
NĚMECKO: TAHOUN EVROPSKÉ
EKONOMIKY

Německo se v posledních letech stalo jed-
noznačným motorem evropské ekono-
miky. O tom nás nejlépe přesvědčí pohled
na vývoj HDP. Zatímco země Evropské unie
rostly od roku 2010 průměrným tempem
o 0,9 % ročně a eurozóna o 0,6 %, německé
hospodářství rostlo v průměru o 2,0 %
ročně.

Za vzor se všem dává především kon-
dice německého trhu práce. Ze statistik vy-
plývá, že míra nezaměstnanosti na němec-
kém pracovním trhu v posledních letech
klesá. V součtu roku 2014 se dostala na
úroveň 5,0 %. Přitom ještě před 10 lety ně-
mecký trh práce rozhodně nemohl sloužit
jako vzor pro další evropské státy.

Německé hospodářství tehdy po splask-
nutí internetové bubliny nerostlo, navíc
přestalo být schopné dodržovat pravidla
tehdy tolik vzývaného evropského Paktu
stability a růstu. Bez práce bylo téměř pět
milionů Němců, konkrétně v roce 2005 či-
nila nezaměstnanost v Německu 11,2 %
a byla o více než 3 procentní body vyšší
než v České republice.

POVÁLEČNÝ VÝVOJ V NĚMECKU
A CESTA ZÁPADNÍHO NĚMECKA
K PROSPERITĚ
Abychom pochopili tehdejší problémy Ně-
mecka, musíme se vrátit v čase zpět.
Konec druhé světové války znamenal pro
Německo něco jako restart, nový začátek.
Německo bylo rozděleno do 4 okupačních
zón. Ty byly základem vzniku Německé de-
mokratické republiky a Německé spolkové
republiky. Poválečné Německo zažilo dvě
důležité ekonomické události. Zaprvé, Ně-
mecku výrazně pomohlo přijetí Marsha -
llova plánu. Nutno ale poznamenat, že vý-
chodní Německo muselo na nátlak Sovětů
tuto pomoc odmítnout. Zadruhé, Německu
se v roce 1948 podařilo díky měnové re-
formě eliminovat výměnný obchod a fun-
gování černého trhu. Tehdy byla říšská
marka nahrazena v západních okupačních
zónách novou německou markou. Tento
krok výrazně napomohl zmírnit napětí
v ekonomice i v celé společnosti. Díky za-
vedení nové marky se obchody začaly ná-
sledně rychle plnit zbožím. Východní a zá-
padní Německo si od konce 40. let šly

vlastní cestou. V březnu 1949 spatřila
světlo světa ústava sovětské okupační
zóny, později Německé demokratické
repub liky. V září téhož roku byla vyhlášena

Německá spolková republika. Následně 7.
října 1949, jako reakce na tento čin, byla
vyhlášena se svolením sovětského vedení
Německá demokratická republika (NDR).

V čem se může česká hospodářská politika inspirovat 
od Německa? Aneb lze v ČR dotáhnout hospodářskou
vyspělost Německa?

Společnost Next Finance zveřejnila v říjnu analýzu nazvanou V čem se může česká hospodářská
politika inspirovat od Německa? Aneb lze v ČR dotáhnout hospodářskou vyspělost Německa? Její
autoři v ní analyzují poválečný vývoj SRN až do současnosti, dávají možnost nahlédnout do tajemství
úspěchu německé ekonomiky, zabývají se hospodařením spolkové vlády a na závěr uvádějí, co
bychom si měli vzít z německého příkladu. Se svolením společnosti Next Finance otiskujeme celý text
a některé grafy a tabulky.
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Dodnes kontroverzním tématem je
škrtnutí německého dluhu. Zhruba 20 zemí
uzavřelo v Londýně v roce 1953 dohodu,
v níž se zavázaly odepsat polovinu němec-
kých dluhů a efektivně restrukturalizovat
jejich zbytek. Tento krok pak umožnil, že se
Německo mohlo v 50. letech chlubit eko-
nomickým zázrakem. Ukázalo se, že ro-
zumná restrukturalizace dluhu (tedy v pod-
statě bankrot) může ekonomiku postavit
zpátky na nohy. Naopak nesplatitelné
dluhy mohu zemi rozvrátit a radikalizovat,
o čemž jsme se mohli naplno přesvědčit
v době nástupu fašismu v Německu. Na-
bízí se paralela s dnešní dobou. Berlín
dnes patří k nejhlasitějším zastáncům
toho, aby řecké dluhy nebyly odepsány.
Přitom Řecko bylo jedním ze států, které
po válce souhlasily s odpisem německého
dluhu. Jenže v principu je rozdíl mezi po-
válečným dluhem Německa a dnešním
řeckým obrovský. Evropa po válce potře-
bovala, aby se znovu nastartovala ně-
mecká ekonomická mašina. Už proto, že
Německo tvořilo hráz proti potenciální
hrozbě ze strany tehdejšího mocného So-
větského svazu. Evropské velmoci potře-
bovaly, aby německá ekonomika chytila
druhý dech i z dalšího důvodu. V roce 1953
totiž byla kromě odpisu německého dluhu
dojednána klauzule, že Německo bude
splácet dluhy, jen když dosáhne pozitivní
obchodní bilance. Splátky navíc nesměly
přesáhnout 3 % z exportních příjmů Ně-
mecka. To věřitelské země nutilo podporo-
vat německý export a dovážet zboží z Ně-
mecka, čímž významně napomáhaly ob-
nově a růstu německé ekonomiky.

Situace Řecka je jiná. Řecko není evrop-
ským ekonomickým tahounem. Tvrdý
bankrot Řecka by Evropu bolel mnohem
méně než dlouhodobý kolaps německé
ekonomiky. Evropští politici nechtějí o dal-
ším odpisu řeckého dluhu ani slyšet. Řecko
tak trpí tím, že je na rozdíl od Německa tzv.
systémově nevýznamné. Jeho podíl na
HDP Evropské unie dosahuje pouze 1,3 %.
My se však domníváme, že řecké útrapy
dříve či později dalším odpisem dluhu
stejně skončí. Buď totiž Evropě dojde trpě-
livost s litím dalších peněz do Řecka, nebo
Řekové dusivé reformy sami opustí.

Nikdo nemůže vědět, jak by se zahra-
niční věřitelé zachovali, pokud by se do
dluhové lapálie dostala Česká republika.
Velikost české ekonomiky je ještě menší
než řecké – dosahuje 1,1 % na HDP Evrop-
ské unie. Ani česká ekonomika tedy není
systémově významná. Bojíme se proto, že
by v případě nezvladatelného českého
dluhu věřitelé volili postup stejný jako
v případě Řecka. Částečného ozdravného
odpisu dluhu bychom se tak nejspíš ne-
dočkali.

Ale zpět do poválečného Německa. Byly
to také peníze z Marshallova plánu, které

významně pomohly v 50. letech Německu
k rozvoji německé ekonomiky. Nejprve
byly odstraněny válečné škody. Poté došlo
k modernizaci německého průmyslu. Ten
potřeboval silnou finanční injekci, aby do-
hnal válečné roky. K rekonstrukci nejen ně-
meckého průmyslu, ale celé ekonomicky
pomáhal růst německého vývozu. Tomu
hrály do karet nízké náklady na práci v Ně-
mecku v kombinaci s relativně slabou mar-
kou. Pevný kurs německé marky tehdy činil
4,20 marky za 1 americký dolar. (Mimocho-
dem – zde si povšimněte další odlišnosti
s Řeckem – Řecko coby součást eurozóny
nemůže spoléhat na slabou měnu a levnou
práci.)

A úspěch se dostavil: v roce 1960 byl
vývoz 4,5x větší než v roce 1950. Německá
spolková republika tak učinila v 50. letech
zásadní kroky, které jí pomohly k raketo-
vému růstu. Naopak Německá demokra-
tická republika pod dohledem Sovětů na-
jela na model centrálně plánované ekono-
miky. Když k tomu připočteme ještě faktor
ekonomické izolace od západu, není divu,
že ekonomická síla východního Německa
začala zaostávat za západním.

Od 70. léta a zadrhávání prudkého
růstu až po sjednocení Německa
Od počátku šedesátých let však němec-
kému růstu pomalu docházel dech. Po -
ptávka již začínala být plně uspokojena.
Navíc Německo už nerostlo z tak nízkého
základu. Jednoduše dohnalo to, co za
války ztratilo. Německý růst trval až do
roku 1973, kdy přišla první ropné krize.
Tehdy OPEC (Organizace zemí vyvážejících

ropu) záměrně utlumila těžbu ropy (asi o 5 %),
aby mohla její cenu ovlivňovat ve svůj pro-
spěch. Zároveň vyhlásila embargo na
vývoz ropy do zemí, které podporovaly 
Izrael během Jomkipurské války. To způso-
bilo ekonomické problémy mnoha světo-
vým ekonomikám.

V roce 1990 došlo k zásadnímu mezníku
v moderní historii Německa. Tehdy se Ně-
mecká demokratická republika připojila ke
Spolkové republice Německo. V této době
se však naplno ukázalo, že východní i zá-
padní Německo se v posledních letech vy-
víjelo naprosto odlišně. Naplno se proje-
vilo, jak bývalé východní Německo strá-
dalo pod kontrolou Sovětské svazu ekono-
micky. Ještě v roce 1991 činil HDP na hlavu
ve východním Německo pouze 31 % vý-
konu západního Německa.

Zajímavé je také porovnání HDP na
hlavu v České republice vůči HDP ve sjed-
nocenném Německu. Český HDP na hlavu
činil v roce 1993 15,2 % a do roku 1998
vzrostl na 23,6 %. V roce 2013 jsme se po-
hybovali na úrovni 42,6 % HDP Německa.
Z toho je zřejmé, že Německo sice pomalu,
ale přece doháníme.

ÚTRAPY NĚMECKÉ EKONOMIKY 
PO SJEDNOCENÍ
Při sjednocení východního a západního
Německa politici usilovali o vytvoření mě-
nové unie země. Nicméně tento proces
provázely značné diskuse. Jádrem sporu
se stalo vytvoření směnného kurzu mezi
západoněmeckou markou (DM) a výcho-
doněmeckou markou. Přitom téměř ne-
existovaly relevantní statistiky, kterých by
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se dalo chytit. Ve výsledku tak bylo stano-
vování směnného poměru politickou otáz-
kou. Padl návrh na poměr 3:1 v nepros -
pěch východoněmecké marky. Jenže ta-
kový směnný poměr by vedl k výraznému
poklesu východoněmeckých úspor. Výcho-
doněmecká vláda požadovala kurz 1:1.
Bundesbanka navrhovala 2:1 v nepro-
spěch východoněmecké marky.

Nakonec rozhodl vládní kabinet H.
Kohla: Směnný poměr byl nastaven na 1:1,
ale jen do objemu 6 tisíc východoněmec-
kých marek. Pro větší objemy činil poměr
2:1. Ve výsledku tak bylo 64 mld. východo-
německých marek převedeno kurzem 1:1
a 211 mld. kurzem 2:1. Suma sumárum tak
byla východoněmecká marka konverto-
vána za podmínek pro bývalou NDR velice
příhodných. Rozhodně lepších, než by na-
povídal propastný rozdíl mezi kondicí vý-
chodoněmecké a západoněmecké ekono-
miky. Jen připomenu, že v roce 1991 činil
poměr východoněmecký HDP na hlavu
pouze 31 % HDP západního Německa.
Jenže politici si přáli, aby nastavení směn-
ného kurzu přispělo k vyrovnání životní
úrovně mezi východem a západem.
V praxi to tak jednoduché nebylo.

