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Úvod
Navzdory relativně malé váze Nového Zélandu ve světové ekonomice, jež je dána jeho
omezeným trhem, z obchodního hlediska nevýhodnou geografickou polohou i nedostatkem
významných nerostných surovin, si tato odlehlá ostrovní země získala v uplynulých patnácti
letech pozornost široké ekonomické veřejnosti téměř na celém světě. Důvodem náhlého zájmu o
dění na Novém Zélandu se staly rozsáhlé tržně orientované reformy, které tam zahájila
labouristická vláda po vítězných volbách v roce 1984 a které pokračovaly přibližně jedno
desetiletí – tj. od roku 1984 do roku 1993. Novozélandské reformy uskutečněné v tomto
relativně krátkém období se pro svou komplexnost, radikálnost a jedinečnost staly
pozoruhodným ekonomickým (či ekonomicko-politickým) fenoménem novodobé historie, jenž
nemá mezi současnými tzv. vyspělými ekonomikami obdoby. Země se v důsledku provedených
změn stala jakousi „laboratoří ekonomických reforem“, a to nejen pro ekonomy zabývající se
teoretickou ekonomií, ale též pro tvůrce praktické hospodářské politiky, odborníky
mezinárodních ekonomických institucí, pracovníky státních administrativ mnoha zemí či
podnikatele a manažery z nejrůznějších oblastí soukromé sféry. Společnou motivací jejich zájmu
o problematiku reforem na Novém Zélandu je snaha poznat uskutečněné změny a jejich důsledky
a zjistit, jaké poučení či inspiraci přinášejí pro jejich vlastní země.
Obrovský zájem o studium novozélandské zkušenosti s reformami, jež během jednoho
desetiletí zásadním způsobem přeměnily charakter země, se pochopitelně odrazil i v odborné
ekonomické literatuře a tisku, které věnovaly a doposud věnují tomuto tématu mimořádnou
pozornost. Zájemci o tuto problematiku se tak nabízí široké spektrum nejrůznějších
ekonomických analýz a studií. Autoři těchto odborných pojednání uplatňují různé přístupy,
metodologické postupy i ekonomické modely, a při analýze týchž jevů proto nezřídkakdy
docházejí k nestejným závěrům. Existence rozsáhlé ekonomické literatury, jež zpracovává
tématiku novozélandských reforem a hodnotí jejich důsledky různorodě, by však neměla být
vnímána jako překážka pro studium tohoto fenoménu, nýbrž naopak jako výzva k hlubší analýze
problému, analýze, která vyžaduje fundovanou ekonomickou argumentaci.
Hlavním podnětem k bližšímu studiu „reformní dekády“ a jejích důsledků pro mě byl
unikátní charakter novozélandských reforem spolu se skutečností, že jejich realizace dala
vzniknout celé řadě velmi zajímavých a podnětných ekonomických publikací. Rozhodnutí
zabývat se daným tématem posílil též fakt, že u české ekonomické obce zůstalo pozoruhodné
reformní úsilí na Novém Zélandu prozatím víceméně bez povšimnutí.

Cílem této práce je seznámit čtenáře s reformami uskutečněnými na Novém Zélandu
v letech 1984-93 jakožto u nás dosud blíže nezkoumaným fenoménem, analyzovat jejich
podstatu a zhodnotit dopady, které měly na vnitřní ekonomiku i vnější ekonomické vztahy
Nového Zélandu. Dílčím cílem je pak zasadit tyto reformy do širšího rámce vývoje
novozélandské ekonomiky v období před uskutečněnými reformami.
Zpracování zvolené problematiky s sebou přináší několik úskalí. Zaprvé je to samotné
časové vymezení reformního období, které není v ekonomické literatuře jednotné (respektive
různě bývá uváděn konec tohoto období) a které do značné míry závisí na autorově pohledu
na reformy jako takové. Odpověď na otázku, proč jsou v této práci novozélandské reformy
ohraničeny lety 1984 a 1993, by měl čtenář získat průběžně, zejména však v závěrečné kapitole.
Druhým, souvisejícím problémem, se kterým se v této práci potýkám, je hodnocení důsledků
reforem. Obtížnost hodnocení reforem na základě jejich dopadů na novozélandskou ekonomiku
je v řadě případů dána dosud nedostatečným časovým odstupem od doby, kdy byly reformy
uskutečněny, a dále skutečností, že mnohé z těchto dopadů nejsou spolehlivě kvantifikovatelné.
Konečně bych ráda zmínila fakt, že tato práce čerpá téměř výhradně ze zahraniční, a to převážně
anglosaské literatury, neboť jak jsem již výše uvedla, jsou novozélandské reformy 80. a 90. let
u nás tématem dosud opomíjeným, a v česky psané literatuře tedy nezachyceným.
Snaha pojmout problematiku tak, aby čtenář získal komplexní pohled na reformy a aby
i v průběhu výkladu zůstala podstata (směřování) reforem v popředí čtenářovy pozornosti, byla
jedním z hlavních faktorů, které ovlivnily strukturu této práce, členěné do tří hlavních kapitol.
První kapitolu, věnovanou novozélandské ekonomice v předreformním období, je zapotřebí
vnímat jako integrální součást celé práce (byť svým časovým vymezením nespadá do výše
vymezeného období), neboť historické determinanty vývoje novozélandského hospodářství,
praktická hospodářská politika a základní vývojové trendy ve výkonnosti ekonomiky v tomto
období se staly východiskem pro následně prováděné reformy, a jejich poznání je tedy
nezbytným předpokladem pro studium reforem i jejich důsledků. Vlastní reformy jsou
předmětem kapitoly druhé. Vzhledem k vytyčenému cíli i omezenému rozsahu diplomové práce
není v této části uplatněn chronologický postup, který by popisoval jednotlivé reformní kroky
tak, jak po sobě následovaly, nýbrž je zvolen přístup, jenž umožňuje analyzovat reformy
v závislosti na tom, o jakou oblast ekonomického života se jedná (věcný, nikoliv časový přístup).
Ze stejných důvodů v této části neusiluji o rozbor všech reformních opatření přijatých na Novém
Zélandu v uvedeném období, nýbrž se snažím podat pokud možno ucelený, logicky provázaný
výklad reforem jako nedělitelného celku. Třetí, závěrečná kapitola analyzuje dopady reforem na
vnitřní ekonomiku a vnější ekonomické vztahy a nabízí celkové hodnocení reforem.
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1.

Novozélandská ekonomika v předreformním období
(do roku 1984)
Nový Zéland vstupoval do dvacátého století jako jedna z nejvíce rozvinutých

a prosperujících ekonomik světa a toto postavení si udržel až do doby bezprostředně následující
po druhé světové válce, kdy životní úroveň jeho obyvatel patřila mezi nejvyšší na světě.
V průběhu poválečného období se výkonnost novozélandské ekonomiky začala postupně
zhoršovat, což se mimo jiné projevovalo ekonomickým zaostáváním za ostatními vyspělými
zeměmi, respektive členskými zeměmi OECD. Hlavním důvodem jejího zaostávání byla vysoce
protekcionistická a silně intervencionistická hospodářská politika uplatňovaná novozélandskými
vládami, která zemi hospodářsky uzavírala před ostatním světem a která stále více potlačovala
fungování tržních mechanismů ve vnitřní ekonomice. Tento stav – který trval až do přelomového
roku 1984, kdy se země zmítaná vnější nerovnováhou, vysokou inflací a jinými závažnými
ekonomickými problémy ocitla v hluboké měnové krizi – dal ve světě vzniknout pochybnostem,
zda je Nový Zéland právem řazen mezi tzv. vyspělé ekonomiky, a tento stát byl pro podobu
svého ekonomického systému se systémy tehdejších centrálně plánovaných ekonomik
označován za zemi, v níž se uplatňuje ‘socialismus bez doktríny’1.
První kapitola této práce se pokusí objasnit předreformní stav novozélandské ekonomiky
a v základních rysech nastínit, jaké byly hlavní trendy a faktory ekonomického vývoje Nového
Zélandu do přelomového roku 1984. Prozkoumání ekonomické situace, z níž reformy vycházely,
se všemi jejími důležitými (historickými i jinými) specifiky je nezbytným předpokladem pro
porozumění vlastním reformám. První ze tří podkapitol se snaží odhalit příčiny existence silné
role státu na Novém Zélandu v předreformním období a stručně postihnout problematický vývoj
novozélandské ekonomiky od konce války do zahájení reforem. Druhá podkapitola identifikuje
problémy novozélandské ekonomiky v poválečném období a s pomocí základních ekonomických
ukazatelů se snaží postihnout trendy v její výkonnosti. Poslední podkapitola charakterizuje
konkrétní ekonomickou, respektive ekonomicko-politickou situaci, v níž se Nový Zéland
nacházel ve zlomovém roce 1984, a události, které bezprostředně předcházely zahájení reforem.

1

Quigley 1996, s. 310.

1. Novozélandská ekonomika v předreformním období (do roku 1984)

1.1

Historické kořeny státního intervencionismu a „welfarismu“ na Novém
Zélandu a rostoucí role státu v období 1945-84

Zrod silného státu
Snaha vlády aktivně zasahovat do většiny oblastí ekonomického života sahá na Novém
Zélandu – na rozdíl od mnoha ostatních rozvinutých ekonomik – až do minulého století. K první
zásadní změně v úloze státu směrem k jeho větší angažovanosti dochází na počátku druhé
poloviny devatenáctého století, kdy stát vstupuje do vybraných hospodářských odvětví, jako je
doprava, pojišťovnictví, bankovnictví či všeobecná infrastruktura. Přijetím rozsáhlé sociální
legislativy v průběhu devadesátých let minulého století, jež je ve své době světovým unikem, se
Nový Zéland stává průkopníkem v budování státu blahobytu neboli „welfarismu“. V těchto
letech je v zemi – jako první na světě – zaveden všeobecný penzijní systém (1898), jsou
zahájeny vládní programy ve zdravotnictví a školství, vytvořena sociální záchranná síť a
uplatněn centrální dohled na trh práce. Tyto i další systémové změny v sociální oblasti
představují na konci devatenáctého století ve světě zcela ojedinělý vývoj, který bývá pokládán za
důkaz dlouhé egalitářské tradice na Novém Zélandu.2
Druhá vlna posilování státního intervencionismu spadá do třicátých let tohoto století,
konkrétně do období po roce 1935, kdy se vlády poprvé ujímá Labouristická strana. Ta přichází
v roce 1938 se strategií importní substituce,3 kterou (jak bude dále ukázáno) uplatňovaly
novozélandské vlády v podstatě beze změn až do roku 1984: zavádí rozsáhlý systém dovozních
licencí a uvaluje vysoká cla na dovážené hotové výrobky s cílem zamezit dovozu veškerému
zboží, které konkuruje anebo by potenciálně mohlo konkurovat domácí produkci. Tato
protekcionistická opatření jsou doprovázena restriktivními nařízeními v devizové oblasti,
přičemž kurz novozélandského dolaru je od počátku existence této měny (1934) stanovován
ministerstvem financí (pevný kurz). Ve stejný rok, kdy je přijata strategie importní substituce, je
na Novém Zélandu zaveden rozsáhlý systém sociálního zabezpečení, zahrnující bezplatnou
zdravotní péči4 (světové prvenství) a vyplácení vysokých důchodů, který je financován z
příjmových daní; k systémům založeným na podobných principech, s obdobnými ekonomickými
dopady, přitom přistoupila většina zemí OECD až po druhé světové válce, některé však vůbec.

2

Např. Evans et al. 1996, s. 1858-60, Massey 1995, s. 5, Quigley 1996, s. 310.
Silverstone, Bollard a Lattimore například uvádějí, že Nový Zéland v praxi uplatňoval model Prebischova typu,
rozšířený mezi zeměmi Jižní Ameriky (Silverstone et al. 1996, s. 3).
4
Bezplatná zdravotní péče na veškeré nemocniční zákroky a nákup léků, přičemž návštěva ambulantních lékařů
byla silně dotována.
3
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1. Novozélandská ekonomika v předreformním období (do roku 1984)
Podíváme-li se na úlohu státu na Novém Zélandu v období před druhou světovou válkou,
je zřejmé, že se ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi vyznačuje na svou dobu výjimečným
záběrem (oblasti, ve kterých se stát angažuje) i vysokou intenzitou (charakter státních zásahů).
Zatímco počátky budování státu blahobytu jsou u většiny zemí spojeny s celosvětovou krizí
třicátých let tohoto století, zavádí Nový Zéland rozsáhlé sociální zákonodárství již v posledním
desetiletí minulého století. Tato skutečnost jen odráží všeobecně rozšířený postoj
v novozélandské společnosti, že stát by měl jedince od jeho narození až do konce života
ochraňovat před ekonomickou nejistotou a aktivně se angažovat v redistribuci příjmů
(egalitářská tradice). Stejně tak státní zásahy v jiných oblastech, než je oblast sociální, jsou
důkazem toho, že vláda usilovala již od druhé poloviny devatenáctého století o aktivní roli ve
většině oblastech ekonomického života. Tradice silného státního intervencionismu byla nadále
rozvíjena po druhé světové válce, jak se pokusím dokumentovat v následujícím textu.

Těsně poválečné období a 50. léta
Těsně poválečné období se vyznačuje snahou labouristické vlády udržet si kontrolu nad
hospodářstvím v rozsahu, jak tomu bylo za války,5 aby tak mohla dostát svému závazku pomoci
Velké Británii v její poválečné rekonstrukci. Tento záměr narazil na odpor veřejnosti, která se
odmítala nadále podřizovat opatřením zavedeným během války, což se naplno projevilo
v mohutných stávkách a nepokojích a následné volební prohře labouristů v roce 1949. Navzdory
tomu si i nadcházející vlády udržely kontrolu nad řadou hospodářských aktivit prostřednictvím
státního vlastnictví výrobních kapacit a přírodních zdrojů a dalekosáhlé regulace postihující
celou ekonomickou sféru: stát reguloval zahraniční obchod prostřednictvím rozsáhlého systému
dovozních licencí a devizových omezení, přímo zasahoval do fungování řady trhů tím, že na nich
určoval ceny (chléb, mléko, telefonní služby, elektřina aj.),6 v oblasti investic stanovil, že
některé investiční záměry musejí být předkládány vládě k souhlasu, a pro vybrané skupiny
dlužníků subvencoval úrokové míry aj.
Mimořádně přísnou regulaci – jež přetrvala v zásadě beze změn až do konce osmdesátých
let! – prováděl stát na trhu práce, jenž byl organizován na kolektivním principu. Většině
pracujících zákon přikazoval členství ve státem registrovaných, profesně vytvářených odborech
(povinné členství v odborech), mzdy byly centrálně stanovovány prostřednictvím kolektivních
jednání mezi odbory a zaměstnavateli pod dohledem vládního, tzv. Arbitrážního soudu

5

Nový Zéland se aktivně účastnil po boku Velké Británie obou světových válek – vysíláním vojenských jednotek
i prostřednictvím dodávek potravin a vlny.
6
Dalziel, Lattimore 1996, s. 12.
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1. Novozélandská ekonomika v předreformním období (do roku 1984)
(Arbitration Court), a systém odměn, pokud vůbec v daném případě existoval, jen velmi malou
měrou zohledňoval kvalifikaci a dovednosti pracovníků.
Angažovanost státu v ekonomické oblasti (rozsah státního vlastnictví, míra regulace) tak
byla na počátku 60. let oproti ostatním „západním ekonomikám“ výrazně vyšší a spolu
s mimořádně silným protekcionismem, který kontrastoval s celosvětovým liberalizačním
trendem v poválečném období, a rozvinutým sociálním zákonodárstvím, pocházejícím již
z období před druhou světovou válkou, stál Nový Zéland v čele tehdejších vyspělých zemí, co se
úlohy státu v ekonomice týče.

Období 60. let
Šedesátá léta se u hospodářsky rozvinutých zemí vyznačují rostoucím významem role
státu, souvisejícím do značné míry s všeobecně přijímaným keynesiánským typem hospodářské
politiky. Specifickým rysem této politiky byla v případě Nového Zélandu skutečnost, že tamní
vlády používaly jako nástroj k stimulaci hospodářského růstu a dosažení plné zaměstnanosti
protekcionistických opatření. Zatímco protekcionismus byl v důsledku zkušenosti z krize
třicátých let ostatními rozvinutými zeměmi v tomto období zavržen, Nový Zéland jej i nadále
považoval za účinný způsob podpory vlastní ekonomiky. K ochraně domácího hospodářství před
zahraniční konkurencí používaly novozélandské vlády především těchto opatření: široce
používané dovozní licence omezující množství importovaného zboží, devizové restrikce,
spočívající v omezeném přístupu k devizovým prostředkům a povinnosti vývozců prodat
Rezervní bance Nového Zélandu (Reserve Bank of New Zealand)7 devizy získané za
exportované zboží, a konečně režim pevného směnného kurzu. Na skutečnost, že se v důsledku
těchto

protekcionistických

opatření

stávaly

domácí

podnikatelské

subjekty

nekonkurenceschopnými na světových trzích, pak novozélandské vlády reagovaly na konci 60.
let zavedením nejrůznějších forem subvencí a jiných exportních pobídek včetně pravidelných
devalvací novozélandského dolaru.
Druhým výrazným rysem novozélandské hospodářské politiky v období 60. let byla
jednoznačná inklinace státní administrativy i všech hlavních ekonomických institucí v zemi
k vyšší míře státního intervencionismu v převážné většině hospodářských odvětví (jak dále
uvidíme, tatáž místa o dvacet let později tuto politiku zcela odvrhnou). Touto inklinací Nový
Zéland předčil i obdobné trendy v zemích, jako bylo Švédsko či Francie, jež zaujímaly v tomto
ohledu přední místa mezi členskými státy OECD. Tak například Měnový a hospodářský výbor

7

Rezervní banka Nového Zélandu (Reserve Bank of New Zealand) byla ustavena v roce 1934 jako centrální banka.
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1. Novozélandská ekonomika v předreformním období (do roku 1984)
(Monetary and Economic Council), který byl poradním orgánem novozélandské vlády, ve svých
tzv. situačních zprávách opakovaně doporučoval přijmout opatření k posílení státních zásahů
v ekonomice a ve specializovaných zprávách často poukazoval na potřebu zavést plánování na
centrální úrovni.8
Máme-li tedy posoudit roli státu na Novém Zélandu v 60. letech, musíme konstatovat, že
novozélandské vlády prováděly v tomto období politiku, jejímž prostřednictvím docházelo
k dalšímu zesilování státních zásahů do beztak již přísně regulované ekonomiky, a v kontrastu
s převládajícími liberalizačními tendencemi ve světě izolovaly domácí hospodářství od okolního
světa.9 Na Novém Zélandu navíc v té době neexistovala žádná síla, která by na postupně se
projevující ekonomické problémy (viz následující podkapitola) byla schopna reagovat změnou
dosavadní hospodářské politiky. Když se tak mezi lety 1967-69 novozélandská ekonomika ocitla
v důsledku poklesu světových cen vlny10 v situaci, kdy se zjevně ukázalo, jak zranitelné je
domácí hospodářství vůči vnějšímu světu, nepřistoupila novozélandská vláda k žádným změnám
ve své politice a reagovala na vzniklou situaci „postaru“: intervenovala prostřednictvím státní
Komise pro vlnu (Wool Commission) na trhu s danou komoditou (výkup vlny za stanovenou
cenu), devalvovala v listopadu 1967 novozélandský dolar o 19,45%, prostřednictvím tzv.
Arbitrážního soudu prosadila v červnu 1968 nulový růst mezd11 a svolala na srpen 1968 a květen
1969 celostátní konferenci k projednání otázky, jak zlepšit ekonomické plánování na národní
úrovni.12

První polovina 70. let a Muldoonova éra (1975-84)
Ani následující dekáda, 70. léta, nepřinesla v oblasti praktické hospodářské politiky
žádný obrat, ba naopak: státně intervencionistický přístup k řešení ekonomických problémů byl
nadále rozvíjen a posilován, a to navzdory tíživé situaci, v níž se novozélandská ekonomika
(zejména po roce 1973) ocitla, a odrážel tak neschopnost či nevůli novozélandských vládních
představitelů rozpoznat nutnost změn v prováděné politice.
Již vládní opatření z počátku tohoto desetiletí dokazují, že tvůrci hospodářské politiky
nehodlali státní zásahy do ekonomiky jakkoliv omezovat. Vláda se rozhodla (za účelem
potlačení inflace) přistoupit ke kontrole mezd a cen, v případě zemědělců zavedla speciální
8

Silverstone et al. 1996, s. 3.
Tak například Hawke (v: Massey 1996, s. 20-1) odhaduje, že stupeň protekcionismu u zpracovatelských odvětví
se zvýšil během druhé poloviny 50. let a první poloviny 60. let z 50% na 70%.
10
Vlna představovala v té době přibližně 30% veškerých exportních příjmů Nového Zélandu (Dalziel, Lattimore
1996, s. 12).
11
Již dva měsíce nato však byla pozice Arbitrážního soudu výrazně otřesena, když se centralizovaný systém
kolektivních mzdových jednání pod tlakem rostoucích mzdových požadavků zhroutil.
9
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1. Novozélandská ekonomika v předreformním období (do roku 1984)
systém na tzv. vyrovnávání jejich příjmů, stanovila stropy pro úrokové míry a zvýšila subvence
pro výrobce vlněného zboží, cukru, mléka a jehněčího masa.13 Hlavní výzvou pro hospodářskou
politiku se však stal, jak již bylo výše naznačeno, rok 1973, který přinesl pro novozélandskou
ekonomiku dvě významné změny.
První událostí, která měla výrazné dopady na hospodářství Nového Zélandu, byl vstup
Velké Británie do Evropského hospodářského společenství (s platností k 1. lednu 1973), jenž
ukončil čtyřicetileté období zvláštního ujednání mezi Novým Zélandem a Velkou Británií
o vývozu novozélandské zemědělské produkce na britský trh.14 Nový Zéland, pro nějž Británie
tradičně představovala nesmírně významné odbytiště,15 tak stál před problémem, kam vyvézt
zemědělskou produkci doposud směřující na tento trh. Druhou událostí, jejíž dopady se však
zdaleka neomezily jen na novozélandskou ekonomiku, byl prudký nárůst cen ropy v témže roce.
Nový Zéland, silně závislý na dovozech paliv, musel v období od června 1973 do prosince 1975
čelit více než čtyřicetiprocentnímu poklesu směnných relací.16
Ani tyto dvě události mající silně negativní dopady na novozélandskou ekonomiku se
nestaly pro představitele země podnětem k opuštění dosud uplatňovaného přístupu k řízení
ekonomiky. Reakcí tehdejší labouristické vlády na externí šoky byla – nutno ovšem přiznat, že
stejně jako v řadě jiných členských zemí OECD – expanze fiskální politiky (zvýšení vládních
výdajů) s cílem udržet domácí poptávku a plnou zaměstnanost. Nespokojenost s touto politikou,
jež vedla pouze ke zvýšení rozpočtového deficitu, přinesla Labouristické straně v roce 1975
volební porážku a do vládních křesel se na následujících devět let dostala Národní strana
(National Party) v čele se Sirem Robertem Muldoonem. Hospodářská politika nového kabinetu,
která – jak bude dále vysvětleno – se snažila strukturální adaptaci na vnější změny pouze oddálit,
anebo se jí zcela vyhnout, byla rozhodujícím způsobem ovlivněna intervencionistickými postoji
premiéra Muldoona, podle něhož je i období let 1975-84 označováno jako ‘Muldoonova éra’.
Muldoonovu praktickou hospodářskou politiku je možno charakterizovat jako
dirigistickou, pragmatickou (nemající teoretickou oporu), nekonzistentní a autoritativní.
Muldoon byl zastáncem silných státních zásahů do ekonomiky a obhajoval myšlenku tzv.
řízeného hospodářství (‘managed economy’). Při konkrétním provádění těchto zásahů však
12

Dalziel, Lattimore 1996, s. 12-13.
Dalziel, Lattimore 1996, s. 15.
14
Tzv. Dohoda z Ottawy (The Ottawa Agreement) z roku 1932.
15
Nový Zéland, v jehož ekonomice má zemědělství historicky významné místo, byl pro svou výrazně probritskou
exportní orientaci označován jako „malá farma Británie“. Na počátku 70. let směřovalo do Velké Británie více než
35% všech vývozů Nového Zélandu (před druhou světovou válkou to bylo 80%!). Na Británii v té době připadalo
přibližně 72% veškerých vývozů novozélandského jehněčího masa, 73% másla, 66% sýru a 20% vlny (Massey
1995, s. 2-3, Dalziel, Lattimore 1996, s. 16).
16
Massey 1995, s. 14.
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1. Novozélandská ekonomika v předreformním období (do roku 1984)
nevycházel z vývodů určité ekonomické teorie (například keynesiánské poptávkově orientované
politiky) a přijatá opatření často za krátký čas negoval vydáním zcela protichůdného rozhodnutí
(patrné zejména z návrhů ročních rozpočtů a tzv. minirozpočtů předkládaných v průběhu daného
fiskálního roku). Muldoon, který zaujímal zároveň premiérský post i funkci ministra financí,
odmítal přijímat hospodářsko-politická doporučení poradních orgánů státní administrativy či
centrální banky a od členů vládního kabinetu vyžadoval podporu svých rozhodnutí.17 Podívejme
se však, jaký charakter a intenzitu měly státní zásahy do ekonomiky v období Muldoonovy éry.
Navzdory neúspěchům dosavadní fiskální politiky spočívající v tzv. dolaďování – tedy
aktivním využívání vládních výdajů k zmírňování hospodářských výkyvů (vyrovnávání cyklů) –
při plnění stanovených cílů (růst ekonomiky, plná zaměstnanost), pokračovala Muldoonova
vláda v této politice i nadále, a to pochopitelně se závažnými důsledky pro novozélandskou
ekonomiku (bude o nich pojednáno v následující podkapitole). Problém sílícího tlaku na růst
úrokových měr, který uvolněná fiskální politika již delší dobu vytvářela, řešili pak novozélandští
tvůrci hospodářské politiky administrativně – zavedením regulačních opatření na udržení
úrokových měr na nízké úrovni, čímž docházelo k monetární expanzi.
Obdobně na skutečnost, že stabilita pevně stanoveného měnového kurzu nebyla
konsistentní s uvolněnou fiskální a měnovou politikou, nereagovali vládní představitelé tržně, tj.
opuštěním režimu pevného kurzu, nýbrž byli odhodláni uměle udržovat kurz na reálně
nadhodnocené úrovni prostřednictvím rozsáhlých vládních půjček v zahraničí. Nadhodnocený
novozélandský dolar ovšem silně snižoval konkurenceschopnost domácích exportérů, což
přinutilo vládu přistupovat v druhé polovině 70. let k častým devalvacím měny. Opětné reálné
zhodnocování novozélandského dolaru, dané vysokou mírou inflace v zemi, vedlo vládu v roce
1979 k zavedení kurzového režimu posuvného zavěšení (crawling peg), v němž byly na základě
srovnání inflačního vývoje na Novém Zélandu s inflačním vývojem hlavních obchodních
partnerů prováděny postupné devalvace. Toto opatření sice zamezovalo reálnému zhodnocování
novozélandské měny, a tím podkopávání konkurenceschopnosti domácích vývozců na
zahraničních trzích, avšak způsobilo rozpoutání devalvačně-inflační spirály.
Vláda se problém prudce rostoucí inflace – obdobně jako výše uvedené ekonomické
neduhy – rozhodla řešit prostřednictvím administrativních zásahů: v roce 1982 zmrazila veškeré
mzdy, ceny a úrokové míry (původně ohlášené šestiměsíční zmrazení trvalo dva roky)18 a stejně

17

Blíže viz např. Massey 1995, Douglas 1993, Bradford 1997.
Údaje se v tomto případě u různých autorů liší. Zatímco například Massey (1995, s. 52) uvádí, že zmrazení
veškerých cen, mezd, úrokových měr a směnného kurzu bylo původně ohlášeno na 6 měsíců a ve skutečnosti pak
trvalo dva roky, Dalziel a Lattimore (1996, s. 18) tvrdí, že zmrazení bylo zamýšleno na 12 měsíců a podle EIU
Country Profile (1998, s. 5) bylo toto opatření v platnosti téměř tři roky.
18
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jako před rokem 1979 udržovala pevný směnný kurz. Tyto státní, centrálně administrativní
zásahy, které zcela znemožnily činnost cenově koordinačního mechanismu, jenž je základem pro
fungování trhů, byly spolu s dalšími hospodářsko-politickými opatřeními přijatými v tomto
období dokladem toho, že Muldoonova vláda se s přibývajícími ekonomickými problémy
uchylovala k stále razantnějším zásahům do ekonomiky a existující regulaci nahrazovala
regulací ještě přísnější.
Mezi významné zásahy státu do ekonomiky v Muldoonově éře se nesporně řadí
i rozhodnutí vlády počínaje rokem 1979 výrazně posílit systém exportních subvencí, jenž
existoval již od konce 60. let. Vláda tyto subvence, které se vztahovaly jak na vývoz
zemědělského, tak zpracovatelského zboží, významně zvýšila a rozšířila okruh možností, kdy je
mohl vývozce nárokovat. Subvencován přitom byl i vývoz zboží, u něhož měl Nový Zéland
dlouhodobě komparativní výhody (zejména vývoz vlny, jehněčího a skopového masa, mléčných
výrobků).
Státní zásahy do ekonomického života v období Muldoonovy éry by mohly být
pochopitelně podrobeny mnohem hlubší analýze,19 na tomto místě však již zmiňme pouze dvě
vládní aktivity, jež nelze v souvislosti s Muldoonovou hospodářskou politiku opomenout. Tou
první je hospodářská strategie nazývaná ‘Think Big’ („Mysli ve velkém“), s níž reagoval Robert
Muldoon na počátku 80. let na negativní dopady druhého ropného šoku (1979)
na novozélandskou ekonomiku. Cílem této strategie bylo prostřednictvím velkých investičních
projektů v energetickém a hutním sektoru,20 financovaných ze státního rozpočtu, resp. vládních
půjček v zahraničí, snížit závislost Nového Zélandu na dovozech paliv, a tím „odlehčit“ vysoce
deficitní platební bilanci, čímž se měly vytvořit podmínky pro trvalý ekonomický růst a dosažení
plné zaměstnanosti. Tento megalomanský, nesmírně nákladný projekt, jenž byl kritizován
z mnoha stran včetně samotných členů Muldoonova kabinetu,21 se stal (mimo jiné) pro stát a
jeho daňové poplatníky velkým finančním břemenem a výraznou měrou přispěl k nárůstu
státního dluhu,22 neboť investiční projekty vycházely ze zcela nereálných předpokladů a
chybných odhadů budoucích cen.

