třiceti a nad šedesáti procenty a klesající v pásmu vnitřním.
Proto jsou použitými proměnnými vlastnické koncentrace v této metodě CONC.0to30,
CONC.30to60 a CONC.over60. Po konstrukci těchto proměnných byla provedena regrese
LOGLP na nich a různě definovaných kontrolních proměnných.
Podobně jako v případě specifikace s dummy proměnnými je zde jediným statisticky
významným závěrem všech verzí lineární piece-wise regrese tvrzení, že funkce je rostoucí
v části definičního oboru nad koncentrací 60 %. Vztah mezi vlastnickou koncentrací
a restrukturalizací v intervalu koncentrace od nuly do šedesáti procent je opět nejasný.
Lze tedy uzavřít, že hlavním výsledkem všech tří metod analýzy nelineárního průběhu
restrukturalizační funkce je existence kladného vztahu mezi koncentrací vnějšího domácího
soukromého vlastnictví a produktivitou práce pro dostatečně vysoké hodnoty vlastnické
koncentrace. Pod cca. šedesátiprocentní úrovní koncentrace je znaménko zkoumaného
vztahu nejasné. Empirická analýza tak potvrzuje hypotézu pro pásmo vysoké a středně
vysoké koncentrace vlastnictví, avšak podpora pro očekávaný pozitivní sklon funkce pro
nízké hodnoty koncentrace nalezena nebyla. To může znamenat buď to, že hodnota X
v hypotéze je velmi blízká nule, anebo prostě neplatnost hypotézy pro nízké hodnoty
koncentrace.

2.4 Závěr
Cílem této studie bylo zkoumat závislost restrukturalizace českých podniků na koncentraci
soukromého vnějšího vlastnictví v českém zpracovatelském průmyslu po privatizaci. To bylo
učiněno ve třech krocích. V první kapitole jsme představili hlavní znaky postprivatizačních
vlastnických struktur, vysvětlili jsme, že hlavními aktéry byly investiční privatizační fondy,
a popsali jsme podobu těchto nových finančních institucí. Rovněž jsme ukázali, že dalším
velmi významným aktérem byl stát, a to prostřednictvím přímé i nepřímé vlastnické angažovanosti. Přístup regulace ex post a pokračující oddalování účinné reformy systému vymahatelnosti práva v nastalé situaci po privatizaci jen posílily oddělení vlastnictví a kontroly, čímž
přenesly velkou ekonomickou moc do rukou největších vlastníků, resp. jejich zástupců
v managementech privatizovaných společností.
V kapitole 2 jsme sestrojili teoretickou hypotézu o zkoumaném vztahu mezi vlastnickou
koncentrací a restrukturalizací podniku. Vycházejíce z dosavadních teoretických i empirických výzkumů vztahu vlastnictví–výkon, zvláště pak z příspěvku Morcka, Shleifera
a Vishnyho z roku 1988, a vědomi si výše zmíněných specifik českého případu, jsme
dovodili, že koncentrace vlastnictví ovlivňuje restrukturalizaci prostřednictvím čtyř efektů –
motivačního, zakopávání se manažerů, zakopávání se nových (vnějších) vlastníků a příležitostí těchto vlastníků tunelovat „své“ podniky. Podle slabé formy hypotézy zkonstruované na
základě této dekompozice je restrukturalizační funkce v českém postprivatizačním období
rostoucí na celém svém definičním oboru, avšak s větším sklonem na jeho okrajích než
v jisté vnitřní části. Silná forma hypotézy tvrdí, že funkce je rostoucí do jisté úrovně
koncentrace, poté je klesající a, jak se vlastnická koncentrace blíží úrovni 100 %, funkce je
opět rostoucí.
V kapitole 3 jsme pak – jednak na základě existujících empirických výzkumů provedených
jinými autory a jednak prostřednictvím vlastní analýzy panelových dat na vzorku devadesáti
českých podniků – potvrdili naši hypotézu, a to v její silné formě. Lze si jistě představit
robustnější potvrzení hypotézy, ale k tomu může dojít pouze pokračováním výzkumu této
problematiky, který je v podstatě ještě v plenkách, obzvláště co se týče úvah nejen o pozitivních, ale i o negativních efektech koncentrace vlastnictví na restrukturalizaci.
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3 Privatizační a úvěrové hry v průběhu velké privatizace40
JITKA ROBERTS
Spuštění velké privatizace bylo jedním z nejzásadnějších kroků, které polistopadové vlády
učinily. Současně se domníváme, že největším problémem privatizace v České republice byl
způsob jejího financování. V postkomunistickém Československu chyběl počáteční kapitál,
který by umožnil nákup privatizovaných podniků. Zároveň zde neexistovala politická vůle
otevřít se západním investicím v takovém měřítku jako například v Maďarsku a uspořádat na
počátku privatizace určitý „výprodej“ kvalitních podniků zahraničním investorům.
U zahraničních zájemců nepředstavovala otázka peněžních prostředků problém. Za
investorem obvykle stála silná společnost, banka či soukromí investoři. V případě tuzems41
kých zájemců bylo financování složitější. Pokud za zájemcem nestála banka jako jeho
vlastník či jeden z jeho vlastníků, bylo prakticky nemožné, aby na počátku privatizačního
42
procesu kupující vlastnil prostředky potřebné na nákup podniku střední či velké velikosti.
Proto se tato situace na počátku velké privatizace řešila tlakem vlády na banky, aby
„napomohly“ úspěšné privatizaci tím, že budou potenciálním vlastníkům poskytovat úvěry.
Noví vlastníci tak obvykle přicházeli do podniků zatíženi dluhem. Zároveň platilo, že dle
druhu a velikosti podniku, byl tento subjekt již zatížen nedobytnými pohledávkami z minulosti.
Tyto dvě skutečnosti tak společně představovaly výchozí situaci většiny nových vlastníků
středních a velkých jednotek a zcela zásadně ovlivnily nejen vývoj podniků a privatizace, ale
v dlouhodobém horizontu i celé ekonomiky.
V této stati se proto ve dvou kapitolách věnujeme problematice spojené s nedostatkem
finančních prostředků na počátku privatizace. V první kapitole popisujeme snahu vlastníků
o převody lukrativních aktiv ze zprivatizované jednotky do vlastních firem – popisujeme
průběh takových transakcí a jejich následky a ve druhé kapitole pak snahu vlastníků a bank
vyřešit problém placení již poskytnutých úvěrů.

3.1 Finanční a vlastnické hry v souvislosti s privatizací
– privatizační hry
Finanční a vlastnické hry definujeme jako hry, které umožnily velké převody majetku
z privatizované jednotky na kupujícího. Máme na mysli zejména převody zdravých částí
podniků na kupujícího a ponechání nezdravých v původní jednotce, nejrůznější platby za
„konzultantské služby“, zajišťování směnek apod. Cílem těchto her bylo obohacení
kupujícího na úkor privatizované jednotky. Většina těchto her byla umožněna nestabilním
prostředím, zejména špatně fungující legislativou a pomalu pracující justicí. Jednotlivé hry
v následujících kapitolách podrobně rozebereme. Přesto je třeba zdůraznit, že se vždy jedná
minimálně o dvoukolové, ale obvykle o vícekolové hry. Žádnou z nich nelze plně realizovat
v jednom (tedy v krátkém) časovém období.
40

Autorka děkuje Prof. Ing. Karlu Koubovi, DrSc. z IES FSV UK, Stuartu N. D. Robertsovi a Ing. Monice
Hollmannové za konzultace v oblasti privatizačních a úvěrových her, Ing. Zděňku Včelaříkovi z MFČR a slečně
Monice Skálové za poskytnuté informace a za vytvořené databáze, Ing. Petru Smetanovi za konzultace v oblasti
bezúplatných převodů a PhDr. Ondřeji Vychodilovi, M.A. z CERGE-EI za pomoc při zpracování závěrečné verze
tohoto textu. Výlučnou odpovědnost za obsah nese autorka.
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Na počátku velké privatizace neexistovaly silné finanční skupiny tak, jak je známe dnes. Proto jediným
finančně dostatečně silným vlastníkem mohla být banka. Banky ovšem sami investovaly přes své investiční
fondy, proto bylo nutné najít další řešení.

42

V případě nákupu některých provozoven v rámci malé privatizace bylo možné zastavit rodinný dům, byt,
pozemky atd., a jednotku tak získat. U středních a velkých podniků v rámci velké privatizace uvažuji zejména
milionové a miliardové částky, zde byl pak tento postup nemožný.
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3.1.1 Definování hráčů privatizačních her
Stát v našich modelových situacích vždy reprezentují vláda jako původce privatizačního
procesu a v případě nutnosti i původce nátlakových opatření a Fond národního majetku jako
43
správce státních podílů v privatizovaných jednotkách .
Kupující společnost Alfa, s.r.o. se stane novým majitelem privatizované jednotky. Pro
jednoduchost a větší názornost vždy uvažujeme společnost s ručením omezením bez
zahraniční účasti. Ve všech hrách je předpokladem, že majitel je zároveň představitelem
managementu a představenstva, nebo že byl schopen dosadit do těchto pozic takové
pracovníky, kteří jsou vůči němu loajální. Má tak přímý vliv na funkci, rozvoj a výkon zakoupené jednotky.
Privatizovaný podnik, a.s. (PP) je jednotka prodávaná v rámci privatizace. Ve velké
privatizaci se vždy jednalo o prodej akciové společnosti. Společnost Alfa v rámci her získává
majoritní podíl akcií tohoto subjektu. Tento podnik může a nemusí být pasivním hráčem.
V případě silného vlastníka pouze plní přání svého majitele a nemá žádná rozhodovací
práva ani vliv na hru. V případech špatného výkonu vlastnických práv privatizovaný podnik
reprezentovaný managementem získává plnou kontrolu nad situací a hájí zde zejména své
zájmy.
3.1.2 Hra číslo 1 – „Odsátí finančních prostředků“
Tato hra je zařazena jako první, neboť ji lze použít v řadě modifikací v podnicích všech
velikostí a ve všech odvětvích. Alfa, s.r.o. se rozhodne zprivatizovat jednotku Privatizovaný
44
podnik, a.s. (PP) . Pro Alfu je důležitá majorita, tedy právo rozhodování. Alfa v rámci
privatizačního procesu uspěje a Privatizovaný podnik, a.s., získá. Zároveň si založí další
45
společnost Beta, s.r.o. Společnost Beta, s.r.o., pak stejným způsobem založí společnost
Poradenská, s.r.o. (viz plné šipky). Následně Alfa přiměje management PP, aby přijal
nabídku Poradenské na poskytování fundovaných poradenských služeb v oblasti řízení,
vytváření průřezových studií či dotazníkových šetření apod. Je nutné zdůraznit, že cena za
nabízené služby je obvykle několikanásobně vyšší než cena obvyklá a že o potřebnosti
těchto služeb pro PP lze pochybovat. Privatizovaný podnik přesto z rozhodnutí svého
majoritního vlastníka spolupráci s Poradenskou přijímá (viz čárkované šipky). V posledním
kroku je nutné zaplatit za poskytnuté služby a peníze převést z Poradenské do společnosti
Alfa, s.r.o. To lze provést buď podobným procesem jako v případě Privatizované jednotky, tj.
systémem plateb za nejrůznější služby, a to přes společnost Beta, s.r.o. nebo přímo
46
z Poradenské do Alfy (viz čerchované šipky) .