Na jedné straně skutečně díky zavedení
měnové unie docházelo k růstu východo-
německých mezd. Jejich podíl k západoně-
meckým od roku 1991 do roku 1997 vzrostl
ze 47 % na 74 %. Adekvátně k tomu se však
ve východním Německu nezvyšovala pro-
duktivita práce. Ta ještě v roce 1999 dosa-
hovala pouze úrovně zhruba 60 % oproti
západnímu Německu. Na vině byly zasta-
ralé a celkově špatné pracovní postupy
i celkově strnulá struktura bývalé komunis-
tické Německé demokratické republiky.
Není proto divu, že růst mezd v bývalé
NDR zadrhnul. Nižší produktivita práce
v kombinaci s nárůstem mezd vedla
k tomu, že ve východní části Německa
prud ce rostly náklady na jednotku pra-
covní síly. To nemohlo vyústit v nic jiného,
než že výroba v bývalém východním Ně-
mecku nebyla konkurenceschopná. Navíc
se nedařilo plnit ani dílčí cíle. Ve východ-
ním Německu probíhala extrémně pomalu
strukturální změna, která měla spočívat
v přeměně ekonomiky založené na prů-
myslu na ekonomiku, která je postavena
na službách. To se začalo projevovat i v tvr-
dých datech celé německé ekonomiky.

Deindustrializace ve východní části Ně-
mecka se projevila v tom, že z průmyslo-
vých dělníků v roce 1989 bylo o pět let poz-
ději kolem 40 % nezaměstnaných. Přidaly
se i další problémy. Klesal HDP, objevilo se
záporné saldo čistých vývozů. Do toho se
zvyšovalo tempo inflace, což je pro Němce
obrovský strašák už z dob hyperinflace ve
20. letech 20. století. Západní část Ně-

mecka se snažila pomáhat ekonomice své
východní části zasíláním transferů. Jejich
výše od roku 1991 do roku 1998 téměř ne-
ustále rostla. Jenže transfery nebyly vy-
užity efektivně. Největší část z nich byla vy-
užívána na výplatu dávek sociálního zabez-
pečení. Investice na druhé straně zaují-
maly pouze 15 – 19 % všech transferů. Jed-
noduše řečeno, investice nebyly tak vy-
soké, aby se mohla ekonomická síla vý-
chodu a západu začít vyrovnávat. Podle
analýzy odborníka na bývalou Německou
demokratickou republiku berlínské Svo-
bodné univerzity Klause Schrödera sjedno-
cení Německa dosud stálo dva biliony eur.
Částka zahrnuje kromě přímých finančních
transferů ze západních spolkových zemí
také hospodářské pobídky či peníze
z fondů Evropské unie. Podle údajů ně-
mecké vlády obsažených ve studii odvá-
dějí od roku 1991 západní spolkové země
každý rok na tyto účely 8 až 14,5 miliardy
eur. Jak už bylo popsáno výše, největší
problém je v tom, že většina těchto peněz
byla využita na výplatu sociálních dávek
(60 – 65 %). Výsledkem této snahy mělo
být vyrovnání životní úrovně na východě
a západě, což se ale nestalo.

Dotování východu mělo ještě jeden ne-
gativní důsledek pro německou ekono-
miku. Jednalo se o nafukování veřejného
dluhu. Jen mezi roky 1995 a 2005 hodnota
dluhu německé vlády narostla o 42,5 %. Za-
tímco v roce 1995 dosahoval dluh 54,9 %
HDP, v roce 2005 to bylo 67,1 % HDP. Ještě
výraznější byl nárůst dluhu během krizo-
vých let, ale to je už jiná kapitola.

I přes velkou snahu se stále nedaří vy-
rovnávat životní úroveň východní a zá-
padní části Německa. Nedá se přitom říct,
že by se růst mezd na východě Německa
zadrhnul. V zemích bývalé NDR se prů-
měrná měsíční hrubá mzda v posledních
5 letech zvýšila o 8,4 %. Jenže ve stejné
době mzda v západní části Německa
vzrostla o 9,4 %. Hrubá průměrná mzda ve
východní části Německa se tak už téměř
dvě dekády drží na úrovni 3/4 té západoně-
mecké. Také míra nezaměstnanosti je ve
východním Německu dlouhodobě vyšší
než na západě. V posledních 20 letech byla
míra nezaměstnanosti ve východním Ně-
mecku v průměru o 7,4 procentního bodu
vyšší než na západě. Dobrou zprávou pro
východní Německo je, že rozdíl v míře ne-
zaměstnanosti na východě a západě v po-
sledních letech poklesl na méně než 4 pro-
centní body. Na východě poklesla do roku
2014 míra nezaměstnanosti na 9,8 %, na
západě na 5,9 %. To však souvisí s celko-
vým ožíváním německého trhu práce a ne
až tak se zlepšováním podmínek ekono-
miky bývalého východního Německa.
Dlouhá desetiletí centrálně plánované eko-

nomiky a z toho vyplývající ekonomické za-
ostávání zanechala na východním Ně-
mecku šrámy – ať už na tamním průmyslu,
službách nebo infrastruktuře. Tyto šrámy
se budou hojit dlouho. Souhlasíme tak se
závěry výzkumného institutu Ifo. Ten došel
k závěru, že východoněmecké spolkové
země zůstanou i v příštím čtvrtstoletí hos-
podářsky slabší než západoněmecké.

Privatizace státního majetku

Ještě jednu podstatnou kapitolu přineslo
sjednocení Německa. Jednalo se privati-
zaci státního majetku bývalé NDR. To byl
totiž jeden ze základních bodů při pře-
chodu z centrálně plánované ekonomiky
na tržní. Německo vstupovalo do procesu
transformace podobně jako další středo -
evropské země na začátku 90. let. Sama
transformace však ve svém principu pro-
bíhala odlišně než v Československu,
v Polsku a v Maďarsku.

Díky sjednocení se západním Němec-
kem měla bývalá NDR předpoklady
k dobře provedené privatizaci. Privatizace
totiž probíhala pod patronací ekonomicky
vyspělejšího západního Německa. V eko-
nomice tak byl dostatek kapitálu i na pří-
padnou restrukturalizaci a sanaci privatizo-
vaných podniků. To byl výrazný rozdíl
třeba proti československé ekonomice.
Úspěšnosti německé privatizace nahrával
dostatek kvalitních pracovních sil. Dalším
předpokladem pro zvládnutí privatizace
byla existence vyspělé právní infrastruk-
tury. I po právní stránce bylo Německo na
privatizaci lépe připraveno než my

Německou privatizaci měl na starosti
„Treuhandanstalt“ (svěřenecký úřad),
který řídilo ministerstvo financí. Pod-
statné je, že jeho činnost nebyla zamě-
řena jen ziskově, ale důležitá byla třeba
i podpora pracovních míst. „Treuhandan-
stalt“ u konkrétního privatizovaného pod-
niku proto vždy volil nejvhodnější mož -
nou metodu. Privatizace v Německu tedy
nebyla prováděna žádnou z nestandard-
ních metod. Do poloviny roku 1994 pře-
vedl svěřenecký úřad všech 22 000 priva-
tizovaných podniků. 70 % z nich nakonec
skončilo ve východoněmeckých rukou
a privatizované podniky přislíbily 1 485
455 pracovních míst. K 31. srpnu 1994
zbylo ve svěřeneckém úřadu pouhých
1392 podniků, což představovalo méně
než 10 % z celkového množství. Německo
tak jednoznačně zvládlo privatizační pro-
ces nejlépe v regionu. Jak dobře víme,
Československo udělalo chybu v nedosta-
tečné úpravě investičních privatizačních
fondů. To pak otevřelo cestu k jejich vytu-
nelování. Privatizace neprobíhala hladce
ani v Polsku a Maďarsku. V těchto zemích
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proces privatizace zkomplikovala vysoká
zahraniční zadluženost v kombinaci s vy-
sokou inflací.

Změna struktury německé ekonomiky

Struktura německé ekonomiky se od sjed-
nocení východu a západu postupně mění.
Německo po sjednocení prošlo poměrně
rychlou deindustrializací. Zatímco v roce
1991 tvořil průmysl 30,2 % celkové hrubé
přidané hodnoty, do roku 1997 tento podíl
poklesl na 24,9 % a na úrovních kolem
25 % se drží dodnes. Klesl také podíl země-
dělství a stavebnictví na celkové přidané
hodnotě. Na síle naopak získávalo v 90. le-
tech finančnictví a pojišťovnictví či infor-
matika/komunikace. Oproti začátku deva-
desátých let drobně narostl také podíl mi-
noritních složek - aktivit vztahujících se
k realitnímu trhu, administrativních a po-
mocných prací, dále podíl vzdělávání, lid-

ského zdraví a sociálních prací a také
umění, zábavního průmyslu a rekreace.

CO BYLO POTŘEBA ZMĚNIT NA
NĚMECKÉM TRHU PRÁCE, ABY
ŠLAPAL JAKO HODINKY?
Na počátku nového milénia německá vláda
cítila, že musí dojít k razantním změnám.
Ty se měly v první řadě týkat trhu práce.
V první řadě bylo potřeba zvýšit celkovou
flexibilitu trhu práce. Podnikům mělo být
umožněno lépe se přizpůsobit podmínkám
panujícím na trhu. Všem také bylo jasné,
že zlepšit fungování trhu práce nepůjde
bez částečného snížení ochrany zaměst-
nance před výpovědí. Právě kvůli této vy-
soké ochraně se firmy nehnaly do uzaví-
rání dlouhodobých pracovních smluv s no-
vými zaměstnanci. Na německém trhu
práce měly dostat větší prostor pracovně-
právní vztahy na dobu určitou.

K snížení nezaměstnanosti měly vést
tyto tři cesty:
1.  Zvýšení poptávky po pracovních silách

prostřednictvím snížení pracovních ná-
kladů.

2.  Rozšíření nízkopříjmového sektoru.
Nižší nástupní mzda měla pomoci pro-
sadit se i jedincům, kterým bránila
v úspěchu na trhu práce nízká kvalifi-
kace, věk, délka setrvání ve stavu neza-
městnanosti apod. Podniky si tedy
mohly stanovit nižší mzdu (na základě
kolektivní smlouvy).

3.  Poslední cestou k nižší nezaměstna-
nosti mělo být zvýšení flexibility trhu
práce.

Politici si začali uvědomovat, že podniky
čelí na trhu velkému konkurenčnímu tlaku.
Podnikům proto mělo být umožněno, aby
se mohly neustále přizpůsobovat měnícím
se ekonomickým podmínkám. V praxi se
tak pod pojmem „flexibilita trhu práce“ ro-
zumí přechod od smluvně regulovaných
pracovních podmínek (pevná pracovní
doba, kolektivně dohodnuté mzdy, zdra-
votní pojištění, příspěvky na dovolenou,
ochrana zaměstnance před propuštěním)
na organizaci práci do značné míry bez
přesně stanovených pravidel.

Konkrétní kroky německé vlády

U moci byla v Německu na začátku nového
milénia koalice sociálních demokratů
(SPD) a Zelených. Všem bylo jasné, že se
musí něco změnit. Německá ekonomika
nutně potřebovala reformy, které budou
reagovat na nepříznivý vývoj německé
ekonomiky (respektive na ekonomickou
stagnaci) a na problémy s nezaměstna-
ností v průběhu 90. let i na přelomu tisíci-
letí. Proto byl v roce 2003 vyhlášen němec-
kou vládou program Agenda 2010. Na jeho
tvorbě se podílela i tehdy opoziční strana
CDU-CSU. Program měl zajistit udržitel-
nost systému sociálního zabezpečení, na-
startovat ekonomický růst a vytvořit poten-
ciál ke snížení nezaměstnanosti. To vše do
roku 2010. Vláda tehdejšího kancléře
G. Schrödera pověřila s výše popsaným
zadáním reformy trhu práce odbornou ko-
misi pod vedením bývalého personálního
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Reformy Hartz v kostce
Hartz I – Zavádí princip „za stejnou
práci stejná odměna“, dochází k reali-
zaci programů na podporu začínajících
samozaměstnaných osob nazvaný „Ich
– AG“.
Hartz II – Norma upravující tzv. mini-
a midizaměstnání, definována podle
výše měsíčního příjmu. Na oba typy se
vztahovaly snížené nebo dokonce nu-
lové odvody na sociální zabezpečení
a nižší daně.
Hartz III – Dochází k transformaci úřadů
práce po soukromé agentury k vyhle-
dávání práce.
Hartz IV – Snaží se řešit dlouhodobou
nezaměstnanost. Návrh také počítal
s odejmutím podpory v nezaměstna-
nosti osobám, které odmítli nabízenou
práci.