19

Viz např. Massey 1995, s. 31-54, Douglas 1993.
Jednalo se o výstavbu továren na výrobu čpavku a močoviny (Petrocorp), syntetických paliv (Motonui)
a metanolu (Waitara) a o rozšíření ocelárny (Glenbrook) a ropné rafinérie (Marsden Pointu). Návrh na výstavbu
hutě na výrobu hliníku (Aramoana) nakonec schválen nebyl.
21
Derek Quigley byl za svou veřejnou kritiku programu ‘Think Big’ vyhozen premiérem Muldoonem z vládního
kabinetu.
22
Tak například Roger Douglas uvádí, že desetinásobné rozšíření ropné rafinérie Marsden Point ve Whangarei
přispělo ke zvýšení státního dluhu částkou 2 mld. NZD a výstavba továrny na výrobu syntetických paliv Motonui
přibližně částkou 2,6 mld. NZD, přičemž po určitý čas vykazovaly oba tyto projekty roční ztrátu pohybující se mezi
200 a 300 mil. NZD (vše v cenách roku 1986, Douglas v: Massey 1995, s. 50). Mezinárodní měnový fond vyčíslil
20
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Druhou oblastí, o které chci krátce pojednat, je nezanedbatelný příspěvek Muldoonovy
vlády k dalšímu nárůstu již beztak bujícího státu blahobytu – zavedení nového penzijního
systému v roce 1975. Tento krok, jenž se stal „hlavní volební kartou“ Muldoonovy Národní
strany ve volbách v roce 1975, byl nesporně jedním z hlavních důvodů volebního vítězství této
strany a je považován za dosud největší politický úplatek v novozélandských dějinách.
Muldoonův kabinet odmítl po vítězných volbách labouristy nově prosazený penzijní systém,
založený na požadavku, že každý jedinec odvádí během svého života určitou částku ze mzdy na
financování v budoucnu vyplácených penzí, a rozhodl o návratu k původnímu systému, v němž
se penze vyplácely z daňových příjmů státního rozpočtu. Navíc stanovil, že všem důchodcům
(manželským párům) bude po dosažení věku šedesáti let poskytována penze ve výši 80%
průměrné mzdy v zemi, a to bez ohledu na to, zda mají dotyční jiné příjmy.23
Jak jsem se snažila v předchozím textu ukázat, vyznačuje se období let 1974-84
neschopností či neochotou Muldoonovy vlády změnou hospodářské politiky reagovat na
narůstající problémy novozélandské ekonomiky. Vláda nejenže nepřehodnotila dosavadní
směřování („kurz“) prováděné politiky, ale navíc se uchylovala k stále direktivnějším způsobům
řízení ekonomiky. Státní zásahy do hospodářské sféry v tomto období sílily a svým charakterem
velmi často připomínaly rozvojové latinskoamerické země (viz hospodářský program ‘Think
Big’) či centrálně plánované ekonomiky (viz například zmrazení cen a mezd). McLean popsal
charakter novozélandské ekonomiky jako „tržní ekonomiku, v níž je trhům jen zřídka dovoleno
fungovat efektivně, a zároveň centrálně plánovanou ekonomiku, v níž neexistuje centrální
plán“.24 Vládní politika pochopitelně nemohla nevést k dalšímu zhoršování již beztak tíživé
ekonomické situace, v níž se novozélandské hospodářství na počátku Muldoonovy éry
nacházelo. Jaká byla výkonnost a postavení novozélandské ekonomiky v předreformním období
analyzuje následující podkapitola.

celkový dopad strategie ‘Think Big’ na zvýšení státního dluhu částkou 7 mld. NZD, což představovalo v té době
přibližně 10% HDP (Scott 1996, s. 6).
23
Quigley 1996, s. 311, Massey 1995, s. 33-4.
24
McLean v: Silverstone et al. 1996, s. 3.
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1.2

Hlavní trendy ve výkonnosti a charakteristické rysy novozélandské
ekonomiky v období 1945-84

Čtyři základní makroekonomické ukazatele
Sledujeme-li novozélandskou ekonomiku v období od konce druhé světové války do roku
1984, zjistíme, že v relaci k ostatním hospodářsky vyspělým zemím svou výkonností dlouhodobě
zaostává. Tento negativní trend ve vývoji novozélandského hospodářství, jenž vyústil mimo jiné
v rozsáhlou měnovou krizi v roce 1984, odrážejí téměř všechny makroekonomické ukazatele.
Jedním ze základních způsobů, který umožňuje posoudit ekonomickou výkonnost země,
je sledování vývoje reálného hrubého domácího produktu (HDP) na obyvatele. Přestože má tento
ukazatel v případě Nového Zélandu dlouhodobě rostoucí trend, zaznamenaly všechny ostatní
země OECD v témže období výrazně vyšší tempa růstu tohoto ukazatele: v období let 1960-85
byl růst průměrného HDP na obyvatele členských zemí OECD dvakrát (!) vyšší než na Novém
Zélandu.25 Zatímco v roce 1950 měl ještě Nový Zéland (po Spojených Státech) druhý nejvyšší
produkt na obyvatele z 24 zemí OECD, v roce 1980 se ocitl až na devatenácté příčce.26 Jak
ukazuje graf 1, v roce 1950 převyšoval HDP na obyvatele Nového Zélandu průměr zemí OECD
o 26%, zatímco na počátku 80. let byl o více než 20% pod jeho úrovní.27 Relativní propad
životní úrovně na Novém Zélandu vzhledem k šestnácti vybraným vyspělým ekonomikám je
patrný z grafu 2a a 2b, který porovnává pořadí zemí podle uvedeného ukazatele v roce 1955 a
1982.
Kdybychom však zohlednili zdanění příjmů, zjistili bychom, že životní úroveň –
definovaná jako reálný příjem po zdanění – se od počátku 60. let do poloviny 80. let dokonce
snížila. V uvedeném období se totiž daňová zátěž zvýšila o 250% v reálném vyjádření, zatímco
příjem před zdaněním u tzv. jednohlavé domácnosti patřící ke střední vrstvě reálně vzrostl o
pouhých 20%.28

25

Růst HDP na obyvatele Nového Zélandu činil 1,4%, zatímco u zemí OECD to bylo v průměru 2,7% (Massey
1995, s. 10, 12).
26
The Economist, 23 March 1991, s. 79. Je ovšem třeba poznamenat, že různí ekonomové uvádějí v tomto případě
nestejné údaje, neboť nejsou k dispozici jednotná statistická data. Tak například Massey (1995, s. 10) uvádí, že
Nový Zéland zaujímal na počátku 50. let třetí či čtvrté místo na světě, co se ukazatele HDP na obyvatele týče, a na
přelomu 70. a 80. let byl až na místě dvacátém. Vzhledem k tomu, že údaje porovnávající životní úroveň Nového
Zélandu s průměrnou životní úrovní ostatních vyspělých zemí mají navzdory odlišnostem v konkrétních hodnotách
stejnou vypovídací schopnost, nepovažuji za důležité věnovat zde těmto rozdílům více pozornosti.
27
Bollard 1992, s. 4, Silverstone et al. 1996, s. 5.
28
Quigley 1996, s. 311.
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% na průměru OECD

Graf 1: HDP na obyvatele Nového Zélandu v relaci
k průměrnému HDP na obyvatele zemí OECD
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Graf2a:HDP na obyvatele v roce 1955
(Spojené státy = 100)

Zdroj: Massey 1995, s. 11.
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1. Novozélandská ekonomika v předreformním období (do roku 1984)
Podívejme se nyní na poválečný vývoj růstových temp novozélandského hospodářství,
která stojí za relativním poklesem životní úrovně obyvatelů Nového Zélandu. Po období
pomalého zotavování ekonomiky v těsně poválečných letech zaznamenává novozélandské
hospodářství na počátku 50. let rychlé oživení, a to v důsledku vlivu korejské války na růst
světových cen některých primárních komodit, z nichž mnohé patřily mezi hlavní artikly
novozélandského vývozu. Již v druhé polovině 50. let se však po pádu těchto cen poprvé
v poválečném období projevila zranitelnost novozélandského hospodářství, která byla dána tím,
že Nový Zéland byl prostřednictvím svého nediverzifikovaného vývozu silně závislý na vývoji
světových cen svých hlavních exportních komodit.
Šedesátá léta jsou s výjimkou let 1967-69 obdobím hospodářského růstu, jenž ročně
dosahuje přibližně 3%.29 Přestože je toto tempo růstu jen o málo nižší než u ostatních
srovnatelných (tj. malých) ekonomik OECD, recese let 1967-69 zřetelně ukázala, že růst
novozélandské ekonomiky nebyl založen na pevných ekonomických základech, jinak řečeno,
nebyl dlouhodobě udržitelný. Pád cen vlny na světových trzích v roce 1967 a 1968, který krizi
zapříčinil, totiž znovu v plné síle ukázal zranitelnost novozélandského hospodářství, jak byla
výše popsána.
Skutečnost, že ekonomika Nového Zélandu nestála na zdravých základech, se projevila
i v prvních letech následujícího desetiletí, kdy došlo následkem pozoruhodné shody událostí30
k prudkému zvýšení některých surovinových cen. Navzdory příznivému dopadu těchto událostí
na směnné relace Nového Zélandu zaostávala roční tempa růstu novozélandské ekonomiky
v období 1969-73 (zhruba 5%) za průměrem ostatních zemí OECD (viz tabulka 1).
V následujícím období, období let 1974-84, které se víceméně překrývá s Muldoonovou érou,
dochází k dalšímu, výraznému zhoršení výkonnosti novozélandské ekonomiky, takže reálný
HDP je ještě v roce 1983 pod úrovní z roku 1975.31 Hospodářství roste v uvedených letech
průměrným ročním tempem 1,3%, a Nový Zéland tak nedokáže „držet krok“ s ostatními
členskými zeměmi OECD (viz tabulka 1).
Srovnáme-li průměrné roční tempo růstu novozélandské ekonomiky s průměrným
tempem jednotlivých členských zemí OECD v období let 1960-84 (dlouhá časová řada),
zjistíme, že růstová dynamika Nového Zélandu je třetí nejnižší a pouze velmi mírně převyšuje

29

Massey 1995, s. 7, Dalziel, Lattimore 1996, s. 12-13.
Sovětský svaz začal po přijetí nové politiky výkrmu hospodářských zvířat dovážet více obilí, hurikán El Nino
zničil značnou část peruánské obilné úrody, roky 1973 a 1974 se vyznačovaly neúrodou v celosvětovém měřítku aj..
31
Massey 1995, s. 51.
30
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dynamiku dvou dlouhodobě stagnujících zemí, Velké Británie a Švýcarska. Srovnání pro období
1973-84 přitom vyznívá pro Nový Zéland ještě nepříznivěji.32
Tabulka 1: Výkonnost novozélandské ekonomiky, 1960-84
Nový Zéland
1960-68 1969-73 1974-84

Ukazatel

OECD
1969-73

1960-68
1974-84
Ekonomický růst
3,1
5,1
1,3
5,1
5,5
2,1
(reálný HDP, % p.a.)
Inflace
2,3
8,9
12,7
3,1
5,6
9,2
(deflátor HDP, % p.a.)
Deficit platební bilance
-1,4
-0,4
-6,0
n.a.
n.a.
n.a.
(% HDP)
Nezaměstnanost
0,2
0,3
2,4
2,3
3,2
6,0
(% pracovní síly)
Zdroj: Massey 1995, s. 7, OECD Economic Outlook 1986, Table R1, Table R10, Table
R12, OECD Main Economic Indicators 1993, s. 350, 357, OECD Historical
Statistics 1997, s. 154. OECD National Accounts 1999, s. 134.
Inflace,

další

důležitý

makroekonomický

ukazatel

vypovídající

o

charakteru

ekonomického vývoje, měla v poválečném období taktéž negativní trend. Míra inflace, měřená
jako deflátor HDP, se pohybovala na Novém Zélandu až do konce 60. let na úrovni srovnatelné
s průměrnou mírou inflace členských zemí OECD: v 60. letech činila v průměru zhruba 5,5%,
přičemž v období let 1960-68 dosahovala relativně stabilní úrovně 3%. Počínaje rokem 1968
došlo na Novém Zélandu k zrychlení tempa růstu inflace a tento trend přetrval dalších dvacet let.
Míra inflace činila v letech 1969-73 průměrně necelých 9%, vrcholu přitom dosáhla v roce 1971,
kdy se dostala až na alarmující úroveň 15%. Průměrná úroveň sledovaného ukazatele se
v následujícím období, období let 1974-84, ještě zvýšila – na téměř 13% (nejvyšší úrovně
dosahovala v roce 1976, respektive 1981, kdy činila 16%, respektive 17%), a pohybovala se tak
výrazně nad úrovní většiny zemí OECD. Ve srovnání s průměrem OECD se držela v tomto
období na téměř dvojnásobku. Z uvedených údajů vidíme, že míra inflace představovala pro
novozélandskou ekonomiku v předreformním období jeden z nejvážnějších makroekonomických
problémů.33
Neméně problematický byl pro Nový Zéland před rokem 1984 vývoj platební bilance,
jenž se taktéž vyznačoval dlouhodobě nepříznivým trendem. Zatímco do roku 1973 se deficit
platební bilance držel na nízké úrovni (v 60. letech okolo 1% HDP), došlo v následujících letech
k jeho výraznému nárůstu. Průměrný deficit dosahoval v období let 1974-84 6% HDP, přičemž

32
33

Massey 1995, s. 10-12.
Massey 1995, s. 7-8, 12, Dalziel, Lattimore 1996, s. 14-16, 18, Scott 1996, s. 5.

13

1. Novozélandská ekonomika v předreformním období (do roku 1984)
v roce 1975 představoval až 14% HDP. Snaha Muldoonova kabinetu snížit tento obrovský
deficit platební bilance po nástupu k moci nebyla nikterak úspěšná, jak ukázal vývoj první
poloviny 80. let, kdy deficit – po určitém snížení v druhé polovině 70. let – začal opět narůstat (v
roce 1984 činil 10% HDP). Takto vysoké deficity pochopitelně vedly k rozsáhlému vnějšímu
zadlužení vlády: zatímco vnější vládní dluh zůstával do poloviny 70. let v rozmezí 5-12% HDP,
v období 1974-84 se zvýšil z 9% HDP (1974) na 24% HDP (1984).34 Světové finanční trhy,
nemající již dřívější důvěru v schopnost novozélandské vlády dostát svým zahraničním
závazkům, reagovaly na tento vývoj v dubnu 1983 snížením ratingu Nového Zélandu z AAA na
AA.35
Konečně zaměstnanost, čtvrtý základní makroekonomický ukazatel, se svým vývojem
od předešlých údajů poněkud odlišuje. Na prvním místě je třeba uvést, že míra nezaměstnanosti
na Novém Zélandu byla v minulosti na výrazně nižší úrovni, než tomu bylo v ostatních
rozvinutých zemích. V těsně poválečných letech se novozélandská ekonomika potýkala
s nedostatkem pracovní síly (vláda iniciovala příliv pracovníků ze zahraničí) a ještě v 60. letech
se počet nezaměstnaných počítal spíše na sta než tisíce. Míra nezaměstnanosti se začala
nepřetržitě zvyšovat až po roce 1977, kdy tento ukazatel poprvé v poválečném období překročil
hranici 1%. Počínaje rokem 1978 zažívala novozélandská ekonomika dosud nepoznaný nárůst
počtu nezaměstnaných,36 který se stal jedním z nejpalčivějších ekonomických problémů
navzdory tomu, že průměrná nezaměstnanost zemí OECD zůstávala (před rokem 1984) o 2 až 4
procentní body nad mírou nezaměstnanosti Nového Zélandu. V roce 1983 dosáhla úrovní 5,7%
svého vrcholu v předreformním období.37
Podíváme-li se na vývoj čtyř základních makroekonomických ukazatelů Nového Zélandu
před rokem 1984, pozorujeme u všech z nich dlouhodobě negativní trend, který se odrazil v nižší
výkonnosti novozélandské ekonomiky a relativním poklesu životní úrovně vzhledem k průměru
zemí OECD. Dále je z výše uvedeného patrné, že nepříznivý ekonomický vývoj se výrazně
zhoršil po roce 1973; v období 1974-84, které se v zásadě shoduje s Muldoonovou érou, se
existující ekonomické problémy nejenže nepodařilo vyřešit, ale naopak došlo k jejich dalšímu
prohloubení.

34

Evans et al. 1996, s. 1860, Massey 1995, s. 7-8, 39, 51-3, Dalziel, Lattimore 1996, s. 35.
Scott 1996, s. 6, Evans et al. 1996, s. 1860.
36
Nedostatek pracovních příležitostí vedl na konci 70. let ke zvýšené emigraci do zahraničí, zejména do Austrálie.
37
Dalziel, Lattimore 1996, s. 16-17, 20, Massey 1995, s. 8-9, 12, 53-4.
35
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Ukazatele produktivity a oblast lidských zdrojů
Relativně nižší výkonnost novozélandské ekonomiky v předreformním období (ve
srovnání s ostatními hospodářsky vyspělými zeměmi) dokazují i další důležité ekonomické
ukazatele.
Jedním z nich je nepochybně produktivita kapitálu (investic), měřená jako mezní
produktivita investic (MPI), tj. jako průměrný procentní přírůstek HDP vyvolaný investicemi
v hodnotě 1% HDP. Zatímco míra investic (jako podíl na HDP) byla na Novém Zélandu téměř
po celé období 1960-84 vyšší než průměrná míra investic v zemích OECD, produktivita těchto
investic ve srovnání se zeměmi OECD zaostávala. Mezi lety 1960-73 se produktivita
novozélandských investic (0,19) pohybovala jen mírně pod průměrnou hodnotou zemí OECD
(0,20), v následujícím období, období 1974-84, však nedosahovala ani poloviční úrovně průměru
těchto zemí (0,05 vůči 0,11).38 Tyto údaje vypovídají o neúčelném vynakládání kapitálu na
Novém Zélandu během Muldoonovy vlády, které bylo zčásti způsobeno neefektivními vládními
investicemi v rámci hospodářského programu ‘Think Big’ (viz podkapitola 1.1), především ale
charakterem hospodářské politiky, která potlačovala tržní (cenové v širším slova smyslu)
signály.
Stejně tak produktivita práce a kvalifikace pracovní síly, ukazatele charakterizující trh
práce, nebyly v předreformním období nikterak uspokojivé. Tempo růstu produktivity práce bylo
dlouhodobě nižší než průměrné tempo zemí OECD. V období 1960-84 rostla produktivita práce
na Novém Zélandu ročním tempem 2,6%, zatímco u zemí OECD to bylo v průměru 3,1%. Pro
Nový Zéland nepříznivé srovnání však ještě více vynikne, pokud se zaměříme pouze na období
let 1974-84: oproti průměrnému růstu produktivity práce 1,5% v zemích OECD vykazoval Nový
Zéland v těchto letech růst nulový (!), jinými slovy, Nový Zéland během těchto deseti let
nezaznamenal žádný přírůstek produktu na jednoho pracovníka.39 Nízká produktivita práce na
Novém Zélandu je (mimo jiné) často uváděna do souvislosti s tamní relativně nízkou mírou
nezaměstnanosti. Snaha dosáhnout cíle plné zaměstnanosti totiž vedla k nadměrnému
zaměstnávání pracovníků v rozsáhlém veřejném sektoru (viz dále), tj. k přijímání osob bez
ohledu na jejich produktivitu (přezaměstnanost). Obdobně nedostatečná úroveň kvalifikace
pracovní síly se stala příznačným rysem pro novozélandský trh práce v předreformním období:
ještě v 80. letech nemělo 45% pracovní síly formální kvalifikaci a 24% pracovníků opouštělo
školu ve věku 15 či 16 let.40
38

Massey 1995, s. 16-17.
Massey 1995, s. 17.
40
Massey 1995, s. 29.
39
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Pomalé tempo růstu produktivity kapitálu i produktivity práce je nesporně jádrem
problému relativně nízké výkonnosti novozélandské ekonomiky před rokem 1984 a příčinou
nedostatečné akumulace materiálního bohatství připadajícího na jedince (tj. relativně nižší
životní úrovně). Stejně tak situace v oblasti lidského kapitálu vypovídá o zaostávání Nového
Zélandu vůči ostatním vyspělým zemím.

Veřejné finance a velikost státu
Jak bylo v podkapitole 1.1 objasněno, role státu byla na Novém Zélandu tradičně velmi
významná a státní zásahy v předreformním období postupně sílily. Podívejme se nyní, jak
konkrétně postavení státu ovlivňovalo výkonnost a charakter novozélandské ekonomiky.
Hospodaření novozélandských vlád s veřejnými financemi je, stejně jako výše uvedené
makroekonomické ukazatele, dokladem toho, že ekonomický vývoj v předreformním období
nebyl postaven na zdravých základech. Počínaje rokem 1961 totiž vládní výdaje každoročně
převyšovaly rozpočtové příjmy, a státní rozpočet se tak trvale nacházel v deficitu dosahujícím
v průběhu 60. a 70. let průměrné úrovně 3% HDP. Dlouhodobě deficitní hospodaření vlády se
nicméně stalo problémem až v polovině 70. let, kdy se rozpočtový deficit začal výrazně
prohlubovat: v roce 1975 činil přibližně 8,9% HDP, respektive 4% HDP po očištění od
cyklických výkyvů ekonomiky. Muldoonův kabinet se po nástupu k moci v roce 1975
krátkodobě pokusil tento deficit snížit, avšak před dalšími volbami v roce 1978 se rozpočtový
deficit opět navrátil na úroveň roku 1975: 8,5%, respektive 3,1% HDP po očištění od cyklických
výkyvů v roce 1978. Po určitém snížení deficitu v povolebním roce 1979 (5%, respektive 2%
HDP po očištění) dochází k trvalému nárůstu deficitu, který v roce 1983 dosáhl úrovně necelých
9% HDP, respektive 7% HDP po očištění od cyklických výkyvů.4142
Porovnáme-li fiskální trendy (po očištění od cyklických výkyvů) Nového Zélandu
a ostatních členských zemí OECD v období 1974-84, zjistíme, že pouze Švédsko a Irsko
prováděly expanzivnější fiskální politiku.43 Vysvětlení této skutečnosti je třeba spatřovat
v Muldoonově

rozhodnutí řešit

prohlubující

se

ekonomické

potíže

novozélandského

hospodářství zvyšováním vládních výdajů, aniž by tyto výdaje byly „kryty“ odpovídajícími
rozpočtovými příjmy, a v nárůstu státních výdajů na budování státu blahobytu.
Sledujeme-li křivku vývoje vládních výdajů, pozorujeme, že z relativně stabilní úrovně
28-32% v období 60. let a první poloviny 70. let se výdaje po roce 1975 náhle zvýšily na úroveň
41

Muldoonova rozpočtová politika kopíruje tzv. politický cyklus: v předvolebních letech dochází k zvyšování
vládních výdajů, a tím růstu rozpočtového deficitu, zatímco po volbách se projevuje snaha vlády deficit snížit.
42
Scott 1996, s. 6, Evans et al. 1996, s. 1860, Dalziel, Lattimore 1996, s. 49-52, Massey 1995, s. 4, 37-8.
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40% HDP. V rozmezí 40-44% HDP se pak (s výjimkou roku 1976) udržovaly po celou druhou
polovinu 70. a první polovinu 80. let. Zcela dominantní postavení v rozpočtu zaujímaly výdaje
na školství, zdravotnictví a sociální sféru: finanční prostředky směřující do těchto tří oblastí, tj.
náklady na stát blahobytu, představovaly od konce 70. let více než polovinu všech rozpočtových
výdajů.
Nevyhnutelným důsledkem dlouhodobě přetrvávajících rozpočtových deficitů byl
výrazný nárůst státního zadlužení. Spolu s vysokými deficity platební bilance (viz výše) vedly
deficity státního rozpočtu v období 1974-84 k zvýšení celkového veřejného dluhu (vnitřního i
vnějšího) z 41% HDP (1974) na 64% HDP (1984). Čistý veřejný dluh (závazky státu bez
finančních aktiv státu), který se pohyboval do roku 1974 pod úrovní 5% HDP, se v průběhu
uvedených deseti let rychle zvyšoval, až dosáhl 31,6% HDP v roce 1984, respektive 41% v roce
1985.44
Jak je patrné z výše provedené analýzy ekonomického vývoje v předreformním období,
Nový Zéland se dlouhodobě potýkal se závažnými ekonomickými problémy: pomalým
ekonomickým růstem, vysokou inflací, vnější nerovnováhou a rozvrácenými veřejnými
financemi, vedoucími v obou případech k obrovskému nárůstu státního zadlužení, a následně i
růstem nezaměstnanosti, jež se udržovala na Novém Zélandu historicky na velmi nízké úrovni.
Tyto ekonomické potíže se výrazně prohlubovaly v období let 1974-84, tj. především
v Muldoonově éře, a měly za následek nízkou výkonnost novozélandské ekonomiky, která se
projevovala v zaostávání Nového Zélandu v růstu životní úrovně, produktivity práce a kapitálu i
v rozvoji lidského kapitálu za ostatními zeměmi OECD. Skutečnost, že Nový Zéland ztratil
v průběhu poválečného období jednu z předních pozic mezi rozvinutými zeměmi a ocitl se na
počátku 80. let mezi posledními ve skupině, zásadním způsobem ovlivnila rozhodnutí přistoupit
v roce 1984 k radikálním tržně orientovaným reformám, postihujícím téměř všechny oblasti
novozélandské ekonomiky.
Dříve než se budeme zabývat samotnými reformami, podívejme se ještě na ekonomickou
situaci i politické události zlomového roku 1984, které připravily pro reformní hnutí „půdu“
a které jsou – pro svůj význam z hlediska celé následující „reformní dekády“ – dodnes
předmětem nejrůznějších interpretací a polemik.

