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Ekonomika a korupce
Informace z 23. semináfie âeské spoleãnosti ekonomické v fiadû „Eko-
nomické teorie a ãeská ekonomika“, konaného v Praze v prosinci 2000

Pro poslední semináfi minulého století bylo zvoleno téma, které je diskutováno
v souvislosti s neuspokojiv˘m stavem institucionálního rámce ãeské ekonomiky stále
ãastûji – ekonomické aspekty jevu zvaného korupce. Cílem tohoto semináfie nebylo
poskytnout návody na boj s korupcí v ãeském hospodáfiském prostfiedí, n˘brÏ pouze
zahájit uvnitfi ãeské ekonomické obce diskuzi o ekonomickém v˘znamu tohoto jevu.
Pfiedmûtem semináfie mûlo b˘t i rozvinutí úvah o dlouhodob˘ch efektech korupce,
které byly dílãím zpÛsobem diskutovány na jednom z pfiedcházejících semináfiÛ, se-
mináfii vûnovaném teorii a empirii hospodáfiského rÛstu. Program byl sestaven tak,
aby semináfi podal komplexní obraz o ekonomick˘ch aspektech fenoménu korupce –
po teoretickém úvodu následovala aplikace problematiky korupce na bankovnictví
a dále spí‰e sociologick˘ pohled na korupci v âR.

Pohled ekonomÛ na ekonomick˘ v˘znam korupce se v prÛbûhu posledních 25 let
v˘raznû zmûnil. Od poãáteãního vnímání korupce jako zpÛsobu pfiekonání byrokra-
tick˘ch pfiekáÏek s potenciálnû pozitivním vlivem na dlouhodob˘ v˘kon ekonomiky
do‰lo postupnû k uznání korupce, a to zejména její „velké“ neboli politické formy, za
v˘znamnou pfiekáÏku rozvoje svobodné trÏní ekonomiky a za faktor omezující hos-
podáfisk˘ rÛst. Korupce zaãala b˘t modelována jako endogenní a dynamick˘ proces,
kter˘ lze zabudovat do ekonomick˘ch modelÛ. V posledních letech tento fenomén zís-
kal znaãn˘ prostor také v prestiÏních publikacích mezinárodních institucí. Napfi.
v roce 1998 zní titul bfieznového ãísla v˘znamného ãasopisu Finance and Develop-
ment „Fighting Corruption Worldwide“ a ãervnového ãísla roku 2000 „Taking the Of-
fensive Against Corruption“.

Quentin Reed 1 (Transparency International) ve svém pfiíspûvku „Economic analy-
sis of corruption: a lighting tour“ prezentuje pfiehled ekonomické teorie korupce. V˘-
voj shrnuje do tfií hlavních etap: ãist˘ funkcionalizmus, racionální volba a instituci-
onálnû dynamické pfiístupy k racionální volbû. První smûr se zab˘val pfiedev‰ím
potenciálními pozitivními aspekty korupce v rozvojov˘ch zemích, které mûly b˘t pfiís-
pûvkem k pfiekonání státních pfiekáÏek v rozvoji hospodáfiské aktivity. Závûry tohoto
smûru byly v 70. a 80. letech vûrohodnû zpochybnûny empirick˘mi studiemi o nega-
tivním vlivu korupce na hospodáfisk˘ rÛst. Kromû toho zaãalo b˘t evidentní, Ïe ko-
rupce není omezena na rozvojové zemû, ale pfiedstavuje v˘znamn˘ problém i v ze-
mích vyspûl˘ch. Z toho také vyplynulo, Ïe korupce nezmizí, kdyÏ se zemû stane
ekonomicky vyspûlej‰í.
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1 Referující se v dÛsledku nemoci nemohl semináfie osobnû zúãastnit. Bulletin z konference (dostupn˘ i na
http://www.cse.cz) nicménû obsahuje text vystoupení, které bylo pro semináfi âSE pfiipraveno.



Dal‰í dva smûry se zamûfiily na aplikaci modelov˘ch technik pfii hledání determi-
nant korupce a nástrojÛ k pfiedvídání její úrovnû. V centru tûchto teorií stojí pfiede-
v‰ím anal˘za podnûtÛ ke korupci a pfiíãin hystereze tohoto jevu v fiadû zemí. Jan Ti-
role napfi. vysvûtluje, Ïe korupãní rovnováha není dána, ale je ãásteãnû determinována
aktuální úrovní korupce, která ovlivÀuje rovnováhu tím, Ïe mûní oãekávání lidí o cho-
vání ostatních. Jin˘mi slovy: pokud korupce roste, dochází ke zvy‰ování její rovno-
váÏné úrovnû. Dynamické anal˘zy tak vysílají varující signál pfied tolerancí korupce,
neboÈ i nízká úroveÀ mÛÏe ãasem spirálovitû narÛst do velk˘ch rozmûrÛ.