šéfa automobilky Volkswagen Petera
Hartze. Ta přišla s návrhy, na jejichž zá-
kladě vznikly celkem čtyři zákony, kterým
se dodnes přezívá „Hartz“.

Návrhy počítaly s tím, že se od základů
změní fungování úřadů práce. Ty se měly
přeměnit na „agentury“, které budou ne-
zaměstnaným mnohem aktivněji zpro-
středkovávat práci. V jednoduchosti se
jedná o to, že nezaměstnaný od „perso-
nální agentury“ nepobírá dávku, ale v pod-
statě měsíční mzdu. Poté je dle poptávky
zákaznické firmě krátkodobě nebo dočasně
„propůjčen“. Pozitivem pro nezaměstna-
ného je, že neztrácí kontakt s pracovním
trhem. Výhodné je to i pro podniky, které
mají možnost si zajistit dočasnou pracovní
sílu či si s minimálními náklady otestovat
svého budoucího zaměstnance.

V České republice úřady práce splňují
jen velmi málo podmínek, kterými se blíží
fungování personálních agentur. Tak
především nárok na podporu v nezaměst-
nanosti má ten, kdo splní předem stano-
vené podmínky. Ty se týkají především
doby, po kterou musel být žadatel účastní-
kem systému pojistného na důchodové
pojištění a po kterou musel přispívat na
státní politiku zaměstnanosti. Po splnění
těchto podmínek má žadatel nárok na pod-
poru v nezaměstnanosti. Její výše začíná
na 65 % předchozí čisté mzdy a postupně
se snižuje. Celková délka podpory se odvíjí
od věku žadatele. Co je ale podstatné –
v českém prostředí neexistuje vztah mezi
podporou v nezaměstnanosti a na druhé
straně odváděnou prací žadatele v době
pobírání dávek. V českém prostředí tak na
rozdíl od Německa neplatí, že nezaměst-
naný od úřadu práce pobírá ne dávku, ale
de facto plat za odváděnou práci.

Další normy reforem Hartz pak omezily
ochranu zaměstnanců před výpovědí. Díky
tomu napomohly vzniku atypických forem
zaměstnání, jako je práce na dobu určitou
nebo na zkrácený úvazek. Také byla nově
definována výše státního příspěvku pro
dlouhodobě nezaměstnané. Dávka přezdí-
vaná „Hartz IV“ nahradila dřívější podporu
v nezaměstnanosti. Ta se ještě několik let
po ztrátě místa vypočítávala z výše před-
chozího platu. Nezaměstnaní se tak mohli
spolehnout na pohodlný finanční polštář.
Jejich motivace hledat si práci logicky ne-
byla příliš vysoká. Systém byl nově upra-
ven tak, že v prvním roce bez práce má bý-
valý zaměstnanec nárok na 60 % svého do-
savadního příjmu. Po jeho uplynutí pobírá
už pouze paušální částku, která se pohy-
buje kolem 400 EUR, plus příspěvek na
bydlení. Zvláštní ustanovení platí pro lidi
předdůchodového věku. Ti mají právo po-
bírat déle vyšší podporu. Výše podpory se
drobně liší podle věku nezaměstnaných či
toho, zda žijí v jednočlenné domácnosti,
nebo se starají o rodinu. Každopádně se
díky této změně výrazně zvýšila motivace
nezaměstnaných aktivněji hledat novou
práci.

Proti zavedení reforem trhu práce se při-
tom bouřily odbory, v Německu se mo-
hutně protestovalo. Reformy však nakonec
prošly díky tomu, že panovala politická
shoda. Politici napříč politickým spektrem
si uvědomovali, že se v ekonomice musí

něco změnit. Pikantní je, že reformy prosa-
dila levicová Schröderova vláda. Tu nako-
nec stálo prosazení reforem vítězství v par-
lamentních volbách v roce 2005. Od té
doby v Německu vládne CDU-CSU pod ve-
dením A. Merkelové. Ačkoliv tvrdá opa-
tření na trhu práce prosadila ještě Schrö-
derova vláda, provedené reformy chválila
po svém nástupu k moci strana CDU/CSU.
Její předsedkyně Angela Merkelová Ger-
hardu Schröderovi dokonce osobně podě-
kovala. Právě po nástupu Angely Merke-
lové docházela na trhu práce k nejviditel-
nějšímu zlepšování. V roce 2005, kdy se ko-
alice vedená A. Merkelovou dostala
k moci, dosahovala míra nezaměstnanosti
v Německu vrcholu 11,2 %. Do roku 2008
však poklesla na 7,4 %. To bylo způsobeno
tím, že reformy Hartz začínaly zabírat.

Program Agenda 2010 v sobě nesl celou
řadu plánů na další reformy, které ale bo-
hužel nebyly všechny důsledně dotaženy:
•   Vláda chtěla usilovat o snížení zdanění.
•   Omezení povinnosti disponovat koncesí

u některých povolání.
•   Posílení malých a středních forem pod-

nikání – podpora se týkala např. dotací
či dotací z úvěrů pro nově zakládané
podniky.

•   Zvýšení podílu municipalit na daních,
které plynou do spolkového rozpočtu.

•   Podpora modernizace bydlení.
•   Byl přijat plán na penzijní reformu, kde

mělo dojít ke zvýšení hranice odchodu
do důchodu.

•   Ve zdravotnictví byla zaváděna finanční
spoluúčast pacienta.

Dále už můžeme navázat polickými
kroky vlády A. Merkelové, která se úřadu
ujala v září roku 2005. Merkelová chtěla po-
kračovat v programu Agenda 2010, ale
v moderní modifikované podobě. Důraz
kladla na snižování pracovních nákladů
formou přesunu zdanění směrem k nepří-
mým daním. Po nástupu A. Merkelové se
proto zvedla sazba DPH z 16 na 19 %. Mu-
síme si také uvědomit, že po roce 2005
vládla v Německu koalice CDU/CSU spolu
se socialisty z SPD. Ti usilovali o zvýšení
daní pro nejbohatší. Výsledkem bylo, že
daň z příjmu fyzických osob pro nejvíce vy-
dělávající vzrostla ze 42 na 45 %. Vláda
A. Merkelové se také zasazovala o podporu
vývoje a výzkumu. Náklady na vědu a vý-
zkum by se měly dostat ke 3 % HDP. Jenže
nakonec se největší výzvou pro vládu
A. Merkelové stalo něco úplně jiného.
Vládní koalice A. Merkelové musela zemi
provést dlouhou ekonomickou krizí.

Po vypuknutí finanční krize se německá
vláda A. Merkelové snažila hodit pracov-
nímu trhu další záchranné laso v podobě
programu Kurzarbeit. Tento program byl
zahájen na jaře roku 2009. Program de
facto dotoval zaměstnancům zkrácený pra-
covní týden a ušetřil německým firmám
náklady spojené s propouštěním (od-
stupné, rekvalifikace, změna pracovního
procesu). Je pravdou, že i díky tomuto
opatření míra nezaměstnanosti v roce
2009 stoupla pouze o dvě desetiny pro-
centního bodu a v roce 2010 již klesala. Dle
odhadů se v Německu během poslední
krize podařilo díky programu Kurtzarbeit

a zkrácení pracovní doby zachránit více než
1,2 milionu pracovních míst.

Naopak v eurozóně nezaměstnanost
v roce 2009 proti roku 2008 skokově povy-
skočila o 2,0 procentního bodu, v České re-
publice dokonce o 2,3 body. Ačkoliv pro-
gram Kurzarbeit dočasně dokázal pomoci
německému trhu práce, má rozhodně své
mouchy. Za první rok fungování němec-
kého kurzarbeitu vyplatil stát podle oficiál-
ních údajů 5,1 miliardy eur. Ty šly do kapes
zhruba 1,5 milionu žadatelů, s čímž Ně-
mecko původně ani nepočítalo. Následně
začal počet kurzarbeiterů klesat. Problém
Kurzarbeit spočívá v tom, že z veřejných
peněz pomáhá firmám v problémech na
úkor těch úspěšných. Druhým negativem
je, že program Kurzarbeit by měl řešit cy-
klické problémy. V praxi však v některých
případech řeší strukturální problémy a drží
nad vodou ty firmy, které by bez podpory
z trhu odešly. Jednoduše pokud někdo vy-
rábí boty, které vycházejí z módy, podporu
z Kurzarbeit by jen zneužíval. Takovýto
podnik by se měl zaměřit na změnu podni-
katelského plánu. Problémem programu
Kurzarbeit je také to, že mnoho pracovních
míst může s koncem podpory z programu
zaniknout. Čím déle tedy program trvá, tím
víc jeho efektivita klesá.

Česká vláda se v oblasti Kurzarbeit od
Německa již inspirovala a kurzarbeit začíná
platit i u nás. Zaměstnanci podniků, které
kvůli hospodářské krizi či přírodní kata-
strofě nebudou mít pro své lidi práci na
plný úvazek, by měli za dobu výpadku do-
stávat 70 % mzdy. Polovinu výdělku má
hradit zaměstnavatel a 20 % stát. O každé
žádosti firem o tuto podporu by měl zvlášť
rozhodovat vládní kabinet. Program však
budí řadu rozporuplných reakcí. Svaz prů-
myslu a dopravy argumentuje, že program
není dostatečně motivující. Náhrada mzdy
při částečné nezaměstnanosti je nyní 60 %,
zatímco při současném návrhu Kurzarbeitu
by firmy hradily 50 procent. Rozdíl mezi 60
procenty náhrady mzdy bez Kurzarbeitu
a 50 procenty hrazenými zaměstnavatelem
podle Svazu průmyslu a dopravy není do-
statečně motivující, aby firmy program vy-
užívaly. Hospodářská komora si na druhé
straně stěžuje, že je současná podoba čes -
kého Kurzarbeit komplikovaná a realizova-
telná v příliš dlouhém horizontu od vzniku
problémů. Přesto se domníváme, že část
podniků bude o Kurzarbeit v budoucnu
žádat. Naše výtka směřuje k délce podpory
pro firmy. Pokud systém nemá být zneuží-
ván, měla by být limitována jeho délka.
Pokud bude program v platnosti pouze ně-
kolik čtvrtletí, může sloužit k překonání cy-
klického, tedy dočasného výkyvu v ekono-
mice. Dlouhodobé využívání tohoto pro-
gramu konkrétním podnikem zavání zneu-
žíváním veřejných peněz.

Klíč ke zlepšení na německém trhu
práce pod mikroskopem
V čem tedy spočíval úspěch německých re-
forem trhu práce? Pokud chceme hledat
důvody zlepšení, musíme začít odspodu.
Na začátku nového tisíciletí totiž Německo
patřilo k 4 zemím s nejvyššími náklady na
pracovní sílu. V roce 2000 činily průměrné
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hodinové náklady na zaměstnance 24,6
EUR/hod. Německo tehdy mělo o 7,9
EUR/hod vyšší náklady na práci než byl
průměr v Evropské unii. Díky Hartzovým
reformám se podařilo nárůst nákladů
velmi výrazně zbrzdit. Pracovní podmínky
(zejména pak mzdy, odměny) a pracovní
doba totiž byly po reformě určovány při
kolektivním vyjednávání stran a upraveny
v kolektivních smlouvách bez vlivu vlády.
Náklady na práci v Německu rostly od roku
2000 do roku 2014 průměrným tempem
2,0 % ročně, v zemích Evropské unie to
bylo v průměru o 3,4 % ročně. V roce 2014
dosahovaly průměrné pracovní náklady
v Německu 31,4 EUR/hod. Co je podstatné,
v Německu se dnes vyrábí s nižšími ná-
klady než u přímých konkurentů Německa
– ve Francii, Belgii, Nizozemsku či v sever-
ských státech.

Dalším klíčovým znakem lepšící se kon-
dice německého trhu práce byla rostoucí
produktivita. Ta jednoduše řečeno udává
vztah mezi výsledkem a časem potřebným
k jeho dosáhnutí. Produktivita práce pře-
počtená na odpracovanou hodinu se v Ně-
mecku mezi lety 2008 a 2013 zlepšovala
průměrným tempem 0,3 % ročně. Ačkoliv
se tento růst nezdá strhující, musíme si
uvědomit, že v této době většina Evropy
bojovala s krizí. I v této statistice Německo
poráží své přímé konkurenty – Francii, Ni-
zozemsko, Belgii či Lucembursko.