43
44

Massey 1995, s. 38-9.
Dalziel, Lattimore 1996, s. 52-3, Massey 1995, s. 39-40, Scott 1996, s. 7.
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1.3

Zlomový rok 1984 – na prahu „reformní dekády“

Všeobecná nespokojenost obyvatelstva
Muldoonova intervencionistická politika a nízká výkonnost novozélandské ekonomiky
projevující se v dlouhodobém poklesu životní úrovně obyvatelstva vedla od počátku 80. let
k rostoucí nespokojenosti převážné části Novozélanďanů. Projevilo se to poprvé ve volbách45
v roce 1981, které Muldoonova Národní strana vyhrála jen těsnou většinou hlasů (47 z 92).46
Všeobecné rozčarování z vládní politiky, která přicházela se stále drastičtějšími zásahy
do ekonomického života (rozhodnutí zmrazit veškeré ceny aj. – viz podkapitola 1.1), se od té
doby rychle stupňovalo a různé skupiny obyvatelstva se již nechtěly podřizovat dalším
regulativním opatřením, která nejenže nic neřešila, ale situaci ještě více zhoršovala. Pokusme se
nyní přiblížit postoj hlavních skupin novozélandské společnosti k dosavadní hospodářské
politice a ekonomické situaci „na prahu reforem“, tj. krátce před červencovými volbami v roce
1984, neboť právě všeobecná nespokojenost převážné většiny těchto skupin umožnila do značné
míry přechod k reformám.
Nejpočetnější, byť nejméně organizovanou skupinou jsou spotřebitelé. Rozsáhlá vládní
regulace mnoha oblastí ekonomického života a silný protekcionismus na ni měly bezesporu
největší dopad. Ochrana domácích firem před zahraniční konkurencí, tj. především licencování
(omezování) dovozu, a angažovanost státu v řadě komerčních aktivit (monopolní postavení či
regulace) vedla k omezení spotřebitelského sortimentu, nabídce méně kvalitního zboží ze strany
domácích firmem, a to často za vyšší cenu, než jakou měly srovnatelné zahraniční výrobky,
a nedostatku některého zboží (například při nákupu automobilu existovaly až dvouleté čekací
seznamy). Devizové restrikce znemožňovaly obyvatelům Nového Zélandu volně nakupovat
zahraniční měnu, respektive vyvážet vlastní měnu do zahraničí, přičemž jakákoliv transakce
prováděná v cizí měně podléhala svolení státu. Uvážíme-li další důležité skutečnosti mající vliv
na materiální bohatství Novozélanďanů (vysoké zdanění příjmů, centrálně stanovované mzdy
s téměř neexistujícím systémem odměn podle výkonu aj.), je velmi pochopitelné, že značná část
populace si přála změnu dosavadní vládní politiky, té politiky, která ji stále více uvrhovala
do chudoby.
Druhá skupina, podnikatelský sektor, měla k stávající ekonomické situaci dvojí postoj.
Na jedné straně stáli podnikatelé, organizace zaměstnavatelů apod., kteří si již delší dobu byli
45

Na Novém Zélandu existoval – až do voleb v roce 1996 – volební systém jednokolový většinový (obdobný jako
ve Velké Británii), který vede ke vzniku tzv. dvoustranického politického spektra.
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vědomi neudržitelnosti dosavadního ekonomického vývoje a volali po zásadním obratu
v hospodářské

politice,

konkurenceschopnosti

jenž

vůči

by

vedl
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k větší

ekonomické
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této

části

efektivnosti

a

vyšší

podnikatelské

sféry

s Muldoonovými rozsáhlými zásahy do ekonomiky pramenila především z omezených
podnikatelských příležitostí (stát měl monopol v řadě oblastí či zajišťoval velký podíl výstupu
daného odvětví anebo v nich uplatňoval přísnou regulaci), dále nespočetných regulací (například
v oblasti dopravy stát zakazoval nákladní přepravu zboží na větší vzdálenosti, aby ochránil státní
železnici, z finančních institucí mohly jako jediné poskytovat půjčky banky, k jejichž založení
bylo zapotřebí právního aktu schváleného parlamentem, půjčování peněz bylo pod přísným
dohledem státu, maloobchody nesměly být otevřeny o víkendu aj.) či přímých zásahů do
fungování jednotlivých trhů (stanovování cen vládou, centrálně stanovené mzdy zaměstnanců
aj.).
Charakteristiku dopadů státního intervencionismu na každodenní život obou výše
uvedených skupin (spotřebitelů, nespokojených podnikatelů) v předreformním období výstižně
podává Roger Douglas:
„Byly to podivné dny. Každodenní život byl směsicí dozoru, regulací a státních zásahů.
Hotely se uzavíraly v šest hodin. Jen vládě bylo dovoleno vysílat televizní programy. Úrokové
míry stanovovala vláda. Pokud jste chtěli dovézt italské dlaždice nebo německé pivo či americké
auto, potřebovali jste vládní licenci. Pracující museli být členy odborů. Vaše příjmy byly
omezeny horní daňovou sazbou, jež dosahovala 66 centů na dolar. V oněch dnech trvalo
zavedení telefonní linky pro podnikání tři až šest týdnů. Filmy přicházely na Nový Zéland po
devíti až osmnácti měsících. Existovaly pouze dva druhy ledniček – oba byly vyrobeny týmž
producentem podle stejné technické specifikace.
Pokud jste si chtěli pronajmout televizor, byli jste ze zákona povinni dopředu složit
šestiměsíční nájemné. Pokud jste chtěli investovat v zahraničí anebo tam založit podnik, museli
jste zapřít svou národnost, abyste mohli své peníze vyvézt ze země. Potřebovali jste povolení,
abyste si mohli předplatit zahraniční časopis. Nesměli jste převážet zboží nákladním vozem na
vzdálenost větší než 150 kilometrů bez povolení Státních železničních drah. Bylo nelegální
prodávat benzín za nižší než minimální cenu. Javad Miandad letos řekl, že když v roce 1979
poprvé do země přijel, nemohl dostat nic k jídlu po páté či šesté hodině. Bylo nezákonné vyrábět
koberce z jiného materiálu než vlny. K nákupu margarínu jste museli mít lékařský předpis.“47

46
47

Dalziel, Lattimore 1996, s. 21.
Douglas 1993, s. 257.
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Na druhé straně stáli podnikatelé, průmyslníci i zemědělci, organizovaní v silných
lobbistických skupinách, které si zejména během Muldoonovy éry vymohly řadu zvýhodnění,
nejrůznější formy státních podpor či účinnou ochranu před zahraniční konkurencí a které se
nejvíce bránily jakýmkoliv reformám, které by je o tyto výdobytky připravily. Cílem těchto
zájmových skupin bylo prostřednictvím nátlaku na vládnoucí Národní stranu (s níž byly po tak
dlouhé době, kdy byla u moci, úzce propojeny) přisvojit si další výhody v podobě ekonomické
renty (rent-seeking). Tato část podnikatelské sféry, jíž zejména Muldoonova vláda (ale i vlády
předchozí) dopomohla k řadě privilegií, byla tedy nejvíce zainteresována na zachování
existujícího typu hospodářské politiky.
Další skupinou, jejíž postavení sehrálo v přelomovém období důležitou roli, byli
pracovníci státní administrativy48 a Rezervní banky Nového Zélandu, tedy institucí, jejichž
povinností bylo (mimo jiné) předkládat vládě ekonomické expertízy k navrhovaným zákonům či
chystaným vládním opatřením, analyzovat dopady uskutečněných rozhodnutí a dávat
jednotlivým ministrům i celému kabinetu hospodářsko-politická doporučení. Rozčarování této
skupiny pramenilo především z toho, že Muldoon varovná upozornění příslušných míst, že
dochází k prohlubování ekonomických potíží, nebral v potaz a odmítal se jakkoliv řídit
doporučeními, která dostával. Mnozí pracovníci veřejného sektoru tak byli již delší dobu velmi
skeptičtí, že by pod vlivem Muldoonovy politiky mohlo dojít k zlepšení ekonomické situace;
jejich nedůvěra k stávajícímu ekonomickému managementu se projevila zejména po schválení
programu ‘Think Big’. Největší nespokojenost v rámci státní administrativy přitom panovala na
ministerstvu financí (the Treasury),49 které se proto začalo ještě před rokem 1984 zabývat – jako
jedno z mála míst v zemi – konkrétní alternativou k dosavadní hospodářské politice, a které tudíž
sehrálo významnou roli při přípravě reforem (viz dále).
Stejný postoj k ekonomické situaci a prováděné hospodářské politice, jako mělo
ministerstvo financí, zaujímala malá skupinka představitelů opoziční Labouristické strany v čele
s Rogerem Douglasem,50 zastáncem tržních změn, který se posléze stal hlavním iniciátorem
novozélandských reforem. Douglas se již v roce 1980 ve svém alternativním návrhu státního
48

Na Novém Zélandu existuje tzv. westminsterský politický model, tj. státní administrativa je na rozdíl od vlády
apolitická čili nedochází k její obměně v závislosti na parlamentních volbách.
49
The Treasury (Treasury Department) je klíčovým resortem státní administrativy, který má poradní roli vůči
ministrovi financí (stojí v čele Treasury Department, sám však není členem státní administrativy, nýbrž vlády!)
a vládnímu kabinetu v otázkách fiskální politiky, finančního managementu, ale též celkové makroekonomické
politiky i konkrétních vládních opatření (Office of the Auditor General of Canada 1995, Douglas 1987, s. 127-8).
Schéma výkonné moci (vládní kabinet a státní administrativa) a zákonodárné moci (parlament) viz též příloha 1.
50
Roger Douglas pocházel z rodiny s bohatou labouristickou tradicí: jeho dědeček byl zakládajícím členem britské
Labour Party a pozdějším ministrem zemědělství v prvním labouristickém kabinetu Nového Zélandu, otec byl
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rozpočtu (který poskytl médiím čtyři dny před uveřejněním oficiálního, Muldoonova návrhu)
a následně vydané knize There’s Got to Be a Better Way! (1980) zasazoval o zásadní změny
v řízení ekonomiky směrem k většímu uplatnění tržního principu. V té době se kolem jeho osoby
soustředilo několik pracovníků státní administrativy, představitelů podnikatelské sféry a
profesorů ekonomie, respektive historie z Victoria University a Auckland University (Douglasův
thinktank),51 z jejichž debat vzešla řada idejí a podnětů, které se prostřednictvím Douglase
uplatnily ve vládní politice po volbách v roce 1984.
Konečně poslední skupinu, kterou bych zde ráda zmínila, tvořili někteří představitelé
Národní strany (Derek Quigley, Ruth Richardsonová, Marilyn Waringová a další), kteří měli
zásadní výhrady k vládní politice své strany i k premiéru Muldoonovi a jeho politickému stylu.
Tito politici – poslanci, ale i několik členů vlády – se znepokojením sledovali, jak jejich strana
přichází o podporu stále větší části veřejnosti, a uvědomovali si naléhavou potřebu výměny na
vedoucím postu své strany. Již v průběhu roku 1983 hlasovali mnozí z těchto poslanců v případě
některých zákonů proti vlastní straně.
Nespokojenost převážné většiny obyvatel Nového Zélandu se stávající situací se
projevila drtivou porážkou Muldoonovy Národní strany v předčasných červencových volbách
roku 1984. Premiér Muldoon, který se stále více potýkal s rostoucí opozicí ve vlastní straně, se
rozhodl vyhlásit předčasné volby52 ve chvíli, kdy zcela neodvratně hrozilo, že poslanecká
sněmovna, v níž měla jeho strana těsnou nadpoloviční většinu, odhlasuje opoziční návrh zákona,
který by zabraňoval americkým lodím s atomovými zbraněmi v přístupu do novozélandských
přístavů.

Měnová a ústavní krize
Labouristická strana ve volbách pořádaných 14. července 1984 hladce zvítězila (získala
56 z 95 křesel ve sněmovně),53 avšak již následující den očekávalo novou, byť ještě formálně
nepotvrzenou vládu velmi nepříjemné překvapení: Rezervní banka Nového Zélandu bez bližšího
časového omezení oznámila, že do odvolání uzavírá devizový trh, neboť její rezervy
zahraničních měn (včetně možností dalších půjček na zahraničních trzích) jsou vyčerpány.54

labouristickým poslancem a aktivním odborářem. Douglas se stal poslancem za Labouristickou stranu již v roce
1969, přičemž ve volebním období 1972-75, kdy byla jeho strana u moci, zasedal ve vládě.
51
Douglas 1987, s. 29-30.
52
Učinil tak zcela nečekaně při večerním televizním vystoupení, když byl v silně podnapilém stavu. Na Novém
Zélandu proto získaly tyto předčasné volby (v angličtině snap election) označení „schnapps election“.
53
Dalziel, Lattimore 1996, s. 22.
54
Diplomaté v zahraničí byli dokonce požádáni, aby ke krytí služebních výdajů použili soukromé kreditní karty.
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Dvouleté období umělého udržování pevného kurzu spolu se zmrazením mezd a cen
vedlo téměř ihned po ohlášení předčasných voleb k útoku na novozélandskou měnu55
v očekávání, že po volbách dojde k nevyhnutelné devalvaci. Jak se až po svém volebním
vítězství labourističtí politici dozvěděli, centrální banka varovala již krátce po ohlášení voleb
premiéra Muldoona, že pokud okamžitě nepřistoupí k devalvaci novozélandské měny (alespoň o
15%), dojde k vyčerpání veškerých devizových rezerv během nejbližších týdnů. Navzdory
horentnímu odlivu finančních prostředků ze země však Muldoon Rezervní bance nařídil, aby si
opět vzala v zahraničí půjčku a prováděla intervence na podporu domácí měny. Ani další,
několikrát opakovaná varování centrální banky a čelných představitelů ministerstva financí, že
země směřuje k měnové krizi, včetně guvernérova upozornění (konec června) na rostoucí
problémy, s nimiž se Nový Zéland jako stát potýkal při žádostech o další půjčky na světových
finančních trzích, nepřinutily Roberta Muldoona změnit postoj.
Poté, co byl po volbách labouristický kabinet informován Rezervní bankou a zástupci
ministerstva financí o existující (doposud pro něj i veřejnost přísně utajované!) krizové situaci,
předal nový, byť stále ještě formálně nepotvrzený labouristický premiér David Lange Robertu
Muldoonovi (oficiálně premiérem do doby, než jsou úředně ověřeny a vyhlášeny výsledky
voleb) rozhodnutí vedení své strany devalvovat měnu. Navzdory ústavní zvyklosti, že
odcházející vláda jedná v naléhavých záležitostech v souladu s požadavky příchozí vlády, se
Muldoon odmítl tomuto rozhodnutí podřídit, čímž způsobil ústavní krizi. Situace se změnila až
ve chvíli, kdy samotní členové Muldoonova kabinetu pohrozili, že se obrátí na generálního
guvernéra (formálně nejvyšší představitel Nového Zélandu, zastupuje v zemi britskou královnu)
a budou jej informovat, že Robert Muldoon ztratil jejich důvěru.
Muldoon svým odchodem z politické sféry, jenž přišel daňové poplatníky na 797 milionů
NZD (celková ztráta z devizových intervencí od okamžiku ohlášení předčasných voleb), ukončil
dlouhou éru vládnutí Národní strany, strany, jež se z uplynulých 24 let udržela u moci celých 21
let.

Otevírání knih a hledání konsensu v otázce reforem
Dramatické události bezprostředně následující po červencových volbách byly zřejmým
důkazem toho, že předchozí vlády dovedly novozélandskou ekonomiku do krizového stavu.
Nově nastupujícímu labouristickému kabinetu se však dostalo dalších velmi nepříznivých zpráv
o ekonomické situaci země, když se po formálním uvedení do úřadu seznámil s dokumenty,
55
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které při každých volbách vypracovává státní administrativa pro nově nastupující ministry, aby
je informovala o aktuálním stavu jejich resortů (‘briefing papers’). Zatímco před rokem 1984
zůstávaly tyto dokumenty přísně tajné, labouristická vláda se je v souladu se svým předvolebním
slibem a vzhledem k závažnosti dané situace rozhodla zveřejnit. Tento proces, označovaný jako
tzv. otevírání knih (‘opening the books’), se stal důležitým momentem pro následné zahájení
reforem labouristickým kabinetem, neboť nejenže seznámil veřejnost se skutečnou, do té doby
v mnohém ohledu utajovanou ekonomickou situací země, ale též ozřejmil postoje dvou
klíčových institucí v zemi – ministerstva financí a Rezervní banky Nového Zélandu.
Zveřejněné dokumenty ministerstva financí a Rezervní banky, vypracované pro novou
vládu,

byly

ostrou

kritikou

dosavadní

hospodářské

politiky;

identifikovaly

příčiny

ekonomického selhání země a prosazovaly vlastní alternativu ekonomického managementu
země. O teoretických východiscích této alternativy, jež byla založena na jednoznačném zavržení
Muldoonovy hospodářské politiky, se dodnes vede polemika. Zatímco někteří (Bollard, Easton
aj.)56 mají za to, že Rezervní banka a ministerstvo financí byly ovlivněny zejména novými
mikroekonomickými teoriemi, respektive chicagskou ekonomickou školou, jiní tvrdí (často
samotní lidé z těchto institucí: například pozdější guvernér centrální banky Donald Brash či
vysoký představitel ministerstva financí Roger Kerr aj.),57 že lidé, kteří dokumenty
vypracovávali, v té době neznali myšlenky Miltona Friedmana či F.A. Hayeka a na amerických
univerzitách, kde se vyučovaly nové mikroekonomické teorie, nestudovali, a tudíž museli při
koncipování alternativního přístupu k řízení ekonomiky vycházet z vlastní analýzy dopadů
dosavadní hospodářské politiky.
V každém případě se zmíněné dokumenty staly nové vládě významnou oporou při
celostátní vrcholné ekonomické konferenci, kterou svolal předseda vlády na září 1984 za účelem
získání podpory pro chystané reformy. Na tomto summitu byla veřejnost poprvé seznámena
s reformami, jejichž iniciátorem a autorem byl již několikrát zmiňovaný Roger Douglas, v té
době zastávající post ministra financí. Douglas měl jako jediný v Labouristické straně jasnou
představu, jak novozélandskou ekonomiku, nacházející se v krizi, reformovat. Čelní labourističtí
představitelé Douglasovu radikální reformní strategii přijali, přestože si alespoň někteří z nich
museli být vědomi toho, že určité reformy budou velmi nepopulární a narazí i na odpor uvnitř
vlastní strany.
Podpora reformám na summitu, kde byli přítomni zástupci vlády, státní administrativy,
zaměstnavatelských organizací, odborů, občanských i jiných sdružení, se lišila podle toho, o jaké
56
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účastníky se jednalo; jejich stanoviska k reformám do značné míry korespondovala s postoji
jednotlivých skupin obyvatel k ekonomické situaci před volbami (tyto postoje byly popsány
výše). Jak velká tehdy podpora reforem byla, však zůstává dodnes předmětem sporů. Důležité
nicméně je, že třetí den summitu se účastníci navzdory rozdílným postojům shodli na
závěrečném komuniké, v němž konstatovali, že nedostatečná výkonnost novozélandské
ekonomiky v uplynulých třiceti letech byla zapříčiněna špatnou hospodářskou politikou, a
vyslovili se pro její změnu, přičemž stanovili, jaké požadavky by nová vládní politika měla
splňovat. Labouristická vláda tak nakonec získala pro chystané reformy podporu od širokého
shromáždění zástupců všech skupin obyvatelstva.
Drtivé volební vítězství Labouristické strany odrážející všeobecnou nespokojenost
obyvatel Nového Zélandu s ekonomickou situací v zemi, rozsáhlá měnová krize, jež propukla
krátce po uskutečnění voleb, kritická analýza dosavadního hospodářského vývoje provedená ze
strany ministerstva financí i Rezervní banky Nového Zélandu a výsledek celonárodního
ekonomického summitu – to vše umožnilo labouristickému kabinetu v čele s Davidem Langem
zahájit rozsáhlé reformy novozélandské ekonomiky, jejichž ústřední postavou byl tehdejší
ministr financí Roger Douglas. Podle něj získaly tyto reformy, jimž je věnována následující
kapitola, označení „rogernomics“.

57

Brash 1996, Kerr v: Eggers 1997.

24

2.

Reformy novozélandské ekonomiky v období 1984-93
S příchodem Labouristické strany k moci v roce 1984 vstoupil Nový Zéland do období

převratných změn, které zasáhly téměř všechny oblasti ekonomického života i státní správu
a výrazně přeměnily charakter novozélandské ekonomiky. Ač byli novozélandští labouristi
historicky spjati s odborovým hnutím a ideologicky zastávali pozice nalevo od středu, tedy
obhajovali aktivní roli státu v ekonomice, měly reformy uskutečněné dvěma labouristickými
vládami, vzešlými z voleb v roce 1984 a 1987, jednoznačně tržní orientaci. Ústřední postavou
těchto ve světě ojedinělých reforem byl labouristický ministr financí Roger Douglas, který měl
v krizovém roce 1984 jako jediný v nové vládě konkrétní představu, jak novozélandskou
ekonomiku reformovat. Přestože Douglas neměl příležitost uskutečnit svůj reformní program
jako celek (v prosinci roku 1988 byl premiérem Langem přinucen k rezignaci) a labouristé ve
volbách v roce 1990 prohráli, pokračoval reformní proces i v následujícím volebním období,
neboť nastupující Národní strana již mezitím přijala tržně orientovanou politiku za svou.
Těmto reformám novozélandské ekonomiky, které v průběhu tří volebních období
uskutečnily dvě vlády labouristické a jedna vláda Národní strany, je věnována tato kapitola.
Tvoří ji šest podkapitol, které zachycují nejdůležitější reformy vždy v jedné vybrané oblasti
ekonomického života Nového Zálandu. První podkapitola rozebírá vnější ekonomické vztahy,
a to proto, že tato tématika logicky navazuje na podkapitolu 1.3 a zároveň usnadňuje analýzu
reforem v ostatních oblastech ekonomiky, které jsou pak předmětem následujících podkapitol.
Druhá podkapitola je věnována reformám v monetární politice včetně změn ve finančním
sektoru, třetí se zaměřuje na politiku fiskální, a zahrnuje jak daňovou reformu a reformu
sociálních (v širším slova smyslu) výdajů, tak novou legislativní úpravu fiskálních pravidel.
Podkapitola čtvrtá, určená reformě veřejného sektoru, se zabývá korporatizací a privatizací
komerčních aktivit vlády a dále významnými změnami (organizačními, finančními aj.)
ve fungování státní administrativy. Pátá podkapitola charakterizuje změny, k nimž došlo
v zemědělství, zpracovatelském průmyslu a infrastrukturních službách a stručně objasňuje nové
pojetí soutěžní politiky. Konečně šestá podkapitola rozebírá reformy na trhu práce.

2.1

Vnější ekonomické vztahy
Jednou z priorit reformního úsilí labouristické vlády po roce 1984 bylo vystavit

novozélandskou ekonomiku, v předreformním období silně uzavřenou světu (viz kapitola 1), co
možná největší mezinárodní konkurenci. Reformátoři totiž velmi nízkou míru otevřenosti
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ekonomiky vnímali jednoznačně jako jednu z hlavních příčin ekonomických potíží Nového
Zélandu a jeho zaostávání za ostatními vyspělými zeměmi. Otevírání ekonomiky patřilo mezi
první reformní kroky Langeho vlády a týkalo se jak zbožových, tak kapitálových toků i změny
kurzového režimu.
Podívejme se nejprve na kurzovou politiku a oblast zahraničních kapitálových toků, kde
došlo v důsledku měnové krize ke změnám nejdříve, a dále pak na liberalizaci zahraničního
obchodu.