V dal‰ích ãástech referátu byl vysvûtlen institucionální pfiístup ke korupci a byla
nastínûna pouãení pro transformující se ekonomiky. Institucionální ekonomie umoÏ-
nila hlub‰í pochopení kofienÛ korupce. Dokazuje, Ïe korupce podkopává efektivnost
státu, kter˘ by mûl zaji‰Èovat fiadu funkcí nezbytn˘ch pro efektivní fungování eko-
nomiky – pfiedev‰ím definování právního rámce a jeho vynucování. Richard Rose
napfi. rozli‰uje mezi civil economy a uncivil economy. První z nich funguje na základû
trÏních pfiístupÛ a v souladu s vlastnick˘mi právy, smluvními závazky a závazky vÛãi
státu. Trh je nutnou, ale ne dostaãující podmínkou pro tento druh ekonomiky. Ve dru-
hém typu ekonomiky – jejímiÏ hlavními charakteristikami jsou obchodování za „ho-
tové“, ignorace závazkÛ vÛãi státu a právu a jeho vynucování pomocí síly – dochází
k neefektivnosti, neboÈ tato ekonomika odrazuje ekonomické subjekty od transakcí,
které nepfiiná‰ejí okamÏit˘ prospûch, a zvy‰uje transakãní náklady. Tunelování mÛÏe
b˘t chápáno jako produkt ãásteãnû uncivil economy, v níÏ je orientace na krátkodob˘
prospûch podporována prostfiedím, v nûmÏ existuje slabé vynucování práva. Pokud
jde o doporuãení pro tranzitivní ekonomiky, zní: mûly by se vûnovat nejen odstraÀo-
vání starého fiádu, ale zejména budování státu nového. TvÛrci hospodáfiské politiky
by nemûli spoléhat na koncepci „rovnováÏné míry korupce“, neboÈ rovnováha je ne-
stálá a má tendenci k rÛstovému trendu. Nezbytná je proto nulová tolerance vÛãi ko-
rupci. Nebezpeãn˘ je rovnûÏ pfiístup, kter˘ korupci povaÏuje za tranzitivní (s pouze
doãasn˘mi jevy spjat˘) prvek, kter˘ lze ignorovat nebo jehoÏ fie‰ení lze odsunovat do
budoucnosti.

Stanislav Polouãek (Obchodnû-podnikatelská fakulta Slezské univerzity Karviná)
se ve svém pfiíspûvku zab˘val korupcí v bankovnictví. Vysvûtlil, Ïe korupce v tomto
sektoru je spojena pfiedev‰ím s mírou jeho transparentnosti – nedostateãná trans-
parentnost jednotliv˘ch bankovních postupÛ, regulace a dohledu a nûkter˘ch dal‰ích
stránek fungování bankovního sektoru vytváfií pro korupci zcela nepochybnû prostor.
V této souvislosti kritizoval místy aÏ absurdní aplikace bankovního tajemství, které
je vyuÏíváno nejen k ospravedlnûní celé fiady specifik bankovního sektoru, ale také
k ospravedlnûní toho, Ïe se banky snaÏí o sobû poskytnout co nejménû informací, nebo
je‰tû lépe informace Ïádné. S. Polouãek nicménû pfiiznává, Ïe vût‰í informaãní otev-
fienost bank by mûla v˘znamné ekonomické náklady a rizika. Náklady na vefiejné
otevfiení informaãních kanálÛ bank nejsou pfiedstavovány jen náklady pfiím˘mi, které
by byly dÛsledkem zvefiejnûní tûch údajÛ, na jejichÏ získání banky vynaloÏily urãité
náklady. Mnohem závaÏnûj‰í dopad na konkurenceschopnost bank by mûly pravdû-
podobnû náklady nepfiímé, zpÛsobené nedokonalostí vlastnick˘ch práv vztahujících
se k informacím. Problémem v‰ak mohou b˘t náklady spoleãenské, jeÏ spoãívají
v systémovém riziku. Vefiejné informaãní otevfiení bank by mohlo vést pfies krachy
jednotliv˘ch bank, které by nebyly konkurenceschopné ve srovnání s nebankovními
subjekty, k potíÏím celého bankovního sektoru. Bankovní sektor mÛÏe b˘t také pfii
vût‰í transparentnosti náchylnûj‰í k bankovním krizím.