Nejlepším a nepřehlédnutelným důka-
zem o úspěchu reforem na trhu práce je to,
že míra nezaměstnanosti v Německu kle-
sala i během krize, kdy v okolních zemích
(včetně České republiky) rostla. Zatímco
v zemích Evropské unie mezi lety 2008
a 2013 se nezaměstnanost zvedla ze 7,0 %
na 10,9 %, V Německu ve stejné době kle-
sala ze 7,4 na 5,2 %. Díky poklesu míry ne-
zaměstnanosti začal v Německu vznikat při-
rozený tlak na růst mezd. Německé firmy
totiž začaly mít problémy sehnat dostatek
kvalifikované pracovní síly. Kdo ji chtěl naj-
mout, musel připlatit. Navíc meziroční in-
flace v uvedeném období činila v Německu
1,6 %. To znamená, že Němcům za krize
mzdy reálně rostly. Mezi lety 2008 a 2013
jsme viděli v Německu růst reálných mezd
o 0,6 %. Lidé se tak cítili bohatší a mohli ut-
rácet. Tady najdeme další z důvodů, proč
mohlo Německa růst. V České republice
mzdy ve stejném období rostly ještě o kra-
pet rychleji - o 0,7 %. Nicméně v letech
2012 a 2013, kdy dluhová krize dusila Ev-
ropu, reálné mzdy v domácí ekonomice pa-
daly výrazně více než v Německu.

ÚSPĚCHY NĚMECKÉ EKONOMIKY
A JEJICH VLIV NA ZAHRANIČNÍ
OBCHOD
Z výše uvedených dat je zřejmé, že Hart-
zovy reformy jednoznačně zlepšily kondici
německého trhu práce. Měly však také vý-
razný přesah do dalších odvětví. Díky po-
malejšímu nárůstu nákladů práce a rych-
lejšímu růstu produktivity práce oproti pří-
mým konkurentům Německa rostla konku-
renceschopnost německého zboží na za-
hraničních trzích. Dostáváme se tak k za-
hraničnímu obchodu, který je důležitým ta-
hounem růstu německé ekonomiky.

Převis německého vývozu nad dovozem
od roku 2002 do roku 2007 sílil. Až v letech
2008 a 2009 došlo k poklesu. S nástupem
krize se totiž mnoho evropských ekonomik
propadlo do recese. To se promítlo v kle-
sající poptávce po německém zboží z okol-
ních zemí. Státy eurozóny se totiž podílejí
na německém vývozu zhruba ze 40 %. Po-
kles přebytku obchodní bilance ze začátku
krize však už v Německu dávno zapomněli.
Přebytek obchodní bilance totiž v posled-
ních letech vesele narůstá. V porovnání
s rokem 2009 narostl převis obchodní bi-
lance Německa do konce roku 2014 o 56 %.

Německý zahraniční obchod se může
také opřít o oporu v podobě institucí.
V první řadě ministerstvo zahraničních
věcí a jemu podřízená velvyslanectví
a konzuláty připravují půdu pro příchod
německých firem. Další podporou pro ně-

mecký zahraniční obchod představuje Ger-
many Trade and Invest. Tato organizace za-
prvé poskytuje poradenství zahraničním
podnikům, které chtějí vstoupit na ně-
mecký trh nebo zde rozšířit své dosavadní
aktivity. Zadruhé pak podporuje německé
podniky při vstupu na zahraniční trhy, a to
především poskytováním zahraničně-ob-
chodních informací.

Německý zahraniční obchod se může
opřít také o zahraniční obchodní komory.
Ty mají tři základní funkce: 1) oficiální za-
stoupení německého hospodářství na
daném zahraničním trhu, 2) činnost člen-
ské organizace a 3) poskytování služeb pro
podniky. Navíc německá vláda poskytuje
garance a podporuje jednotlivé obchodní
projekty. 

Německé firmy se mohou spolehnout
také na finanční pomoc od německé vlády.
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Německá vláda poskytuje exportní ga-
rance skrze pojišťovnu Hermes. Okolo
80 % garancí poskytovaných pojišťovnou
směřuje na pokrytí garancí německého za-
hraničního obchodu s rozvíjejícími se ze-
měmi. V těchto zemích totiž na německé
firmy často číhají nejen rizika ekonomická
(protistrany), ale i rizika politická. Podporu
ze strany pojišťovny Hermes využívají
především malé a střední podniky. Pro ně
by bylo složité sjednat klasické komerční
pojištění na projekty v zemích, které leží
daleko od hranic Německa. Přitom právě
investice v rozvíjejících se zemích mohou
mít pro německé firmy do budoucna velký
přínos. Ekonomická kondice těchto zemí
bude růst, což bude zhodnocovat investice
německých firem. 

Německé exportní firmy se mohou ob-
ránit s žádostí o pomoc i na specializované
banky. V první řadě je to KfW IPEX. Ta pod-
poruje německé projekty v zahraničí,
stejně jako zahraniční investice v Ně-
mecku. Zajímavostí je, že při poskytování
podpory jednotlivých projektů soutěží
přímo s nabídkami komerčních bank. KfW
IPEX se pak podílí na takových zahranič-
ních projektech, jako je budování přístavů,
letišť, placených silnic, mostů, tunelů, že-
leznice atd. Právě tyto investice mohou mít
strategický význam do budoucna. Pro zají-
mavost v roce 2014 činila bilanční suma
KfW IPEX-Bank celkem 26,3 mld. euro.

Další finanční institucí, která přímo pod-
poruje německý export, je investiční agen-
tura DEG. Ta poskytuje úvěry soukromým
společnostem, které investují v rozvíjejí-
cích se zemích. Svým obchodním mode-
lem se snažila inspirovat od International
Finance Corporation Světové banky. DEG
se nejvíce podílí na podpoře v oborech
bankovnictví, zemědělství, obnovitelné
zdroje energie, telekomunikace a výroba.

Posledním pilířem německé podpory ex-
portu je KfW Development bank. Jedná se
o instituci, která doplňuje německý systém
podpory exportu. Její důležitou vlastností
je, že dokáže své služby přizpůsobit rozlič-
ným podmínkám, které panují v zahraničí.

Obecně je tak podpora německého ex-
portu mnohem propracovanější než v ČR.
Němci se nebojí podporovat projekty
v rozvíjejících se zemích, které mohou být
výnosné až v třeba řádu jednotek nebo
i desítek let.

Přesto se Německo v posledních letech
na poli zahraničního obchodu také spálilo.
V době, kdy eurozónu dusila dluhová krize,
hledalo Německo nová odbytiště za hrani-
cemi měnové unie. Významné odbytiště
našlo v Rusku. Od roku 2009 do roku 2012
narostl německý export směřující do
Ruska o 84 %. Jenže vlivem ukrajinské
krize začaly vztahy mezi Moskvou a Berlí-
nem houstnout. Výsledkem byly vzájemné
sankce, kvůli kterým v roce 2014 propad-
nul vývoz z Německa do Ruska meziročně
o 18 %. V tu chvíli si Německo vzpomnělo,
že evropské státy mají tu nejhorší krizi za
sebou. Díky tomu Německo znovu navyšo-
valo svůj vývoz do zemí Evropské unie.
Objem exportu do Evropské unie v roce
2014 narostl o 5,4 %. Německu se tak daří
za Rusko postupně nacházet staronová od-
bytiště v Evropě.

Rusko však nebylo jediným problematic-
kým trhem, na který začalo Německo v po-
sledních letech sázet. Významné odbytiště
našlo také v Číně, která se začala otevírat
světu. Vývoz do Číny se mezi lety 2008
a 2014 zvýšil o 120 %. Dnes Německo vy-
váží 2,6x více do Číny než do Ruska. Jenže
i v případě Číny musíme zmínit jedno ale.
Čínská ekonomika byla v posledních letech
motorem růstu světového hospodářství.
Jenže nyní se zdá, že Čína postupně ztrácí
lesk. Tím se jen potvrzuje, že při růstu ta-
ženém dluhem to musí dříve či později
začít skřípat. S daty z čínské ekonomiky se
pracuje velmi složitě, protože jsou jen ob-
tížně dostupná a nevěrohodná. Výraznou
část čínského zadlužení tvoří dluh místních
samospráv a ne samotné vlády. My odha-
dujeme celkovou výši dluhu Číny na 250 %
HDP. Pro srovnání v předkrizovém roce
2008 tvořil celkový dluh Číny 148 % HDP.
Pryč jsou léta, kdy Čína rostla 10, 12 nebo
14% tempem ročně. Čínskou ekonomiku
proto čeká složitá přeměna. Čínský HDP
totiž už neroste z tak nízkého základu. Kvůli
vyšším nákladům na práci se bude muset
Čína přeorientovat z ekonomiky založené
na exportu na ekonomiku více se opírající
o domácí poptávku. Tím bude trpět čínský
průmysl, což negativně poznamená čín-
skou poptávku po komoditách. V roce 2014
Čína rostla o 7,4 %. Letos čínský růst zpo-
malí výrazně pod 7 %. Problémy čínské
ekonomiky navíc komplikují výprodeje na
tamních akciových trzích. Ačkoliv čínské
úřady vymýšlí jedno opatření na stabilizaci
tamního akciového trhu za druhým, výpro-
deje se nedaří zastavit. Klesající důvěra in-
vestorů v Čínu v kombinaci se zpomalují-
cím čínským růstem mohou v příštích le-
tech ochromit německý vývoz směřující do
Číny.

Důležitým německým vývozním arkti-
klem jsou auta. Když vezmeme značky jako
Mercedes, BMW či Volkswagen, Němci
mají být po právu na co hrdí. Jak je však
možné, že se tolik aut stále vyrábí v Ně-
mecku? Přestože byl přesun výroby z Ev-

ropy do Asie trendem minulé dekády, toto
riziko samozřejmě stále existuje i v případě
německých automobilek. Na druhou
stranu manažeři firem již pochopili, že lo-
gistika a vyškolení místních pracovníků
také není zadarmo a všechny procesy na
dálku řídit nelze. Vždy jde proti sobě kvali-
tativní a nákladová stránka věcí. Německý
trh díky své dlouhé tradici produkuje auta
s vysokou kvalitou. To je hlavní důvod,
proč německé automobilky i přes vyšší ná-
klady dál vyrábějí většinu automobilů ur-
čených pro evropský trh v Německu (či po-
blíž svých hranic.) Přesně touto politikou
se řídí Volkswagen Group. Celkový počet
automobilů vyrobených v Německu se tak
nesnižuje, naopak se v posledních 10 le-
tech (mezi roky 2004 a 2014) dle OICA me-
ziročně navýšil o 6,1 %. Světová produkce
aut však mezitím narostla o 39 %. Přesun
výroby směrem na východ dnes automo-
bilky přesto využívají. Důvodem je lepší
prosazení na tamním trhu. Nejde jen
o psychologický efekt, že si zákazníci ku-
pují auto vyrobené jejich v zemi, a proto
k němu cítí větší důvěru. Přesunem výroby
do mnoha zemí velké automobilky přede-
vším obejdou cla, daně a další administra-
tivní opatření, která komplikují dovoz ho-
tových aut. Proto si velké automobilky bu-
dují své montovny třeba v Rusku. Evrop-
ské automobilky se přesouvají i na mno-
hem vzdálenější trhy. V případě vybudo-
vání továren v Číně dochází navíc k vý-
znamné úspoře nákladů na přepravu.
Tento trend by měl i v dalších letech pokra-
čovat. Auta určená pro evropský trh budou
evropské automobilky montovat v Evropě,
zbytek výroby se přesune do oblastí, kde
by měla auta najít své kupce.

Automobilovému průmyslu se velice
daří i v České republice. Jen v roce 2014
narostla výroba motorových vozidel
v Česku meziročně o 13,5 %. Také tady
platí, že automobilky vyrábějící v České re-
publice živí prodeje na evropském trhu.
Česko je pro výrobu automobilů příhodné
ze dvou důvodů – na jedné straně se na-
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cházíme uprostřed Evropy a silné západní
trhy máme poblíž. Na druhé straně dispo-
nujeme stále nákladově přijatelnou a při-
tom kvalifikovanou pracovní sílu.