Kurzová politika a zahraniční kapitálové toky
Vyčerpání devizových rezerv Rezervní banky Nového Zélandu a následná měnová krize,
které jsou popsány v podkapitole 1.3, nedávaly nově zvolené labouristické vládě jinou možnost
než rychle devalvovat vlastní měnu: po překonání ústavní krize (viz též podkapitola 1.3) byl dne
18. července 1984 novozélandský dolar znehodnocen o 20%. V devalvaci samotné však
reformátoři na rozdíl od vlád předchozích (především vlády Muldoonovy) nespatřovali konečné
řešení problému vnější nerovnováhy či nedostatečné konkurenceschopnosti domácích výrobců.
Za překážku, kvůli níž se ekonomika dlouhodobě nedokázala s těmito a dalšími problémy
vypořádat, považovali (mimo jiné) režim pevného kurzu (včetně posuvného zavěšení),
uplatňovaný nepřetržitě od samého počátku existence novozélandského dolaru.
Zavržení režimu pevného kurzu, respektive přechod k volně plovoucímu režimu (clean
floating) v březnu 1985 byl chápán jako jeden z nezbytných kroků k otevření novozélandské
ekonomiky – tedy k vystavení domácích výrobců skutečným světovým cenám, jakmile kurz
nalezne svou tržní úroveň – a zároveň jako opatření, které nedává vládě dlouhodobě prostor
provádět uvolněnou monetární politiku (projevila by se v depreciaci kurzu). Zavedení čistého
floatingu tak do značné míry odráželo výsledky analýzy negativních důsledků dřívější kurzové
politiky. Volně plovoucí kurz měl plnit především tři funkce: zaprvé znemožnit umělé udržování
reálně nadhodnoceného kurzu domácí měny ze strany ministerstva financí, neboť tato politika
vedla v případě Nového Zélandu až k měnové krizi a přišla daňové poplatníky velmi draze (viz
podkapitola 1.3), zadruhé zabránit rozpoutání devalvačně-inflační spirály v důsledku postupných
devalvací (viz podkapitola 1.1) a zatřetí umožnit vládě provádět nezávislou (antiinflační)
měnovou politiku, která je neslučitelná s udržováním pevného kurzu (nemožnost zároveň
používat úrokovou míru a směnný kurz jako nástroje měnové politiky, viz též podkapitola 1.1).
Počínaje březnem 1985 centrální banka neprováděla žádné devizové intervence na
podporu či oslabení měny, tj. neovlivňovala přímo hodnotu směnného kurzu. Od poloviny roku
1988, kdy byla nově zformulována měnová politika, zaměřující se výhradně na dosažení
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a udržování cenové stability (viz následující podkapitola), začala Rezervní banka přikládat
směnnému kurzu větší důležitost, neboť jeho pohyby ovlivňují – prostřednictvím dovozních cen
– domácí cenovou hladinu. Rezervní banka tedy od té doby považovala směnný kurz za přední
(byť ne jediný – viz dále) měnový indikátor, jehož vývoj bedlivě sledovala a jehož stabilitu se –
v zájmu stability cenové (!) – snažila pomocí svých měnových nástrojů zajistit.
Zavedení režimu volně plovoucího směnného kurzu předcházela rozsáhlá liberalizace
zahraničních kapitálových toků, do té doby podléhajících velmi přísné regulaci ze strany státu
(viz podkapitola 1.1). Již v říjnu a listopadu 1984 zrušila labouristická vláda omezení pro
podnikatelské i nepodnikatelské osoby půjčovat si v zahraničí finanční prostředky a současně
zcela uvolnila přístup zahraničních subjektů k novozélandskému kapitálu. V prosinci téhož roku
odstranila celou řadu opatření regulujících obchod s devizovými prostředky, čímž bankám i
jiným finančním institucím umožnila provádět devizové operace bez účasti Rezervní banky. Tato
deregulace vedla k výraznému nárůstu objemu devizových operací a k zavedení dosud
nepoužívaných instrumentů devizového trhu (například v lednu 1985 se začalo obchodovat
s futures). Novozélandským rezidentům bylo zároveň umožněno neomezeně nakupovat devizové
prostředky za účelem jejich investování v zahraničí a stejně tak cizí státní příslušníci mohli bez
omezení58 investovat na Novém Zélandu, ať už ve formě přímých či portfoliových investic.59
Liberalizace zahraničních kapitálových toků a zavedení volně plovoucího režimu pro
novozélandský dolar byly jedny z prvních reformních kroků, k nimž Langeho labouristická vláda
po volbách přistoupila a které daly jasný signál, že vláda je odhodlána postupovat v ohlášených
reformách velmi rychlým tempem a s výjimečnou razancí. Změny v této oblasti byly zároveň
nesporným důkazem toho, že reformátoři usilují o maximální otevřenost novozélandské
ekonomiky.

Zahraniční obchod
Liberalizace zahraničního obchodu, respektive zbožových toků, je v případě Nového
Zélandu neméně pozoruhodným procesem, ve světovém měřítku srovnatelným snad pouze
s postupem některých východoevropských zemí při otevírání svých ekonomik na počátku 90. let.
Labouristická vláda přistoupila k reformě zahraničně-obchodní politiky téměř okamžitě po
převzetí úřadu; dvacetiprocentní devalvace z července 1984, která jednorázově zvýšila
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V oblasti zahraničních investic směřujících na Nový Zéland existovalo pouze omezení, že pokud chtěl cizinec
investovat do velké novozélandské firmy, musel požádat o povolení centrální banku. Spíše než o povolování šlo
však v realitě o pouhou registraci dané transakce. Douglas uvádí, že od roku 1985 do roku 1998 byla zamítnuta
pouze jediná investice podléhající svolení (v: Šíma 1999, s. 35, 45).
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konkurenceschopnost domácích výrobců, jí vytvořila nikoliv bezvýznamný prostor pro zahájení
postupného odstraňování obchodních bariér vůči zahraničí.
Musíme nicméně uvést, že ačkoliv byla důsledná liberalizace zahraničního obchodu
odstartována až s příchodem labouristů do vlády v červenci 1984, důležitý liberalizační krok byl
v této oblasti učiněn již v předreformním období: byl jím podpis Dohody o užších ekonomických
vztazích mezi Austrálií a Novým Zélandem (Australia-New Zealand Closer Economic Relations
Agreement) v roce 1983. Na základě této dohody došlo k uvolnění obchodu mezi oběma státy,
což novozélandským firmám na jedné straně zajistilo snazší přístup na rozsáhlý australský trh,
na straně druhé přineslo zostření konkurence na domácím trhu. Přestože měla dohoda z roku
1983 nezanedbatelný význam, jednalo se o smlouvu ojedinělou, nemající v zahraničně-obchodní
politice koncepční oporu, a navíc bilaterální, tedy bez sebemenšího vlivu na obchod Nového
Zélandu s jinými zeměmi. Z těchto důvodů je liberalizace zahraničního obchodu Nového
Zélandu přičítána vládám, které se dostávají k moci až po roce 1984.
Liberalizaci dovozu rozložil labouristický kabinet do dvou etap. V první etapě, která
trvala přibližně čtyři roky,60 nejprve změnil proceduru poskytování dovozních licencí a poté tyto
licence (kvóty) postupně nahrazoval ekvivalentními celními sazbami. V druhé etapě, zahájené na
přelomu 80. a 90. let a časově přesahující období „reformní dekády“, přistoupil k snižování
celních sazeb. Podívejme se nyní na jednotlivé kroky podrobněji.
Změna procedury udělování dovozních licencí a jejich následné nahrazování celními
sazbami (tzv. tarifikace) spolu souvisely, přesněji řečeno, první opatření podmiňovalo to druhé.
Tím, že vláda přestala poskytovat licence na základě paušálně stanoveného poplatku a nově je
udělovala v rámci tendru dovozcům, kteří nabídli nejvyšší cenu, vyšla najevo výše zisku, který
daným subjektům vlastnictví licence přinášelo. Výše tohoto zisku („cena licence“) indikovala,
jaká úroveň celní sazby odpovídá uplatňované kvótě, a vláda tedy mohla přistoupit
k nahrazování dovozních licencí cly s ekvivalentní mírou ochrany. Přechod od licencování
dovozu k tarifnímu systému měl přitom své odůvodnění nejen ve skutečnosti, že vláda měla od
počátku liberalizačního procesu v úmyslu snižovat v průběhu dalších let celní sazby, nýbrž i
v rozdílném pohledu na kvóty a cla jakožto nástroje protekcionismu.61
Nahrazení dovozních licencí ekvivalentními cly zřetelně ukázalo, jaká byla ve
skutečnosti míra ochrany novozélandské ekonomiky (průměrná celní sazba činila 28%, přičemž
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Naprostá většina dovozních licencí byla odstraněna během uvedených čtyř let, ve zcela ojedinělých případech
zůstaly nicméně zachovány až do června 1992 (Dalziel, Lattimore 1996, s. 32).
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28

2. Reformy novozélandské ekonomiky v období 1984-93
celní sazebník se vyznačoval vysokou variabilitou),62 a bylo bezprostředním podnětem pro to,
aby vláda zahájila proces postupného snižování celních sazeb. Toto snižování bylo prováděno
podle tzv. švýcarského vzorce: u nejvyšších celních sazeb došlo k největšímu procentnímu
snížení.63 Do roku 1992 byla cla snížena v průměru na 10%,64 přičemž podstatné je, že nešlo o
snížení konečné, jinými slovy, vláda Národní strany učinila takto první, velmi výrazný krok
k dosažení deklarovaného cíle nulové celní ochrany v budoucnosti (redukce cel po roce 1993 –
viz kapitola 3). Skutečnost, že ještě v roce 1993 zůstávalo celní zatížení pro zboží dovážené na
Nový Zéland nad průměrnou sedmiprocentní celní sazbou zemí OECD (Nový Zéland dosáhl této
úrovně v roce 1996),65 tedy v žádném případě nevypovídá o neochotě vlády liberalizovat
zahraniční

obchod,

nýbrž

je

důsledkem

vysoké

míry

ochrany

domácích

výrobců

v předreformním období.
Co se týče exportu, ohlásila labouristická vláda již v listopadu 1984, že hodlá odstoupit
od dosavadní politiky poskytování vývozních subvencí, a to ve všech jejich formách – většina
připadala na zemědělce. Vývozci, kteří si v minulosti přivykli, že se subvence v čase měnily
pouze jedním směrem, tj. byly zvyšovány, poznali odhodlání reformátorů provádět skutečně
radikální změny v okamžiku, kdy kabinet doslova přes noc většinu vývozních (i některých jiných
– viz podkapitola 2.5) subvencí zcela zrušil a ty zbývající pak odstranil v relativně krátkém
časovém období. Jak převratné byly uvedené změny pro domácí subjekty, by mělo být zjevnější,
uvědomíme-li si například, jak se stát angažoval v podpoře exportu před rokem 1984 (viz
kapitola 1.1), anebo ze skutečnosti, že 80% (!) veškeré zemědělské produkce Nového Zélandu
bylo (a je) určeno na vývoz66 (podrobněji viz podkapitola 2.5).
Reformní kroky novozélandských vlád v oblasti zahraničního obchodu směřovaly zcela
jednoznačně k větší otevřenosti domácí ekonomiky: podle údajů OECD se míra otevřenosti
(měřená jako podíl součtu vývozu a dovozu na HDP) v průběhu let 1983-93 zvýšila v případě
Nového Zélandu o 42%.67 Podstatné na liberalizaci zahraničního obchodu této země je, že vláda
se nespokojila se snížením protekcionismu na úroveň srovnatelnou s ostatními vyspělými
zeměmi, nýbrž přijala důrazná opatření (zrušení veškerých dovozních licencí, odstranění
subvencí aj.) směřující k dosažení skutečně svobodného obchodu. Tento unilaterální přístup
k snižování ochrany domácí ekonomiky přitom vycházel z poznání, že Nový Zéland nemůže
vzhledem k velikosti svého trhu a slabé negociační pozici ve světovém měřítku odkládat
62

Dalziel, Lattimore 1996, s. 33.
Bollard 1992, s. 18.
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Bollard 1992, s. 18.
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Dalziel, Lattimore 1996, s. 33.
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New Zealand: The Reformed Economy 1997.
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liberalizaci zahraničního obchodu a vymlouvat se na nutnost recipročního odstraňování
obchodních bariér. K rychlé a důsledné liberalizaci tedy nevedl novozélandské vlády ani tlak ze
strany ostatních států, ani iniciativa Světové obchodní organizace, ale především přesvědčení, že
volný obchod je – za každých okolností – ku prospěchu vlastní země.

2.2

Měnová oblast
Měnová politika (včetně státních zásahů do finančních trhů) prováděná novozélandskými

vládami v předreformním období způsobila řadu tržních distorzí v celé ekonomice. Nesprávnost
této politiky se viditelně projevovala v dlouhodobě vysoké (dvouciferné) míře inflace, která
představovala jeden z nejzávažnějších ekonomických problémů Nového Zélandu. Před rokem
1984 se vlády v určitých, téměř výlučně povolebních obdobích pokoušely inflaci potlačit (často
velmi drakonickými opatřeními – viz kapitola 1.1), aniž by se však snažily nalézt a odstranit její
skutečné příčiny. Tyto příčiny přitom tkvěly v samotném pojetí měnové politiky (viz kapitola 1).
Labouristická vláda ujímající se moci v roce 1984 byla odhodlána dosavadní charakter
měnové politiky zcela změnit – stanovit nízkou míru inflace jako její jediný cíl, nově vymezit
rámec a pravidla pro její praktické provádění a zajistit kontrolu plnění vytyčeného cíle. Velký
význam přikládala vláda zásadě transparentnosti, kterou vnímala jako nezbytný předpoklad pro
zajištění dostatečné důvěryhodnosti, a tím i účinnosti této politiky. První krok, který ovšem
musela při reformě měnové politiky učinit, spočíval v odstranění existujících regulačních
opatření ve finančním sektoru (tj. v deregulaci finančního sektoru), neboť mnohá z nich možnost
provádět účinnou měnovou politiku výrazně omezovala.68

Deregulace finančního sektoru
Některé deregulační kroky ve finanční oblasti již byly zmíněny v souvislosti s vnějšími
ekonomickými vztahy (podkapitola 2.1). Přibližme však další reformní zásahy v této sféře, které
začal vládní kabinet provádět ihned po červencových volbách roku 1984.
Vůbec prvním činem labouristické vlády (červenec 1984) bylo zrušení všech nařízení
týkajících se kontroly úrokových měr, kterou zavedl Muldoonův kabinet v rámci zmrazení
veškerých cen (v širším slova smyslu) v roce 1982 a která zůstala v platnosti i po uvolnění cen
a mezd v únoru 1984. V srpnu 1984 vláda rozhodla o odstranění směrnic ministerstva financí,
kterými stát do té doby reguloval objem a mnohdy i účel úvěrů poskytovaných finančními

67
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OECD v: Evans et al. 1996, s. 1883.
Blíže viz Massey 1995, kapitola 4.
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institucemi. V září téhož roku byla zrušena povinnost bank udržovat u centrální banky minimální
rezervy a v únoru 1985 pak povinnost ostatních finančních institucí ukládat určité množství
finančních prostředků do vládních cenných papírů.
Další reformní kroky labouristického kabinetu směřovaly k uvolnění přístupu do
odvětví.69 Legislativa přijatá v roce 1986 umožnila Rezervní bance Nového Zélandu poskytovat
novým zájemcům včetně zahraničních subjektů bankovní licence. Tyto licence nebyly nikterak
početně omezeny a podmínky jejich udělování byly velice liberální: licenci získal každý subjekt,
který vykazoval minimální kapitálovou přiměřenost, respektive prokázal finanční zdraví své
instituce. Do března 1992 tak centrální banka nově zaregistrovala dvacet bankovních domů.70
Podnikání zahraničních subjektů nepodléhalo žádným zvláštním ustanovením; v roce 1990
disponovaly zahraniční banky 65% z celkových bankovních aktiv a tento podíl se v následujících
letech ještě zvyšoval.71
K podstatným změnám došlo i v případě bankovního dohledu. Odpovědnost v této věci
nesla i nadále Rezervní banka, avšak koncept dohledu byl založen na odlišných principech. Tak
především byl odmítnut systém pojištění bankovních vkladů i vkladů uložených u ostatních
finančních institucí z důvodu existence tzv. problému morálního hazardu, který je s tímto
systémem spojen. Ministerstvo financí dalo zároveň zřetelně najevo, že vkladatelé, věřitelé
a akcionáři nemají očekávat, že jim bude poskytnuto jakékoliv odškodnění ze strany centrální
banky či státu, pokud utrpí v důsledku úpadku registrované banky ztrátu. Tato politika získala
záhy potřebnou důvěryhodnost, když vláda odmítla přijít na pomoc bývalé státní bance, která
krátce po privatizaci zbankrotovala.72
Výrazným počinem v oblasti bankovního dozoru byl návrh centrální banky z května 1993
(přijatý jako zákon v lednu 1996), který znamenal významný posun v procesu liberalizace
novozélandského bankovnictví. Tato zákonná předloha ještě více omezovala roli Rezervní banky
při dozoru nad stabilitou bankovního sektoru, neboť těžiště odpovědnosti přesunula na soukromý
sektor, který měl mít hlavní úlohu při monitorování a hodnocení činnosti bank. Základem tohoto
dohledu byla nová pravidla pro bankovní domy, spočívající v pravidelném (čtvrtletním)
zveřejňování detailních informací o jejich aktuální pozici a požadavek externího auditu těchto
informací nejméně dvakrát ročně. Systém zveřejňování všech základních informací
vypovídajících o velikosti rizika, které nesou jednotlivé banky při svém podnikání, tak nahradil
69

Bankovnictví bylo v té době plně ovládáno jednou státem vlastněnou finanční institucí a třemi zahraničními
bankami, které musely při vstupu na novozélandský trh nabídnout státu minimální vlastnický podíl ve výši 25%
(Douglas v: Šíma 1999, s. 46-7).
70
Brash 1996, Douglas v: Šíma 1999, s. 46, Massey 1995, s. 113-4.
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EIU Country Profile 1998, s. 34.
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dosavadní systém neveřejného předávání zpráv centrální bance o plnění vybraných ukazatelů ze
strany jednotlivých bank.73
Jak jsem již uvedla výše, deregulace finančního sektoru měla vládě umožnit zahájení
účinné měnové politiky, zaměřené na jediný cíl – potlačit (snížit) inflaci. Rozhodně se však
nejednalo o jedinou motivaci pro uskutečnění reformy tohoto odvětví, což je zřejmé z charakteru
jednotlivých deregulačních opatření. Labouristický kabinet totiž spatřoval důvody k deregulaci
sektoru stejně tak v potřebě zvýšit konkurenci na finančním trhu a v nezbytnosti odstranit
distorze, k nimž docházelo při alokaci zdrojů v ekonomice. O radikálním postupu labouristické
vlády v dané oblasti svědčí skutečnost, že během pouhých devíti měsíců se reformátorům
podařilo přeměnit jeden z nejregulovanějších finančních sektorů ve skupině zemí OECD na
jeden z nejsvobodnějších.74 Nový Zéland se stal například první zemí, která zrušila povinnost
bank udržovat minimální rezervy u centrální banky (což je regulační opatření používané jako
jeden z nástrojů měnové politiky)75 a jednou z mála zemí, která téměř úplně liberalizovala oblast
bankovního dohledu.

Zákon o centrální bance
Jednou z hlavních makroekonomických priorit labouristické vlády po příchodu k moci
v roce 1984 bylo potlačení inflace. Jak bylo již dříve na různých místech uvedeno, vláda zcela
odmítla měnovou politiku uplynulých let, která inflaci zapříčinila, a byla odhodlána přistoupit
k její radikální reformě. Tato reforma našla svou konkrétní podobu v Zákonu o centrální bance
(the Reserve Bank of New Zealand Act), schváleném v roce 1989.
Zákon se opírá o zásadní tvrzení, že cenová stabilita je dlouhodobě jediným pozitivním
přínosem měnové politiky pro ekonomický vývoj země (pro produkci, obchod, zaměstnanost).76
Z tohoto tvrzení vycházejí všechny hlavní prvky dané legislativy. Zaprvé je to klíčové
ustanovení o cenové stabilitě jako jediném cíli měnové politiky. Zadruhé je to vymezení vztahu
mezi Rezervní bankou a vládou, co se pravomocí a odpovědnosti v otázce měnové stability týče.
A konečně třetím důležitým aspektem zákona je vlastní provádění měnové politiky ze strany
Rezervní banky. Podívejme se nyní na stěžejní prvky zákona podrobněji.
Cenová stabilita jako jediný cíl měnové politiky je v zákoně definována přesně takto:
„Prvořadou úlohou [Rezervní] banky je formulovat a vykonávat měnovou politiku směřující
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k dosažení a udržení stability všeobecné cenové hladiny.“77 Tímto ustanovením vláda
jednoznačně zavrhla dřívější orientaci měnové politiky na více cílů;78 orientace na více cílů
v předreformním

období

vedla

Rezervní

banku

k provádění

nekonzistentní,

a

tedy

nedůvěryhodné měnové politiky, neboť snaha dosáhnout jednoho cíle automaticky vylučovala
plnění jiného cíle. Dané ustanovení vycházelo z přesvědčení, že měnová politika má být
orientována výlučně na cenovou stabilitu, a zároveň odráželo fakt, že pokud bude vytyčen pouze
jediný cíl, ponese Rezervní banka za prováděnou politiku nezpochybnitelnou odpovědnost.
Pojem ‘stabilita všeobecné cenové hladiny’ nicméně daný zákon nedefinuje – je předmětem
smlouvy uzavřené mezi Rezervní bankou a ministerstvem financí.
Tato smlouva, nazývaná Dohoda o cílech politiky (Policy Targets Agreement, PTA), je
veřejným dokumentem, v němž se nastupující guvernér Rezervní banky a ministr financí
dohodnou na konkrétním cíli měnové politiky, tj. prostřednictvím upraveného indexu
spotřebitelských cen (consumer price index, CPI)79 kvantifikují cíl cenové stability. První taková
dohoda, uzavřená v březnu 1990, uložila centrální bance plnit daný cíl v těchto krocích: do
prosince 1990 snížit růst upraveného CPI na 3,5%, do prosince 1991 na 1,5-3,5% a do prosince
1992 na 0-2%.80 Stanovováním takto konkretizovaného cíle v rámci PTA byla vytvořena
možnost kontrolovat či hodnotit úspěšnost měnové politiky centrální banky. Jednoznačnou
odpovědnost Rezervní banky za prováděnou politiku navíc posílila skutečnost, že
konkretizovaný cíl měnové politiky je součástí guvernérovy pracovní smlouvy, a guvernér je tak
ve své funkci osobně odpovědný za jeho splnění. Existují pouze tři obecné případy, kdy
nesplnění vytyčeného cíle měnové politiky v rámci PTA není považováno za nesplnění dohody
ze strany Rezervní banky. Je to v případě, kdy by došlo k prudkým výkyvům ve směnných
relacích v důsledku cenových šoků, dále v případě výrazné změny nepřímých daní a konečně
došlo-li by k živelné pohromě či obdobné krizi v zemi.81 Odpovědnost Rezervní banky za
měnovou politiku byla v neposlední řadě podpořena uzákoněnou povinností centrální banky
předkládat veřejnosti a parlamentnímu výboru pravidelně po šesti měsících zprávu jak o
prováděné měnové politice v uplynulém období, tak o budoucích záměrech.
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The Reserve Bank of New Zealand Act 1989, Section 8.
Podle do té doby platného Zákona o centrální bance (1964) měla Rezervní banka Nového Zélandu provádět
měnovou politiku, která by zároveň vedla k udržení a rozvoji ekonomického a sociálního blahobytu, k podpoře
nejvyšší možné úrovně výroby, dále k podpoře obchodu a plné zaměstnanosti a k udržování stabilní vnitřní cenové
hladiny (The Reserve Bank of New Zealand Act 1964 v: Evans et al. 1996, s. 1864).
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V souvislosti s Dohodou o cílech politiky, respektive se vztahem mezi centrální bankou
a ministerstvem financí (vládou), je ovšem třeba uvést, že Zákon o centrální bance stanoví, že
vláda může na dobu jednoho roku nahradit cíl cenové stability jiným ekonomickým cílem. Musí
tak však ze zákona učinit veřejně a s časovým předstihem, přičemž tento záměr musí nejprve
předložit ke schválení parlamentu.82 Pravomoc konkrétně vymezovat cíl cenové stability
a zejména možnost tento cíl za daných podmínek nahrazovat cílem jiným tedy znamenají, že
konečné slovo v otázce měnové politiky má vláda, nikoliv Rezervní banka. Důležité ovšem je, že
zákon velmi obezřetně dbá na to, aby jakákoliv vládou iniciovaná změna ve směřování měnové
politiky byla zcela transparentní, a vláda tak za její důsledky musela nést politickou
odpovědnost.
Co se týče vlastního provádění měnové politiky, získala centrální banka na základě
uvedeného zákona plnou autonomii. Tato autonomie znamená, že Rezervní banka je zcela
nezávislá ve volbě způsobů, jimiž hodlá vytyčeného cíle dosáhnout. Sama také rozhoduje
o výběru nástrojů, které k provádění politiky používá, což je v přímém protikladu s praxí
v předreformním období. Ve skutečnosti novozélandská Rezervní banka opustila klasické
nástroje měnové politiky (vybrané agregáty měnové zásoby), které v prostředí deregulovaného
finančního trhu ztratily vypovídací schopnost, a k plnění inflačních cílů zvolila přístup založený
na sledování celé řady měnových indikátorů (‘checklist approach’), mezi nimiž výsadní místo
zaujímá směnný kurz (viz kapitola 2.1).83
Z toho, co zde bylo o Zákonu o centrální bance uvedeno, můžeme vyvodit pět hlavních
rysů (principů), jimiž se daná legislativa vyznačuje: (i) cenová stabilita jako jediný cíl měnové
politiky, (ii) veřejná kvantifikace tohoto cíle v PTA, (iii) jasně vymezená odpovědnost Rezervní
banky za prováděnou měnovou politiku na základě plnění stanoveného cíle, (iv) možnost opustit
cíl cenové stability pouze při dodržení velmi striktních podmínek, (v) nezávislost Rezervní
banky při vlastním provádění měnové politiky. Celkový smysl zákona přitom spočívá
v transparentnosti, kterou reformátoři vnímali jako jediný možný způsob, jak zabránit zneužívání
měnové politiky pro politické účely, k němuž neustále docházelo v předreformním období.
Zákon o centrální bance vzbudil mimořádnou pozornost na celém světě, snad vůbec
největší z rozsáhlého balíku novozélandských reforem uskutečněných v makroekonomické sféře.
Tento originální legislativní počin byl ekonomickou veřejností všeobecně přijat jako výsledek
moderního chápání měnové politiky, respektive jejího přínosu k ekonomickému rozvoji.
Převratný charakter zákona však není možno docenit bez jeho hlubší analýzy. Zejména v našich
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zeměpisných šířkách se tato legislativa často dezinterpretuje. Tak se například často setkáváme
s tvrzením, že novozélandská centrální banka je svou měnovou politikou nezávislá na vládě,
anebo že se ve vztahu k vládě těší ze všech centrálních bank na světě největší autonomii. Tato i
mnohá další zavádějící tvrzení jsou zřejmým důkazem nepochopení významu zákona. Ten
spočívá, jak již bylo několikrát uvedeno, ve snaze reformátorů zabránit vládě – a to
prostřednictvím stanovení cenové stability jako jediného cíle měnové politiky a prostřednictvím
institucionálních opatření, tj. unikátní úpravy vztahu mezi centrální bankou a vládou – provádět
nekontrolovanou inflační měnovou politiku.

2.3

Fiskální politika
Jak bylo podrobně vysvětleno v kapitole 1, jedním z vážných důsledků hospodaření

novozélandských vlád v předreformním období bylo rozvrácení veřejných financí a obrovský
nárůst státního zadlužení. Hlavním cílem reformního úsilí v oblasti fiskální politiky se proto po
volbách v roce 1984 stalo snížení vysokých rozpočtových deficitů, představujících neúnosné
břemeno pro měnovou politiku, a následně pak redukce státního dluhu. Hned v úvodu je nicméně
třeba poznamenat, že nešlo o jediný cíl, které reformy v oblasti veřejných financí84 sledovaly,
což vyplyne z následujícího textu, který se jednotlivými reformními kroky podrobně zabývá.
K podstatným změnám, byť v různých fázích „reformní dekády“, došlo na příjmové
i výdajové straně státního rozpočtu. Labouristický kabinet oznámil první významné reformy
veřejných financí v souvislosti s předložením vládního rozpočtového návrhu v listopadu 1984,
necelé čtyři měsíce po přelomových volbách. Hlavní změnou na příjmové straně státního
rozpočtu byla rozsáhlá daňová reforma (viz dále), na straně výdajové šlo především o razantní
snižování veškerých druhů dotací do zemědělské a průmyslové výroby i do sektoru služeb (viz
podkapitola 2.5) a dále o odbourání exportních subvencí (viz kapitola 2.1). K reformě sociální
oblasti (v širším slova smyslu), na kterou, jak již bylo uvedeno v kapitole 1, připadala více než
polovina všech veřejných výdajů, a která tak představovala pro státní rozpočet největší zátěž,
však Labouristická strana nepřistoupila. Zásadní změny v této oblasti uskutečnila až vláda
Národní strany, jež se po zvolení v roce 1990 ocitla v situaci, kdy se reforma bujícího státu
blahobytu stala neodkladnou (viz dále).
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Podrobný výklad viz např. Massey 1995, 87-90, Evans et al. 1996, s. 1866-8.
Následující text pojednává o veřejných financích na centrální (celonárodní) úrovni vlády; místní vlády jsou na
Novém Zélandu relativně velmi malé: jejich výdaje představují přibližně 3-4% HDP (Douglas v: Šíma 1999, s. 56).
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Vzhledem k tomu, že většina z reforem, které postihly novozélandskou ekonomiku
včetně státní administrativy, měla na oblast veřejných financí určitý (pokud ne přímý, tak
alespoň nepřímý) dopad, je v této podkapitole – z důvodu omezeného prostoru – pojednáno
výhradně o reformách těch oblastí veřejných financí, které zaujímaly ve státním rozpočtu
dominantní postavení.