Referující dále uvedl do souvislosti korupci a insider trading bankovních úfiedníkÛ.
Insider trading je prÛvodním rysem rychlé privatizace a nejen v˘chodní ãást Nû-
mecka je pfiíkladem, jak byly vyuÏívány informace k rychlému zbohatnutí. Kromû in-
sider trading existují moÏnosti korupce v bankovnictví pfiedev‰ím v dal‰ích tfiech ob-
lastech: a) pfii poskytování úvûrÛ, kde souvisejí se samotn˘m pfiidûlením úvûru
a rychlostí vyfiízení Ïádosti o úvûr, b) pfii poskytování garancí, c) pfii oceÀování ma-
jetku a cenn˘ch papírÛ. Nelze oãekávat ani to, Ïe v nejbliÏ‰ích letech ãi desítce let
vyfie‰í korupci v bankovnictví urãit˘m odosobnûním vztahu klient – banka elektro-
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nické bankovnictví. Pokud vezmeme napfi. z hlediska korupce nejdiskutabilnûj‰í ob-
last – poskytování úvûrÛ a zvlá‰tû poskytování velk˘ch úvûrÛ firmám –, lze si je za-
tím bez osobního kontaktu mezi bankou a firmou tûÏko pfiedstavit.

Kromû uplácení bankéfiÛ existuje i uplácení bankéfii, ktefií se snaÏí posílit svÛj vliv
a vyhnout se problémÛm s orgány dohledu a regulace. V této souvislosti byla kriti-
zována ãinnost bankovního dohledu v âeské republice, byly nastínûny problematické
aspekty zafiazení bankovního dohledu pod centrální banku a monopolizace sektoru
velk˘mi bankami.

Pfiedná‰ející uvádûl, Ïe v âeské republice existuje legislativní problém, jak sklou-
bit nezávislost centrální banky (která je spojena s omezen˘m poskytováním infor-
mací, a má-li b˘t centrální banka nezávislá, musí b˘t její ãásteãná netransparent-
nost tolerována) s tím, Ïe vykonává ve své podstatû dozorãí ãinnost státního kontrol-
ního orgánu v rozsahu stanoveném zákonem. A závûry i postupy vefiejn˘ch kontrol-
ních orgánÛ a informace o dodrÏování zákona musejí b˘t vefiejnosti dostupné. Jed-
ním z moÏn˘ch fie‰ení tohoto rozporu je oddûlení dohledu od centrální banky. Tento
názor byl v diskuzi nûkter˘mi úãastníky semináfie zpochybÀován.

V závûreãné ãásti se referující vûnoval i postupÛm, které mohou napomoci pfii mi-
nimalizaci korupce v bankovním sektoru. Odstranûní, resp. minimalizace reálné ko-
rupce vyÏaduje jít cestou rÛznorodé eliminace pfiíleÏitostí ke korupci a posilování
transparentnosti hospodafiení subjektÛ, které mají moÏnost korumpovat nebo b˘t ko-
rumpovány. V nûkter˘ch oblastech spoleãenského (ekonomického) Ïivota je v˘razn˘m
krokem k omezení prostoru pro korupci odstranûní monopolÛ a odstraÀování a zjed-
nodu‰ování ve‰keré regulace. Pfii zvaÏování cest k minimalizaci prostoru pro korupci
a zpÛsobÛ podpory trÏního a konkurenãního prostfiedí stojí za pozornost pfiíklad Pol-
ska, jehoÏ v˘sledky boje proti korupci jsou hodnoceny velice pozitivnû. To má nûko-
lik dÛvodÛ – jedním z nich je ten, Ïe Leszek Balcerowicz (jako tehdej‰í místopfied-
seda vlády) dokázal najít podporu k ustavení zvlá‰tní komise odpovûdné za regulaci
a omezování byrokracie.