43

Jeho úkoly jsou: dbát na řádnou správu těchto jednotek, zastupování zájmů státu v těchto subjektech
a vymáhání plateb za prodané privatizované jednotky.
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Typ transformace není v tomto případě příliš důležitý – lze využít kterýkoliv úplatný převod.
Může se jednat o dceřinou společnost, či o podíl vlastníků Alfy v nové, relativně nezávislé společnosti.
Ve většině případů byl preferován první případ, tj. převod peněz přes více společností – hra nebyla tak zřejmá.
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Schéma 1: Odsátí finančních prostředků

Alfa, s.r.o.

Beta, s.r.o.

PP, a.s.

Poradenská, s.r.o.
Tímto systémem je možné z privatizované jednotky vysát většinu aktiv. V momentu, kdy
jednotce dojdou peníze a musí platit své závazky vůči Poradenské, řeší svou situaci buď
prodejem aktiv, úvěrem, nebo v extrémních případech nevyplácením mezd, neodváděním
zdravotního pojištění, nesplácením ostatních závazků apod. Celý proces vede k postupnému
zániku privatizované jednotky. V posledním kole se rozhoduje o řešení vzniklé situace, tj.
podnik je na pokraji bankrotu, záleží pouze na velikosti a významnosti jednotky a na výši
zadlužení u polostátních bank:
47

a) V případě velkého či strategického podniku může vlastník počítat s pomocí vlády,
respektive daňových poplatníků, v rámci revitalizačního programu. Velké podniky mají velké
množství zaměstnanců sloučených v odborech. Odbory poté pomocí stávek donutí vládu
jednat. Ta má v té chvíli pouze dvě možnosti – buď podíl Alfy v PP odkoupí a podniku
pomůže, nebo rozhodne o podmíněné pomoci, tj. donutí management, aby přijal navržený
48
revitalizační program. Obě možnosti jsou pro Alfu výhodné .
b) Pokud je jednotka silně zadlužena u jedné, nebo několika bank a zároveň se jedná
o velký či strategický podnik, pak je pravděpodobné, že banky budou dalším účastníkem,
který se pokusí vyvinout na vládu nátlak pomocí hrozby vyhlášení konkurzu. Jedná se tedy
o stejný případ jako v předchozím bodě, pouze se zde otvírá prostor pro třetí možnost. Tou
je převedení úvěrů na Konsolidační banku, resp. ČKA.
c) V případě jednotek střední či malé velikosti není pravděpodobné, že by stát do situace
zasahoval. Alfa buď jednotku prodá případnému zájemci, nebo věřitelé či jednotka sama
vyhlásí konkurz. V tomto případě platí, že jestliže existovali další spoluvlastníci PP (např.
drobní akcionáři), doplatili na legislativu a jejich investice je znehodnocena. V případě
věřitelů je nutné rozlišit jednotlivé skupiny: v jednotce jistě zůstala nějaká aktiva, která bude
možné prodat a uspokojit tak stát, případně banky. Ostatní věřitelé budou muset své
pohledávky odepsat.
Variace na hru „Odsátí“
Hra s odsátím prostředků má celou řadu variací. Nejčastěji se jedná o nákup drahých
automobilů pro členy managementu, představenstva či dozorčí rady. V některých případech
zakoupení drahého automobilu a jeho velmi levný pronájem např. managementu společnosti
Beta, s.r.o. apod. Podobným odstínem jsou služební cesty managementu, představenstva
a dozorčí rady do zahraniční, přestože např. PP se zahraničím vůbec neobchoduje, dále pak
účast na zahraničních veletrzích trvající 1–2 dny, přičemž samotná služební cesta se
protáhne na týden, atd. Další variací jsou sponzorské dary. Privatizovaný podnik sponzoruje
47

Domnívám se, že je nutné odlišit tyto dva pojmy, neboť ne vždy platí implikace strategický = velký. Může se
jednat o jednotku střední velikosti, ale s velmi důležitou výrobou.

48

V případě revitalizačního programu zde navíc existuje možnost, že bude moci svou hru znovu zopakovat,
a získat tak další peníze.
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např. tenisový či golfový klub, který navštěvuje management Alfy či Bety, nebo školu, kterou
navštěvují jejich děti. Pro všechny variace je společné, že za normálních okolností by je
Privatizovaný podnik, a.s., nikdy nevygeneroval, a tak jsou pro něj „nadstandardními“
náklady. Ty jsou jednotce pouze naúčtovány a její úlohou je tyto náklady platit. Otázkou
zůstává, jak vysoké procento těchto „nadstandardních“ nákladů si podnik může dovolit
financovat z vlastních zdrojů a kolik bude nutné financovat pomocí úvěrů.
3.1.3 Hra číslo 2 – „Prodej aktiv“
Účel této hry je stejný jako u hry předchozí – majoritní vlastník se pokouší odsát
prostředky z privatizované jednotky ve svůj prospěch, nebo ve prospěch některé ze
společností, které založil. Hry s prodejem aktiv se obvykle využívá v kombinaci s předchozí
hrou, a tak je konečné „odsátí“ prostředků mnohem rychlejší a tím i efektivnější. První kolo je
stejné jako v předchozím případě. Společnost Alfa, s.r.o., získá v rámci privatizace majoritní
podíl ve společnosti Privatizovaný podnik, a.s., zároveň zakládá společnost Beta, s.r.o., ta
49
následně zřizuje Omegu, s.r.o. (viz plné šipky). V dalším kole se Alfa rozhodne odprodat
některá aktiva PP. Důvodem může být „nadbytečnost“ či rychlé „řešení“ špatné finanční
situace. Nejdříve se prodávají kvalitní a lukrativní aktiva např. pozemky, budovy, stroje
a zařízení. Tato aktiva jsou prodána spřáteleným společnostem Omega nebo Beta za velmi
nízké ceny, na kterých Privatizovaný podnik v konečném stádiu značně prodělává (viz
čárkované šipky). V posledním kole (viz čerchované šipky) je nutné převést tato aktiva do
společnosti Alfa (buď přímo, nebo přes společnost Beta). Protože převod aktiv je složitější
než převod finančních prostředků, mohl by zde být ještě mezikrok, kdy společnost Beta či
Omega prodává získaná aktiva za několikanásobně vyšší hodnotu. Finanční prostředky se
pak např. pomocí poskytnutí poradenských služeb převedou do Alfy. V konečném stádiu pak
můžeme mít jednotku s názvem Privatizovaný podnik, a.s., která ovšem díky prodeji aktiv
není schopna vyrábět výrobky, nebo poskytovat služby. Tento podnik je poté buď dán do
likvidace, či na něj věřitelé vyhlásí konkurz. Vývoj další situace pak stejně jako v předchozí
50
hře záleží pouze na jeho důležitosti a velikosti .

49

Společnosti Beta a Omega buď mohou být dceřinými společnostmi, nebo má majitel Alfy (či rodinní příslušníci)
v těchto jednotkách svůj podíl.

50

Viz Hra číslo 1 – „Odstátí“.
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Schéma 2: Prodej aktiv

Alfa, s.r.o.

Beta, s.r.o.

PP, a.s.

Omega, s.r.o.

Variace na hru číslo 2
V několika případech jsme zjistili, že Privatizovaný podnik prodal svá aktiva v hodnotě
H společnosti Omega, s.r.o., např. za hodnotu H1=0,3*H jako zastaralá. V následujícím kole
si pak jednotka odkoupila prodaná aktiva zpět od společnosti Beta, s.r.o., za hodnotu
H2=10*H. Výsledný zisk pro společnost Alfa, jako konečného příjemce zisku z převodu aktiv,
je tedy H3=9,7*H.
Schéma 3: Zpětný prodej aktiv

Alfa, s.r.o.
(H3 )
(H)

Beta, s.r.o.
H2
H

PP, a.s.
H1

Omega, s.r.o.

H

3.1.4 Hra číslo 3 – „Směnky“
Toto není klasická „vysávací“ hra. Přesto byl v některých společnostech její účinek natolik
závažný, že je nutné ji uvést. Na počátku opět Alfa kupuje Privatizovaný podnik, a.s.,
a zakládá společnost Beta, s.r.o. PP zároveň na popud Alfy zakládá dvě dceřiné společnosti
PPA, a.s. a PPB, a.s. (viz plné šipky). V následujících kolech si pak jednotlivé společnosti,
včetně Alfy a Bety, půjčují od bank peníze s tím, že jim vždy ručí PPB, PPA nebo
Privatizovaný podnik (viz čárkované šipky). Jak je patrné ze schématu, společnosti Alfa
51
a Beta jsou pouze příjemci úvěru, nikdy se nestanou ručitelem . V konečném kole vychází
poměrně složitý diagram čárkovaných šipek naznačujících nejrůznější možnosti ručení. Ve
třetím kole se přihlásí zájemce o koupi společnosti PPB, a.s. (viz čerchované šipky).