Daňová reforma
Daňový systém Nového Zélandu byl před zahájením reforem považován – v libovolném
ohledu – za snad nejhorší daňový systém v rozvinutém světě:85 netransparentní, bez jakékoliv
vnitřní logiky, s rozsáhlým manévrovacím prostorem pro daňové úniky. Labouristická vláda se
začala reformou daňového systému zabývat ihned po svém nástupu do úřadu v roce 1984 a již
v srpnu 1985 zveřejnila detaily chystaných změn. Cílem těchto změn, jež měly přebudovat
existující daňový systém od základu, bylo výrazně omezit deformační účinky daní na přirozené
ekonomické vazby (efektivní alokaci zdrojů), odstranit demotivační vliv vysokých daňových
sazeb na aktivitu ekonomických subjektů a v neposlední řadě omezit daňové úniky včetně
využívání daňových rájů. Vláda si současně od těchto změn slibovala výrazné zvýšení celkové
ekonomické činnosti, a tím zvýšení stávajícího objemu daňových příjmů státního rozpočtu.
Základem reformy bylo zjednodušení a zpřehlednění celkového systému (včetně zrušení
některých daní a zavedení daní nových), odstranění nejrůznějších druhů daňových úlev a
prosazení principu rovnějšího zdaňování (nižší progrese) při rozšíření okruhu daňové povinnosti.
Podívejme se nyní, jaké konkrétní změny labouristická vláda provedla.
V oblasti nepřímých daní došlo k zásadní změně v roce 1986, kdy byly veškeré
velkoobchodní daně z prodeje (sales tax) zrušeny a namísto nich byla zavedena jediná,
všeobecná daň, jež je svou podstatou daní z přidané hodnoty (goods and services tax, GST).
Původní daně z prodeje byly považovány za zcela nevyhovující ze dvou hlavních
důvodů. Prvním důvodem byla výše daní (až 50%), která výrazně narušovala cenový systém.
Zadruhé to byla skutečnost, že daňové sazby se pohybovaly ve značně širokém rozmezí (0-50%),
přičemž stanovení konkrétní sazby pro danou komoditu nemělo žádné racionální zdůvodnění.
Tak například některé zboží a služby byly zdaňovány vysokým procentem jen proto, že
nevstupovaly do tzv. spotřebního koše, respektive cenově spotřebního indexu, a nezvyšovaly tak
sledovanou míru inflace.86 Obdobně nelogická byla existence vysokého daňového zatížení u
některých komodit (například ledniček a praček) z toho důvodu, že v období 30. let, kdy byly
85
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Brash 1996.
Brash 1996.
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tyto daně zaváděny, patřilo dané zboží ještě mezi tzv. luxusní.87 Oproti původním daním
z prodeje se nová daň z přidané hodnoty vztahovala na všechny druhy zboží a služeb a její sazba
byla jednotně stanovena nejprve na 10% a v roce 1989 zvýšena na 12,5% (tj. neexistuje nižší
sazba pro potraviny, léky apod.). Jedinou výjimkou, na kterou se daň z přidané hodnoty
nevztahovala, byly finanční služby, u nichž se nepodařilo najít konkrétní způsob zdanění.88
Současně se změnami v oblasti nepřímých daních přistoupila labouristická vláda
k rozsáhlé reformě daní důchodových. Prvním významným krokem ke snížení výše i
progresivity daně z příjmu fyzických osob byl, s platností k 1. říjnu 1986, pokles nejnižší daňové
sazby z 20% na 15% a nejvyšší sazby z 66% na 48% a nahrazení původních pěti daňových
pásem pouhými třemi pásmy (se sazbami 15%, 30% a 48%). Přesně o dva roky později došlo
k dalšímu snížení progrese, když se horní sazba 48% snížila na 33% a tři daňová pásma byla
zredukována na dvě, přičemž sazby těchto pásem se k sobě přiblížily (24% a 33%).89 Obdobně
lineární daň z příjmu právnických osob byla snížena z 48% na 33%, a to tak, aby fyzické i
právnické osoby podléhaly stejně vysokému zdanění (horní sazba daně z příjmu fyzických osob
je shodná s daňovou sazbou pro právnické osoby).90 Neméně důležitým krokem v oblasti
důchodových daní bylo odstranění nespočetných výjimek či nejrůznějších daňových zvýhodnění
dávajících prostor k daňovým únikům.
Kromě výše uvedených změn bylo v daňové oblasti přijato ještě několik dalších
významných opatření. Tak především byla v roce 1985 zavedena tzv. daň z mimomzdových
příjmů (fringe benefit tax, FBT),91 kterou hradí zaměstnavatel z hodnoty veškerých výhod, jež
poskytuje svým zaměstnancům nad rámec vyplácené mzdy (týká se například služebního auta či
nízkoúrokové půjčky). Zavedení této daně spolu s výrazným snížením sazeb u daně z příjmu
fyzických osob mělo zabránit tomu, aby firmy nabízely zaměstnanecké výhody pouze s účelem
vyhnout se daňové povinnosti. Dále byla v roce 1989 zavedena srážková daň z úroků a dividend
(resident withholding tax on interest and dividend income) a v roce 1992 vláda Národní strany
zrušila majetkové daně.92
Na uskutečněné změny v daňovém systému, jak zde byly popsány, je třeba pohlížet jako
na celek, neboť hlavním rysem daňové reformy je komplexnost. Všechny změny byly součástí
jednoho velkého reformního „balíku“, a tak byly i koncipovány. Jinak řečeno, jednotlivé
reformní kroky se vzájemně podmiňovaly: odstranění nejrůznějších daňových úlev, osvobození
87
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či zvýhodnění spolu se zavedením všeobecné nepřímé daně s jednotnou sazbou bylo
„vyměněno“ za podstatné snížení výše i progrese u důchodových daní a za celkové zjednodušení
daňového systému.
Novozélandská daňová reforma se stala pro svou tržní orientaci světově unikátním
počinem, jenž ostře kontrastoval s postupem vlád převážné většiny ostatních rozvinutých zemí,
které navzdory četným proklamacím přistupovaly (a přistupují) ke změnám v daňové oblasti
velmi liknavě. Daňový systém Nového Zélandu byl označen za systém, který se ve skupině zemí
OECD vyznačuje nejmenší distorzí tržních signálů v ekonomice:93 podstatně snížil existenci tzv.
nákladů mrtvé váhy, významně omezil daňové úniky, odstranil nerovné podmínky daňových
subjektů, podpořil celkovou ekonomickou aktivitu, minimalizoval dopady daní na alokaci zdrojů
apod..
Na druhou stranu musíme podotknout, že to byla právě daňová reforma, která se krátce
po volbách (v prosinci 1987) stala podnětem k rozkolu uvnitř znovuzvolené Labouristické strany
a která posléze vedla k odchodu iniciátora novozélandských reforem Rogera Douglase z vlády.
Tehdy totiž labouristický kabinet oznámil další, fiskálně neutrální „balík“ daňových změn,
připravený ministrem financí Rogerem Douglasem, jenž byl odhodlán pokračovat v reformách
stejným tempem jako v předešlém volebním období. Mezi ohlášenými změnami bylo zvýšení
daně z přidané hodnoty z 10% na 12,5%, zavedení rovné daně z příjmu se sazbou 23% spolu
s konceptem tzv. garantovaného minimálního rodinného příjmu (guaranteed minimum family
income, GMFI), požadavek, aby osoby s vyššími příjmy hradily zdravotnické a jiné služby v
plné výši a další opatření.94 Zejména koncept rovné daně vyvolal u části Labouristické strany
pobouření. Na tuto stranu se záhy přidal i premiér David Lange, jehož kabinet změny původně
ohlásil. Mezi ministrem financí Douglasem a premiérem Langem se vytvořilo značné napětí,
které nakonec přerostlo ve veřejný konflikt, když David Lange učinil jednostranné prohlášení, že
se ohlášené daňové reformy ruší, neboť prý v procesu ekonomických změn nastal „čas na šálek
čaje“.95 Neshody s premiérem vedly Rogera Douglase na konci roku 1988 k rezignaci. Na jeho
místo nastoupil David Caygill, který původně ohlášené Douglasovy změny s výjimkou konceptu
rovné daně realizoval tak, jak byly výše popsány.96
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Výdaje na stát blahobytu
Pro výdajovou stranu státního rozpočtu byl rozhodující vývoj v oblasti sociálních výdajů
(v širším slova smyslu). Labouristické vlády, které vzešly z voleb v letech 1984 a 1987,
nepřistoupily v této oblasti k žádným významným reformám, což příkře kontrastovalo
s radikálními změnami uskutečněnými v ostatních sférách ekonomiky. Přestože labouristi ve
svém prvním volebním období odlehčili výdajové straně rozpočtu tím, že odbourali rozsáhlé
dotace průmyslu a zemědělství a zrušili podporu exportu, jejich neschopnost či nevůle
reformovat stát blahobytu představovala velkou fiskální hrozbu do budoucna: stát blahobytu se
totiž za předešlých téměř sto let rozrostl do takových rozměrů, že se stal pro novozélandskou
ekonomiku neúnosným břemenem (viz kapitola 1). Že šlo o hrozbu reálnou, se ukázalo v roce
1990, kdy se navzdory stabilnímu nárůstu rozpočtových příjmů (k němuž došlo v důsledku
provedené daňové reformy) prohloubil rozpočtový deficit na 3% HDP a fiskální výhledy byly
navíc velmi pesimistické.
Do té doby opoziční Národní strana byla po svém nástupu k moci v roce 1990 odhodlána
sociální oblast reformovat, a vypořádat se tak s existující fiskální nerovnováhou. Krátce po
volbách, v prosinci 1990, oznámila nová ministryně financí Ruth Richardsonová fiskální plán
směřující k odstranění rozpočtové nerovnováhy, jenž spočíval v redukci státních výdajů. Ruth
Richardsonová, která tento plán ve vládnoucí Národní straně prosadila, považovala reformu státu
blahobytu za jediný možný způsob, jak dlouhodobě zajistit fiskální rovnováhu, a tím podpořit
růst. Jednoznačně odmítla cestu vyrovnávání příjmové a výdajové strany rozpočtu
prostřednictvím zvyšování daní, neboť ji nepovažovala za řešení, které by bylo dlouhodobé, tj.
které by vedlo k odstranění skutečných příčin problému.
Dominantní skupinu ve výdajích na stát blahobytu tvořily sociální transfery. Změny,
k nimž vláda Národní strany přistoupila, vycházely z přesvědčení, že relativně vysoké
transferové platby spolu s neomezenou dobou, po kterou je mohl jedinec od státu pobírat, vedly
při konfrontaci s daňovým systémem ke vzniku tzv. pasti chudoby (‘poverty trap’), tj. situace,
kdy rozdíl mezi výdělkem, který by mohl jedinec získat prací, a pobíranými dávkami je relativně
malý, a představuje tedy pro občany silný podnět, aby zůstali nezaměstnanými (závislými na
státu).97 Vláda se rozhodla trend rostoucí závislosti lidí na státu zvrátit, a k tomu považovala za
nutné provést změny ve struktuře, výši i způsobu poskytování transferových plateb.
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Metody měření daného jevu, konkrétní údaje a srovnání s ostatními zeměmi – viz např. Dalziel, Lattimore 1996,
s. 75-6, Massey 1995, s. 124-5.
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Podívejme se nyní, jaká konkrétní opatření vláda Národní strany v případě sociálních
transferů (dávek) přijala. V první řadě se jednalo o změny týkající se způsobu vyplácení
sociálních dávek. Vláda přehodnotila dosavadní pohled na roli sociálních plateb: odmítla
univerzální princip, který zakládá nárok na danou dávku každému jedinci jen proto, že spadá
do určité kategorie, a přijala namísto toho princip adresnosti, vycházející z předpokladu, že
sociální pomoc má být určena těm, kteří ji nejvíce potřebují. Veškeré univerzálně vyplácené
dávky (s výjimkou penzí) byly tedy změněny na adresné, tj. uchazeč neměl na příslušnou dávku
automaticky nárok (na základě svého statutu), nýbrž musel splňovat určitá omezující kritéria.
Tak například byly zrušeny univerzálně poskytované přídavky na děti (family benefit) ve výši 6
NZD na každé dítě týdně a tento druh finanční pomoci mohli napříště nárokovat jen sociálně
slabší rodiče.98
Co se týče výše sociálních dávek, vláda přistoupila – v souladu s obecnými principy
reformy, jak byly výše popsány – k snížení vyplácených částek, jež činilo v průměru zhruba 9%
a pohybovalo se v intervalu 5% až 27%. Současně zrušila automatickou valorizaci dávek na
základě indexu spotřebitelských cen.99 Například podpora v nezaměstnanosti pro samostatně
žijícího rodiče s jedním dítětem klesla o 10,7% (27,21 NZD týdně).100 V mnoha případech byly
provedeny i zásahy do struktury dávek. Zůstaneme-li u podpor v nezaměstnanosti, jednalo se
o zákaz poskytování těchto plateb osobám mladším 18 let, přičemž pro osoby do 25 let byla
stanovena nižší úroveň podpory,101 a zároveň došlo k ohraničení doby, po kterou mohl jedinec
tuto dávku pobírat: v případě dobrovolného odchodu ze zaměstnání tato doba činila 26 týdnů.102
Nezanedbatelné změny provedla vláda Národní strany i v oblasti státem vyplácených
penzijních dávek, které se v uplynulých dvaceti letech (od druhé poloviny 70. let, kdy
Muldoonova vláda provedla změny v důchodovém systému – viz kapitola 1) podílely největší
měrou na nárůstu rozpočtových výdajů směřujících do sociální oblasti. V souvislosti s přípravou
rozpočtu na rok 1991 ohlásil vládní kabinet nulovou valorizaci důchodů na příštích dvanáct
měsíců a posléze ji prodloužil až do dubna 1993. V roce 1991 učinil rozhodnutí, že věk odchodu
do důchodu se v průběhu let 1992 až 2001 zvýší z 60 na 65 let, výše důchodů bude upravována
na základě indexu spotřebitelských cen tak, aby poklesla z 80% na 65% průměrné mzdy po

98

Massey 1995, s. 126.
Evans et al. 1996, s. 1878, Brash 1996.
100
Dalziel, Lattimore 1996, s. 76.
101
Massey 1995, s. 126.
102
Brash 1996.
99

40

2. Reformy novozélandské ekonomiky v období 1984-93
zdanění, a také že dvacetiprocentní krácení penzí (surcharge) důchodcům s vedlejšími příjmy,
zavedené labouristickou vládou v roce 1985, bude zvýšeno na 25%.103
Ve stručnosti si ještě přibližme změny v dalších dvou oblastech, které před rokem 1984
přispěly k nárůstu výdajů na stát blahobytu – ve zdravotnictví a školství.
V oblasti zdravotnictví realizovala vláda Národní strany reformu, kterou připravila, avšak
ve vlastní straně neprosadila předešlá, labouristická vláda. Podstata reformy, směřující k fiskálně
nezbytnému zefektivnění zdravotnického systému, spočívala v oddělení nákupu zdravotnických
služeb od jejich poskytování. Vláda vytvořila čtyři regionální instituce, jež využívaly státních
prostředků k nákupu zdravotní péče poptávané ve svých regionech a které mohly za tímto
účelem uzavírat (v rámci tendrů) kontrakty jak s 23 státními nemocnicemi, tak se soukromými
poskytovateli zdravotnických služeb. Přestože tato změna vedla k vytvoření konkurence mezi
státními a soukromými subjekty v oblasti zdravotnictví, možnost občanů nevyužívat státní
regionální instituci jako nákupčího zdravotní péče prosazena nebyla.
Školské reformy zahájil již labouristický kabinet na konci 80. let. Jejich cílem bylo
poskytnout školám větší autonomii při rozhodování o využití státem přidělovaných prostředků,
a zamezit tak jejich neefektivnímu vynakládání. V každé škole byla vytvořena rada (výbor)
volená rodiči žáků a ta rozhodovala, na jaké účely se mají svěřené prostředky použít, a dohlížela,
zda se tak děje. Výjimkou byly platy učitelů. Vzhledem k protestům učitelských odborů se na
celonárodní úrovni nepodařilo předat pravomoci týkající se stanovování učitelských platů ve
státem financovaných školách jednotlivým školským radám, a ty tak měly možnost ovlivňovat
platy učitelů jen v omezené míře. V případě vysokých škol bylo v roce 1990 zavedeno školné,
jehož výše se měla postupně zvyšovat až na úroveň čtvrtiny nákladů na výuku, a zároveň s ním
systém vládou garantovaných půjček pro sociálně slabší studenty (na úhradu školného, bydlení
a dalších životních nákladů).104

Zákon o fiskální disciplíně
Úsilí vlády Národní strany, jmenovitě pak ministryně financí Ruth Richardsonové,
o dosažení a následné udržení rovnováhy ve veřejných financích vedlo ke vzniku pozoruhodné
legislativy v oblasti fiskální politiky. Ruth Richardsonová zahájila přípravu této legislativy
krátce po svém příchodu do vlády a výsledek své práce prezentovala v podobě návrhu zákona při
předkládání rozpočtu na rok 1993. Přestože se uvedená iniciativa stala platným zákonem až
v červnu 1994, tj. v dalším volebním období, řadí se svým obsahem zcela nepochybně mezi
103
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stěžejní právní akty „reformní dekády“. (V té době již Richardsonová post ministryně financí
nezastávala, neboť byla po volbách v roce 1993 propuštěna z vlády předsedou znovuzvolené
Národní strany Jimem Bolgerem.)105 Pod názvem Zákon o fiskální disciplíně (the Fiscal
Responsibility Act) se ve fiskální oblasti stala obdobou Zákona o centrální bance, jenž vymezil
rámec a pravidla měnové politiky (viz kapitola 2.2).
Smyslem zákona bylo prostřednictvím pěti fiskálních zásad zajistit, aby vláda musela při
provádění fiskální politiky zvažovat nejen krátkodobé, ale i dlouhodobé dopady svých
rozhodnutí a aby neupřednostňovala současnou spotřebu na úkor budoucích generací, tj.
nevytvářela dluh. Zásady tzv. odpovědné fiskální politiky, které měly tento cíl zaručit, lze ve
zkrácené podobě definovat takto: (i) dosahovat rozpočtových přebytků, dokud veřejný dluh
nepoklesne na rozumnou úroveň (‘prudent level’), (ii) po dosažení rozumné úrovně udržovat
veřejný dluh v této výši, (iii) zajistit a udržovat takový objem čistých státních aktiv, který by se
stal v budoucnosti nárazníkem proti nepříznivým šokům, (iv) obezřetně přistupovat k rizikům,
kterým stát čelí, a (v) provádět politiku, která umožňuje v přiměřené míře předvídat úroveň a
stabilitu budoucího daňového zatížení.106
Kromě výše uvedených fiskálních zásad zákon vládě uložil povinnost podávat o fiskální
pozici a fiskálním vývoji a výhledu pravidelné, veřejně publikované zprávy, jimiž se podrobně
zabývá parlament. Jde v zásadě o každoroční „zpravodajský“ cyklus, který začíná tzv.
Prohlášením o rozpočtové politice (Budget Policy Statement), předkládaným před 31. březnem
daného roku, v němž vláda specifikuje dlouhodobé cíle a krátkodobou strategii fiskální politiky
a dokládá, jak jsou její záměry slučitelné s pěti zásadami tzv. odpovědné fiskální politiky.
V červnu či červenci publikuje spolu s návrhem rozpočtu tzv. Aktualizovaný hospodářský
a fiskální výhled (Economic and Fiscal Update), obsahující odhad ekonomického vývoje
ministerstva financí na následující tři roky, a Zprávu o strategii fiskální politiky (Fiscal Strategy
Report). Tato zpráva objasňuje, do jaké míry je navrhovaný rozpočet slučitelný s Prohlášením
o rozpočtové politice, a na údajích klíčových fiskálních ukazatelů alespoň v příštích deseti let
dokumentuje, zda očekávaný trend ve fiskální oblasti odpovídá dlouhodobým cílům. A konečně
poslední povinností vlády v rámci tohoto cyklu je předložení dalšího Aktualizovaného
hospodářského a fiskálního výhledu v prosinci daného roku.107
Jak vidíme, Zákon o fiskální disciplíně se nesnažil konkrétně vymezit „nejvyšší, ještě
přijatelnou výši“ pro jednotlivé fiskální ukazatele (viz ‘rozumná úroveň dluhu’), nýbrž chtěl
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zajistit, aby vláda měla co nejmenší popud vytvářet rozpočtové deficity a zadlužovat zemi.
A pokud tak učiní, aby to musela veřejně deklarovat a zdůvodnit (včetně způsobu a termínu
návratu k původnímu stavu). Tohoto cíle měl dosáhnout právě prostřednictvím pěti fiskálních
zásad a konkretizované povinnosti vlády veřejně informovat o slučitelnosti faktické politiky
s těmito zásadami. Je tedy patrné, že legislativci si byli vědomi toho, že žádný zákon nedokáže
zastavit vlády před prováděním nezodpovědné fiskální politiky, a proto se snažili najít způsob,
jak jim toto počínání co nejvíce ztížit. Stejně jako v případě Zákona o centrální bance měla
klíčový význam zásada transparentnosti.
Zákon o fiskální disciplíně se stal prvním svého druhu na světě a jako takový vzbudil
pochopitelně velkou pozornost v ostatních zemích. Na závěr je nutno poznamenat, že pro tento
zákon měla zásadní význam již dříve uskutečněná reforma národního účetnictví, která tím, že
radikálně změnila postup účetního zachycování veřejných financí, posílila význam zveřejňování
fiskálních zpráv vlády, respektive přispěla k reorientaci fiskální politiky z krátkodobého na
dlouhodobý časový horizont a k větší celkové transparentnosti v oblasti veřejných financí. O této
reformě však již pojednává následující podkapitola (2.4), věnovaná změnám ve veřejném
sektoru.

2.4

Veřejný sektor
Novozélandské vlády přistoupily v průběhu „reformní dekády“ k několika zásadním

reformám veřejného sektoru,108 které jsou jako celek považovány za jednu z nejrozsáhlejších
reorganizací veřejného sektoru, jež se uskutečnily ve světě v poválečném období.109 Společným
cílem těchto reforem bylo zefektivnit činnost veřejného sektoru, vnést do poskytování veřejných
služeb (tj. do vynakládání veřejných finančních prostředků) větší transparentnost a zároveň
zvýšit odpovědnost subjektů tohoto sektoru vůči výkonné moci a parlamentu. Reformní program
v této sféře byl motivován několika skutečnostmi. Zaprvé to byl rozsah veřejného sektoru (viz
kapitola 1), který patřil na počátku reforem mezi největší ve skupině zemí OECD, a jehož
potencionální reforma (ve smyslu zefektivnění) tudíž představovala z mnoha hledisek velmi
významný přínos pro ekonomiku. Zadruhé to byla již několikrát zmíněná bezútěšná situace ve
veřejných financích, která si vyžádala škrty v rozpočtových výdajích. Třetí, neméně podstatnou
motivací se stala nutnost zlepšit kvalitu služeb poskytovaných veřejným sektorem a konečně se
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jednalo také o to, že reforma veřejného sektoru byla v kontextu radikálních změn prováděných
v ostatních oblastech ekonomiky nevyhnutelná (snaha vytvořit efektivní ekonomický systém se
nemohla vyhnout vládě jakožto největšímu subjektu v ekonomice).
Prvním oficiálním materiálem, který jednoznačně poukázal na nutnost reformy veřejného
sektoru a současně signalizoval její směr, byly dokumenty ministerstva financí uvádějící nově
zvolenou labouristickou vládu do úřadu v roce 1984 (viz podkapitola 1.3). Tento materiál
identifikoval hlavní příčiny špatné výkonnosti veřejného sektoru: neexistence jasně vymezených
cílů, které by si vzájemně neodporovaly, neadekvátní kontrolní mechanismy pro hodnocení
výkonu daného subjektu, opatření znemožňující manažerům efektivně vykonávat příslušnou
činnost, převažující orientace na kontrolu vstupů, a nikoliv výstupů, a protekcionistické prostředí
(minimální či žádná konkurence, podpora státu), v němž špatný výkon zůstává bez důsledků.110
Podívejme se nyní na hlavní reformní kroky, které víceméně vycházely z uvedené
analýzy ministerstva financí. V oblasti komerčních aktivit státu se jednalo o proces tzv.
korporatizace s následnou privatizací, v oblasti nekomerčních aktivit o reformu státní
administrativy včetně reformy finančního řízení (tj. změny národního účetnictví a rozpočtového
hospodaření). K uvedeným krokům je možno řadit i Zákon o fiskální disciplíně, o kterém již
bylo pojednáno v podkapitole 2.3.