Členství v eurozóně a jeho vliv 
na zahraniční obchod Německa
Na závěr části o německém zahraničním
obchodu si položme otázku, co stojí za
úspěchem německého zboží za hranicemi.
Když se na německý zahraniční obchod po-
díváme přísnějším okem, zjistíme, že ně-
meckému zahraničnímu obchodu nepo-
máhá k úspěchu jen tradičně vysoká kvalita
německého zboží a rostoucí německá pro-
duktivita práce. Ač se to může zdát para-
doxní, Německo výrazně těží ze svého člen-
ství v eurozóně. Slabé euro bylo jedním
z důvodů, proč se Německo může tak vý-
razně spoléhat na zahraniční poptávku na-
místo té domácí. Výsledkem je rostoucí
přebytek německé obchodní bilance. Za-
tímco v roce 2003 tvořil německý vývoz
32,6 % německého HDP a v roce 2008
43,5 %, do roku 2014 tento podíl vzrostl na
45,6 %. A dostáváme se k paradoxu. Kvůli
tomu, že je Německo členem eurozóny, ne-
vzniká tlak na posílení domácí měny –
v tomto případě eura. V eurozóně totiž není
zdaleka jen Německo, ale také problémové
státy jižní periferie eurozóny. Pokud by Ně-
mecko dál setrvalo u marky, vysoké přebytky
obchodní bilance a běžného účtu platební bi-
lance by vedly k jejímu posílení. Tím by Ně-
mecko ztratilo část své exportní výhody.

Je otázkou, jak by byla německá měna
silná dnes. Pro zajímavost přepočítací ko-
eficient marky k euru před vstupem do eu-
rozóny k 31. 12. 1998 činil 1,95583 DEM.
Jenže v roce 1998 činil přebytek němec-
kého zahraničního obchodu 64,9 mld. EUR,
do konce roku 2014 se přebytek německé
obchodní bilance zvýšil na 216,9 mld. EUR.
Narostl tak 3,3x. Zásadnější pro vývoj
kurzů měn je vývoj běžných účtů platební
bilance. Deficit běžného účtu Německa při
obchodování se zbytkem světa dle dat Eu-
rostatu v roce 1999 činil 25,8 mld. EUR, do
roku 2013 narostl do přebytku 206 mld.
EUR. V podání Evropské unie (EU) činil de-
ficit běžného účtu při obchodování se zbyt-
kem světa v roce 1999 -54,4 mld. EUR, do
roku 2013 se přebytek běžného účtu zvýšil
na 155,7 mld. EUR. Z toho je zřejmé, že
přebytek běžného účtu Německa narostl
výrazněji než v podání EU. To je jasný
důkaz o tom, že by si Německo zasloužilo
silnější měnu, než je euro.

U vlivu členství v eurozóně na hospoda-
ření Německa se ještě chvíli zdržíme. Ně-
mecku nepomáhá jen slabé euro. Ně-
mecko je zemí, která nejvíce nalila do za-
dluženého Řecka. Se zajímavou studií při-
šel institut IWH. Podle ní dluží Řecko Ber-
línu zhruba 90 miliard eur. Podle institutu
však bude Německo v plusu, i když mu
Řecko nesplatí ani euro. Podle studie insti-
tutu IWH totiž řecké problémy ušetřily ně-
meckému rozpočtu od roku 2010 víc než
100 miliard eur. Důvod? V době nejistoty
na trzích totiž investoři zvyšovali poptávku
po bezpečných německých dluhopisech.
Německo si totiž mohlo půjčovat stále lev-
něji a nyní si na 10 let půjčuje s úrokem

pod 1 %. K tomu také přispěla rozvolněná
politika Evropské centrální banky. Ta
v první řadě drží své úrokové sazby u nuly.
Navíc začala sama na vlastní pěst vykupo-
vat státní dluhopisy. To přineslo ještě větší
tlak na pokles výnosů německých státních
dluhopisů. Položme si však otázku, proč in-
vestoři v té době nepreferovali před ně-
meckými dluhopisy dluhové papíry jiného
evropského státu. Německé dluhopisy
jsou totiž považovány za extra bezpečné
z nějakého důvodu. Ten se nazývá zodpo-
vědné hospodaření německé vlády. Ně-
mecko je navíc pro investory ověřenou
značkou. Je to o dlouhodobém budování
pověsti a důvěry.

Co z toho plyne pro ČR? Aby byla země
důvěryhodná, musí se vyznačovat nízkou
korupcí a stabilitou. Nesmí se často měnit
vlády a podnikatelské prostředí. Zároveň
musí být dobrý rating a jeho výhled.

Prestižní značka jménem Německo

Podle indexu vnímání korupce se na Ně-
mecko díváme z uctivé vzdálenosti. Za-
tímco Německu patří 12. místo, Česká re-
publika je až na 53. místě ze 174 hodnoce-
ných států. Problém vidíme také v tom, že
si nevedeme nijak dobře ani v rámci stře-
doevropského regionu. Rakušané jsou 12.,
Poláci 35. a Maďaři 47. Za Českem je ze
středoevropských republik jen Slovensko,
a to hned na 54. místě. Boj proti korupci je
během na dlouhou trať. Na druhou stranu
u soudu v posledních letech stanuly s ob-
viněními z korupce velké ryby politického
světa a světa byznysu. Vláda navíc schvá-
lila zákon o prokazování původu majetku.
To by mohly být náznaky, že proti korupci
se začíná v ČR účinně bojovat. Proč by ale
tento boj nemohl být rychlejší? Třeba pro-
tikorupční skupina Rady Evropy se zlobí, že
boj proti korupci u nás není dostatečný. Ve
státní správě by měl vést boj korupci podle
nás přes maximální zjednodušování po-
stupů a jejich otevřenost. Díky tomu se sku-
linky pro případnou korupci začnou zmen-

šovat. Ještě jednou však opakujeme, že boj
proti korupci je během na dlouho trať.

Obchodní propojení Česka
s Německem, resp. s Bavorskem
Že je Německo pro české vývozce nejdůle-
žitějším odbytištěm, se všeobecně ví. Do
Německa míří dlouhodobě zhruba třetina
českého vývozu. Navíc absolutní velikost
vývozu do Německa už řadu let roste. Kon-
krétně velmi úzké propojení má Česká re-
publika zejména s Bavorskem. Česká re-
publika byla v roce 2014 s objemem ob-
chodu přesahujícím 16 mld. eur nejdůleži-
tějším obchodním partnerem Bavorska ze
středoevropských a východoevropských
zemí. Bavorsko je na druhé straně pro Čes -
kou republiku důležitějším obchodním
partnerem než jednotlivé spolkové země
Německa. Objem vývozu Svobodného
státu Bavorsko do České republiky v roce
2014 činil 5,6 mld. eur. Česko se tak dostalo
na 8. příčku mezi nejdůležitějšími odbytišti
Bavorska. Co se týče dovozu, obsadila ČR
v roce 2014 s objemem dovozu ve výši
10,6 mld. eur 3. pozici. Bavorské přímé in-
vestice v ČR dosáhly do konce roku 2012
částky 4,8 mld. eur. Přímé investice ČR do-
sáhly v Bavorsku do konce roku 2012
částky 50 mil. eur. Obchod mezi ČR a Ba-
vorskem tak jen kvete. Jaký bychom si
z toho měli závěr? Legislativa by měla jít
tomuto svazku naproti. A to znamená, že
by se zákony v České republice měly začít
postupně sbližovat s legislativou Německa
a ještě konkrétněji Bavorska. Pro posilo-
vání obchodních vztahů je přitom nejdůle-
žitější sblížení v daňové oblasti.

HOSPODAŘENÍ NĚMECKÉ VLÁDY 
POD LUPOU
Zodpovědné hospodaření Německa je
hlavním důvodem, proč všechny tři nejvý-
znamnější světové ratingové agentury -
Moody's, Standard & Poor's a Fitch Ratings
- přiřazují Německu nejlepší hodnocení.
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Jaký paradox proti dalším významným
hráčům eurozóny. Francie přišla během po-
slední krize o nejlepší hodnocení u všech
tří nejvýznamnějších agentur. Francie si
však dál drží hodnocení na áčkové stupnici.
Ratingové agentury tak Francii nadále po-
važují za kvalitního dlužníka. To třetí nej-
větší ekonomika eurozóny, Itálie, si pohor-
šila mnohem víc. U jejího ratingu svítí béč-
kové hodnoty a Itálie se tak nachází na
spodní hraně investičního stupně. Do pádu
do spekulativního pásma jí moc nechybí.
To nakonec není žádné překvapení. Italský
vládní dluh totiž nabobtnal od předkrizo-
vého roku 2008 do konce roku 2014
z 102,3 % HDP na 132,1 % HDP.

Hospodaření německé vlády již od roku
2012 končí v přebytku, což je v Evropě takř -
ka unikátní jev. Během roku 2014 hospoda-
řili v Evropě s přebytkem kromě Německa
už jen na ropu bohaté Norsko, pak Dánsko,
Estonsko a Lucembursko. Přebytek němec-
kého rozpočtu v roce 2014 dosáhnul 0,6 %
HDP. Jak je možné v době vrcholící možné
dosahovat přebytků státního rozpočtu?
Těch důvodů je více. V Německu od roku
2009 platí zákon o vyrovnaném rozpočtu,
který politikům zakazuje utrácet více peněz,
než kolik vyberou. V detailnějším zkoumání
je klíčem k vyrovnanému rozpočtu držet na
uzdě stranu výdajů. Ty se podařilo mezi
roky 2011 a 2012 meziročně snížit o 1,0 %.
V dalších letech rostly výdaje německého
rozpočtu pouze průměrným ročním tem-
pem o 2,0 %.

Německá vláda navíc nepanikařila a ne-
snažila s tvrdými zásahy do daňového sy-
stému navyšovat příjmy. Řada zemí během
krize zvýšila sazby daní z přidané hodnoty
(např. i Velká Británie, Portugalsko, Španěl-
sko, Řecko či Česká republika), Německo ni-
koliv. To se také projevilo v tom, že výpadek
daňových příjmů byl v případě Německa po
nástupu krize nižší než u mnoha jeho kon-
kurentů. V roce 2009 propadly daňové pří-
jmy v Německu o 4,8 %, zatímco v České re-
publice jejich propad činil 10,4 %. Stabilita
daňového systému dodávala německému

podnikatelskému prostředí tu pověstnou
dávku klidu, kterou během krize potřeboval.
Dostáváme se tak k tomu, že ani tak nezáleží
na konkrétní výši zdanění, jako na tom, aby
byl daňový systém stabilní. To potvrzuje
i zpráva Doing Business 2015 z dílny World
Bank Group. Ta hodnotí daňové systémy
z několika pohledů. Mezi ně patří počet da-
ňových plateb během roku, průměrný čas
potřebný na zpracování daňových přiznání
a také celková výše zdanění zisků. V tomto
žebříčku se Česká republika umístila na 119.
místě ze 189 hodnocených zemí, Německo
je o více než 50 míst před námi. Mimocho-
dem, podle celkového indexu Easy of doing
business, který měří kvalitu podnikatel-
ského prostředí, se Německo umístilo na
celkovém 19. místě, Česká republika až na
44. místě ze 189 zemí.

Detailní pohled 
na německý daňový systém
V Německu existuje poměrně značné pro-
gresivní zdanění a daňových sazeb je hned
několik. U zdanění příjmu fyzických osob
najdeme několik pásem, která jsou zdaňo-
vána sazbou 0 %, 14 %, 42 %, 45 %. Sazba
daně z příjmu právnických osob byla po-
stupně snižována a nyní činí 15 %. Navíc je
v Německu zapotřebí hradit živnostenskou
daň (její výši určují místní orgány) a příspě-
vek solidarity. V případě DPH činí základní
sazba 19 % a snížená je 7 %.

Systému jako celku neškodí ani to, že Ně-
mecko má vyšší podíl zdanění na HDP než
Česká republika. Celkové daňové příjmy
k HDP podle OECD v roce 2013 v Německu
činily 36,7 %, v České republice 34,1 %. Díky
stabilitě německého daňového systému ani
krize neudusila růst příjmů státního roz-
počtu. Ty sice v roce 2009 meziročně po-
klesly o 1,8 %, od té doby však rostou v prů-
měru meziročním tempem o 3,5 %.