51

Viz směr čárkovaných šipek. V diagramu nejsou znázorněny všechny možnosti ručení – byl by nepřehledný.
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Schéma 4: Směnky

Alfa, s.r.o.

PP, a.s.

Beta, s.r.o.

PPB, a.s.

PPA, a.s.

Kupující 2, a.s.

Ručení směnek se nepromítne do rozvahy ani do výsledovky, ale je pouze vedeno
v podrozvahové evidenci, která se uvádí jako příloha k finanční uzávěrce. Proto lze při
prodeji tyto údaje zamlčet či „zapomenout“ zmínit a společnost PPB, a.s., zájemci prodat.
Pokud pak dlužník odmítne směnku uhradit, banka si může ke splacení pohledávky vybrat
kterýkoliv článek řetězce ručení, a to včetně společnosti PPB vlastněného nyní Kupujícím 2,
52
a.s. Ten je pak povinen směnku uhradit .
3.1.5 Vysvětlení „macešského“ chování vlastníků
Nyní je nutné položit si otázku, co vede vlastníka k tomu, aby vysátím či neúměrným
zadlužením poškodil, případně úplně zničil svou vlastní společnost. Po důkladném
prozkoumání všech her lze dospět k názoru, že pro nového vlastníka je za současných
podmínek ekonomicky výhodnější zprivatizovanou jednotku v krátkém horizontu zcela
vyčerpat a zničit, než ji v dlouhodobě vést a bojovat v rámci konkurence o přežití. Pro
vlastníka je celá transakce vysátí tím výhodnější, čím je privatizovaná jednotka větší
a z pohledu státu nepostradatelnější.

52

Řada takto podvedených „Kupujících“ nyní vede spory s původním majitelem a snaží se odstoupit od kupních
smluv, snížit původní cenu jednotky o hodnotu ručení, nebo vymoci peníze, které jako ručitelé museli zaplatit. Náš
soudní systém hraje zatím spíše ve prospěch společností typu Alfa nebo Beta.
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Schéma 5: Důvody macešského chování

Alfa, s.r.o.

aktiva

Beta, s.r.o.

směnky

Banka

odsátí

PP, a.s.

úvěr

Je totiž třeba si uvědomit, že jednotka se základním jměním ve výši např. 1.000.000,–Kč
pravděpodobně vlastní aktiva v mnohem vyšší tržní hodnotě. To je pro vlastníka první
možnost zisku. Druhou možností jak získat prostředky jsou úvěry. Platí, že čím je jednotka
větší, tím vyšší úvěry získá. Banka pak již nemá možnost kontrolovat, zda podnik skutečně
za poskytnutý úvěr nakupuje materiál, či zda si vlastník prostředky převádí na svůj účet.
Autorka si po celou dobu tohoto výzkumu kladla otázku, kdo nese za tyto hry morální
a kdo právní odpovědnost. Ze zákona platí, že za chování společnosti nese odpovědnost
představenstvo a dozorčí rada. Členové těchto orgánů zároveň odpovídají celým svým
majetkem, ze kterého je možné hradit případné ztráty. Vlastníci jednotek v tomto případě
nesou pouze riziko spojené s případnou ztrátou. Přestože se postupně zveřejňují jednotlivé
kauzy odsávání prostředků, nevýhodných prodejů aktiv a předlužení zprivatizovaných
jednotek, není zatím mnoho obviněných. Důvodem může být fakt, že je velmi obtížné
dokázat jednotlivým účastníkům her, včetně představenstev a dozorčích rad, špatný úmysl.
Morální zodpovědnost nesou zejména přímí účastníci her, tj. vlastníci, management, členové
představenstva a dozorčí rady. Ti se her totiž buď přímo zúčastňují (a tím na nich profitují),
nebo je nevykonáváním svých povinností (zejména v případě představenstev a dozorčích
rad) umožňují. Dalším, kdo nese velký díl morální odpovědnosti je stát v několika polohách:
a) V podobě Parlamentu přijetím zákonů, které špatně ochránily práva drobných akcionářů,
a daly tak majoritním vlastníkům do rukou téměř neomezenou moc. Přijetím nekvalitního
zákona o konkurzu a vyrovnání, který umožnil přežívání nekvalitních a nevý-konných
podniků. Tento fakt vedl následně zejména ke špatné alokaci finančních zdrojů.
b) Dále v podobě tlaku na banky, aby na počátku podpořily privatizační proces neúměrným
poskytováním úvěrů.
c) Konečně v podobě nevýkonného a pomalého justičního systému, který zatím napomáhá
více poškozujícím než poškozeným.
3.1.6 Shrnutí privatizačních her
Většina výše uvedených her se nikdy nehraje samostatně. Je obvyklé, že se tyto hry
vzájemně kombinují a navíc se k nim přidávají hry úvěrové. Pomocí mixu her se počet
operací zvyšuje, a tak i zneprůhledňuje, zároveň se zvyšuje objem finančních prostředků, na
které může vlastník prostřednictvím privatizované jednotky dosáhnout, a tím i výše celkových
odsátých prostředků. Zároveň lze konstatovat, že přestože jsou privatizační hry neetické
a částečně i nelegální, zatím se u nás jejich hráči nepostihují.

91

3.2 Situace bank v souvislosti s velkou privatizací – úvěrové hry
Úloha bank byla v procesu privatizace klíčová. Hovoříme-li o bankách, máme na mysli
53
zejména tzv. velkou čtyřku . Tyto banky byly nejsilnější, na finančním trhu měly největší vliv
a také v rámci procesu privatizace nejvíce investovaly (ať už přes své investiční fondy nebo
jako poskytovatelé úvěrů). Výchozí pozice českého finančního trhu byla poněkud specifická,
banky byly hned na začátku transformace kapitalizovány, tj. zbaveny špatných a rizikových
úvěrů zděděných z dob centrálního plánování a doplněny dalším kapitálem. Zároveň byla
konečná privatizace bank odložena na pozdější dobu.
Na počátku privatizace byly všechny velké banky polostátního charakteru. Celý proces
privatizace též silně ovlivnilo rozhodnutí o výběru typu bankovnictví pro Českou republiku.
Tomuto rozhodnutí předcházela řada politických debat, zda je pro naši ekonomiku vhodnější
54
univerzální (smíšené) bankovnictví či oddělené bankovnictví . Nakonec politické špičky
55
rozhodly pro v Evropě užívanější univerzální bankovnictví . Na banky byl vyvíjen velký
politický tlak, aby podporovaly transformační proces pomocí štědré úvěrové politiky. Skoro
všechny banky tomuto tlaku podlehly a začaly s různou intenzitou poskytovat jednotlivým
podnikům či potencionálním vlastníkům úvěry. Do procesu privatizace se nejvíce zapojila
56
Komerční banka, následovaná Českou spořitelnou a IPB . Nejlépe na tom byla ČSOB, která
57
se po celou dobu privatizace držela spíše v ústraní . V České republice stále platila tradice
spoření, banky tak měly k dispozici velké množství finančních prostředků, které bylo možno
investovat i do více rizikovějších úvěrů.
V průběhu doby banky zjistily, že řada úvěrů bude přinejmenším problematická. Úvěry již
byly poskytnuty a rozhodnutí ČNB o klasifikaci úvěrů postavilo banky před otázku „Co dělat
dál?“. Nekvalitní zákon o konkurzu a vyrovnání, který upřednostňoval dlužníka před věřitelem
nebyl řešením. Banky tak mohly buď poskytovat další úvěry, své pohledávky kapitalizovat
58
a pak urychleně prodat , nebo se mohly pokusit využít situace a „vydírat“ vládu hrozbou
uvalení konkurzu. Poskytování dalších úvěrů a „vydírání“ vedlo ke vzniku některých níže
popsaných her. Kapitalizace se vzhledem ke své nevýhodnosti pro banky téměř nepoužívala.
Tabulka 1: Přehled konkurzů a návrhů na konkurz
1992 1993 1994 1995 1996 1997
Rok
5
60
288
480
719
1247
Konkurzy
353
1105 1826 2400 2996 3311
Návrh na konkurz
1,4
5,4
15,8
20,0
24,0
37,7
% podíl konkurzů na navržených
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR.

1998
1910
4306
44,4

1999
2000
4339
46,1

2000
2491
4650
53,6

53

Do velké čtyřky zahrnujeme Komerční banku, Českou spořitelnu, ČSOB a IPB. Od června 2000, kdy ČSOB
převzala podnik IPB, můžeme hovořit o velké trojce.

54

Univerzální bankovnictví, typické pro kontinentální Evropu, zahrnuje jak spoření, tak investiční bankovnictví.
Opakem je oddělené vlastnictví, kdy je investiční bankovnictví odděleno od klasického spoření a komerčního
bankovnictví. Oddělené bankovnictví je typické zejména pro USA.

55

Otázka, zda bylo toto rozhodnutí správné či nesprávné, není pro tuto práci důležitá; berme je jako fakt.

56

Banky, které vycházely vládě vstříc, získávaly jako protihodnotu nejrůznější výhody v podobě politických postů
pro některé členy vedení.

57

Dnes je velmi snadné určit, která banka půjčovala více a která méně, a to na základě výše klasifikovaných
úvěrů.