Korporatizace státem provozovaných komerčních aktivit
Pokud jde o veřejný sektor, labouristická vláda se ve svém prvním volebním období
(1984-87) soustředila na oblast komerčních aktivit státu. Jak již bylo uvedeno v kapitole 1, stát
se před rokem 1984 angažoval v celé řadě hospodářských odvětví: bankovnictví, pojišťovnictví,
právních službách, železniční, letecké, autobusové i lodní dopravě, přístavních a letištních
službách, strojírenství, stavebnictví, architektonických službách, výrobě a distribuci elektrické
energie a plynu, telekomunikačních a poštovních službách, těžebním, lesním, ropném i
ocelářském průmyslu, tiskařských a počítačových službách, hotelnictví aj.. Pouze v oblasti
komerčních aktivit tak veřejný sektor na počátku reforem představoval 12% HDP a na celkových
investicích v ekonomice se podílel 20%.111 Stát měl v jednotlivých odvětvích zákonem
garantované monopolní postavení, anebo zaujímal (měřeno výstupem i zaměstnaností) postavení
dominantní, přičemž příslušnou hospodářskou činnost vykonával prostřednictvím různých
státních subjektů, zahrnujících (mimo jiné) státní podniky i jednotlivá ministerstva
(departments).
110
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Jádro problému, jímž byl zcela neuspokojivý výkon státních subjektů zabývajících se
hospodářskou činností, spatřovali reformátoři v neexistenci stimulů pro efektivní využívání
zdrojů.
Tak zaprvé se jednalo o skutečnost, že bylo velmi obtížné hodnotit výkon managementu,
neboť organizace, kterou řídil, měla zpravidla povinnost sledovat několik cílů komerční
i nekomerční povahy.112 Vztah mezi těmito cíli přitom nebyl nikterak specifikován, což
pochopitelně ve skutečnosti vedlo k zakrývání špatného hospodaření například povinností
vykonávat sociální funkce. Druhou záležitostí, kterou reformátoři kritizovali, byla neexistence
„tržního postihu“ managementu, jenž neřídil státní subjekt úspěšně. Špatná výkonnost
(ztrátovost) se totiž jako v případě soukromého podniku neprojevila v poklesu hodnoty akcií, a
tím ani v hrozbě převzetí ze strany podniku se schopnějším managementem. Zatřetí šlo o
zvláštní úpravu podmínek pro podnikání státních subjektů, která ve skutečnosti vedla
k prohlubování rozdílu v podnikatelských schopnostech mezi manažery státních a soukromých
podniků. Například fakt, že státní organizace nemusely získávat kapitál stejnou cestou jako
soukromé společnosti (tj. na bankovním či kapitálovém trhu), nýbrž byly financovány
prostřednictvím státního rozpočtu, byl považován za jednu z příčin neefektivnosti veřejného
sektoru. Vedl totiž k tomu, že manažeři státních podniků postrádali běžnou tržní disciplínu
(povinnost dosáhnout tržní míry výnosnosti z investovaného kapitálu, dlouhodobě plánovat
apod.). Začtvrté reformátoři vystupovali proti tomu, že státní subjekty nezohledňovaly – ať už
z politických či jiných důvodů – v cenách poskytovaného zboží či služeb skutečné náklady, což
vedlo k neefektivní alokaci zdrojů (k plýtvání). A konečně pátá hlavní výhrada spočívala
v existenci bariér pro vstup do odvětví, tedy nedostatečné konkurenci, což umožňovalo státním
podnikům udržovat si dominantní či monopolní postavení na trhu navzdory špatné kvalitě a
nezřídkakdy též vysokým cenám zboží a služeb, které poskytovaly.
Právě tyto kritické výhrady se staly východiskem pro první fázi reformy hospodářských
aktivit státu – tzv. korporatizaci. Podstatou korporatizace bylo převedení veškerých státem
provozovaných komerčních aktivit na tržní základ, přičemž stát si měl tyto činnosti plně
ponechat ve svém vlastnictví. Cílem tohoto kroku bylo dosáhnout zlepšení ve výkonnosti
státních subjektů, tzv. státem vlastněných podniků (state-owned enterprises, SOEs), tím, že
nebudou nadále vykonávat nekomerční aktivity a že se zvýší efektivnost jejich hospodaření.

112

Tak například státní organizace New Zealand Forestry Service měla za úkol spravovat státem vlastněné lesy na
komerční bázi a zároveň provádět konzervátorskou činnost, zajišťovat možnost využívat lesy pro rekreační
i vědecké účely a navíc se ještě spolupodílet na řešení problému rostoucí nezaměstnanosti v některých regionech.

45

2. Reformy novozélandské ekonomiky v období 1984-93
Hlavní principy korporatizace, platné pro všechny takové subjekty veřejného sektoru,
zveřejnila labouristická vláda v prosinci 1985: (i) státem vlastněné podniky budou zbaveny
veškerých aktivit nekomerční povahy a musejí operovat na trhu za stejných podmínek jako
subjekty soukromé, (ii) povinností manažerů je řídit státem vlastněné podniky jako úspěšné
soukromé společnosti – za svou činnost odpovídají manažeři ministrům, kteří pro jednotlivé
podniky musí stanovit zcela jasné cíle, (iii) manažeři jsou hodnoceni pouze na základě cílů
vymezených ministry, a je tedy v jejich pravomoci rozhodovat o způsobu, jak těchto cílů
dosáhnout, (iv) státem vlastněné podniky musí operovat v konkurenčním prostředím, tj. aniž by
požívaly jakékoliv ochrany (například prostřednictvím existence bariér pro vstup do odvětví),
(v) státem vlastněné podniky musí být restrukturalizovány novými správními radami
(představenstvy), jejichž členové budou pocházet ze soukromého sektoru, a obdrží statut
samostatných hospodářských subjektů.113
Uvedené principy se staly základem Zákona o státem vlastněných podnicích (the StateOwned Enterprises Act), který legislativně vymezil rámec korporatizace a stal se po svém
schválení v září 1986 právním dokumentem, podle něhož mohla vláda přistoupit k realizaci
reformy. Podstatné na vzniku tohoto zákona je, že vytvořením obecné legislativní úpravy pro
reorganizaci všech státních subjektů zabývajících se hospodářskou činností se vláda vyhnula
časově náročnému, politicky ovlivnitelnému procesu korporatizování případ od případu.
Podívejme se však nyní, jak zákon blíže upravil charakter státem vlastněných podniků. Snaha
docílit jejich shodného postavení s postavením soukromých subjektů totiž vedla legislativce
v řadě případů k detailnějšímu rozpracování výše uvedených principů.
V souvislosti s odebráním nekomerčních aktivit státním subjektům zákon stanovil, že
pokud vláda bude chtít, aby státem vlastněný podnik poskytoval zboží či služby na neziskové
bázi, musí o tom s příslušným podnikem uzavřít formální smlouvu a za vykonávání tohoto úkolu
mu platit. Zákon vládě explicitně znemožnil zasahovat do chodu státem vlastněných podniků –
jakýkoli počin vlády v tomto smyslu musel být nejprve předložen ke schválení parlamentu.
Cílem těchto dvou ustanovení bylo co možná nejvíce zabránit tomu, aby byla činnost státem
vlastněných podniků ovlivňována politicky. Co se týče podmínek podnikání, neměly státem
vlastněné podniky požívat žádných privilegií, ale neměly být ani znevýhodněny. Zákon odstranil
všechny formy byrokratických kontrol jejich hospodaření, zrušil monopolní a obdobná práva,
kterých podniky požívaly, zavrhl systém financování spočívající na státních dotacích a zrušil
povinnost státní administrativy nakupovat potřebné zboží a služby výhradně od státních
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hospodářských subjektů. Stejně jako soukromé subjekty byly státem vlastněné podniky nuceny
získávat kapitál na trhu, a to bez jakýchkoliv státních záruk, měly povinnost platit daň ze zisku,
musely vykazovat svému vlastníkovi, tj. státu, požadovanou míru výnosnosti a výdělky jejich
manažerů byly závislé na výkonu podniku.
Když byl Zákonem o státem vlastněných podnicích vymezen legislativní rámec
korporatizace, přistoupila Langeho labouristická vláda k realizaci reformy: k 1. dubnu 1987 byly
z devíti ministerstev vytvořeny státem vlastněné podniky a pět státních podniků bylo
reformováno v souladu se zákonem. Do konce roku 1993 dosáhl počet korporatizovaných,
státem vlastněných podniků 31, přičemž některá ministerstva zabývající se hospodářskými
činnostmi byla zcela zrušena a jiná (zejména ta, která měla na starost regulační funkci)
přeměněna na státní subjekty s jiným zaměřením.114
Výjimečnost korporatizace na Novém Zélandu spočívá – oproti obdobným procesům, jež
probíhají od 80. let i v ostatních zemích světa – v důrazu na otevření daného odvětví neboli na
zajištění konkurenčního prostředí. Novozélandská vláda na rozdíl od jiných zemí nevytvářela
regulační mechanismy, které by dohlížely na efektivnost podnikání korporatizovaných, státem
vlastněných podniků, neboť řešení spatřovala jak ve vytvoření konkurenčního prostředí (tj.
v odstranění zákonných bariér pro vstup do odvětví), tak v uplatnění obecné soukromoprávní,
a nikoliv zvláštní zákonné úpravy pro jejich činnost.115 Tento přístup do značné míry čerpal
z moderních teorií zabývajících se hospodářskou soutěží, především z teorie vybojovatelných
trhů (contestability theory).

Privatizace
Na počátku roku 1987 zahájila labouristická vláda druhou fázi reformy hospodářských
aktivit státu – privatizaci. Existovalo několik hlavních důvodů, teoretických i praktických, které
vedly vládu k rozhodnutí zprivatizovat korporatizované, státem vlastněné podniky. Podívejme se
nejprve na ty praktické.
Přestože labouristický ministr financí Roger Douglas v souvislosti s korporatizací jasně
deklaroval, že vláda nebude zachraňovat státem vlastněné podniky před bankrotem (z důvodu
udržení zaměstnanosti apod.), zůstávaly na finančních i jiných trzích určité pochybnosti, zda by
vláda skutečně nechala velké státní subjekty padnout neboli spekulovalo se, za jakých podmínek
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Cangiano 1996, s. 7, Massey 1995, s. 136.
Tak například na rozdíl od Velké Británie nevznikl na novozélandském trhu elektrické energie, plynu, či
telekomunikací, kde měl stát dříve monopolní postavení, žádný regulátor, který by měl chránit spotřebitele, neboť
existence konkurenční hrozby byla považována za nejlepší způsob, jak zajistit, aby podniky vykonávaly své
činnosti co nejefektivněji.
115
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a do jaké míry by závazky těchto podniků mohl případně převzít stát. Tyto pochybnosti
pochopitelně ovlivňovaly postavení, a tím i vlastní činnost státem vlastněných podniků, která tak
nemohla být stejně efektivní jako u soukromých subjektů. Druhý problém spočíval
v nepřevoditelnosti akcií státních podniků, jež nevyhnutelně podvazovala kontrolu jejich
hospodaření. Zatřetí to byl fakt, že navzdory provedené korporatizaci, která se snažila omezit
politický vliv na fungování státních podniků, existoval neustálý tlak ze strany státu zasahovat
z titulu vlastnických práv do jejich činnosti. Svou roli při rozhodování o privatizaci sehrály
nepochybně i rozpočtové důvody. Jednak vláda neměla v úmyslu poskytnout ze státního
rozpočtu finanční prostředky, jež mnohé ze státem vlastněných podniků potřebovaly na
restrukturalizaci a nové investice, a jednak hodlala příjmy získané z privatizace použít na snížení
vysokého státního zadlužení.
Na úrovni teorie byla vláda významně ovlivněna myšlenkovými směry zdůrazňujícími
prospěšnost soukromého vlastnictví. Reforma čerpala především z teorie vlastnických práv,
teorie transakčních nákladů a teorie zmocněnce a zmocnitele (agency theory).
Na základě výše uvedených důvodů přistoupil labouristický kabinet k rozsáhlé
privatizaci. Vzhledem k malé velikosti a rozvinutosti domácího kapitálového trhu zvolila vláda
jako hlavní privatizační metodu tendr s kupní cenou jako jediným kritériem. Obecně platilo, že
vláda upřednostňovala prodej jedinému kupci: jednak proto, že mohl snáze provést reorganizaci
podniku, a jednak z finančních důvodů, neboť zájemce byl zpravidla ochoten zaplatit za získání
kontroly nad daným podnikem vyšší cenu. Na začátku privatizace došlo k několika částečným
prodejům státem vlastněných podniků, avšak záhy vláda rozhodla, že bude prodáváno 100%
podniku. Jedinou výjimkou byla privatizace letecké společnosti Air New Zealand a společnosti
Telecom, v nichž si stát ponechal tzv. zlatou akcii (v novozélandské terminologii ‘a „kiwi“
share’), jež mu dávala právo veta v otázce změn společenské smlouvy.116
Důležitým rysem novozélandské privatizace, jímž se tento proces odlišuje od
privatizačních programů v jiných zemích, byla neomezená účast zahraničních investorů (kupců).
Vláda zastávala postoj, že je její povinností prodat majetek za nejvyšší možnou cenu – ať už ji
nabízí domácí či zahraniční subjekt – neboť privatizuje majetek svých daňových poplatníků,
kteří chtějí pochopitelně prodat co nejvýhodněji. Vláda tak nevylučovala zahraniční subjekty
z procesu privatizace ani v odvětvích, která bývají označována za „strategická“, a neuplatňovala
argument „rodinného stříbra“ (viz příloha 2).
116

V případě společnosti Air New Zealand požadoval existenci zlaté akcie zahraniční investor, neboť pro něj
představovala státní garanci přistávacích práv. U Telecomu znamenala zlatá akcie závazek investora zachovat
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Další odlišnost novozélandské privatizace ve srovnání s privatizačními procesy v jiných
zemích spočívá v jejím rozsahu. V období šesti let (1988-93) prodaly novozélandské vlády
majetek v celkové hodnotě vyšší než 12 mld. NZD, což představuje v průměru necelá 4% HDP
ročně. V případě Velké Británie, která je považována za vedoucí zemi v západním světě, co se
privatizačního procesu týče, činil odpovídající údaj zhruba 1%. Nový Zéland uskutečnil dosud
nejrozsáhlejší privatizaci ve skupině rozvinutých zemí.117
Při uvádění specifik novozélandské privatizace je nezbytné znovu zmínit otázku
konkurence, o které již bylo pojednáno v souvislosti s korporatizací. Vláda totiž neprivatizovala
dříve, dokud neotevřela dané odvětví konkurenci. Privatizace monopolních či dominantních
subjektů by bez vytvoření konkurenčního prostředí – spočívajícím alespoň v existenci hrozby
vstupu konkurence na daný trh – znamenala pouze prodej monopolního práva (privilegia) ze
státních do soukromých rukou, což nebylo v žádném případě záměrem vlády. Z toho ovšem
zároveň vyplývá, že tvrzení, která označují snahu vlády dosáhnout nejvyšších cen prodávaného
majetku za cíl (!) privatizace, jsou nesprávná. Otevření daného odvětví před zahájením
privatizace totiž vedlo v řadě případů k snížení hodnoty státního podniku, jenž měl být následně
nabídnut k prodeji.
Na závěr ještě zmiňme, že labouristický ministr financí Roger Douglas prosadil na
počátku privatizace koncept dvou rozpočtových sald, v němž tzv. upravené rozpočtové saldo
(‘adjusted financial balance’) nezahrnovalo příjmy z prodeje státního majetku. Toto opatření
mělo zamezit tomu, aby vlády nakládaly s prostředky z privatizace jako s běžnými (daňovými
aj.) fiskálními příjmy a jejich zahrnutím do státního rozpočtu zakrývaly své ve skutečnosti
deficitní hospodaření. Až na několik výjimek (jednalo se zejména o Telecom) byly příjmy
získané z privatizace použity výhradně na splácení vysokého státního zadlužení (blíže viz
kapitola 3).

Reforma státní administrativy
V roce 1988 obrátila vláda svou pozornost též na oblast nekomerčních aktivit státu, neboť
považovala za nezbytné zabývat se efektivností činností státní administrativy, které nebylo
možné zkorporatizovat, tj. převést na tržní základ.

stávající telefonní síť a bezplatné místní hovory pro občany, nezvyšovat poplatek za používání standardní telefonní
linky rychleji, než roste index spotřebitelských cen, a nezměnit cenové relace mezi venkovem a městy.
117
The Economist, 19 June 1993, s. 108, Cangiano 1996, s. 10, Massey 1995, s. 141.
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Podstata reformy státní administrativy,118 jež nekomerční aktivity zajišťuje, spočívala
ve změně systému motivace státních zaměstnanců, již měli být motivováni k lepšímu
(efektivnějšímu) výkonu, dále ve vytvoření organizačních vazeb (struktur), jež by efektivní
fungování administrativy umožnily, a v zavedení mechanismů, které by na jedné straně
zajišťovaly transparentnost a finanční kontrolu hospodaření s veřejnými penězi a na straně druhé
nebránily jejich účelnému vynakládání. K základním principům reformy patřily – stejně jako
v jiných oblastech, kde vláda uskutečnila významné změny – především transparentnost a jasné
vymezení odpovědnosti. Ideovou oporou reformy byla teorie veřejné volby, transakčních
nákladů a teorie zmocněnce a zmocnitele (agency theory).
Již dokumenty, které vypracovalo ministerstvo financí pro vládu, jež měla vzejít z voleb
v roce 1987, obsahovaly čtyři klíčové prvky (oblasti) reformy státní administrativy: (i) změna
vztahu mezi ministry a vedoucími pracovníky vládních resortů, (ii) větší autonomie (pravomoc)
těchto pracovníků při řízení příslušného resortu, (iii) rozlišení mezi tzv. výstupy jednotlivých
resortů a cíli, kterých má být prostřednictvím těchto výstupů dosaženo, (iv) změna finančního
řízení. Tyto i některé další změny dostaly legislativní podobu v Zákonu o státním sektoru (the
State Sector Act), schváleném v roce 1988, a Zákonu o veřejných financích (the Public Finance
Act), přijatém v roce 1989.
Zaměřme se nejprve na změny, které přinesl Zákon o státním sektoru v otázce
zaměstnávání pracovníků ve státní administrativě, a to včetně dvou výše jmenovaných oblastí, tj.
vztahu mezi ministry a šéfy resortů a pravomocí, kterými tito šéfové disponují při řízení resortů.
Jednu z nejdůležitějších změn přineslo ustanovení zákona, které rušilo definitivu
pracovníků státní administrativy. Toto ustanovení stanovilo, že s každým, kdo zastává vyšší
funkci, musí být uzavřena smlouva na dobu určitou, a to maximálně na pět let. Apolitičtí šéfové
jednotlivých vládních resortů se nově stali tzv. výkonnými řediteli (‘chief executives’). Ministři
jim museli zadávat úkoly (cíle, kterých mají dosáhnout) ve smluvní podobě a odměna
výkonných ředitelů (je taktéž ujednána ve smlouvě) pak byla odvozována od plnění zadání,
k nimž se ve smlouvě s ministrem zavázali. Smluvně byly upraveny i požadavky na finanční
zajištění těchto úkolů, tedy na efektivní fungování resortů. Zákon dal současně výkonným
ředitelům mnohem větší autonomii při rozhodování o chodu resortů, než měli jejich předchůdci.
Přijímání, odměňování či propouštění zaměstnanců již nebylo záležitostí Komise pro státní
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Reforma, o které je zde pojednáváno, se týká ‘core government’, tj. vládních resortů/ministerstev (departments
a ministries, souhrnně označovaných jako ‘departments’), které jsou ve westminsterském modelu součástí apolitické
státní administrativy (na rozdíl od ministrů, kteří jsou jako členové vládního kabinetu politickými představiteli
výkonné moci).
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služby (the State Services Commission),119 nýbrž o těchto záležitostech rozhodovali ve svých
resortech výkonní ředitelé. Ti také odpovídali za splnění smluvně stanovených úkolů (cílů).
Kolik osob však za tímto účelem ve svých úřadech zaměstnají, jak je zaplatí, či zda se například
rozhodnou najmout k zajištění určité činnosti soukromý subjekt apod., to vše bylo výhradně
v jejich kompetenci. Tím se jejich postavení do jisté míry přiblížilo postavení soukromých
podnikatelů. Dále je nezbytné poznamenat, že smluvní ujednání mezi ministry a výkonnými
řediteli (obsahující cíle, kterých má příslušný resort dosáhnout) musela být ze zákona veřejná a
podléhala schválení ze strany parlamentu. A konečně uveďme, že pro obsazování nejvyšších
postů ve státní administrativě musela být nově vypisována mezinárodní výběrová řízení.
Zákon o státním sektoru si vyžádal další změny v činnosti státní administrativy, které se
staly obsahem výše zmiňovaného Zákona o veřejných financích. Jak již bylo výše naznačeno,
jednalo se o rozlišení výstupů jednotlivých resortů (státní administrativy) a politicky
stanovených cílů, jehož zákonná úprava se stala pro nově vymezený vztah ministrů a výkonných
ředitelů (jak byl výše popsán) zcela nezbytnou, a dále o zásadní změnu finančního řízení.
Na základě Zákona o veřejných financích ministři určovali tzv. (společenské) cíle
(‘outcomes’), kterých chtěli dosáhnout, a za tímto účelem kupovali od různých míst včetně
vládních resortů zboží a služby, označované jako tzv. výstupy (‘outputs’). Zatímco výkonní
ředitelé jednotlivých resortů měli povinnost zajišťovat výstupy, ministři byli odpovědni za
dosažení politicky stanovených cílů spadajících do kompetencí jejich ministerské funkce ve
vládě. Toto ustanovení tak jasně vymezilo odpovědnost na straně ministrů (politicky volených
představitelů výkonné moci) a na straně výkonných ředitelů (apolitických šéfů administrativy).
Nepochybně revoluční byly změny, k nimž došlo v oblasti finančního řízení neboli
hospodaření s veřejnými prostředky. V první řadě se jednalo o změnu v národním účetnictví.
Zákon o veřejných financích vládě uložil opustit tzv. pokladniční účetnictví (cash accounting),
tradičně používané ostatními vládami ve světě, a přejít k tzv. účetnictví časového rozlišení
(accrual accounting). Oproti původní (pokladní) účetní metodě, která zachycuje příjmy a výdaje
v okamžiku, kdy se určitá platba uskuteční (peníze jsou přijaty či vydány), zohledňuje účetnictví
časového rozlišení příjmy a výdaje v době, kdy vzniknou, bez ohledu na jejich faktické plnění.
Jedná se tedy o typ účetní metody používané v podnikové sféře. Uvedená účetní metoda podává
mnohem přesnější informace o skutečné situaci veřejných financí, neboť zohledňuje i budoucí
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Před rokem 1987 byla většina pracovníků státní administrativy, respektive veřejného sektoru, zaměstnávána
Komisí pro státní služby. Pracovníky na vyšších postech nebylo možno propustit, neboť zákon jim zajišťoval dané
zaměstnání na doživotí (do odchodu do důchodu). Mzdy ve státní administrativě byly výsledkem centrálního
vyjednávání Komise pro státní služby s příslušnými odbory a stanovovaly se na základě tzv. spravedlivého poměru
k platům v soukromém sektoru.
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závazky a pohledávky státu plynoucí z nejrůznějších vládních programů, politik, garancí apod.,
o nichž sice bylo rozhodnuto, ale jejichž efekt se projeví až v budoucnosti. Účetnictví časového
rozlišení začaly vést – po schválení tzv. všeobecně přijímané účetní metody (generally accepted
accounting practice, GAAP) – všechny vládní resorty, státem vlastněné podniky i jiné státní
instituce, tedy celý veřejný sektor.
Použití metody časového rozlišení vyústilo v sestavování účetních (finančních) výkazů,
obdobných jako používá podnikový sektor. Vláda měla ze zákona povinnost sestavovat rozvahu
aktiv a pasiv novozélandského státu (a statement of financial position), provozní účet výnosů
a nákladů (a statement of financial performance), výkaz cash flow (a statement of cash flows)
a některé další výkazy. Význam těchto výkazů spočívá v tom, že poskytují pravdivější informace
o finanční situaci země, potřebné pro přijímání dlouhodobějších rozhodnutí, a do značné míry
také vládám znemožňují činit nezodpovědná rozhodnutí zatěžující budoucí generace, případně se
uchylovat k nejrůznějším fiskálním (finančním) trikům, jež skutečné hospodaření zakrývají.
V omezeném rozsahu (tj. nikoliv ještě za celý veřejný sektor) byly tyto účetní výkazy,
vyhotovené na základě metody časového rozlišení, poprvé předloženy za druhé pololetí roku
1991: vláda vykázala za toto období provozní ztrátu 3,7 mld. NZD, přičemž podle staré
metodiky to bylo pouze 500 mil. NZD.120 Účetní rozvaha za celý veřejný sektor (tj. včetně
státem vlastněných podniků, Rezervní banky a ostatních státních institucí) byla poprvé
zpracována za fiskální rok 1992/93; odhalila zápornou čistou hodnotu novozélandského státu
(‘net worth of the Crown’) ve výši přibližně 7,7 mld. NZD.121 Poznání skutečné finanční situace,
do které se země dostala vinou dlouhodobě nehospodárného počínání vlád, nepochybně zvětšilo
v dalších letech úsilí o fiskální konsolidaci.
Na závěr ještě poznamenejme, že v oblasti finančního řízení došlo na základě Zákona
o veřejných financích ještě k podstatným změnám v sestavování rozpočtů pro jednotlivé resorty,
k decentralizaci finančních procedur i finanční kontroly a k některým dalším změnám.122
Při celkovém pohledu na změny, které postihly fungování novozélandské státní
administrativy, vidíme, že reforma v této oblasti především změnila způsob zaměstnávání státní
úředníků, přinesla vládním resortům mnohem větší flexibilitu při využívání svěřených zdrojů
k dosažení stanovených cílů, upravila vztah mezi ministry a výkonnými řediteli ve smyslu
vymezení jasné odpovědnosti a zásadním způsobem změnila nakládání s veřejnými financemi
včetně jejich účetního zobrazování. Zatímco v případě zaměstnávání pracovníků ve státní
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Cangiano 1996, s. 20.
122
Více viz Scott 1996, Cangiano 1996, Office of the Auditor General of Canada 1995, Massey 1995.
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administrativě jsme se mohli s reformami obdobného typu setkat i v některých jiných zemích
(například v Austrálii či ve Velké Británii), novozélandská reforma národních účtů byla ve své
době světovým unikem.123

2.5

Zemědělství, zpracovatelský průmysl, infrastrukturní služby a soutěžní
politika
Silný státní intervencionismus v předreformním období, jak byl popsán v kapitole 1, dal

vzniknout nesčetným zvýhodněním (privilegiím) nejrůznějšího typu, která stát uděloval – ať už
z ekonomických či politických důvodů – zájmovým skupinám působícím ve všech
hospodářských odvětvích. Labouristická vláda zvolená v roce 1984 považovala odstranění
existujících privilegií za základ své strukturální reformy, z čehož pramenila i razance, s níž
v tomto směru postupovala zejména v prvním volebním období (1984-87).
Rychlý postup při odbourávání privilegií však vycházel v první řadě z přesvědčení
reformátorů, že rychlost je v daném případě nezbytnou podmínkou úspěchu. Přesněji, že jedinou
politicky i ekonomicky schůdnou cestou je současné odstraňování všech existujících výhod – tak
aby ztráta, kterou zájmová skupina utrpí odebráním privilegia, byla ve stejném čase ne-li zcela,
tedy aspoň zčásti kompenzována ziskem plynoucím ze zrušení výhod ostatních zájmových
uskupení. Podíváme-li se, jak proces odbourávání privilegií v novozélandské ekonomice ve
skutečnosti probíhal, zjistíme zajímavou skutečnost: před zrušením „svých“ výhod pohlíželo
každé chráněné odvětví na chystanou změnu jako na hrozbu, již je třeba za každou cenu odvrátit.
Jakmile však o výhody přišlo a dostalo od vlády jasně najevo, že jde o nevratný krok, začalo
poukazovat na nutnost odstranění privilegií u ostatních doposud zvýhodněných skupin.
Labouristická vláda odůvodňovala nezbytnost odstranění veškerých existujících privilegií
dvojím způsobem. Zaprvé tvrdila, že nebyla zvolena proto, aby hájila zájmy rozličných
organizovaných skupin na úkor největší, avšak nejméně organizované skupiny, kterou tvoří
spotřebitelé. Zadruhé hájila zásadní tezi, že odstranění veškerých zvýhodnění povede
v konečném důsledku ke zlepšení situace všech ekonomických subjektů. Odbourávání zvláštních
ekonomických výhod, o němž se někdy hovoří jako o aplikaci tzv. principu (vládní) neutrality
při provádění hospodářské politiky, mělo uvolnit působení tržních signálů, a zvýšit tak celkovou
efektivnost novozélandského hospodářství.