Zajímavý pohled na německý daňový sy-
stém nabízí i VAT gap. Ten ukazuje rozdíl
mezi DPH skutečně vybraným a DPH, která
by se měla vybrat na základě platných zá-

konů. Podle závěrů Evropské komise se
u nás VAT gap dlouhodobě pohybuje nad
průměrem EU. Zatímco pro EU činil VAT
gap v roce 2012 16 %, pro ČR odhad činí
22 %. To v Německu se VAT gap pohybuje
dlouhodobě výrazně níž než v České repub-
lice, v roce 2012 ležel na úrovni 10 %. Z toho
je zřejmé, že Němci dlouhodobě vybírají
daně lépe než Češi. To se projevilo i během
krize, když daňové příjmy v Německu pa-
daly méně než v České republice. Mezi lety
2009 až 2014 pak daňové příjmy v České re-
publice rostly v průměru ročním tempem
o 0,5 %. V Německu ve stejné době rostly
daňové příjmy v průměru o 2,2 %. Kde tedy
hledat hlavní důvod tohoto úspěchu ně-
mecké vlády? Podle nás se klíč skrývá ve
vyšší stabilitě daňového systému, což do-
kazují i závěry průzkumu Easy of doing bu-
siness.

Díky přebytkovému hospodaření v po-
sledních letech se Německu daří umazávat
vládní dluh. Ten z 80,5 % v roce 2010 poklesl
do konce roku 2014 na 74,7 %. Německo tak
ukazuje jižní periferii eurozóny recept, jak
nejlépe bojovat proti dluhové krizi. Při se-
stavování rozpočtů by se jednotlivé vlády
neměly upínat k mantře, kterou představuje
velikost schodku do výše 3 % HDP. Naopak
už při sestavování rozpočtů by se mělo po-
čítat s tím, že budou vyrovnané nebo do-
konce přebytkové.

A ačkoliv německá vláda hospodaří s pře-
bytkem, v Německu plyne větší část pro-
středků na podporu sociální oblasti. U vý-
dajů v sociální oblasti jsme během krize
mohli pozorovat rozdílný vývoj v Německu
a v České republice. Zatímco v Německu
během krize výše sociálních výdajů mírně
klesala směrem k hladině 28 % HDP,
v České republice během krize pokračovaly
v růstu nad úroveň 20 % HDP.

Výše sociálních výdajů dlouhodobě zůs-
tává v Německu vyšší než v České repub-
lice. Poměrně štědrá sociální podpora také
byla jedním z faktorů, který dokázal udržet
německou poptávku během krize nad
vodou. Německý sociální systém však čeká
v následujících čtvrtletích zatěžkávací zkou-
ška. Německá ekonomika jako ekonomický
motor Evropy totiž láká migranty. Za celý
loňský rok požádalo v Německu o azyl
zhruba 203 000 lidí. Berlín očekává, že letos
počet žadatelů dosáhne 800 tisíc. V loňském
roce stáli uprchlíci německý rozpočet 2,4
mld. EUR, letos se částka vyšplhá až na 10
mld. EUR. Celkové sociální výdaje německé
vlády pro rok 2015 činí 153,3 mld. eur. Péče
o uprchlíky tak Německo přijde na 6,5 % cel-
kových sociálních výdajů, neboli 3,3 % cel-
kových výdajů rozpočtu. To je více než 4x
víc než částka, jakou německá vláda podpo-
ruje bydlení a regionální rozvoj.

Rozdílný vývoj než u sociálních výdajů vi-
díme i u investic. Na úrovni fixních investic
se německá ekonomika může spolehnout
na stabilní velikost podpory od vlády. Úro-
veň fixních investic se totiž už od roku 2008
prakticky nemění, když těsně přesahuje 2 %
HDP. Naopak v České republice úroveň in-
vestic během krize klesala. Ještě v roce
2008 dosahovala 5 % HDP. Do roku 2014 po-
klesla na 3,9 % HDP. Trend je tak (i přes
drobný nárůst investic v roce 2014) nega-
tivní. V této oblasti by bylo vhodné násle-

10
4I2015



dovat německý příklad. Německá vláda ne-
experimentuje s výší investic a drží je na
stabilní úrovni. Díky tomu vytváří prediko-
vatelné prostředí pro podniky. Naopak když
bylo potřeba během krize šetřit, dokázala
německá vláda osekat sociální výdaje. My
jdeme přesně opačnou cestou. Osekáváme
investice na úkor růstu sociálních výdajů.
Takováto politika může být v krátkém ob-
dobí přívětivá, avšak dlouhodobě bude
omezování investic brzdit růst. Také si mu-
síme položit otázku, proč je německá eko-
nomika v posledních letech v lepší kondici,
když velikost investic k HDP je v ČR vyšší
než v Německu? Odpověď budeme muset
pravděpodobně hledat opět ve vyšší míře
korupce v České republice. Ne všechny pro-
středky jsou v České republice vynaloženy
efektivně. Problém je také to, že část zaká-
zek v České republice je předražená a zby-
tečná.

Existuje ještě jeden důvod, proč česká
ekonomika svým výkonem nemůže dlouho-
době dohnat Německo. V Německu totiž
teče do výzkumu a vývoje větší část HDP
než v České republice. Zatímco v 2013 Ně-
mecko podle dat OECD vydala na výzkum
a vývoj 2,94 % HDP, V České republice to
bylo 1,91 % HDP. To je nepatrně pod průmě-
rem EU, který činí 1,92 % HDP. Podprů-
měrná úroveň výdajů na výzkum a vývoj by
přitom mohla vést v krajním případě k tech-
nologickému zaostávání české ekonomiky.
V důsledku toho by mohlo české zboží ztrá-
cet konkurenceschopnost. To by nebyl stav,
který bychom si přáli. Naším cílem by mělo
být navýšení výdajů na výzkum a vývoj nad
evropskou úroveň. Za vzor nám může slou-
žit Německo nebo severské státy, kde úro-
veň těchto výdajů dokonce přesahuje 3 %
HDP.

Logickým vyústěním je to, že za Němec-
kem výrazně zaostáváme v počtu žádostí
o patenty. A to nejen v absolutním počtu,
ale i v přepočtu na milion obyvatel. Zatímco
v ČR to bylo v roce 2012 21,3 žádosti o pa-
tent na milion obyvatel, v Německu 279,2
žádostí/mil. obyvatel. Dramaticky v počtu
žádostí o patenty zaostáváme také za sou-
sedním Rakouskem. Na druhé straně jsme

na tom lépe než Polsko. Celoevropské srov-
nání pro nás každopádně nevyznívá dobře.
Průměr EU totiž činí 112,6 žádostí o patenty
na milion obyvatel. Jediné, co nás může
těšit, je dlouhodobý trend. Ten je totiž pozi-
tivní. Od roku 2002 totiž počet českých žá-
dostí o patenty vzrostl 2,4x. Na druhou
stranu se počet patentů v Polsku ve stejném
období zvýšil 5,5x. Z toho je jasně zřejmé,
že inovace jsou v české ekonomice výrazně
nižší než v té německé. Také to svědčí
o tom, že si Češi nejsou schopni uhlídat
nebo obhájit své nápady.

Jak zlepšit inovace? Není to jen o tom
zvýšit vládní výdaje na výzkum a vývoj. Je
potřeba také mít kvalitní vysoké školství
s důrazem na technické obory. Tady se na-
bízí varianta více propojit teorii s praxí. To
znamená, aby studenti větší část času strá-
vili na stáži u konkrétní firmy, která je může
po absolvování zaměstnat. Důležitý je ná-
sledný špičkový aplikovaný výzkum. Tady
jsou potřeba vládní prostředky. Nakonec
inovovat by nešlo bez podnikatelů, kteří do-
káží nápady využít, uvést na trh a vydělat na
nich. Proto je důležité, aby vláda vytvářela
podnikatelům kvalitní podmínky. To znovu
znamená především nezasahovat do daňo-
vého systému. Německu trvalo desítky let
vyšvihnout se mezi elitu v inovacích. Těžko
Německo během příštích pár let doženeme.
Proč ale nevytvořit stabilitou daňového sy-
stému podmínky na to, abychom se mu při-
bližovali?

V patentech jsme proti Německu pro-
padli. Je zajímavé, že z pohledu průměrné
rychlosti internetu za Německem nezaostá-
váme. Podle Akamai Ratings obsadila ČR 9.
místo s průměrnou rychlostí 12,3 Mbit/s.
Německo je až na 24. místě s průměrnou
rychlostí 8,7 Mbit/s. Z tohoto hlediska tak
není technický pokrok ČR brzděn.

Pro ilustraci ještě přidáváme porovnání
českého a německého státního rozpočtu
pro rok 2015. Z porovnání je na první po-
hled zřejmé, že na sociální politiku jde v Ně-
mecku větší část rozpočtu než v České re-
publice. Je také zřejmé, že na obsluhu stát-
ního dluhu putuje v Německu větší část roz-
počtu než v České republice. To je výhoda,

kterou bychom si měli střežit. Nižší úrokové
náklady vycházejí z výrazně nižšího zadlu-
žení české ekonomiky proti té německé. Za-
tímco dluh k HDP činil v České republice ke
konci roku 42,6 % HDP, v Německu 74,7 %
HDP. Současná úroveň výnosů státních dlu-
hopisů by přitom mohla svádět k tomu,
abychom se více zadlužovali. Takto levně si
už nemusíme v budoucnu půjčovat. Půjčo-
vat si na 10 let s ročním úrokem 0,80 % je
lákavé. (Německo si půjčuje na 10 let jen
o maličko levněji – s ročním úrokem 0,7 %).

Za nízkými výnosy českých státních dlu-
hopisů stojí 4 důvody:
1.  Prostředí nulových úrokových sazeb

centrálních bank
2.  Není kam bezpečně investovat – strach

z bankrotu Řecka nebo nově ze splask-
nutí čínské akciové bubliny

3.  Spekulativní motiv – investoři sázejí na
to, že s koncem intervencí koruna vý-
razně posílí. To zhodnotí jejich investici
do českých státních dluhopisů

4.  Nízké celkové zadlužení ČR

Právě čtvrtý bod bychom měli podtrh-
nout. Každá další vláda by měla dbát o to,
abychom si tuto výhodu udrželi. Právě díky
ní si budeme moci užívat důvěry věřitelů.
To povede k tomu, že se nebudou zvyšovat
náklady na obsluhu českého státního dluhu.
Bohužel dlouhodobá trajektorie je přesně
opačná. Pokud budeme takto pokračovat
dál, tak je jen otázkou času, než doženeme
Řecko. Potřebujeme přebytky státního roz-
počtu.

Zajímavostí je, že se na konci srpna po-
dařilo ČR prodat v aukci její dluhopisy tak
draho, že poklesl výnos do splatnosti na -
0,001 %. Poprvé v historii tak investoři platí
ČR za to, že jí mohou půjčit. To jsme před-
tím znali třeba z Německa. Na první pohled
to vypadá, že důvěra v českou ekonomiku
vzrostla do nebe. Ve skutečnosti ale trh
nemá kam bezpečně investovat. Situace
v Číně vyvolala hlad po bezpečí a české dlu-
hopisy bezpečné jsou. Na první pohled jsou
investoři padlí na hlavu. Proč někomu půj-
čovat se ztrátou? V realitě to je ale jinak.
Spekulanti rychle obměňují složení portfo-
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lií. Nebudou čekat do splatnosti dluhopisu,
aby inkasovali záporný výnos. Sází na to, že
hlad po bezpečí ještě poroste, cena dluho-
pisu vzroste a oni ho za pár dní či týdnů pro-
dají se ziskem. V každém případě to je
skvělá zpráva pro ministra financí: Náklady
na státní dluh poklesnou.