58

Prodej kapitalizované části je však velmi diskutabilní. Je otázkou, kdo by koupil minoritní podíl v krachujícím
podniku.
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3.2.1 Úvěrová politika bank v procesu privatizace
Metoda poskytování privatizačních úvěrů v prvních letech privatizace navázala na dobře
zaběhnutý systém poskytování úvěrů z dob centrálního plánování. Během celého období
centrálně plánované ekonomiky se hrál jiný druh úvěrových her, než jsou níže uvedené.
V případě, že podnik nesplnil svůj plán, neměl dostatečné prostředky na výplaty mezd,
investice a platby dodavatelům. Tehdy se podnik obracel na úvěrové referenty centrální
banky, kteří byli alokováni na každé pobočce banky, a žádal je o poskytnutí úvěru na základě
zmíněného výrobního plánu. Referent poté dodatečné prostředky podniku poskytl. Občas
mohla nastat situace, kdy referent prodlužoval poskytnutí úvěru. V případech velkých
59
(a politicky vlivných) podniků se tak vystavoval značnému riziku možného postihu .
Při schvalování privatizačních projektů bylo nutné, aby předkladatel doložil své finanční
krytí. Je samozřejmé, že mezi obyvatelstvem bylo málo fyzických osob či firem, které si
mohly dovolit financovat odkup majetku či akcií podniku z vlastních zdrojů. Proto banky pod
tlakem vlády v prvních letech přejaly zavedený systém referentů a poskytovaly poměrně
štědré (někdy velmi rizikové) záruky na privatizační úvěry a po schválení privatizačního
projektu i úvěry samotné. Jako záruka se v některých případech nebral současný majetek
60
nabyvatele, ale nově zakoupený podnik .
Tabulka 2: Úvěry poskytnuté na jednotlivé druhy privatizace

31.12.1991
31.12.1992
31.12.1993
31.12.1994
31.12.1995
31.12.1996
31.12.1997
31.12.1998
31.12.1999
Zdroj: ČNB.

na malou
privatizaci
10,2
15,9
11,7
4,9
2,5
4,8
3,6
2,8
1,8

Úvěry v mld. Kč:
Korunové
Podíl
na velkou
na privatizaci úvěry celkem privatizačních
v mld. Kč
úvěrů
privatizaci
celkem
–
10,2
494,3
2,1 %
10,4
26,3
578,6
4,5 %
16,2
27,9
672,3
4,1 %
19,0
23,9
776,3
3,1 %
16,5
19,0
826,0
2,3 %
20,2
25,0
895,6
2,8 %
16,0
19,6
923,6
2,1 %
9,8
12,6
897,4
1,4 %
18,2
20,1
869,6
2,3 %

61

Podíl úvěrů uvedených ČNB jako privatizační na celkovém objemu úvěrů je poměrně
nízký, v jednotlivých letech se pohybuje mezi 2,3 % a 4,6 % (viz tabulka č. 2). Tato čísla jsou
zavádějící, neboť procentuelní podíl úvěrů souvisejících s privatizací (privatizačních úvěrů)
na úvěrech celkem bude ve skutečnosti mnohem vyšší. Je pouze schován v jiných
kolonkách bankovních přehledů. Jedná se zejména o překlenovací úvěry, úvěry na nákup
zásob a investiční úvěry.
Banky s benevolentní úvěrovou politikou mají hlavní podíl na tzv. klasifikovaných
62
úvěrech . Prodlevy ve splácení poskytnutých úvěrů a nekvalitní zákon o konkurzu a vyrovnání vedly banky nejen ke zpřísnění politiky, ale také k přehodnocení poskytování úvěrů
z časového hlediska. Banky poskytovaly privatizační úvěry zejména krátkodobého či

59
60
61
62

Známé jsou případy, kdy byli referenti pod nějakou záminkou zbaveni funkce či dokonce uvězněni.
Podrobněji tento proces popisuji v následujících kapitolách spolu s podrobným schématem.
Privatizační úvěr je úvěr poskytnutý bankou k zakoupení privatizované společnosti či jednotky či jejích akcií.
Definice klasifikovaného úvěru viz kapitola Úvěrové hry níže.
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63

střednědobého charakteru . U dlouhodobých úvěrů je patrná v rámci časové řady sestupná
tendence. Jejich úroveň se ustálila přibližně na 30 % (viz tabulka č. 3). Banky měly řadu
důvodů pro změnu úvěrového portfolia:
a) Během prvních dvou let zjistily, že ne všechny již poskytnuté úvěry budou splaceny dle
splátkového kalendáře a začaly být při poskytování dlouhodobých úvěrů mnohem
obezřetnější.
b) Nekvalitní zákon o konkurzu a vyrovnání nedával bankám příliš prostoru pro vymáhání
nedobytných úvěrů.
c) Banky měly omezené dlouhodobé fondy.
d) Při poskytování dlouhodobých úvěrů musel být předložen kvalitní privatizační projekt,
jehož překladatel musel mít určitou úroveň kredibility.
Tabulka 3: Časová řada úvěrů v Kč (v mld. Kč)

31.12.1991
31.12.1992
31.12.1993
31.12.1994
31.12.1995
31.12.1996
31.12.1997
31.12.1998
31.12.1999
Zdroj: ČNB

Krátkodobé úvěry
Stav
%
z celku
195,4
39,5
216,6
37,4
280,7
41,8
315,9
40,7
346,1
41,9
387,9
43,3
376,4
40,8
359,0
40,0
330,6
38,0

Střednědobé úvěry
Stav
%
z celku
89,3
18,1
154,2
26,7
190,6
28,4
233,4
30,1
240,3
29,1
232,0
25,9
246,9
26,7
232,9
26,0
228,7
26,3

Dlouhodobé úvěry
Stav
% z celku
209,5
207,8
201,0
227,0
239,6
275,6
300,4
305,5
310,3

42,4
35,9
29,9
29,2
29,0
30,8
32,5
34,0
35,7

Celkem

494,3
578,6
672,3
776,3
826,0
895,6
923,6
897,4
869,7

Úvěrová politika bank byla determinována dalším faktorem – politikou České národní
banky (ČNB). Protože celkové úvěrové zatížení bank velmi rychle narůstalo a zároveň ne
všechny banky měly dostatečné krytí těchto úvěrů, zpřísnila ČNB v červenci 1994 úvěrovou
klasifikaci, a nutila tak banky vytvářet rezervy a opravné položky na rizikové a nedobytné
úvěry. Toto rozhodnutí mělo pro banky dva důsledky:
a) Banky začaly se svými dlouhodobými i nově příchozími klienty (obvykle polostátními
podniky) hrát úvěrové hry.
b) Banky zpřísnily kritéria pro poskytování úvěrů malým a středním podnikům a podnikatelům.
3.2.2 Úvěrové hry
64

Základní problém finančního sektoru vidíme v tom, co nazýváme úvěrovými hrami .
Během našeho výzkumu jsme objevili několik základních typů úvěrových her. Jejich výčet
není definitivní, zcela jistě existují i další modifikace těchto her. Uvedené úvěrové hry hrají
obvykle vlastníci, kteří získali svůj majetek přímým prodejem, veřejnou dražbou, veřejnou
soutěží, nebo managementy podniků s nefunkčním výkonem vlastnických práv.
Definice
Úvěrovou hru definujeme jako snahu nových vlastníků za pomoci bank a snahu bank
samotných přesouvat vzniklé úvěry v rámci úvěrového portfolia či na jiné subjekty, získávat
nové úvěry a splácet jimi již vzniklé úvěry tak, aby poskytnuté úvěry neklesly mezi

63

ČNB definuje krátkodobý úvěr jako úvěr splatný do 1 roku, střednědobý jako splatný od 1 roku do 3 let a dlouhodobý splatný v horizontu delším než 3 roky.

64

Viz definice úvěrových her v následující podkapitole.
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klasifikované úvěry. Přesuny úvěrů mohou vznikat buď za tichého souhlasu bank, či s jejich
plnou podporou.
65

Klasifikovaný úvěr je definován jako sledovaný, nestandardní, pochybný a ztrátový úvěr.
Jedná se o úvěry, u kterých došlo ke zhoršení skutečností ovlivňujících jejich splácení
66
a které splňují alespoň jedno z kritérií stanovených Opatřením ČNB .
Důvody vzniku úvěrových her
Úvěrové hry vznikly jako reakce na Opatření ČNB č. 3/1994, kterým ČNB zpřísnila
pravidla pro vytváření rezerv a opravných položek ke klasifikovaným úvěrům. Údaje o výši
67
klasifikovaných úvěrů se různí , tato práce vychází z Výroční zprávy ČNB 1998 (tabulka č.
5), údaje z let 1992–1994 jsou převzaty z publikace Jiřího Jonáše (tabulka č. 4).
Tabulka 4: Přehled klasifikovaných úvěrů v letech 1991–1994
Klasifikované úvěry celkem v mld. Kč
v % z celkových úvěrů
Zdroj: Jonáš (1997).

1992
109,7
19 %
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1993
159,8
24 %

Tabulka 5: Kvalita úvěrového portfolia bez Konsolidační banky
Klasifikované úvěry v mil. Kč
v % z celkového objemu úvěrů
Vážená klasifikace v mil. Kč
v % z celkového objemu úvěrů
Klasifikované úvěry bez protihodnot v mil. Kč
v % z celkového objemu úvěrů
Vážená klasifikace bez protihodnot v mil. Kč
v % z celkového objemu úvěrů
Rezervy a finanční jištění v mil. Kč
Přebytek (+) či nedostatek (–) rezerv
finančního jištění v mil. Kč
v % z celkového objemu úvěrů
Poznámka: údaje k 31.12.
Zdroj: Výroční zpráva ČNB, 1998.

1994
293,1
38 %
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1995
250 504
33,4
154 122
22,6
128 794
17,2
87 910
11,7
85 696
– 2 214

1996
247 942
28,6
159 475
18,4
121 177
14,0
81 691
9,4
84 786
3 095

1997
268 175
26,9
173 615
17,4
143 770
14,4
94 755
9,5
105 696
10 941

1998
269 957
27,1
167 141
16,8
152 480
15,3
95 738
9,6
109 055
13 317

– 0,3

0,4

1,1

1,3

Definování hráčů úvěrových her
Všechny hry definujeme jako vícekolové. Obvykle uvažuji pouze dvě časová období s tím,
že vývoj v následujících kolech je naznačen. V prvním kole (časovém období) se jedná

65

Definice ČNB.