123

Podle údajů IMF (Cangiano 1996, s. 15) se některé země (Austrálie, Velká Británie, USA v určitých oblastech
administrativy, Fiji) nechaly novozélandským přístupem inspirovat. V žádné z těchto zemí však není účetní metoda
časového rozlišení používána v rozsahu, jako je tomu na Novém Zélandu. Převážná většina členských zemí IMF
přitom aplikuje tzv. pokladní účetní metodu.
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V souvislosti s reformním úsilím labouristické vlády, jak je zde popsáno, zmiňme dvě
důležité skutečnosti. Ta první souvisí s termínem ‘deregulace’, který bývá v případě
novozélandské reformy v mikroekonomické sféře často používán a který nevystihuje zcela
přesně proces, k němuž na Novém Zélandu došlo. Opomeneme-li vůbec fakt, že ve světě jsou
jako deregulace povětšinou označovány reformy zákonných regulačních systémů, které spočívají
ve větším důrazu na roli tržních sil v daném odvětví, a nikoliv v úplném odstranění státní
regulace, chápeme pojem deregulace zpravidla jako rušení zákonných nařízení, jimiž vlády
omezují přístup k vybraným ekonomických aktivitám. Pokud bychom chtěli tento pojem použít i
pro reformní úsilí na Novém Zélandu, museli bychom výraz „omezují přístup“ chápat velmi
široce – tak, aby zahrnoval například i poskytování státních exportních subvencí určitým
vývozcům apod.. Byť tedy na Novém Zélandu došlo v průběhu „reformní dekády“ zcela
nepochybně k deregulaci většiny hospodářských odvětví, a to k deregulaci v pravém slova
smyslu, je z uvedených důvodů výstižnější hovořit o odstraňování státem poskytovaných
privilegií.
Zadruhé je třeba podotknout, že v procesu odbourávání ekonomických privilegií sehrál
nikoliv bezvýznamnou roli politický faktor. Na rozdíl od Národní strany, která byla vládnoucí
stranou po převážnou většinu času předreformního období, a byla tedy s existujícími privilegii
do značné míry spjata, neměla Labouristická strana na zvýhodněné zájmové skupiny téměř
žádnou vazbu, což jí po roce 1984 výrazně napomohlo privilegia rušit.

Zemědělství
Přestože angažovanost státu byla v předreformním období významná ve všech oblastech
novozélandské ekonomiky (viz kapitola 1), obecně platilo, že nejvíce regulované byly trhy
výrobních faktorů (vstupů), méně pak trhy finální produkce. Hlavní výjimku představoval trh
zemědělské produkce.124
Před rokem 1984 se vlády na zemědělském trhu uchylovaly ke stále větším státním
zásahům, kterými chtěly zabránit poklesu objemu zemědělské výroby, k němuž docházelo
v důsledku nepříznivého vývoje směnných relací, a kompenzovat zemědělcům vysoké vstupní
náklady vyvolané vysokou mírou protekcionismu. Tím mělo dojít ke zmírnění výkyvů
v zemědělských příjmech a zároveň k zajištění jejich „přiměřené“ úrovně. Stát chtěl uvedených
cílů dosáhnout zejména prostřednictvím rozsáhlého systému dotací (přímých dotací příjmů,

124

Na tomto místě je třeba připomenout (alespoň v základních údajích) význam zemědělství v novozélandské
ekonomice: jeho podíl na HDP i zaměstnanosti činí přibližně 10%, na vývoz směřuje 80% jeho produkce a na
celkovém zbožovém obchodu se podílí přibližně 60%.

54

2. Reformy novozélandské ekonomiky v období 1984-93
dotací cen vstupů aj.), regulace cen vybraných zemědělských komodit a vytvořením zákonných
monopolů v některých zemědělských činnostech (například v produkci vajec). Poskytování
dotací, jež dosahovaly na počátku „reformní dekády“ přibližně třetiny všech zemědělských
příjmů,125 vedlo k podstatnému narušení přirozených tržních stimulů (například existovaly
nulové až záporné uživatelské náklady na kapitálové investice)126 se známými důsledky:
nadbytečnou produkcí, které se stát zbavoval prostřednictvím vysoce subvencovaného vývozu,
neúnosnou rozpočtovou zátěží, relativně vysokými cenami, nezřídkakdy horší kvalitou
zemědělských komodit127 aj..
Na sklonku „reformní dekády“ byla na Novém Zélandu dotační politika všeobecně
vnímána jako neudržitelná a některé skupiny zemědělců podpořily po volbách v roce 1984
zásadní

změny

navrhované

Langeho

labouristickým

kabinetem.128

Vycházely

totiž

z přesvědčení, že díky svým komparativním výhodám budou moci dosahovat vyšších příjmů
(zisků) v deregulovaném prostředí než ve stávajících podmínkách, kdy na ně bylo ve formě
vysokých vstupních nákladů přesunuto břímě protekcionismu a vysokého stupně regulace
ostatních hospodářských odvětví.
Labouristický kabinet byl odhodlán vrátit zemědělskou výrobu, stejně jako celé
hospodářství, na tržní základ s cílem zvýšit její efektivnost a výrazně zmírnit finanční zátěž,
kterou pro státní rozpočet představovala. Radikální kroky tímto směrem zahájil již záhy po svém
zvolení. Jak bylo uvedeno v podkapitole 2.1, jedním z prvních opatření bylo zrušení veškerých
vývozních subvencí, jež se uskutečnilo doslova přes noc. Dále se uskutečnila eliminace
množstevních omezení dovozu, respektive tzv. tarifikace (převedení netarifních ochranářských
opatření na cla), a poté se přistoupilo k postupnému snižování celních sazeb. Jiné než vývozní
druhy vládních podpor byly odstraněny v průběhu následujících pěti let. Na počátku 90. let se
tak novozélandské zemědělství nacházelo v situaci, kdy neexistovaly žádné státní výhody pro
vývozce ani žádná množstevní omezení (kvóty) na straně dovozu zemědělských výrobků, celní
sazby byly – stejně jako v případě všech ostatních výrobků – razantně snižovány (viz
podkapitola 2.1) a celková podpora zemědělství ze strany státu, měřená ukazatelem tzv.

125

Douglas v: Šíma 1999, s. 23.
Evans et al. 1996, s. 1890.
127
Například odvozování výše dotací od váhy ovce vedlo k zhoršení kvality skopového masa, neboť zemědělci se
snažili ovce vypást co nejvíce, takže skopové pak bylo příliš tučné.
128
Evans et al. 1996, s. 1890.
126
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ekvivalentu dotace výrobci (producer subsidy equivalent, PSE),129 dosahovala počínaje rokem
1990 necelých 3%.130
Srovnáme-li na základě uvedeného ukazatele vládní podporu zemědělství na Novém
Zélandu a v ostatních vyspělých zemích (viz grafy 3 a 4), zjistíme, že v důsledku reforem bylo
novozélandské zemědělství vystaveno tržním silám v nesrovnatelně vyšší míře. Labouristická

Graf 3: Ekvivalent dotace výrobci (1994)
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Zdroj: New Zealand: The Reformed Economy 1996.
vláda zavrhla dotační politiku i protekcionistickou zahraničně-obchodní politiku jako nástroje
podpory zemědělství mimo jiné proto, že z dotování beztak již nadbytečné produkce získávali
prospěch nikoliv domácí spotřebitelé, nýbrž spotřebitelé v zemích, kam byla tato (dotovaná)
produkce vyvážena. Stejně tak ochrana před zahraničními, vysoce dotovanými dovozy pouze
bránila domácím spotřebitelům požívat výhod plynoucích z nákupu levných zemědělských
výrobků. Umělé (netržní) udržování objemu zemědělské produkce na úrovni předreformního
období považovala vláda za nehospodárné a z hlediska farmářů, kteří dokázali svou výrobu
zefektivnit a využít komparativních výhod (a to navzdory nerovnému postavení vůči
zahraničním zemědělcům), za znevýhodňující opatření.

129

Ukazatel PSE vyjadřuje, jakým procentem se podílí (netržní) transfery od spotřebitelů a daňových poplatníků na
celkových zemědělských příjmech.
130
New Zealand: The Reformed Economy 1996.
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Graf 4: Ekvivalent dotace výrobci na 1 zemědělce
(v tisících USD, 1994)
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Zdoj: New Zealand: The Reformed Economy 1996.
Původní záměr reformátorů zrušit veškeré tzv. marketingové rady (marketing boards
neboli producer boards), které byly založeny v souvislosti s vládní podporou na pomoc
zemědělcům při distribuci a prodeji jednotlivých zemědělských komodit a které měly ze zákona
monopolní postavení zejména při vývozu zemědělských komodit, se nepodařil zcela prosadit.
Zákonem garantovaný monopol některých marketingových rad sice zrušen byl, avšak v několika
případech zůstal zachován (u mléčných výrobků, jádrového ovoce a kiwi). Zejména
marketingové radě pro mléčné výrobky byly ponechány značné zákonné pravomoci vůči
výrobcům těchto produktů.

Zpracovatelský průmysl
Přestože stát poskytoval zpracovatelskému průmyslu před rokem 1984 v průměru menší
podporu než zemědělství, byla pomoc některým zpracovatelským odvětvím (především
textilnímu, oděvnímu a obuvnickému průmyslu a výrobě nábytku) srovnatelná s vládní podporou
produkce hlavních zemědělských komodit. Porovnání vládní pomoci pastevnímu zemědělství
a zpracovatelskému průmyslu a snižování této pomoci v průběhu „reformní dekády“ (tj. vývoj
v čase) na základě ukazatele tzv. efektivní míry podpory (effective rate of assistance, ERA)131 je
zobrazeno v grafu 5.

131

Efektivní míra podpory udává procentní podíl vládní podpory na přidané hodnotě daného odvětví či sektoru,
vyjádříme-li přidanou hodnotu ve světových cenách (tj. hodnota výstupu ve světových cenách mínus hodnota
vstupních nákladu ve světových cenách). Například efektivní míra podpory v hodnotě 100% znamená, že na každý
dolar přidané hodnoty ve světových cenách vynaložila vláda jeden dolar.
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Graf 5 ukazuje, že státní podpora byla snižována u zpracovatelského průmyslu pomaleji,
než tomu bylo v případě zemědělství, byť byla průměrná úroveň podpory u průmyslu na počátku
reforem relativně nižší. V roce 1990, kdy se efektivní míra podpory dostala u pastevního
zemědělství až do záporných čísel, se hodnota tohoto ukazatele u zpracovatelského průmyslu
pohybovala stále ještě na úrovni 19-20% (oproti 39% před rokem 1982).132 Pomalejší tempo
snižování vládní pomoci zpracovatelskému průmyslu odráželo formy, ve kterých se průmyslu
pomoci dostávalo.
Stát podporoval zpracovatelské podniky především vysokou mírou protekcionismu, již
zajišťovaly vysoké celní tarify a rozsáhlý systém množstevních omezení pro dovážené
zpracovatelské výrobky (viz podkapitola 2.1). I když tedy vláda zrušila vývozní subvence pro
subjekty zpracovatelského průmyslu i zemědělce současně, rychlé odstraňování dotací
v zemědělství a relativně pomalejší – postupné – snižování celních sazeb (po provedené
tarifikaci) mělo za následek, že se zemědělství bylo nuceno přizpůsobit tržním podmínkám
rychleji než zpracovatelský průmysl.

Infrastrukturní služby
V průběhu „reformní dekády“ došlo k zásadním změnám též v infrastruktuře, která
patřila před rokem 1984 mezi jednu z nejregulovanějších oblastí novozélandského hospodářství:
stát byl monopolním vlastníkem aerolinií a železnice, provozoval (vnitrozemskou i zahraniční)
lodní a autobusovou dopravu, reguloval nákladní automobilovou přepravu, vlastnil a spravoval

132

Bollard 1992, s. 19, Massey 1995, s. 112.
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přístavy i letiště, byl monopolním vlastníkem telekomunikací, monopolním výrobcem a
distributorem elektrické energie aj.. Reformy zahájené Langeho labouristickou vládou vycházely
z přesvědčení, že je zcela nezbytné zvýšit efektivnost infrastrukturních služeb. Nedostatky
v jejich výkonnosti totiž představovaly pro výrobce zboží výraznou zátěž v podobě vyšších
nákladů. Dále měly zlepšit kvalitu služeb, jež byla z hlediska mezinárodních standardů velice
nízká, a zatřetí měly vládu zbavit nezanedbatelné rozpočtové zátěže, kterou navzdory
monopolnímu či dominantnímu postavení představovaly značně prodělečné státní subjekty
podnikající v této oblasti. Soustřeďme naši pozornost na reformy v dopravě a telekomunikacích,
které byly nejradikálnější.
V dopravě133 reformátoři učinili významné kroky k deregulaci všech druhů dopravních
služeb: 1) byla zrušena regulační opatření v nákladní silniční dopravě (jednalo se zejména
o opatření omezující dálkovou přepravu zboží po silnici – viz kapitola 1); 2) byla zavedena
procedura vypisování tendrů na stavby a správy silnic; 3) národní aerolinie Air New Zealand
byly nejprve vystaveny konkurenci v oblasti domácích letů (tj. ztratily monopolní postavení) a
následně zprivatizovány; 4) přístavy a letiště byly zkorporatizovány a některé z nich taktéž
prodány soukromým subjektům; 5) železniční doprava pozbyla zvláštní ochrany – společnost
New Zealand Railways byla zkorporatizována a poté částečně prodána soukromému sektoru.
Konečně je mezi hlavními reformními opatřeními zapotřebí uvést i 6) zrušení licenčního systému
u taxislužby.
Stejně rychle postupovaly vlády při deregulaci trhu telekomunikačních služeb. V dubnu
1987 byla část státního subjektu Post Office, která monopolně poskytovala telekomunikační
služby, přeměněna na státem vlastněný podnik Telecom Corporation of New Zealand (Telecom),
o dva roky později byl zrušen zákonem garantovaný monopol této společnosti a v roce 1990 byl
Telecom zprivatizován. Podmínky připojení konkurenčních firem na telefonní síť Telecomu
přitom nebyly upraveny zvláštním zákonem, tedy nevznikl pro tento účel žádný regulátor;
veškeré záležitosti se řídí všeobecným Obchodním zákonem (viz dále). Již v roce 1991 začala
Telecomu konkurovat společnost Clear Communications.134
Taktéž u ostatních komunikačních služeb došlo k nezanedbatelným změnám. V případě
televizního a rozhlasového vysílání, do té doby provozovaného v nekonkurenčním prostředí
s dominantním postavením státu, byla provedena reforma směřující k otevření tohoto trhu:

133

V této souvislosti je dobré si uvědomit, že dopravní náklady na hlavu jsou na Novém Zélandu vzhledem
k rozloze země (přibližně jako Velká Británie) a počtu obyvatelstva (přibližně 3,7 miliony) velmi vysoké.
134
Blíže viz např. Evans et al. 1996, s. 1887-8.
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vlnové spektrum bylo přeměněno na systém obchodovatelných práv, které vláda vydražila
soukromým subjektům, a stát své aktivity v této oblasti zároveň výrazně omezil.
Na rozdíl od razantního postupu, který vláda prosadila zejména v oblasti telekomunikací,
nedošlo během „reformní dekády“ k žádným významným krokům směřujícím k deregulaci
dalšího síťového odvětví – energetiky – i když se všechny vlády touto problematikou zabývaly.
Jedním z důvodů byla patrně skutečnost, že vlastnictví subjektů energetického průmyslu bylo
zvláštním způsobem roztroušeno mezi nejrůznější státní subjekty, přičemž velký podíl spočíval
v rukou místních vlád, které se ve srovnání s centrální vládou stavěly k deregulaci mnohem
zdrženlivěji.135

Obchodní zákon
V souvislosti s tím, co již bylo v této podkapitole uvedeno, je zapotřebí alespoň stručně
pojednat o novém pojetí soutěžní politiky, která zaujímá v novozélandském reformním procesu
důležité místo a která se – vzhledem ke svému průřezovému charakteru – do značné míry prolíná
s ostatními reformami, jimž jsme tu věnovali pozornost.
Ke změně v pojetí soutěžní politiky došlo na základě nového Obchodního zákona (the
Commerce Act), přijatého v roce 1986, jenž nahradil dosavadní, stejnojmenný právní akt z roku
1975. Podstatou nové legislativní úpravy soutěžní politiky byla minimalizace státních zásahů do
fungování trhů a opora o skutečnou či alespoň potenciální konkurenci při regulaci cen a při
ochraně před monopolními praktikami. Podle zákonodárců tedy pro vytvoření či udržení
konkurenčního prostředí bylo rozhodující zajistit existenci alespoň potenciální konkurence
(konkurenční hrozby), to znamená zaručit volný vstup do odvětví (na daný trh). Toto pojetí
soutěžní politiky, které přesunulo těžiště od státu směrem k trhu, získalo označení „odlehčená
regulace“ („light-handed“ regulation).
Mezi základní rysy nového Obchodního zákona patří jeho univerzální platnost pro
všechna hospodářská odvětví a všechny subjekty zabývající se ekonomickou aktivitou.
Univerzálnost, co se odvětví (trhů) týče, znamená, že novozélandští reformátoři nevytvořili
žádnou zvláštní legislativu pro vybraná odvětví (například jednotlivá síťová odvětví apod.), jež
by dala vzniknout speciálnímu způsobu regulace příslušných trhů (včetně speciálních
regulačních orgánů).136 Speciální regulační praktiky, používané ve většině zemí k dohledu nad
chováním monopolního či dominantního subjektu na určitých trzích, byly odmítnuty, neboť
135

Blíže viz např. Evans et al. 1996, s. 1888-9.
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podle iniciátorů zákona vedou k neefektivnostem při zabezpečování daných výrobků a služeb a
nedokáží ani zabránit zneužívání dominantního postavení. Zákon současně postavil všechny
ekonomické subjekty v hospodářské soutěži, soukromé i státní, na stejnou úroveň, což mělo
zásadní význam zejména pro korporatizaci, respektive privatizaci (viz podkapitola 2.4).
Z výše uvedeného vyplývá, jakou roli dal nový Obchodní zákon státu při vytváření
a udržování konkurenčního prostředí; tato role objasňuje i východiska mnoha reforem, jejichž
analýzou se zde zabýváme. Úloha státu spočívala primárně v zajišťování volného vstupu do
odvětví, neboť jakékoliv bariéry – ve formě licencí, zvláštních povolení či jiných opatření –
vedly ze své povahy k omezování, či dokonce eliminaci konkurenční hrozby, jež se stala
ústředním prvkem nové soutěžní politiky. V praxi znamenalo naplňování této úlohy deregulaci
celé řady odvětví: rušením licencí pro provozování taxislužby počínaje a otevřením bankovního
sektoru pro vstup nových subjektů konče. V této souvislosti je zapotřebí vyzdvihnout fakt, že
státu tedy nepříslušelo jakkoliv zasahovat do tržně stanovovaných cen, tj. provádět cenovou
regulaci. Během „reformní dekády“, respektive do konce roku 1992, upustily novozélandské
vlády od všech 39 speciálních cenových regulací (u komodit, jakými byly například máslo,
mýdlo, hnojiva či motorová vozidla), které existovaly na počátku reformního procesu.137
Zcela na závěr poznamenejme, že aplikace daného zákona přísluší Obchodní komisi (the
Commerce Commission), avšak každý subjekt se může v případě sporné záležitosti obrátit na
soud.

2.6

Trh práce
Závěrečná podkapitola je věnována trhu práce, jehož liberálně orientovaná reforma patří

v celém reformním procesu patrně k těm nejpozoruhodnějším. Trh pracovní síly byl po celé
předreformní období organizován na kolektivním, centralizovaném principu. Rozsáhlé změny
v oblasti pracovního práva, prosazené Národní stranou krátce po příchodu do vlády v roce 1990,
nastolily na trhu pracovní síly zcela novou situaci.
Jak jsme již uvedli v kapitole 1, bylo členství v odborech na Novém Zélandu
v předreformním období pro většinu pracujících povinné.138 Odbory byly ze zákona
organizovány na profesní bázi, a mzdy pro jednotlivé profese byly stanovovány centrálně (na
136

Existuje jediná výjimka, kterou je Komise pro cenné papíry (the Securities Commission). Tato instituce,
speciální regulátor na kapitálovém trhu, má však na rozdíl od obdobných institucí v jiných zemích (zejména
americké Stock Exchange Commission) mnohem menší (jiné) pravomoci.
137
Dalziel, Lattimore 1996, s. 67.
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národní úrovni) v rámci kolektivních jednání mezi příslušnými odbory a zaměstnavateli. Vláda
do těchto mzdových jednání zasahovala prostřednictvím tzv. Arbitrážního soudu (tzv. povinná
arbitráž).139 Důsledkem tohoto systému byl vysoký stupeň rigidity trhu práce; v celonárodním
měřítku prakticky neexistovalo rozdílné mzdové ohodnocení v rámci jedné profese, a i relace
mezi mzdovými tarify pro jednotlivá povolání byly velmi rigidní, takže cena práce se v různých
odvětvích zvyšovala v průběhu času přibližně stejným tempem.
Tento systém zůstal v platnosti bez významnějších změn až do roku 1991, kdy vláda
Národní strany přijala ve formě nové legislativy (viz dále) zásadní opatření směřující
k deregulaci trhu práce. Labouristická strana se totiž po celá dvě předchozí volební období, kdy
byla u moci (1984-87, 1987-90), neodhodlala přistoupit ke skutečné reformě pracovního
zákonodárství a omezila se pouze na přijímání nekoncepčních, „ad hoc“ změn. Jedno z prvních
opatření labouristického kabinetu – znovuzavedení povinného členství v odborech, které zrušila
již předchozí vláda v roce 1983 – bylo navíc jednoznačným krokem zpět.
Zákon o pracovních vztazích (the Labour Relations Act) z roku 1987, který Labouristická
strana iniciovala, sice přinesl některá deregulační opatření na trhu práce, avšak šlo o změny,
jejichž význam byl pro odstranění rigidit tohoto trhu nepatrný. Tato legislativa umožnila
odborům vystoupit ze systému národních mzdových tarifů, avšak stejné právo bylo upřeno
jednotlivým zaměstnancům. Zákon dále stanovil minimální počet členů odborářského svazu na
jeden tisíc, výsadní pozici odborů však nezrušil. Stejně tak opatření labouristického kabinetu
z roku 1990, podle kterého bylo dovoleno již nejen odborům, ale i samotným zaměstnancům
vystoupit z národního tarifního systému, nemohlo situaci na trhu práce výrazněji změnit, neboť
se týkalo pouze zaměstnanců firem s více než 50 pracovníky, tj. nevztahovalo se na pracující
98% novozélandských podniků.140
A tak i když labouristická vláda po svém příchodu do vlády opustila dlouholetou tradici
přímého zasahování do kolektivních mzdových jednání v roli tzv. povinného arbitra (viz výše)
a v období let 1987-90 přijala výše uvedená opatření směřujících k větší smluvní volnosti
v pracovních vztazích, neprovedla žádné kroky, kterými by změnila základní principy
stávajícího systému pracovněprávních vztahů. Centrálně stanovované mzdy a nemožnost
individuální dohody pracovních podmínek paralyzovaly trh práce (činily trh práce nepružným) i
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Členství v odborech bylo pro každého pracujícího povinné, pokud většina zaměstnanců v podniku, kde pracoval,
hlasovala pro členství.
139
Povinná arbitráž znamenala, že jakoukoliv neshodu mezi zaměstnavateli a odbory řešil – i bez souhlasu
jednajících stran – vládní, tzv. Arbitrážní soud. Vláda v praxi velmi často do mzdových jednání zasahovala, neboť
tyto intervence považovala za nástroj k potlačování inflace.
140
Massey 1995, s. 118-9.
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v druhé polovině 80. let a ostře kontrastovaly s reformami, které labouristické vlády realizovaly
v jiných oblastech ekonomického života.

Zákon o zaměstnaneckých smlouvách
K radikální reformě na trhu práce přistoupila krátce po volbách v roce 1990 vítězná
Národní strana návrhem Zákona o zaměstnaneckých smlouvách (the Employment Contracts
Act), jenž vstoupil v platnost v květnu 1991.
Podstatou zákona bylo nahrazení systému centrálního vyjednávání pracovních podmínek
mezi odbory a zaměstnavateli systémem decentralizovaným. Vláda se domnívala, že
decentralizovaný systém jako jediný vede k pružnému uzavírání dohody mezi zaměstnancem
a zaměstnavatelem a právě tato pružnost umožňuje rozpoznat, využít i finančně ohodnotit
produktivitu daného pracovníka. S tím souviselo (mimo jiné) i přijetí principu svobodného
sdružování a principu větší smluvní volnosti: oba principy měly pro pružné uzavírání pracovních
dohod zásadní význam, respektive byly jeho nezbytným předpokladem. Prozkoumejme však
hlavní prvky této legislativy podrobněji.
Zákon zaprvé obsahoval ustanovení o svobodném sdružování, jímž zrušil dřívější
povinnost členství v odborech a kterým dal každému zaměstnanci právo, aby si sám vybral, zda
si chce sjednat pracovní podmínky (uzavřít pracovní smlouvu) individuálně, anebo chce být
zastupován na kolektivním principu. Totéž platilo i pro zaměstnavatele. Žádná kolektivně
uzavřená smlouva se napříště nemohla vztahovat na ty, kteří se nestali (dobrovolně) její smluvní
stranou.
Zadruhé zákon stanovil, že jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel má právo zvolit si
libovolného pracovního agenta k zastupování při vyjednávání s opačnou stranou. Tímto
zástupcem mohl být právník, odborářský, respektive zaměstnavatelský svaz, odborník na
pracovní vztahy, firma specializující se v daném oboru apod.. Postavení pracovních agentů bylo
přitom rovné, což znamenalo, že si na trhu práce navzájem konkurovali. Jinými slovy, zákon
negarantoval výsadní postavení odborům, které stejně jako ostatní pracovní agenti – ať už na
straně zaměstnanců či zaměstnavatelů – nesměly vyjednávat jménem těch, kteří jim k tomu
nedali písemné svolení. Postavení pracovních agentů (včetně odborů) bylo nicméně upraveno
například ustanovením, podle něhož byli agenti oprávněni vstupovat na pozemek a do budov
zaměstnavatele, u něhož jimi zastupovaný zaměstnanec pracoval. Na jiném místě pak bylo
zaměstnavateli uloženo, že musí uznat pracovní agenty, které si jeho zaměstnanci zvolili, za
jejich právoplatné zástupce; to ovšem – v souladu s tím, co bylo výše uvedeno – v žádném
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případě neznamenalo, že by byl zaměstnavatel povinen uzavřít s kolektivně zastupovanými
pracovníky smlouvu.
Zatřetí daná legislativa zakázala uzavírání pracovních smluv, které by zaměstnancům
přikazovaly či zakazovaly stát se členy zaměstnaneckého svazu (odborů), a obdobně nejsou
povoleny pracovní smlouvy, jež by jakkoliv zvýhodňovaly či znevýhodňovaly pracovníky
z důvodu členství v těchto svazech.
Zákon dále obsahoval ustanovení týkající se způsobu řešení pracovních sporů. Na rozdíl
od předchozí právní úpravy, jež zvýhodňovala členy odborů, byl nový způsob řešení sporů
vzniklých mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem jednotný pro všechny pracovní smlouvy.
Rozhodování těchto sporů bylo svěřeno do kompetence zvláštního Soudu pro otázky
zaměstnanosti (the Employment Court), jemuž tak příslušel výklad Zákona o zaměstnaneckých
smlouvách.141 Co se týče projevů nespokojenosti, ať na straně zaměstnanců či zaměstnavatelů,
zákon povoloval zaměstnanecké stávky a tzv. výluky zaměstnanců (lock-outs)142 pouze
v průběhu vyjednávání pracovních podmínek; protestní akce po dosažení dohody (uzavření
smlouvy), respektive po celou dobu jejího trvání, se staly nezákonnými.
Je ovšem nezbytné uvést, že Zákon o zaměstnaneckých smlouvách byl doplněn
legislativou, která klade na zaměstnavatele tzv. minimální požadavky, jež znemožňují zcela
svobodné uzavírání pracovních smluv. Toto tzv. minimum, které je základem každé pracovní
smlouvy, zahrnuje zejména institut minimální mzdy, garanci minimální délky dovolené a volna
v době státních svátků, zabezpečení minimálních bezpečnostních a zdravotních standardů aj..
Zákonem o zaměstnaneckých vztazích (včetně doplňující legislativy) se Nový Zéland
přiblížil v oblasti pracovněprávních vztahů americkému či anglosaskému modelu, který na rozdíl
od evropského modelu klade důraz na větší (byť ne úplnou) smluvní volnost stran, jež je nutnou
podmínkou pružného, a tedy efektivního trhu práce. Nový Zéland tak (spolu s Velkou Británií)
provedl v poválečném období jako jedna ze dvou zemí ve skupině OECD významnou reformu
na trhu práce. Radikálnost této reformy v případě Nového Zélandu přitom spočívá nejen v přijetí
zcela nových principů pracovního práva, ale stejnou měrou i v komplexním záběru provedených
změn.