Míra úspor

Německo dlouhodobě patří v EU k zemím
s nejvyšší mírou úspor vzhledem k HDP. Ta
se od roku 1995 stabilně drží nad 15 %
a v průměru do roku 2013 dosáhla 16,22 %.
Německo se snaží motivovat lidi ke spoření
skrze státem podporované stavební spo-
ření. To je určeno buď na výstavbu bydlení,
nebo na spoření na důchod. U nás jsme
tento produkt nejprve po vzoru Německa
okopírovali, abychom ho později poškodili
a o několik let později téměř zničili. U fi-
nančních produktů je přitom esenciální, aby
všichni věděli, že jsou dlouhodobé. Po-
dobné to je s důchodovou reformou. Její
zrušení ukázalo, že občané nemohou státu
věřit. Výsledkem ale je, že nespoří.

V míře úspor za Německem poměrně vý-
razně pokulháváme. V České republice se
míra úspor od roku 1995 drží v průměru na
úrovni 11,6 %. Proč je tento indikátor zají-
mavý? V době ekonomické konjunktury, kdy
domácnostem rostou příjmy, není význam
úspor pro zachování dalšího rozvoje výrazný.
Pokud ale do ekonomiky přestanou téct pe-
níze, úvěrování se sníží kvůli nižším úsporám
nutným k vytváření nových úvěrů. Pak může
dojít podobně jako v USA k tomu, že se hos-
podářský růst zastaví a ekonomika se začne
řítit do recese. Poslední krize nás naučila, jak
moc je důležité, aby se domácnosti mohly
spolehnout na finanční rezervu. A vyhrál ten,
kdo na stavebním spoření, na účtu či jen tak
pod polštářem měl větší balík peněz. Zatímco
v Německu se mezi roky 2009 a 2013 hoto-
vostní rezerva snížila pouze z 16,80 % na
16,26 %, v České republice z 13,34 % na
10,76 %. Díky vyšší hotovostní zásobě nemu-
sely německé domácnosti během krize tolik
omezovat svou spotřebu jako Češi. To je také
důvod, proč německá ekonomika krizí pro-
bruslila snáze než ta česká.

Evropské fondy

Důležitým evropským tématem se v posled-
ních letech stalo využívání evropských fondů.
A to i pro země jako Německo, které do roz-
počtu EU více dávají, než si z něho berou.
Třeba v roce 2013 z Berlína do Bruselu od-
teklo 26,125 mld. EUR a přiteklo jen 13,056
mld. EUR. Žadatelům o evropské dotace je
v Německu k dispozici 17 operačních pro-
gramů, jeden pro každou spolkovou zemi. Na
národní úrovni je pak rozpočet rozdělen rov-
noměrně na 3 priority: zaměstnanost, soci-
ální začleňování a vzdělávání. Jednotlivé pro-
gramy jsou přizpůsobovány specifickým
podmínkám daného regionu. Rozdělení
fondů ESF v Německu každopádně hned na
první pohled působí přehledným dojmem.
To je hlavní předpoklad pro to, aby byly pe-
níze z fondů efektivně využívány a ne zneuží-
vány. Celkový počet operačních programů
v České republice byl radikálně snížen. Z dří-
vějších 26 operačních programů došlo k je-

jich snížení na osm. Tento radikální řez by
měl přispět k efektivnějšímu čerpání dotací.

Administrativní překážky v podnikání

Jednou z brzd ekonomik byly vysoké ná-
klady na založení společností. V tomto pří-
padě se v České republice blýská na lepší
časy. Založit „eseróčko“ je do budoucna
levnější, stačí 2700 korun. Společnosti s ru-
čením omezeným totiž zřejmě budou osvo-
bozeny od soudního poplatku za první
zápis do obchodního rejstříku. Náklady
nutné k založení takovéto společnosti se
díky vládní novele zákona o soudních po-
platcích sníží zhruba z deseti tisíc korun na
2700 korun. Zakládání společností však
není složité ani v Německu. GmbH je obdo-
bou české společností s ručením omeze-

ným. Při jejím založení je potřeba složit zá-
kladní kapitál ve výši minimálně 25 tisíc
eur. Existuje však vychytávka, která se na-
zývá UG haftungsbeschränkt. Při založení
se splácí jmění v minimální výši 1 euro.
Podmínkou je odvádět každý rok mini-
málně 25 % z čistého ročního příjmu do re-
zervního fondu. Po dosažení 25 000 eur
společně se splaceným kapitálem se UG
může přetransformovat na společnost s ru-
čením omezeným. Ani v Německu tak eko-
nomiku nebrzdí zdlouhavé a nákladné za-
kládání společností.

NĚMECKÁ VLÁDA 
A OBNOVITELNÉ ZDROJE
Neopomenutelnou kapitolou vlády A. Mer-
kelové a její CDU/CSU je podpora obnovi-
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telných zdrojů energie. Němci se začali od-
klánět od jaderné energie v roce 2011 v re-
akci na jadernou krizi v Japonsku. Německo
tehdy oznámilo, že uzavře všechny své ja-
derné elektrárny nejpozději do roku 2022.
To odstartovalo boom investic do obnovi-
telných zdrojů energie. Díky mohutným in-
vesticím se v roce 2014 obnovitelné zdroje
podílely na výrobě elektřiny v Německu už
z 26 %. Jaderné elektrárny, které chtějí do
roku 2022 Němci odstavit, vyráběly na
konci roku 2014 16 % německé elektřiny.
Dalším z dlouhodobých cílů německé vlády
je upouštět od spotřeby uhlí, ropy a zem-
ního plynu. Němci také touží do roku 2050
získávat 80 % energie z obnovitelných
zdrojů.

Zelená energie však není zadarmo. Ně-
mečtí spotřebitelé musejí platit příspěvek,
který dorovnává rozdíl mezi tržní cenou
proudu z obnovitelných zdrojů a jejími

pevně stanovenými výkupními cenami. Ty
mají němečtí producenti „zelené“ elektřiny
garantovány na 20 let dopředu. Dobrou
zprávou pro německé spotřebitelé je, že
letos platí méně na podporu obnovitelných
zdrojů. Bohužel pro ně je ale pokles ne-
patrný. Výše takzvané „zelené přirážky“
klesla na 6,17 eurocentu (1,70 koruny) za ki-
lowatthodinu z loňských 6,24 eurocentu. Je
to vůbec poprvé, co se výše příspěvku na
podporu obnovitelných zdrojů, který spo-
třebitelé platí v ceně elektřiny, meziročně
sníží. Podařilo se ale zastavit zdražování
elektřiny, s nímž se němečtí spotřebitelé po-
týkali od zavedení poplatku v roce 2000. Od
té doby se příspěvek každý rok výrazně zvy-
šoval, loni meziročně vzrostl téměř o pě-
tinu. „Zelená přirážka“ v loňském roce či-
nila 18 % celkové ceny elektřiny v Německu.
Loni vyšla německé spotřebitele podpora
obnovitelných zdrojů na 20 miliard eur. To

je přibližně 0,7 % celkového německého
HDP. Koncept podpory zelené energie však
v praxi funguje a Německo se nemusí po-
týkat s většími nářky na vysokou podporu
zelené energie. Důvod? Zelená energie má
v Německu velkou veřejnou podporu, která
se pohybuje kolem 70 % obyvatel. Navíc je
vidět postupné změny myšlení uvnitř vládní
CDU/CSU. Do budoucna očekáváme, že se
sníží investiční náklady obnovitelných
zdrojů. Jak porostou nároky na státní roz-
počet, tak se bude postupně snižovat pří-
spěvek na vyrobenou megawatthodinu.
Snižování podpory obnovitelných zdrojů
elektřiny (OZE) bude pomáhat i technolo-
gický pokrok.

A teď příklad toho, že Německo to se sáz-
kou na obnovitelné zdroje elektřiny myslí
vážně. Německo v sobotu 25. července
2015 překonalo další rekord ve výrobě elek-
trické energie z obnovitelných zdrojů ener-
gie. Tento víkendový den německé OZE po
dobu několik hodin pokryla až 78 % spo-
třeby elektřiny. Německo tak překonalo
svůj rekord ve výši 74 % elektřiny z OZE
z května 2014. Problémem však je, že vý-
roba elektřiny z OZE není konstantní. Při
příznivých podmínkách je elektřiny moc,
při nepříznivých podmínkách je elektřiny
málo. Řešením do budoucna by (v hori-
zontu desítek let) mohly být investice nejen
do nových přenosových soustav, ale i do
velkokapacitních zásobníků. Ty by pak byly
schopné vyrovnávat výkyvy ve výrobě
elektřiny. 

Česká republika chce jít úplně opačnou
cestou než Německo. Tato cesta se nazývá
další investice do jaderných bloků. Položme
si proto otázku, proč nejdeme stejným smě-
rem jako Němci? Pravděpodobně proto, že
stát vlastní ČEZ a management ČEZu má
pravděpodobně velký vliv na českou poli-
tiku. My toužíme být dále energeticky pře-
bytkoví, abychom mohli vyvážet elektřinu
za hranice. Proč by ale Němci, kteří jádro
odmítají, chtěli českou elektřinu z jádra?
Navíc je nejasná i ekonomická stránka věci.
Budovat bloky jaderných elektráren je zále-
žitostí desítek let. Přitom jejich výstavba je
při současných nízkých cenách elektřiny ne-
rentabilní. Nikdo nemá skleněnou kouli. Při
rychlosti vývoje nových technologií se však
sázíme, že energie nebudou v budoucnu
dražší, ale levnější. Jejich výroba totiž bude
stále jednodušší. Proč se tedy hnát ukva-
peně do dalších investic do jaderných
bloků?

ZÁVĚR: CO BYCHOM SI MĚLI VZÍT
Z NĚMECKÉHO PŘÍKLADU?

1. Trh práce

Německo nám už na začátku 90. let ukázalo,
že tvořit měnovou unii v oblastech s napro-
sto rozdílným ekonomickým výkonem
skřípe. V případě rozdílné konkurence-
schopnosti v těchto oblastech je neefektivní
využít jednotnou měnu. To se naplno pro-
jevilo v druhé polovině 90. let, kdy ekono-
mický výkon i růst mezd ve východní části
Německa přestal dobíhat západ. K dorovná-
vání výkonu východní část sjednoceného
Německa měly sloužit transfery. Jenže se
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ukázalo, že většina z nich byla využita ne-
efektivně. Klíč byl nakonec ve zvýšení flexi-
bility trhu práce a poklesu nákladů práce. Až
díky tomu se mohla začít srovnávat konku-
renční síla podniků v celém Německu. Proč
tohle schéma stojí za zapamatování? Euro-
zóna je přeci také unie, kde ekonomikám
s různou historií a ekonomickou vyspělostí
byla implantována jednotná měna. I uvnitř
eurozóny najdeme oblasti, kterým musela
být podobně jako Německu poskytnuta fi-
nanční pomoc. Ty najdeme na jižní periferii
eurozóny. Přímo pak bije do očí, že se jedná
zpravidla o země s velice málo flexibilními
trhy práce.

Tady by mělo přijít jedno velké poučení
pro českou ekonomiku. Proč se snažit činit
český trh práce víc flexibilním? Německému
trhu práce pomohlo, že díky kolektivním
smlouvám a snížení mezd mohlo dojít k re-
dukci výrobních nákladů. Pokud půjde
Česká republika cestou pravidelného zvyšo-
vání minimální mzdy, jde přesně proti to-
muto proudu. Jednotlivé kraje České repu-
bliky totiž rozhodně nemají stejnou ekono-
mickou sílu. Fabrika nemůže poskytnout ta-
kovou mzdu dělníkovi v Praze jako v Jese-
níku. Proč tedy striktně zvyšovat minimální
mzdu, což dopadne bez výjimky na všechny
okresy?

Měsíční minimální mzda se od příštího
roku zvýší o 700 korun - z 9200 na 9900
korun. Navíc si vláda vytyčila cíl, aby se mi-
nimální mzda postupně přiblížila 40 procen-
tům průměrné mzdy. Pojďme si ukázat,
proč nám tento cíl nepřijde vhodný. První
kritika spočívá v tom, proč se upínat
k mantře průměrné mzdy. Vždyť na ni ne-
dosáhne 2/3 Čechů. Když už k něčemu vzta-
hovat minimální mzdu, tak ke mzdě medi-
ální. Ta totiž dává lepší obrázek o trhu práce.
Seřadí totiž mzdy od nejvyšší po nejnižší
a najde tu střední. 40 % z mediální mzdy
z druhého kvartálu letošního roku činí 8 892
korun. Minimální mzda je tedy už v sou-
časné chvíli vyšší o 308 korun než 40 %
z mediánu mezd. Proti minimální mzdě
platné od příštího roku (9 900 korun) činí
rozdíl proti 40 % z mediánu dokonce 1 008
korun.