66

Jedná se o Opatření ČNB č. 3 ze dne 17.9.1997, kterým se stanoví klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby
opravných položek k těmto pohledávkám.

67

Přestože všechny poskytuje ČNB. Jedná se hlavně o roky 1994 a 1995, neboť ČNB vydala nové, zpřísňující
nařízení o přehodnocení klasifikovaných úvěrů.

68

Vysoký nárůst klasifikovaných úvěrů je způsoben nutným překlasifikovaním úvěrů na základně rozhodnutí ČNB
z července 1994.

69

Klasifikované úvěry poskytnuté klientům, bankám a státní správě.

95

70

o interakci tří základních hráčů, přičemž Banka poskytne kupujícímu Alfa, s.r.o., úvěr na
nákup Privatizovaného podniku, a.s. (PP). Ve druhém kole je nutné úvěr nějakým způsobem
splatit či přesunout tak, aby bance na konci druhého období nevyšel jako klasifikovaný. Pro
jednoduchost se předpokládá, že pokud úvěr není na konci druhého období splacen, pak je
automaticky zařazen jako klasifikovaný. Předpokládáme též, že kupující nebyl během
prvního kola schopen vygenerovat takové příjmy (zisk), aby mohl plně splatit úvěr a z něj
plynoucí úroky. Všech úvěrových her se účastní tři základní hráči:
– Banka je v prvním kole poskytovatelem úvěru, ve druhém kole buď aktivně napomáhá,
či pasivně souhlasí s přesunem nebo zaplacením úvěru.
– Alfa, s.r.o. se v prvním kole stane novým majitelem privatizované jednotky.
V následujících kolech se kupující snaží o odložení úvěrových splátek, či přímo o splacení
úvěru. Pro větší názornost opět uvažuji společnost s ručením omezením (s.r.o.) bez
zahraniční účasti. Dalším předpokladem je, že majitel je opět zároveň i představitelem
managementu, nebo že byl schopen dosadit do těchto pozic takové pracovníky, kteří jsou
vůči němu loajální. Proto má přímý vliv na funkci, rozvoj a výkon zakoupené jednotky.
– Privatizovaný podnik, a.s. (PP) je akciová společnost prodávaná v rámci privatizace.
Společnost Alfa během her získá majoritní podíl akcií tohoto subjektu. Privatizovaná jednotka
může a nemusí být pasivním hráčem. V případě silného vlastníka pouze plní přání svého
majitele a nemá žádná rozhodovací práva ani vliv na hru. V případech špatného výkonu
vlastnických práv pak privatizovaný podnik reprezentovaný managementem získává plnou
kontrolu nad situací jednotky a hájí zde zejména své zájmy.
3.2.3 První kolo úvěrových her
První kolo je pro všechny úvěrové hry stejné: podnik Alfa, s.r.o., osloví banku a na
základě svého připravovaného privatizačního projektu požádá o privatizační úvěr, respektive
o závaznou záruku, že mu bude v případě schválení privatizačního projektu úvěr poskytnut
(viz plná šipka). Zároveň nabídne kupovanou jednotku jako zástavu za poskytnutý úvěr.
Banka se nyní musí rozhodnout zda příslib úvěru poskytne. Situace okolo posuzování
privatizačních záměrů z pozice bank je velmi diskutabilní. Při poskytování úvěrových garancí
a úvěrů samotných existoval velký prostor pro morální hazard a v mnoha případech byl tento
71
prostor vyplněn nejrůznějšími stupni a jemnými odstíny korupce úvěrových referentů . Vždy
platí, že pokud banka příslib poskytne, pak je pro ní závazný. Banka se tedy rozhodne pro
poskytnutí úvěru (tedy i pro úvěrový příslib), neboť privatizovaná jednotka, respektive její
72
část jsou pro ni dostatečnou zárukou (viz čárkovaná šipka). Úvěr je koncipován tak, že
v prvním kole není nutné nic splácet (ani úrok), ve druhém kole je nutné splatit úvěr v plné
výši i s úroky. V třetí fázi Alfa podává privatizační projekt na jehož základě vyhrává řízení.
Tím získává celý Privatizovaný podnik, nebo alespoň majoritní část jeho akcií; ten se tak
73
stane zástavou (viz čerchované šipky).
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Pod pojmem banka si můžeme představit kteroukoliv komerční banku, bez ohledu na velikost či vlastníka. Je
ovšem pravdou, že velké polostátní banky se her zúčastňovaly s větší intenzitou, než banky malé či se zahraniční
účastí.
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Zjednodušený termín úvěrový referent používáme pro každého zaměstnance banky, který byl zodpovědný za
poskytování úvěru bez ohledu zda rozhodoval samostatně, nebo byl členem úvěrového výboru. Neboť každá
banka měla vlastní systém hierarchického schvalování úvěrů. Přesto bylo možné tento systém obejít a úvěr
poskytnout.

72

Zde uvažujeme nejen pozemky, budovy, stroje, technologie či patenty, ale také akcie privatizované jednotky.

73

Zástavou zde není myšlena pouze přímá bankovní zástava, ale též vědomí banky, že v případě vyhlášení
konkurzu na Alfu získá své prostředky zpět díky prodeji akcií či aktiv Privatizovaného podniku, a.s.
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Schéma 6: První kolo úvěrových her

Alfa, s.r.o.

Banka

PP, a.s.

3.2.4 Hra číslo 1 – „Spřátelená společnost“
Pro tuto hru je nutné dodefinovat dalšího účastníka – spřátelená společnost Beta, s.r.o. se
účastní pouze druhého nebo vyššího kola her. Opět uvažujeme s.r.o. bez zahraniční účasti.
74
Specifikem této společnosti je úzká vazba na kupujícího .
První kolo hry již proběhlo a po uplynutí příslušného času musí kupující svůj úvěr splatit.
Cena, kterou Alfa za jednotku zaplatila, se ukázala jako přehnaná. Aktiva jednotky byla
nadhodnocena. Privatizovaná jednotka nevygenerovala očekávaný zisk a Alfa nyní nemá
prostředky, kterými by úvěr a úroky splatila. Proto Alfa osloví společnost Beta, s.r.o.,
a požádá ji o pomoc. Ta pomoc přislíbí. Nejjednodušším krokem k získání finančních
prostředků je v této situaci prodej vlastnického podílu ve společnosti Alfa Betě v hodnotě H1
75
= úvěr + úroky z úvěru + zisk . Beta osloví banku a požádá ji o úvěr v hodnotě H1. Banka je
zde aktivním účastníkem hry a poskytne Betě úvěr v požadované výši. Opět platí zásada, že
se kupovaná společnost (respektive její část) v okamžiku nabytí stane bankovní zástavou
(viz plná šipka). Proběhne obchod mezi Alfou a Betou (viz čárkované šipky). Alfa získává
prostředky potřebné pro splacení celkového dluhu a odchází se ziskem. Zároveň se zruší
zástava PP z prvního kola, tj. zástava, kterou poskytla bance Alfa (viz čerchované šipky).
Privatizovaný podnik je Betou opět zastaven stejné bance jako v prvním kole (viz tečkovaná
šipka). Banka tak odložila hrozbu vzniku klasifikovaného úvěru do příštího kola. V dalším
kole se buď hra zopakuje stejným způsobem, nebo hráči přikročí k jinému typu hry.
Schéma 7: Spřátelená společnost

Alfa, s.r.o.

Beta, s.r.o.

PP, a.s.

Banka

V rámci této hry vzniká několik problematických situací:
a) Banka poskytne Betě vysoký úvěr na nákup podílu v Alfě. Přestože Alfa vlastní PP
(nebo jeho část) jedná se stále o společnost s ručením omezeným, jejíž základní jmění může
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Úzkou vazbu definujeme jako příbuzenské či dlouhodobé přátelské vztahy. Další možností je, že kupující má
ve společnosti Beta, s.r.o. finanční účast, tj. je jedním ze zakladatelů.

75

Výše zisku je determinována úrovní přátelství mezi společnostmi.
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dosahovat i pouhých 100.000,–Kč . Proto je poskytnutí úvěru Betě ve výši H1 pro banku
velmi riskantní a je pravděpodobné, že v dalším kole bude nutné v úvěrové hře pokračovat.
Pokud je PP velký podnik s vysokým počtem zaměstnanců (s vlivem na zaměstnanost
v regionu), pak vláda obvykle v případě, že banka pohrozila uvalením konkurzu na majitele
77
PP či na privatizovanou jednotku samotnou, tyto hry podporovala .
b) Cena vlastnického podílu Alfy je v momentu odkupu Betou několikanásobně nadhodnocena. Beta nyní bude splácet větší úvěr a vyšší úroky. Přestože má opět minimálně jedno
kolo na získání prostředků, je nepravděpodobné, že se Betě podaří PP dostatečně rychle
a účinně restrukturalizovat. Celá hra tak postupně v následujících kolech roztáčí úvěrovou
spirálu. Tu lze sice po nějakou dobu uměle udržovat při životě, ale v určitém momentu se
celková situace stane neudržitelnou a vláda buď bude muset přistoupit na konkurz, či znovu
celý podnik získat zpět, sanovat a prodat novému majiteli.
c) Privatizovaný podnik mění během dvou kol dvakrát vlastníka. Vše pak záleží na
managementu jednotky. V tomto modelu je management pasivním aktérem (management
= Alfa), ve skutečnosti to nemusí být pravidlem. Tak zde vzniká ze strany managementu
(nebo ze strany managementu jednajícího ve shodě s Alfou) velký prostor pro morální
hazard, např. převody aktiv, obchody nevýhodné pro PP, ale výhodné pro management.
Hra „Spřátelená společnost“ se při převodech úvěrů používala nejčastěji. Po určitých
úpravách (jednalo se zejména o převody kvalitních aktiv PP na jiné společnosti, další
78
navyšování úvěrů apod.) se tato hra vyvinula v tzv. asset stripping .
3.2.5 Hra číslo 2 – „Ekonomický pronájem aktiv“
Prostřednictvím této hry může kupující své závazky splatit. Podmínkou je, aby kupovaná
jednotka vyráběla takový výrobek či poskytovala takové služby, které jsou žádoucí. Pokud je
tato podmínka splněna, pak se hra vyvíjí tímto způsobem – během prvního či na počátku
druhého kola si Alfa pronajme od zprivatizované jednotky celou výrobu včetně zaměstnanců
(viz plná šipka).
Schéma 8: Ekonomický pronájem aktiv

Alfa, s.r.o.