Pavol Friã (Institut sociologick˘ch studií FSV UK Praha) se ve svém pfiíspûvku za-
b˘val korupãním klimatem v âR a korupãním prostfiedím v policii. Vysvûtluje, Ïe na-
vzdory tomu, Ïe korupce je chápána jako deviantní chování, jde ve skuteãnosti o slo-
Ïit˘ nadindividuální jev, kter˘ má ‰ir‰í sociální determinanty. Funguje jako sociální
systém, kter˘ má vlastní pravidla hry, vnitfiní mechanizmy v˘voje podmiÀující pro-
nikavost a rychlost ‰ífiení ve spoleãnosti. Není pouh˘m sumáfiem korupãních deviací.
Je nadindividuálním kolektivním jevem schopn˘m vykonávat na jednotlivce nátlak.
·ífií kolem sebe tzv. korupãní klima, které dokáÏe mûnit postoje jednotlivcÛ i ovliv-
Àovat chování mas. Z perspektivy koncepce korupce jako deviantního chování je tím,
kdo selhává, vÏdy jedinec. To on je deviant a patologická osobnost. Jako by pfii své
korupãní aktivitû stál mimo ‰ir‰í korupãní kontext a do konfliktu s relativnû bez-
chybn˘m souborem oficiálních norem se dostával jen on sám. V‰echny tyto pfiedpo-
klady ale nenacházejí oporu v reáln˘ch korupãních situacích. Pfiedev‰ím je tfieba fiíci,
Ïe i korupãní chování mÛÏe b˘t normativnû regulováno a kaÏd˘ korupãní akt má nor-
motvorné úãinky. Bez tûchto vlastností by se fenomén korupce skuteãnû rozpadl na
náhodné a vzájemnû izolované epizody morálních selhání jednotlivcÛ. V takovém pfií-
padû by také vÛbec nebylo tûÏké s korupcí bojovat. Staãilo by bezúhonn˘mi úfiedníky
nahradit zkorumpované a byl by klid. Zku‰enosti ov‰em fiíkají, Ïe metoda „vyhazo-
vání shnil˘ch jablek“ je naprosto neúãinná. Noví lidé dosazení do nezmûnûn˘ch po-
mûrÛ se zpravidla velmi rychle zaãnou chovat stejnû zkorumpovanû jako jejich pfied-
chÛdci anebo opou‰tûjí svá místa.

Dále se referující zamûfiil na korupãní normy a sociální dezorganizaci, která je Ïiv-
nou pÛdou pro korupci. JestliÏe jde u korupce jen o selhání jednotlivcÛ, proã tedy ko-
rupce dokáÏe opanovat celá odvûtví státní správy anebo cel˘ spoleãensk˘ systém, jako
tomu bylo za „reálného socializmu“. Bez vytvofiení specifick˘ch pravidel a vzájem-
n˘ch vazeb dÛvûry, které zaji‰Èují dodrÏování tûchto pravidel, by to nebylo moÏné.
Souãástí fenoménu korupce jsou i tato pravidla a vazby. Opakované korupãní cho-
vání produkuje korupãní normy, kter˘mi se pak samo fiídí a které zpûtnû podporují
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jeho ‰ífiení ve spoleãnosti. Tam, kde se jednou zavedou korupãní pravidla hry, zapustí
tato pravidla kofieny a lidé si na nû zvyknou. Tam se pak jen velmi tûÏce obnovuje
nebo zavádí vláda oficiálních norem. Jejich akceptování ‰irokou vefiejností naráÏí na
jiÏ vytvofiené sociální struktury, které ze stavu dezorganizace tûÏí a které podporují
dodrÏování korupãních norem. Proto oficiální normy v soutûÏi s normami korupãními
svÛj zápas aÏ pfiíli‰ ãasto prohrávají. Stav sociální dezorganizace vyvolan˘ pfiítom-
ností korupãních norem chování tak vykazuje znaãnou stabilitu navzdory rÛzn˘m an-
tikorupãním kampaním a rebeliím obûtí korupce. V závûreãné ãásti vystoupení pre-
zentoval referující pfiípadovou studi korupce v ãeské policii. Tu lze nalézt ve sborníku
ze semináfie (viz pozn. 1).

Z vystoupení referujících i z diskuse vyplynulo, Ïe korupce je téma velmi komplexní
a i pomûrnû obtíÏnû pochopitelné. I proto úãastníci semináfie nedo‰li ke zcela kon-
krétním závûrÛm ãi doporuãením. Pfiesto si snad lépe uvûdomili nûkteré dÛleÏité sou-
vislosti jevu, kterému moÏná doposud nejen oni, ale i znaãná ãást ekonomické vefiej-
nosti nepfiikládali pfiíli‰ velkou váhu.
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