Pokud se ale budeme přeci jen držet
údaje o průměrné mzdě, dostaneme zají-
mavé zjištění. Minimální mzda totiž není ve
všech krajích stejná. Výrazně směrem na-
horu ji zvyšují platy v Praze a ve Středočes -
kém kraji. Nabízí se proto drobná analýza.
Nejprve vypočteme 40 % z průměrných
mezd v jednotlivých krajích. To je totiž cíl
české vlády, ke kterému směřuje. A ejhle,
v 10 ze 14 krajů je tento výsledek nižší než
současná minimální mzda ve výši 9 900
korun, která bude platit od příštího roku.
Přání ministerstva by mělo být splněno.
Úředně stanovená minimální mzda je ve
více než polovině krajů České republiky
vyšší než cíl, ke kterému vláda chce směřo-
vat. Teoreticky by pak mělo smysl zvyšovat
minimální mzdu jen v Praze, ve Středoče-
ském, Plzeňském a Jihomoravském kraji
v Praze. Proč to ale dělat? V těchto krajích
je rozvrstvení platů nadprůměrné, navíc je
tam nízká nezaměstnanost. Zvyšování mi-
nimální mzdy by tam nedávalo smysl.

Vrátíme se na začátek. Proč tedy radi-
kálně na celém území České republiky zvy-

šovat minimální mzdu, když většina krajů
České republiky již teď splňuje cíl vlády?
Další zvýšení minimální mzdy jen zkompli-
kuje situaci nejohroženějších částech čes -
kého trhu práce. V současné chvíli, kdy se
kondice českého trhu práce zlepšuje, tato
slova působí jako volání do větru. Nicméně
při nástupu další krize může vysoká mini-
mální mzda výrazně uškodit těm nejzrani-
telnějším lidem na trhu práce – pracovní-
kům s nízkou nebo s nulovou kvalifikací. Ti
nenajdou uplatnění vůbec, nebo mohou
být najímání načerno. Oboje je z pohledu
budoucnosti české ekonomiky špatně. Pak
nám bude německý příklad dobrý. Ten nám
ukázal, že bychom měli usilovat o snižování
nákladů na práci a usilovat o zvýšení pro-
duktivity práce. Vysoká minimální mzda
bude bránit vstupu na trh práce i imigran-
tům.

V posledních dnech se objevil další argu-
ment, proč zvyšovat minimální mzdu. Pre-
miér B. Sobotka upozornil, že na Slovensku
bude minimální mzda od 1. ledna příštího
roku dosahovat úroveň kolem 43 procent
průměrného slovenského platu, ale v České
republice to bude zhruba 36 procent na-
šeho průměrného platu. Zapomíná se, že
nejdůležitější charakteristikou trhu práce je
míra nezaměstnanosti. Ta totiž říká, kolik lidí
má příjem a kolik žije z dávek. A právě z po-
hledu této statistiky je na tom český trh
práce mnohem lépe než slovenský. Je prav-
dou, že na Slovensku míra nezaměstna-
nosti v posledních čtvrtletích klesá. I tak Slo-
vensko s 11,8 % nezaměstnaností patří k ev-
ropskému podprůměru. Podle evropské
metodiky byla v červnu 2015 míra neza-
městnanosti v ČR na úrovni 4,9 %. To byl
druhý nejlepší výsledek v EU, a to hned za
Německem. Proč se tedy inspirovat Sloven-
skem?

Pojďme se spíš soustředit na náklady na
práci – ty jsou v České republice více než 3x
nižší než v Německu. Navíc se je podařilo
v roce 2013 meziročně snížit o 2 %, v roce
2014 dokonce o 4,0 %. Jenže mezi roky
2000 a 2014 rostly u nás průměrným tem-
pem o 11 %. To náklady na práci v Německu
rostly ve stejné době jen 2 % průměrným

ročním tempem. Co se týká produktivity
práce – ta je v České republice více než 3krát
nižší než v Německu. Co je ale horší: Za-
tímco podle poslední dat v Německu v roce
2013 produktivita práce přepočtená na od-
pracovanou hodinu meziročně rostla
o 0,3 %, u nás meziročně klesala o 0,2 %.
Přitom od roku 2000 produktivita práce
v české ekonomice rostla průměrným tem-
pem o 2,9 % ročně, zatímco Německo
pouze o 1,2 % ročně.

Právě na tento dlouhodobý vývoj by-
chom měli navázat, aby se mohla kondice
české ekonomiky přibližovat k té německé.
Položme si otázku: Nebylo by lepší se ně-
meckým receptem řídit v předstihu? Nebylo
by lepší zvyšování minimální mzdy zastavit
nebo alespoň přibrzdit? Klíč se naopak
skrývá ve zvyšování produktivity práce. Ta
podle nás vede přes investice do technolo-
gií, infrastruktury nebo lidského kapitálu.
K tomu je však ještě důležité vytvořit
vhodné podmínky: Pracovat na snižování
korupce, nastavení institucionálního rámce,
zlepšení vymahatelnosti práva a snižování
byrokracie. Pokud hledáme inspiraci k re-
formám přímo na trhu práce, proč se nein-
spirovat kroky, které zafungovaly v Ně-
mecku?  Pojďme udělat český trh práce po
vzoru Německa více flexibilním.

2. Hospodaření se státním rozpočtem

Druhou důležitou oblastí, kde bychom se
měli od Němců poučit, je hospodaření se
státním rozpočtem. Němci se v posledních
letech řídí učebnicovou poučkou: V době
krize může stát hospodařit na dluh, ale
v době růstu by měl tento deficit dohánět.
Co je klíčem k tomu, že se v Německu
v poslední době hospodaří s přebytko-
vými rozpočty? Základ je vlastně velice
jednoduchý. Jedná se o schválení ústav-
ního zákona o vyrovnaném rozpočtu
z roku 2009. Klíčové je, že s ním souhlasili
poslanci napříč stranami. Ústava politi-
kům zakazuje utrácet více peněz, než kolik
vyberou. (Mimochodem, podobný zákon
v ústavě mají už od roku 2002 Švýcaři.)
Právě z tohoto zákona bychom se měli po-
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učit. Zázraky se však nezačaly dít ze dne
na den. V roce 2009 skončil německý roz-
počet v deficitu 3,0 %, v roce 2010 do-
konce 4,1 %. Jenže s odezníváním krize se
začala zlepšovat i bilance německého roz-
počtu. V roce 2011 dosáhl deficit pouze
0,9 % a od roku 2012 už německý rozpočet
vykazuje přebytky.

Němcům se v posledních letech daří udr-
žovat rozpočtovou kázeň i přesto, že sdílí
jednu měnu se státy, které se zadlužují na
úkor ostatních členů eurozóny. Německé
ministerstvo financí očekává, že se díky vy-
rovnanému rozpočtu a hospodářskému
růstu podaří do deseti let snížit míru němec-
kého zadlužení pod 60 % HDP ze 74,7 %
HDP z roku 2014. Ministerstvo financí navíc
zdůrazňuje, že se vládní koalice nechystá
zvyšovat daně, vyšší příjmy by měl přinést
postupný růst ekonomiky, který bude gene-
rovat vyšší daňové příjmy.

Základem pro vyrovnané hospodaření je
změna myšlení. Němečtí politici si uvědo-
mili, že není možné dlouhodobě utrácet
více, než činí příjmy.

V české ekonomice přitom v současné
chvíli panují ideální podmínky: Podle statis-
tiků rosteme rychleji než naši ekonomičtí
konkurenti. Za této situace podle nás inter-
vence České národní banky ztrácejí smysl.
To je ale názor náš. Centrální bankéři budou
dál bránit 27korunovou hladinu a budou se
přitom vymlouvat na nízkou inflaci. Tu však
způsobuje levná ropa a potraviny. To jsou
pozitivní nabídkové šoky - faktory, které naší
ekonomice pomáhají. Každopádně český
export se díky slabé koruně může opřít o sil-
nou konkurenční výhodu. Do toho se
mohou firmy i stát financovat rekordně
levně díky prostředí nízkých úrokových
sazeb. Firmy i stát by měly z této situace vy-
těžit co nejvíc.

Příjmy rozpočtu v posledních 3 letech
rostou průměrným tempem 2,1 % ročně.
V této době však rostou i výdaje – průměr-
ným tempem 1,9 % ročně. Výsledek je, že
české rozpočty končí stále schodkem.
Schválený rozpočet pro letošní rok se
schodkem 100 miliard korun tak není příliš
ambiciózní. Vláda u nás nezíská body ani

tím, že počítá v příštích letech s příliš poma-
lým snižováním schodku: V roce 2016 na 70
miliard korun, v roce 2017 60 miliard korun
a v roce 2018 na 50 miliard korun.

Nemůžeme se chlubit pouze tím, že
v roce 2014 klesnul i dluh – ze 45,0 na
42,6 % HDP. Rozpočet byl totiž znovu schod-
kový. Ke snížení nám pomohlo rozpouštění
rezerv. Rezerva peněžních prostředků se
v posledních dvou letech výrazně smrskla -
o více než 90 %. To není úspornější hospo-
daření. To by podle nás mělo mít podobu
sestavení vyrovnaného či přebytkového
rozpočtu. Snažme se dlouhodobě neutrácet
víc, než vyděláme.

3. Daňový systém

Třetí oblast, ve které bychom se měli od Ně-
mecka poučit, je stabilita daňového sy-
stému. Jedna z nejčastějších výtek českých
podnikatelů se týká častých zásahů do da-
ňových zákonů. Stačí se podívat na vývoj
sazeb DPH. Od roku 1993 se sazby DPH
v České republice měnily 8x. K tomu jsme
celý systém zkomplikovali ještě zavedením
druhé snížené sazby. Navíc podnikatel-
skému prostředí ani trochu nepomáhá, že
se během posledních let v pravidelných in-
tervalech straší zvyšováním daní z příjmu
právnických osob.

Co by podle nás přispělo k vyššímu vý-
běru daní? Podle německého vzoru by-
chom se soustředili na stabilitu daňového
systému. V první řadě bychom se měli vy-
varovat změn daňových zákonů těsně
před koncem roku. Nechme podnikatele,
aby se mohli na případné změny daní včas
připravit. Ještě lepší variantou by bylo ne-
měnit sazby vůbec. Koukněme na Ně-
mecko – celkové zdanění je tam vyšší, při-
tom se mu daří vybírat daně mnohem
efektivněji. Díky dlouhodobě neměnným
sazbám daní by mohly podniky mnohem
lépe plánovat. Podle studie Doing busi-
ness se u nás doba spojená s vyplněním
daňového přiznání a odvedením daně
šplhá na 413 hodin ročně. Celkové zdanění
zisků je podle této studie 48,5 %. Německý
daňový systém studie Doing business
hodnotí výrazně lépe než ten český – a to
i přesto, že průměrné zdanění zisků v Ně-
mecku dosahuje 48,8 %. Je tedy mírně
vyšší než v České republice. Obrovský roz-
díl je však v času, který je potřeba na vy-
planění daňových přiznání a odvedení
daní. Ty za rok v průměru činí 218 hodin.
To je téměř o polovinu méně než v České
republice. Jak je to možné? Klíč spočívá ve
vyšší stabilitě německého daňového sy-
stému. Proto se ČR v žebříčku Doing busi-
ness umístila na 119. místě ze 189 hodno-
cených zemí, Německo skončilo o více než
50 míst před námi.

Podle nás je sázka na vyšší stabilitu da-
ňového systému mnohem lepší model než
sázka na elektronickou evidenci tržeb po
vzoru exotického Chorvatska. Pokud ale
k zavedení elektronické evidence přeci jen
dojde, raději bych v kůži podnikatele rád sy-
stém několik měsíců testoval, než na něj na-
ostro najedu. Alespoň tento komfort by
mělo ministerstvo podnikatelům nabíd-
nout. Umožněme všem zvyknout si na na-
stavení daní. �
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