Banka

PP, a.s.

Cena pronájmu H2 = výše odpisů + 10 – 30 % odpisů. Alfa tak vlastní výrobu a může
vyrábět a prodávat výrobky. Na konci druhého období může použít vygenerovaný zisk na
splácení pronájmu H2 (viz čárkované šipky). Zároveň platí, že i privatizovaná jednotka
vykazuje zisk, neboť její náklady jsou v této situaci minimální a pronájem je pro ni stálým
zdrojem příjmů. Toto je jedna z mála her, kde existuje reálná šance, že Alfa své dluhy splatí
a tím se zruší zástavní právo banky z prvního kola (viz čerchovaná šipka).
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Podle novely Živnostenského zákona je minimální základní jmění stanoveno na 200.000,–Kč.
Obvykle pomocí uplatnění v rámci vlivu v dozorčí radě či v představenstvu banky.
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Asset stripping znamená převedení kvalitních, zdravých částí zakoupené společnosti na jinou společnost,
v zakoupené společnosti tak zůstávají nekvalitní části (obvykle závazky v podobě nedobytných pohledávek
a úvěrů).
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3.2.6 Hra číslo 3 – „Vyrážení klínu klínem“
V této hře si vystačíme se základními účastníky. Stále platí stejný problém nadhodnocených aktiv jako v první hře. Po uplynutí druhého kola nemá Alfa prostředky na splácení
úvěru a úroků. Bance v této situaci hrozí, že úvěr bude muset překlasifikovat a vytvořit pro
něj rezervu. Banka a Alfa musí v této situaci začít mezi sebou vyjednávat. Banka je aktivním
činitelem. Pro obě strany je v tomto okamžiku nejvýhodnější poskytnout Alfě další, tentokrát
krátkodobý či střednědobý úvěr ve výši H3 = úvěr z prvního kola + úroky, např. na nákup
zásob či překlenovací úvěr. Pokud je nutné, PP je opět použit jako bankovní zástava (viz
plné šipky).
Schéma 9: Vyrážení klínu klínem

Alfa, s.r.o.

Banka

PP, a.s.

Novým úvěrem v hodnotě H3 je splacen původní úvěr (čárkovaná šipka). Je zřejmé, že
tato hra je z několika důvodů dlouhodobě neudržitelná:
a) Pokrývání dlouhodobého úvěru krátkodobým či střednědobým úvěrem znamená
neustále se zkracující časové intervaly splátek. Zároveň i narůstající splácené částky.
b) Privatizovaný podnik je zároveň stále více zadlužován. Ve vyšším kole může nastat
absurdní situace, kdy všechna hmotná aktiva mohou být zastavena bance.
c) Tím, že Alfa neustále splácí původní privatizační úvěr s pomocí krátkodobých úvěrů
nemůže tyto úvěry použít k původnímu záměru, tj. investovat je do rozvoje zprivatizované
jednotky. Ta je pak udržována v určitém statu quo. Ví, že je její situace se současným
vlastníkem buď konstantní, nebo se v průběhu času pouze zhorší.
Tato hra byla stejně jako hra č. 1 v případě velkých společností podporována vládou.
3.2.7 Hra číslo 4 – „Malá hraje domů“
Hru číslo 4, která je určitou modifikací hry číslo 3, před několika lety využilo několik
velkých společností. Alfa je již zadlužena a ví, že pro banku již není vhodným partnerem.
Proto o úvěr v hodnotě H4 = úvěr + úrok požádá banku Privatizovaný podnik. Jednotka získá
od banky buď krátkodobý úvěr (např. na nákup zásob materiálu), či střednědobý úvěr (např.
na uskutečnění zakázky) – viz plná šipka. Podnik je zde aktivním hráčem. Poté poskytne Alfě
dlouhodobý (často i deseti- či víceletý) úvěr za velmi nízký úrok (1–2 %) – viz čárkovaná
šipka. Alfa tedy v tomto kole zaplatí bance (viz čerchovaná šipka) a ta v příštím kole musí
vymáhat úvěr přímo na privatizované jednotce. Pro banku je nová situace výhodnější, neboť
se vláda s největší pravděpodobností o takto zadluženou privatizovanou jednotku před
bankrotem zcela jistě postará. Je důležité, že privatizovaná jednotka poskytuje úvěr s nižší
úrokovou sazbou než je sazba obvyklá (ČNB vyhlášená diskontní sazba x 1,4).
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Schéma 10: Malá hraje domů

Alfa, s.r.o.

PP, a.s.

Banka

Doplatek

Proto musí finančnímu úřadu doplatit rozdíl z výnosů mezi sazbou obvyklou a sazbou
poskytnutou Alfě (viz tečkovaná šipka). Velké a strategické společnosti, které se zadlužily ve
prospěch svého majitele (tedy na úkor sebe) poté stály před hrozbou konkurzu ze strany
79
banky (případně bank) a bylo nutné, aby se do situace vložila vláda .
3.2.8 Hra číslo 5. – „Kupující přináší know-how“
Tato hra je modifikací předchozích dvou her. Situace Privatizovaného podniku je zcela
identická jako ve hře č. 4: požádá banku o úvěr. Ta úvěr, ať krátkodobý či střednědobý,
poskytne (viz plná šipka). Situace se mění až v dalším kroku. Privatizovaná jednotka nepo80
81
skytuje svému novému majiteli úvěr, ale odkupuje od něj jeho know-how za hotovost (viz
čárkované šipky).
Schéma 11: Kupující přináší know-how

Alfa, s.r.o.

Banka

PP, a.s.

Cena know-how obvykle dosahuje hodnoty H5 = privatizační úvěr + úroky + zisk. Ze
získaných prostředků Alfa v tomto kole zaplatí bance (viz čerchované šipky) a ta opět (stejně
jako ve hře č. 4) v dalším kole vymáhá splácení nového úvěru na privatizované jednotce.
Stejné je i chování vlády. Ani v jednom případě jsme se nesetkali se situací, kdy by vláda,
případně banka, podmiňovala pomoc privatizované jednotce odchodem vedení jednotky.
Přesto i k takovým případům mohlo dojít. Jediným úskalím této hry je problematika ocenění.
Přestože se jedná o smluvní vztah, je nutné mít pro stanovení ceny odhad prodávaného
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Vláda navrhne pomoc ve formě revitalizačního programu – např. převodu nedobytných pohledávek na
Konsolidační banku, resp. ČKA.
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Pojmem know-how se obvykle označoval „zcela revoluční a převratný akční či restrukturalizační plán“ dalšího
vývoje privatizované jednotky nebo pouze fakt, že majitel začal v rámci managementu PP pracovat a přinesl
s sebou „ nové metody řízení“ apod.
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Důležité je, že nejde o úvěr, ale o jednorázovou splátku či o sérii splátek splatných ve velmi krátkém období.
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know-how, nebo musí prodejní cena odpovídat ceně obvyklé. Při odhadu je nutná aktivní
účast odhadce, který stanoví odhad tak, aby byl pro Alfu výhodný.
3.2.9 Hra číslo 6 – „Obchodní známka“
Hra „Obchodní známka“ je variací na předchozí hru. Alfa si již v prvním kole vybrala
k nákupu takovou jednotku, která má známé jméno či známý výrobek. Zároveň musela mít
jistotu, že jméno, značka, logo či výrobek nejsou zaregistrovány. V okamžiku, kdy Alfa
v prvním kole jednotku získá, zaregistruje si obchodní značku či logo na jméno vlastníka Alfy
či na jméno své společnosti. Ve druhém kole své finanční nesnáze řeší tím, že privatizované
jednotce prodá logo (či obchodní značku) za cenu H6 = privatizační úvěr + úroky + zisk (viz
čárkované šipky). Alfa tak zaplatí svůj dluh (viz čerchovaná šipka) a privatizovaná jednotka
vstupuje do dalšího kola zadlužena. Tato hra nebyla příliš používána, neboť je opět potřeba
oficiálního ocenění obchodní značky znalcem. Navíc společností, jejichž logo či obchodní
značku lze ohodnotit „správnou cenou“ není mnoho.
Schéma 12: Obchodní známka

Alfa, s.r.o.

Banka

PP, a.s.

3.2.10 Hra číslo 7 – „Dvě banky“
Tato hra se liší od všech předcházejících. Banka v ní hraje pasivní roli. Alfa nemá ve
druhém kole prostředky na zaplacení úvěru a zároveň ví, že banka jí ani PP žádné další
prostředky (např. v podobně překlenovacího úvěru) na splacení úvěru z prvního kola nepůjčí.
Proto Alfa osloví jinou banku (Banka 2) a požádá ji o úvěr ve výši H7= úvěr Banky 1 + úroky
z úvěru. V případě, že se jedná o velký podnik je pravděpodobné, že úvěr dostane (viz plná
82
šipka). Pokud ne, pak se Alfa pokusí vyvinout nátlak na vládu (viz schéma č. 14, plné
šipky), ta se za Alfu zaručí a Alfa úvěr od druhé banky nakonec získá.
Schéma 13: Dvě banky (bez zásahu vlády)

Alfa, s.r.o.

Banka 1

Banka 2

PP, a.s.

Privatizovaná jednotka se pak stává zárukou pro druhou banku (viz čárkovaná šipka).
Novým úvěrem Alfa splatí úvěr z prvního kola a tím se zruší zástava Banky 1 na priva-
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Jednou z možností nátlaku je nevyplácení mezd zaměstnancům.
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tizovanou jednotku (viz čerchované šipky). V následujícím kole se problém nesplácení řeší
znovu.
Schéma 14: Dvě banky se zásahem vlády

Alfa, s.r.o.

Banka 1

Intervence

Banka 2

PP, a.s.

3.2.11 Hra číslo 8 – „Prodej výrobků privatizované jednotky“
Jedná se o velmi jednoduchý princip. Alfa se ihned po zakoupení jednotky stane jejím
exklusivním odběratelem, obvykle ještě během prvního kola (viz plná šipka), přičemž cena,
za kterou Alfa výrobek od jednotky kupuje, je stanovena takto: H8 = výrobní náklady + 1 % až
2 % marže. Alfa poté zakoupené výrobky prodává tradičním (tj. původním) odběratelům
jednotky, a to za cenu H9 = H8 + 10 – 30 % marže (viz čárkované šipky). Tímto způsobem
Alfa získá prostředky na splácení úvěru (viz čerchovaná šipka). Privatizovaná jednotka se
bez dostatečných finančních prostředků nerozvíjí, spíše stagnuje. Tato situace je dlouhodobě neudržitelná, neboť v budoucnu bude nutné investovat do rozvoje jednotky finanční
prostředky a tím rozvíjet a modernizovat výrobu.
Schéma 15: Prodej výrobků privatizované jednotky

Tradiční obděratelé

Alfa, s.r.o.

Banka

PP, a.s.

Velmi často se tedy tato hra hraje tak dlouho, dokud Alfa není schopna splatit své závazky
(tečkovaná šipka – zrušení zástavního práva) a pak se podíl na zisku rozdělí mezi jednotku
a Alfu v jiném poměru.
3.2.12 Hra číslo 9 – „Poskytování poradenských služeb – odsátí prostředků“
Princip této hry je jiný než u ostatních her. Kombinuje částečné splacení úvěru Alfou
s kteroukoliv z již uvedených her. Alfa již v průběhu druhého kola ví, že nebude schopna
úvěr splatit z vlastních prostředků. Proto Alfa postupně „odsává“ z privatizované jednotky
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potřebné finanční prostředky (či alespoň jejich část) ve svůj prospěch , nebo ve prospěch
společnosti Beta. Ta pak podobným způsobem finanční prostředky předá Alfě. Alfa může
splatit část úvěru a na zbytek použije některou z výše uvedených her.
3.2.13 Hra číslo 10 – „Státe dej“
Tato hra je pouze vyústěním všech výše uvedených her, a to včetně privatizačních her
uvedených v kapitole 1. Na počátku platí, že Alfa, s.r.o. získá Privatizovaný podnik, a.s. (viz
plná šipka). Ten se následně v rámci některé z privatizační nebo úvěrových her zadluží.
Věřitel (nejčastěji banka) chce své prostředky zpět a ví, že jednotka není schopna své
závazky splácet (viz čárkované šipky). Proto banka pohrozí jednotce možností konkurzu (viz
dolní čerchovaná šipka). Pokud se jedná o významný podnik, je velmi pravděpodobné, že
celá kauza bude náležitě medializována a stane se z ekonomické politickou kauzou. To je
nejvhodnější okamžik, aby Privatizovaný podnik apeloval na vládu a požádal ji o pomoc (viz
pravá čerchovaná šipka). Ta může mít několik podob (viz tečkované šipky):
– vláda vyvine pomocí připraveného revitalizačního plánu tlak přímo na banky, ty poté
přepracují splátkový kalendář,
– vláda připraví jiný revitalizační plán, v jehož rámci převezme od bank část pohledávek
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za Privatizovaným podnikem, a.s. ,
– vláda osloví vlastníka, tj. společnost Alfa, s.r.o. a pokusí se její podíl v krachujícím
podniku odkoupit. Poté opět přichází v úvahu přecházející kroky. Po očištění se jednotka
znovu prodá novému majiteli.
Všichni účastníci her, tj. banky, vlastníci i samotná privatizovaná jednotka vždy na tuto
poslední hru plně spoléhají. Stát, respektive žádná vláda, totiž v průběhu celého privatizačního procesu nevyslala žádný jasný signál, který by existenci této hry ukončil. Právě
naopak, každá vláda se v rámci této hry chová jako „statečný rytíř, který zachraňuje krásnou
pannu (tj. velký podnik) z rukou zlého draka (hrozba konkurzu společnosti)“ a snaží se
z těchto her získat politický kapitál.
Schéma 16: Státe dej

Stát - vláda

Alfa, s.r.o.

Banky

PP, a.s.
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Problematice „odsátí“ prostředků se podrobně věnujeme v kapitole Hra číslo 1 – „Odsátí finančních
prostředků“.
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Nejčastěji pohledávky od bank přebírá Konsolidační banka, která se je následně pokouší vymáhat.
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3.2.14 Shrnutí úvěrových her
Základním cílem úvěrových her tak, jak jsou definovány, je z pozice bank zabránění
vzniku klasifikovaných úvěrů. Naopak kupující a privatizované jednotky se tímto pro sebe
snažili získat „oddechový čas“ na to, aby se vzpamatovaly z přechodu z centrálního na tržní
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hospodářství . Ve všech hrách je to nakonec vláda jako deux ex machina, na kterou se
v konečném kole spoléhá, a která téměř vždy privatizované jednotce pomůže (ať už akčním
restrukturalizačním programem či uplatněním svého vlivu v bance a poskytnutím dalšího
úvěru). Negativním rysem úvěrových her je protirestrukturalizační chování všech
zúčastněných stran: bank, podniků (respektive jejich majitelů) i vlády:
Banky poskytováním úvěrů umožnily chod podniků bez toho, že by bylo nutné cokoliv
měnit.
Podniky, respektive odbory a zaměstnanci, neměli zájem na jakékoliv restrukturalizaci. To
by znamenalo v lepším případě přeškolení se na nové technologie, v horším případě
propouštění. Pokud se podnik dostal do tíživé situace, vláda ho vždy podpořila.
Pro majitele takových jednotek platilo, že mohou použít svých zaměstnanců jako
„rukojmích“ a tak vládu morálně vydírat.
Vláda vždy v konečné fázi přispěchala na pomoc a podniku pomohla. (Pomoc se obvykle
obešla bez podmínek.)

3.3 Závěr
V této studii se autorka snažila zmapovat problematiku velké privatizace zejména
z pohledu jejího financování. Na začátku své práce konstatovala, že v případě, kdy většina
tuzemských zájemců o jednotky prodávané v rámci velké privatizace nemá vlastní finanční
prostředky, je situace nesmírně složitá. Díky intervencím vlády pak vznikla celá řada nestandardních interakcí mezi novými vlastníky, privatizovanými jednotkami a polostátními
bankami. Tyto interakce pak v dalším stádiu způsobily nárůst klasifikovaných úvěrů a zpomalily vývoj celé průmyslové sféry tím, že znemožnily efektivní alokaci zdrojů.
Jako nestandardní interakce autorka ve své práci definovala privatizační a úvěrové hry.
Třebaže je řada těchto her na hranici zákona, některé z nich měly přímou či nepřímou
podporu ze strany vlády. Samotné existenci privatizačních a úvěrových her nebylo možné
v rámci privatizačního a transformačního vývoje zabránit. Přesto však bylo možné některým
situacím zabránit funkční legislativou a od začátku jasně stanovenými pravidly, která by
86
zamezila vzniku prostoru pro morální hazard (např. v podobě poskytování vysoce rizikových úvěrů), účinným bankovním dozorem, který by dodržování legislativy vymáhal a hlavně
předem důrazně vysloveným „ne“ vlády k možnosti pozdější sanace ať bank, nebo zadlužených podniků.
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Někteří kupující jednoduše od počátku neměli zájem své dluhy platit.
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Morálním hazardem je myšleno využití asymetrické informace k vlastnímu prospěchu a zároveň k poškození
ostatních.
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Závěr
Naše tři autorské studie spojuje společný předmět zájmu a přístupy ke zkoumání
privatizace. Na rozdíl od obvyklé analýzy podniků odděleně podle jednotlivých privatizačních
forem nás zajímá osud firem nezávisle na kupónové či jiné formě velké privatizace. Všechny
státní podniky byly privatizovány v podmínkách, kdy jejich noví vlastníci nedisponovali
vlastním kapitálem. S výjimkou zahraničních strategických investorů domácí „investoři“
vstupovali do procesu vlastnických přeměn bez kapitálu. Spoléhali na kapitálové úvěry, které
budou zdrojem splácení privatizačních úvěrů, restrukturalizace a přežití firem v rodící se tržní
ekonomice. Tato privatizace „bez kapitálu“, „na úvěr“, byla od počátku zatížena rizikem
vysokých transakčních nákladů.
Společným přístupem našich studií je institucionální analýza transformačního a privatizačního procesu. Volba výchozího transformačního paradigmatu strádala „institucionální
ignorancí“ teoretického zázemí transformačních programů v tranzitivních zemích. Diskuse
o neočekávaných důsledcích privatizace v české odborné obci se nezřídka vyznačují
značnou sebestředností a ideologicky přetíženými úvahami o (ne)selhání liberalismu.
V našich studiích se naproti tomu soustřeďujeme na vývoj názorů v mezinárodní odborné
komunitě. Zjišťujeme, že účastníci názorově konfliktních rozprav dospívají k velmi shodnému
poznatku o významu institucí. Představitelé protichůdných názorových škol se neshodují
v řadě problémů, které podléhají dalšímu zkoumání transformačního vývoje. V naší práci
však zjišťujeme, že různými cestami došli k poznání, že instituce významné jsou.
Nedocenění úlohy institucí považujeme za jednu ze základních příčin selhání některých
původních programových představ o transformaci a zejména privatizaci. V české cestě
privatizace postrádáme adekvátní podporu zvolených forem privatizace. Institucionální
analýza pracuje s dlouhodobým časovým horizontem evolučního vyzrávání institucí, který
přesahuje krátkodobý třináctiletý proces vzniku základů tržní infrastruktury. Proto hledáme
přístup ke kritické analýze rodících se institucí v rámci tohoto časově omezeného období
jejich vzniku a vývoje. Za jednu z hlavních příčin neočekávaných problémů transformace
označujeme střet dlouhodobě přežívajících neformálních pravidel a zvykových vzorců
chování s novými dosud nezakotvenými formálními institucemi tržní ekonomiky.
Transformaci post-socialistických zemí považujeme za komplexní proces přeměny
ekonomických, politických a obecně společenských institucí. Standardní úzce ekonomický
přístup k analýze transformace považujeme za neplodný. Privatizaci chápeme jako výsostné
politikum. Stát iniciuje privatizaci a volí konkrétní privatizační politiky. Stát, který je sám
v procesu obtížného systémového přerodu, má kontrolovat realizaci privatizace a chránit
vlastnická práva nejen nových soukromých vlastníků, ale též zbytková práva samotného
státu. Ekonom nemůže ponechat politické a společenské aspekty zcela mimo oblast svého
zájmu. Připomínáme, že nová institucionální ekonomie rozšiřuje analýzu ekonomických trhů
také na trhy politické. Vnímání ekonomického systému bez kontextu simultánního vývoje
politických trhů vede při studiu tranzitivních zemí k zavádějícím závěrům, vzdáleným realitě.
Nová institucionální ekonomie, jejímž ohniskem zájmu jsou instituce, se zrodila v konfrontaci
ortodoxních poznatků neoklasiky s realitou ekonomických a politických trhů. Ronald Coase
založil rostoucí zájem o institucionální analýzu zjištěním, že výzkum trhů bez výzkumu
reálných institucí není smysluplný.
V naší práci nás zajímá především instituce vlastnictví, neboť privatizace nejvíce ovlivnila
institucionální uspořádání. Empirické poznatky v této oblasti mohou mít podobu datového
souboru, který lze podrobit ekonometrické analýze. To je případ vztahu koncentrace
vlastnictví a výkonnosti podniků. Neméně potřebnou empirií jsou i vypozorované interakce
a vzorce chování, které nelze vyhodnotit statistickými metodami. Oba tyto přístupy jsme
použili v naší práci.
Ekonometrickou analýzou jsme došli k závěru, že míra koncentrace vlastnictví je jednou
z determinant výkonnosti podniků, ale že vztah mezi nimi není lineární. Podle zkonstruované
hypotézy ovlivňuje koncentrace vlastnictví restrukturalizaci prostřednictvím čtyř efektů – motivačního, zakopávání se manažerů, zakopávání se nových (vnějších) vlastníků a příležitostí
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těchto vlastníků tunelovat „své“ podniky. Hypotézu nelineárního průběhu této restrukturalizační funkce jsme potvrdili jednak odkazem na nedávnou empirickou studii Ashota
Baghdasariana a jednak vlastní analýzou dat o devadesáti podnicích českého zpracovatelského průmyslu. Použitím tří metod analýzy nelineárního průběhu restrukturalizační
funkce (lineární regrese s dummy proměnnými, polynomická regrese a „piece-wise“ lineární
regrese) jsme odhalili existenci kladného vztahu mezi koncentrací vnějšího domácího
soukromého vlastnictví a produktivitou práce pro dostatečně vysoké hodnoty koncentrace
vlastnictví. Pod cca. šedesátiprocentní úrovní koncentrace je znaménko zkoumaného vztahu
nejasné. Naše výsledky tak dokumentují, že často uplatňovaný přístup ke vztahu mezi
vlastnickou koncentrací a výkonností podniků jako k lineární funkci (tedy metodou
jednoduché lineární regrese) je nedostatečný.
Vzorce chování účastníků privatizace opíráme rovněž o empirickou analýzu konkrétních
privatizovaných podniků (jejichž identitu nejsme oprávněni zveřejnit). Prezentujeme je
formou herních schémat. Modelové typy privatizačních a úvěrových her znázorňují složitou
situaci privatizátorů a bank a jejich vzájemné interakce ve vývoji privatizačního procesu.
Prvořadým problémem nových soukromých vlastníků po privatizaci bylo zadlužení u bank,
díky jejichž úvěrům své podniky získali. Privatizátoři řešili tento problém různými formami
manipulace s aktivy a banky zaznamenaly masivní nárůst klasifikovaných úvěrů. V těchto
herních situacích ustoupila do pozadí orientace na žádoucí hlubokou restrukturalizaci
privatizovaných podniků. Společným jmenovatelem popisovaných her je morální hazard. Je
to nakonec vláda jako deux ex machina, na kterou účastníci v konečném kole spoléhají.
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Abstrakt
Pedagogicko-výzkumná publikace Privatizace bez kapitálu sestává ze tří příspěvků
tematicky propojených institucionálním pohledem na vybrané problémy transformace české
ekonomiky.
První příspěvek Karla Kouby se zabývá teoretickým zázemím liberalizačně-stabilizačních
a privatizačních politik v tranzitivních ekonomikách. Vývoj názorů uvnitř neoklasického
hlavního proudu ekonomického myšlení konfrontuje s novou institucionální analýzou a úskalí
české cesty privatizace situuje zejména do oblasti křehkých mikroekonomických a neadekvátních institucionálních základů transformace.
Druhý příspěvek Ondřeje Vychodila zkoumá vliv postprivatizační koncentrace vlastnictví
na restrukturalizaci podniků. Inspirován analýzou negativních a pozitivních efektů vlastnické
koncentrace ve vyspělých tržních ekonomikách odvozuje hypotézu pro české prostředí,
kterou následně testuje jednak s použitím již existující empirické literatury a jednak vlastní
ekonometrickou analýzou podnikových dat.
Třetí příspěvek Jitky Roberts předkládá originální popis empiricky vysledovaných vzorců
chování nových vlastníků k privatizovaným českým podnikům v situaci morálního hazardu.
Zatímco v privatizačních hrách jde o snahu vlastníků převádět lukrativní aktiva ze
zprivatizovaných jednotek do vlastních firem, úvěrovými hrami se vlastníci a banky snaží
vyřešit narůstající problém splácení poskytnutých úvěrů.
Klíčová slova
Ekonomická transformace, hospodářská politika, liberalizace, privatizace, restrukturalizace,
instituce, morální hazard.
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Summary
The publication Privatization without Capital consists of three studies linked by an
institutional view on selected issues of the Czech economic transformation.
In the first paper, Karel Kouba presents the theoretical background of liberalizationstabilization and privatization policies in transition countries. The evolution of thoughts within
the mainstream neo-classical economics is confronted with the new institutional analysis and
the problems of the Czech way of privatization are seen in the fragile microeconomic and
inadequate institutional fundaments of the transformation.
In the second paper, Ondřej Vychodil examines the impact of post-privatization ownership
structure on the firms’ restructuring. Inspired by the analysis of negative and positive effects
of ownership concentration in developed market economies, the author derives a hypothesis
for the Czech environment and verifies it using both already existing empirical literature and
own econometric analysis of firm-level data.
In the third paper, Jitka Roberts presents an original description of empirically observed
behavioral patterns of new owners to privatized Czech enterprises in the moral hazard
situation. While in privatization games owners transfer lucrative assets from privatized units
to their own firms, in credit games owners and lending banks try to solve the growing
problem of repaying transformation loans.
Key words
Economic transition, economic policy, liberalization, privatization, restructuring, institution,
moral hazard.
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Výtahy z oponentských posudků

Doc. Ing. Jiří Havel, CSc.
„Transformace a zejména privatizační procesy zůstanou nepochybně ještě dlouhou dobu
centrem pozornosti ekonomické teorie, moderní historie ale též i aktuální politiky. Právě
politická dimenze tohoto problému zůstává jednou ze základních komplikací pro posouzení
transformačních a privatizačních procesů. Mnozí autoři transformační strategie, a tedy
designéři privatizačních procesů, jsou dosud v politickém oběhu, případně působí v hospodářské praxi nebo zpět ve výzkumu a školství. Řada akterů privatizace může proto zpětně
jen těžko připustit nějaké chyby vlastní politiky. To je důvodem skutečnosti, že mnoho privatizačních diskusí se pohybuje v kruhu. Na tuto záležitost ostatně poukazují i autoři:
„Protagonisté reforem jsou nezřídka málo nakloněni revidovat programy na základě testu
empirické evidence. Schopnost kritické sebereflexe nebývá jejich silnou vlastností. Reformní
teoretici a politici neočekávané nežádoucí účinky reforem zpravidla tvrdošíjně vysvětlují jen
nesplněním podmínek a předpokladů realizovaných závěrů.“
Přitom však ani samu privatizaci nemůžeme prohlásit za uzavřený proces, vždyť ještě
v roce 2003 státu zbývá zprivatizovat majetek, který může až zdvojnásobit dosavadní příjmy
za privatizaci. …
Záměr výzkumné studie proto můžeme označit za nepochybně aktuální. …
Celkové závěry studie jsou v poloze, se kterou samozřejmě souhlasím. Institucionální
nezralost pokládám i já za zásadní problém české transformace. Jako celek pak považuji
předloženou studii za jeden z nejzdařilejších pokusů o opis vybraných stránek českého
privatizačního procesu. Nezbývá mi než gratulovat Nadání k volbě tak vhodného tématu
a skvělého zpracovatelského kolektivu. …“

Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.
„Tři studie autorů z okruhu Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd a CERGE
Univerzity Karlovy představují tři originální, avšak na sebe logicky navazující příspěvky,
zabývající se vlivem institucionálních struktur a zejména struktur vlastnictví na průběh
a efektivnost ekonomické transformace české ekonomiky a výkonnost (privatizovaných)
podniků. …
Práce Karla Kouby, Ondřeje Vychodila a Jitky Roberts Privatizace bez kapitálu – Zvýšené
náklady české privatizace představuje kvalitní původní příspěvek české ekonomické vědě.
Její publikování v řadě ekonomických publikací Nadaní Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
nelze než doporučit.“
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