141

Blíže viz např. Evans et al. 1996, s. 1879-80.
Jako výluka neboli vysazení z práce je označována akce zaměstnavatele, který vyloučí zaměstnance ze svých
provozoven, dokud nepřijmou jeho podmínky (mzdové, týkající se délky pracovní doby apod.).
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3.

Dopad reforem na novozélandskou ekonomiku od roku
1984 až po současnost a celkové hodnocení reformního
procesu
V kapitola 2 jsem se pokusila přiblížit hlavní ekonomické reformy, k nimž došlo na

Novém Zélandu v průběhu „reformní dekády“. Chceme-li zjistit, zda (a jak) byly tyto reformy
úspěšné, musíme se zabývat jejich dopady na výkonnost novozélandské ekonomiky. Zkoumání
důsledků provedených reforem, a tím i hodnocení úspěšnosti reformního procesu, však naráží na
několik zásadních problémů.
V první řadě je to skutečnost, že dopady reforem na ekonomiku se neprojevily naráz,
nýbrž s různým časovým odstupem, což záviselo především na charakteru uskutečněných změn.
Zatímco výsledky některých reforem bylo možno pozorovat víceméně okamžitě, tedy ještě
v průběhu samotného reformního procesu, důsledky jiných změn vyšly najevo až po několika
letech od jejich realizace nebo se projevovaly postupně. S tím souvisí i další dva problémy
hodnocení úspěšnosti reforem: jedním je neexistence dlouhých časových řad od skončení
„reformní dekády“, jež by umožnily seriózní, „nadčasovou“ analýzu, a druhým skutečnost, že
ačkoliv byla řada výdobytků reforem po roce 1993 zachována a v některých případech reformy
pokračovaly, došlo naopak v jiných oblastech k zvrácení reformního trendu (viz následující
podkapitoly). Všechny uvedené skutečnosti pochopitelně ztěžují analýzu dopadů reforem a jsou
jedním z hlavních důvodů, proč především novozélandští ekonomové nedospěli v některých
otázkách týkajících se výsledků reforem k jednotnému názoru a proč je na Novém Zélandu
otázka úspěšnosti reformního procesu stále předmětem ekonomických debat.
Hned v úvodu je dále třeba zdůraznit, že každý, kdo se reformami zabývá, by se měl při
hodnocení jejich výsledků vyvarovat dvou nejčastějších chyb. Tou první je pohled na reformy
a jejich důsledky, jako kdyby existovaly ve vakuu; jak je z kapitol 1 a 2 patrné, reformy byly
reakcí na ekonomickou situaci, která existovala na Novém Zélandu v předreformním období,
a i důsledky těchto reforem je třeba posuzovat v tomto (vývojovém) kontextu. Druhý nejčastější
omyl spočívá v posuzování důsledků jednotlivých reforem odděleně, tedy v opomíjení hlavních
rysů reformního procesu, jimiž jsou mimo jiné komplexnost a vzájemná propojenost
prováděných změn (viz podkapitola 3.3).
Dopadům reforem na výkonnost novozélandské ekonomiky a celkovému posouzení
reformního procesu je věnována třetí, závěrečná kapitola této práce. První podkapitola je
analýzou dopadu reforem jako celku na výkonnost novozélandské ekonomiky od roku 1984 až
po současnost na základě hlavních makroekonomických ukazatelů. Podkapitola druhá se snaží
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přiblížit důsledky jednotlivých reforem a zabývá se osudem reformních opatření po roce 1993.
A konečně třetí podkapitola poukazuje na hlavní rysy a specifika reformního procesu na Novém
Zélandu.

3.1

Dopad reforem na výkonnost novozélandské ekonomiky
Rozsáhlý reformní program, který byl započat v roce 1984 a který v průběhu

následujících třech volebních období zásadním způsobem změnil charakter novozélandské
ekonomiky, si zcela nepochybně vyžádal nezanedbatelné krátkodobé náklady. Již v průběhu
„reformní dekády“ se však začala projevovat celá řada pozitivních důsledků uskutečněných
změn. Za mezník je v tomto ohledu možno (s určitými výhradami) označit rok 1991. O výši,
podobě i době trvání nákladů reformního procesu a o postupném převažování pozitivních
přínosů reformního úsilí v průběhu „reformní dekády“ i v následujících letech – ale také o řadě
jiných, souvisejících otázek – vypovídají (mimo jiné) základní makroekonomické ukazatele
daného období.

Ekonomický růst
Podívejme se nejprve na to, jaké dopady měly novozélandské reformy na ekonomický
růst. Navzdory restriktivním opatřením, která učinila labouristická vláda v makroekonomické
oblasti po roce 1984, si ekonomika udržela kladné tempo růstu až do poloviny roku 1987 (viz
tabulka 2), a to především z následujících důvodů. Zaprvé ještě určitý čas po přelomových
volbách v roce 1984 přetrvávaly důsledky Muldoonovy předvolební expanzivní politiky, zadruhé
růst byl podpořen dvacetiprocentní devalvací z července 1984, zatřetí někteří spotřebitelé se
začali po oznámení o chystaném přechodu k dani z přidané hodnoty „předzásobovat“ zbožím
dlouhodobého charakteru a v neposlední řadě se vlivem deregulace finančního sektoru výrazně
zvýšil objem poskytovaných úvěrů, jenž byl do té doby přísně regulován. Svou roli do jisté míry
sehrála i celkově příznivá mezinárodní ekonomická situace v druhé polovině 80. let.
Ekonomická aktivita začala oslabovat v druhé polovině roku 1986. Počínaje říjnem 1987,
kdy došlo ke krachu na trhu cenných papírů (pád cen byl v případě Nového Zélandu strmější než
v ostatních státech OECD), vstoupila novozélandská ekonomika do období recese. Tato recese
nebyla nikterak hluboká (viz tabulka 2), za problematickou byla označována spíše délka jejího
trvání; oživení v roce 1988 se totiž ukázalo jako krátkodobé a recese pokračovala až téměř do
konce roku 1991. Víceméně trvalý pokles tempa ekonomického růstu, jenž tedy započal v druhé
polovině roku 1986 a pokračoval do roku 1991, měl (vedle prudkého poklesu cen cenných
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papírů v roce 1987) několik hlavních příčin. V první řadě se v tomto období již začal v důsledku
prováděných reforem projevovat silný tlak na restrukturalizaci podniků ve všech hospodářských
odvětvích. Vedle reformních opatření (rušení dovozních licencí, odbourávání dotací aj. – viz
kapitola 2), jež postihla jednotlivá odvětví různou měrou, byl tento tlak vyvolán především
vysokými úrokovými mírami a neustálým zhodnocováním reálného směnného kurzu
novozélandského dolaru (viz dále). Tyto dva faktory, které byly důsledkem vládní restriktivní
politiky a které přetrvávaly do poloviny roku 1988, negativně působily na celý podnikatelský
sektor, zejména pak na exportně orientované podniky, jejichž konkurenceschopnost se
v důsledku apreciace domácí měny výrazně snížila. Určitou roli – ve smyslu oddálení
případného ekonomického oživení – patrně sehrálo i zvýšení daně z přidané hodnoty z 10% na
12,5% v roce 1989.
Tabulka 2: Výkonnost novozélandské ekonomiky, 1984-97
Ekonomický růst Nezaměstnanost
Inflace
Deficit běžného
(reálný HDP,
(% pracovní síly,
(CPI, % p.a.)
účtu
% p.a.)
roční průměr)
(% HDP)
1984
8,6
3,8
6,2
-8,8
1985
1,2
3,5
15,4
-7,2
1986
0,6
4,0
13,2
-6,2
1987
-2,2
4,1
15,8
-5,0
1988
3,0
5,6
6,4
-1,0
1989
-0,7
7,2
5,7
-3,6
1990
0,0
7,8
6,1
-2,8
1991
-1,8
10,9
2,6
-2,4
1992
2,0
10,3
1,0
-2,9
1993
4,8
9,5
1,4
-1,8
1994
6,1
8,2
1,7
-2,1
1995
3,4
6,3
3,7
-4,0
1996
2,6
6,1
2,3
-3,9
1997
3,0
6,7
1,1
-7,7
Zdroj: EIU Country Profile 1998, s. 15, 19, 21, 55-7, 64-5, Evans et al. 1996, s.1858,
Massey 1995, s. 187, New Zealand Official Yearbook on the web 1999.
Rok

Konec roku 1991 se stal počátkem ekonomického oživení, a to navzdory vzniklé
celosvětové recesi a přetrvávající restrikci domácí hospodářské politiky. Počínaje rokem 1992
zaznamenává novozélandská ekonomika vysoká růstová tempa (viz tabulka 2), jejichž roční
průměr činil 3,6% v období let 1992-97, respektive 4% v letech 1993-97, s nejvyšším přírůstkem
6,1% v roce 1994. Na rozdíl od předreformního období, kdy k ekonomickému růstu docházelo
pouze na základě přechodných zlepšení směnných relacích či v důsledku fiskálních expanzí, byl
růst novozélandské ekonomiky v 90. letech vyvolán reálným růstem exportu a vysokou mírou
investic. Růst exportu, reprezentovaný především netradičními vývozními komoditami,
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jednoznačně odrážel celkové zlepšení konkurenceschopnosti novozélandských podniků, k němuž
přispěla zvláště reforma na trhu práce.143 Pozitivní vliv na rychlá tempa růstu vývozů měla taktéž
depreciace novozélandského dolaru. V případě investic, které byly druhým hlavním růstovým
faktorem, činilo průměrné roční tempo růstu hrubých fixních investic v období let 1993-96
11,2%.144 Zvýšená investiční činnost byla vyvolána především relativně vysokou mírou
ziskovosti podnikání a celkově příznivým podnikatelským klimatem – novými atributy
novozélandské ekonomiky, jimž dal vzniknout reformní proces. Stejné důvody je třeba spatřovat
i za mohutným přílivem přímých zahraničních investic na Nový Zéland (viz dále).

Zaměstnanost
Po prozkoumání vývoje ekonomického růstu nyní obraťme naši pozornost na
zaměstnanost, další základní makroekonomickou charakteristiku. Otázka dopadů reformního
procesu na vývoj zaměstnanosti se stala jedním z hlavních argumentů, který odpůrci reforem145
používají ve své kritice reformního procesu; náklady, které Nový Zéland musel (či stále ještě
musí) v podobě vysoké nezaměstnanosti nést, jsou podle jejich názoru důkazem neúspěšnosti
reforem. Podívejme se proto na vývoj zaměstnanosti (respektive nezaměstnanosti) po roce 1984
detailněji.
V prvních letech „reformní dekády“ nedocházelo víceméně k žádnému nárůstu
nezaměstnanosti (viz tabulka 2), což souviselo s kladnými tempy ekonomického růstu, která
přetrvávala – jak bylo výše uvedeno – až do poloviny roku 1987. Počínaje druhou polovinou
roku 1987, kdy ekonomika vstoupila do recese, však začala míra nezaměstnanosti prudce růst, a
to až do roku 1991, kdy se dostala na svou nejvyšší úroveň (10,9%). Během šesti let, tj. za
období 1984-91, se tak míra nezaměstnanosti zvýšila z přibližně 4% na necelých 11%,
respektive zaměstnanost poklesla o 5,6%,146 což byl od doby velké hospodářské krize 30. let
historicky nejnepříznivější vývoj v oblasti zaměstnanosti. K největšímu poklesu zaměstnanosti
přitom došlo ve zpracovatelském průmyslu (až o 27% v období let 1987-92) a dále ve
stavebnictví.147 Mnohé zpracovatelské podniky se totiž po zahájení liberalizace zahraničního
obchodu nedokázaly vyrovnat se ztrátou dosavadní míry ochrany před dovozy zahraničních
výrobků, kterou jim poskytoval stát prostřednictvím systému dovozních licencí (viz podkapitola
1.1 a 2.1).
143

Pracovní náklady na Novém Zélandu byly po provedení reformy na trhu práce a přijetí některých reformních
opatření v jiných oblastech (například v oblasti daňové) o 36% nižší než v Austrálii (Brown 1993, s. 25).
144
EIU Country Profile 1998, s. 20.
145
Kelsey, Dalziel, Halimi aj..
146
Evans et al. 1996, s. 1880.
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Co se týče struktury nezaměstnanosti podle sociálních skupin, příznačné byly
v uvedeném období zejména následující dvě skutečnosti. Zaprvé nejvyšší nezaměstnanost
postihla nekvalifikované profese (u Maorů, kteří jsou v takových profesích zastoupeni relativně
více, dosahovala například v roce 1991 míra nezaměstnanosti až 25,6% oproti zhruba 9% u
ostatní populace). Zadruhé došlo k většímu nárůstu nezaměstnanosti u mužů než u žen (podíl žen
byl totiž vyšší v sektoru služeb, kde se zaměstnanost mírně zvýšila, a nižší ve zpracovatelském
průmyslu, kde byl pokles zaměstnanosti největší).148 Dalším rysem vývoje zaměstnanosti
v tomto období byl prudký nárůst počtu dlouhodobě nezaměstnaných osob (oproti roku 1987,
kdy bylo bez práce déle než rok 7,2% všech nezaměstnaných, se na počátku 90. let tento údaj
pohyboval okolo 30%).149
Rostoucí míra nezaměstnanosti před rokem 1991 měla několik hlavních příčin. Jednou
z nich byl bezesporu rychlý růst reálných i nominálních mezd (do roku 1988), jenž byl
důsledkem zmrazení veškerých cen v ekonomice, k němuž se uchýlila v předreformním období
Muldoonova vláda (viz kapitola 1). Uvolnění do té doby administrativně potlačovaných cen a
nereflektování nových ekonomických podmínek ze strany odborů a zaměstnavatelů při
kolektivních mzdových vyjednáváních (jež přetrvala až do roku 1991 – viz podkapitola 2.6)150
vedly až k dvouciferným ročním přírůstkům reálných mezd. Taková tempa růstu mezd neměla
ekonomické opodstatnění a v situaci, kdy se podnikatelský sektor v důsledku reforem potýkal
s náročnou

restrukturalizací,

musela

vést

k snížení

zaměstnanosti.

K rostoucí

míře

nezaměstnanosti dále nemalou měrou přispěla i reforma veřejného sektoru; z údajů, které jsou
dostupné, například vyplývá, že v oblasti státních komerčních aktivit bylo v roce 1995
zaměstnáno 21 600 osob oproti 83 700 v roce 1989151 (viz též podkapitola 3.2). Další důležitou
příčinou růstu nezaměstnanosti byl již výše zmíněný dopad liberalizace obchodu na
zpracovatelský průmysl.
Uvedený trend v oblasti zaměstnanosti byl počínaje rokem 1991, respektive 1992,
zvrácen a míra nezaměstnanosti začala klesat (viz tabulka 2): z 10,9% v roce 1991 na 6,1%
v roce 1996 a od roku 1997 se udržuje víceméně na stabilní úrovni 7%.152 K silnému růstu
zaměstnanosti po roce 1991 (za období let 1991-95 se zvýšila zaměstnanost o 14%) přitom
docházelo především u slabších sociálních skupin.153 Například míra nezaměstnanosti u obyvatel

147

Massey 1995, s. 160.
Evans et al. 1996, s. 1882, Massey 1995, s. 161-2.
149
Massey 1995, s. 162.
150
Blíže viz Douglas 1987, Douglas 1993.
151
Evans et al.1996, s. 1873.
152
EIU Country Profile 1998, s. 57, New Zealand Official Yearbook on the web 1999, kapitola 14.2.
153
Evans et al. 1996, s. 1880, 1882.
148
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maorského původu (která je tradičně výrazně vyšší než u ostatní populace) se v průběhu let
1991-95 snížila z 25,6% na 15,6%.154 Vývoj v oblasti zaměstnanosti po roce 1991 byl ovlivněn
v první řadě reformou na trhu práce, ale též přínosy ostatních reforem k celkovému
ekonomickému oživení, k němuž začalo na Novém Zélandu počínaje tímto rokem docházet.155
Kritici novozélandských reforem se domnívají, že nárůst nezaměstnanosti před rokem
1991 představuje neúměrně vysoké náklady reformního procesu, jež jsou podle jejich názoru
jedním z hlavních důkazů neúspěšnosti reformní politiky. Dále poukazují na to, že navzdory
poklesu míry nezaměstnanosti po roce 1991 zůstává daný ukazatel na vyšší úrovni než
v předreformním období, a je tedy pro Nový Zéland – historicky vzato – nepřijatelně vysoký.
Jiná skupina ekonomů přičítá vysokou nezaměstnanost před rokem 1991 rigiditám na
trhu práce, a své výhrady tudíž směřuje k načasování reformy v této oblasti. Argumentuje tím, že
zachování centralizovaného, kolektivistického principu na trhu práce v období let 1984-90(91)
znemožnilo zaměstnancům a zaměstnavatelům reagovat na nové podmínky v ekonomice, jež se
vytvořily v důsledku reforem uskutečněných v ostatních oblastech. Podle názoru těchto ekonomů
tedy nevedla k nežádoucímu růstu nezaměstnanosti špatná reformní politika, nýbrž skutečnost,
že nebyla uplatněna na trhu práce ihned nebo co nejdříve po volbách v roce 1984. Někteří pak
dále upozorňují na to, že srovnání míry nezaměstnanosti v druhé polovině 90. let s hodnotami
tohoto ukazatele v předreformním období není relevantní, neboť před rokem 1984 existovala
nezanedbatelná skrytá nezaměstnanost a přezaměstnanost. A konečně důležitý protiargument,
který je v této polemice používán, spočívá ve srovnání míry nezaměstnanosti na Novém Zélandu
s mírou nezaměstnanosti v ostatních zemích OECD: hodnoty tohoto ukazatele se u Nového
Zélandu pohybují pod průměrem zemí OECD a jsou nižší než v zemích, jako je Austrálie či
Kanada (o většině evropských zemí nemluvě).

Inflace
Od zaměstnanosti přejděme k další základní makroekonomické charakteristice – inflaci.
Proces snižování inflace (dezinflační proces) vypovídá o řadě důležitých aspektů
novozélandských reforem.
Ekonomická debata se v tomto případě soustředí především na pomalé snižování inflace
před rokem 1991 (viz tabulka 2). Vysvětlení, proč míra inflace klesala v průběhu prvních šesti
let „reformní dekády“ navzdory restriktivní měnové politice (prováděné od samotného počátku

154

Evans et al. 1996, s. 1882.
Studie různých ekonomů se snaží kvantifikovat dopady reformy na trhu práce na růst zaměstnanosti i na další
ekonomické ukazatele. Viz např. Maloney v: Silverstone et al. 1996, s. 173-214.
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reforem) jen pozvolným tempem, spočívá především v nepřizpůsobivosti inflačních očekávání.
Inflační očekávání domácích subjektů se v tomto období držela vysoko nad odhady inflace
prováděnými Rezervní bankou i reálně docilovanými mírami inflace v jednotlivých letech tohoto
období.156 Zaostávání inflačních očekávání za skutečným vývojem inflace odráželo
nedostatečnou důvěryhodnost vládní měnové politiky.
Nedostatečná důvěryhodnost měnové politiky byla dána několika hlavními faktory, z
nichž nejzávažnějším byla zkušenost ekonomických subjektů s vládní politikou předreformního
období. Tradice provádění zcela nekonzistentní měnové politiky ze strany vlády před rokem
1984 (viz kapitola 1) nutně formovala inflační očekávání všech ekonomických subjektů i po roce
1984; historicky daná nedůvěra ve vládou deklarovaný úmysl potlačit (snížit) inflaci se například
odrazila již ve výše zmiňovaném, nepřiměřeném růstu mezd po roce 1984, do něhož se vysoká
inflační očekávání po několik let opakovaně promítala. Druhým faktorem, který přispěl
k nedůvěryhodnosti vládní měnové politiky, byl vznik politické nejistoty po odchodu Rogera
Douglase z vlády v prosinci 1988. Douglasova resignace totiž vyvolala pochybnosti, zda
vítězství Národní strany ve volbách v roce 1990 – které se tak stalo velmi pravděpodobným –
nebude znamenat odklon od dosavadní antiinflační politiky. Konečně třetím, neméně důležitým
faktorem byla fiskální politika dvou labouristických vlád, která nevedla k původně deklarované
redukci rozpočtových výdajů (reformní kroky labouristů byly zaměřeny na příjmovou stranu
rozpočtu – viz kapitola 2.3). Skutečnost, že labouristi v době svého vládnutí nedokázali omezit
sociální výdaje, měla za následek jen pomalý pokles deficitu státního rozpočtu (viz dále), což
pochopitelně podvazovalo možnost vlády bojovat účinně s inflací a negativně se podepisovalo
na důvěryhodnosti vládní antiinflační politiky.
Mezi důvody, které spolu s nepřizpůsobivými inflačními očekáváními, respektive
nedostatečnou důvěryhodností měnové politiky, vedly k pomalému snižování inflace před rokem
1991, patří dvacetiprocentní devalvace z července 1984, dále zavedení a následné zvýšení daně
z přidané hodnoty a přechod k systému finančních úhrad za státem poskytované služby.
Zlom ve vývoji cenové hladiny představuje rok 1991, kdy míra inflace prudce poklesla
(viz tabulka 2). K tomuto poklesu došlo v důsledku hospodářské recese a zároveň příznivého
obratu, jenž nastal ve vnímání vládní hospodářské politiky ze strany ekonomických subjektů.
Národní strana totiž dala po svém volebním vítězství v roce 1990 jednoznačný signál, že je
pevně odhodlána pokračovat v antiinflační politice, když zaprvé ohlásila škrty na výdajové
straně státního rozpočtu, jež byly nezbytné k odstranění dosavadního nesouladu mezi měnovou a
156

Zatímco například v březnu 1987, respektive v březnu 1988, byla očekávaná míra inflace pro nadcházející rok ve
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fiskální politikou, zadruhé přejala od předchozí labouristické vlády antiinflační cílení měnové
politiky157 a v neposlední řadě přistoupila k reformě na trhu práce, kterou labouristi v minulých
volebních obdobích neuskutečnili. Tyto kroky rozptýlily pochybnosti ekonomických subjektů o
případném zvratu ve směřování vládní politiky, jinými slovy, antiinflační politika získala
potřebnou důvěryhodnost a od konce roku 1990 začaly úrokové míry výrazně klesat.158 Nízká
míra inflace se udržela i v následujících letech (viz tabulka 2), a to navzdory silnému
ekonomickému oživení. V letech 1992-97 činila roční míra inflace v průměru 1,9%. Ukazatel
inflace sledovaný Rezervní bankou, jehož požadovaná výše je stanovována v PTA (viz
podkapitola 2.2), byl počínaje prosincem 1991 udržován (s výjimkou roku 1996) ve stanoveném
rozmezí 0-2% (v prosinci 1996 bylo stanoveno nové rozmezí – viz podkapitola 3.2). Od roku
1991 se Nový Zéland řadí ve skupině zemí OECD ke členům s nejnižší mírou inflace.159
Antiinflační politika prvních let „reformní dekády“ spolu s opuštěním fixního kurzového
režimu v březnu 1985 je častým terčem kritiků novozélandských reforem. Ti poukazují na to, že
restriktivní měnová politika vedla po roce 1984 k prudkému zvýšení úrokových měr (reálné
úrokové míry dosáhly v závěru roku 1987 historicky vysoké úrovně 25% a až do konce roku
1990 klesaly pomalým tempem), které mělo v systému volného měnového kurzu za následek
silné zhodnocování novozélandského dolaru. Apreciace domácí měny, k níž docházelo téměř
nepřetržitě od okamžiku přechodu k čistému floatingu až do poloviny roku 1988, představovala
pro většinu podnikatelů výrazné snížení konkurenceschopnosti, které spolu s dvoucifernými
úrokovými mírami mělo – podle názoru těchto kritiků – nepřijatelně tvrdé dopady na produkci
a zaměstnanost. Jak někteří z těchto ekonomů dále uvádějí, k poklesu produktu a zaměstnanosti
– v rozsahu, v jakém nastal – nemuselo vůbec dojít, kdyby reformátoři prováděli volnější
měnovou politiku, charakterizovanou nižšími úrokovými mírami i nižším (podhodnoceným)
směnným kurzem, a tu by kombinovali s důchodovou politikou zaměřenou na potlačování
inflace.
Řada jiných ekonomů však upozorňuje, že tento navrhovaný postup ignoruje situaci,
v níž se v roce 1984 novozélandská ekonomika nacházela, a zejména pak zkušenost
z předreformního období. Používání důchodových politik k potlačování inflace před rokem 1984
nepřinášelo žádné reálné výsledky a vedlo k opakovanému používání administrativní kontroly
růstu mezd. Obdobně udržování podhodnoceného směnného kurzu nemělo nikdy za následek

výši 14,1%, respektive 10%, činila reálná inflace v oněch letech 7,4%, respektive 4,1% (Evans et al. 1996, s. 1864).
157
Národní strana nicméně považovala po svém příchodu do vlády za nutné posunout termín pro dosažení
inflačního cíle 0-2% (stanoveného v PTA) o dvanáct měsíců, tj. z prosince 1992 na prosinec 1993.
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Konkrétní údaje viz např. Massey 1995, s. 168.
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Brash 1998.
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dlouhodobé zvýšení konkurenceschopnosti domácích subjektů. Další námitka vůči výše
uvedenému alternativnímu postupu, jak snižovat inflaci, spočívá v tom, že nižší kurz
novozélandského dolaru by nebyl při uvolněné měnové politice udržitelný, neboť by v důsledku
vyšší míry inflace neustále docházelo k jeho reálnému zhodnocování. Antiinflační měnová
politika, kterou vlády po roce 1984 prováděly, tedy byla podle obhájců reforem nutnou reakcí na
vládní politiku předreformního období, jež se nedokázala s inflací vypořádat, respektive byla
inflační již svou podstatou. Náklady dezinflačního procesu v podobě poklesu produktu a
zaměstnanosti přitom byly podle nich víceméně nevyhnutelné a odrážely skutečnost, že v zemi
s dlouhou tradici inflační, poptávkově orientované politiky je velmi obtížné zajistit potřebnou
důvěryhodnost antiinflační politiky, tj. „zlomit“ vysoká inflační očekávání, jež činí proces
snižování inflace pomalým a nákladným.

Platební bilance
V pořadí čtvrtým makroekonomickým ukazatelem, jemuž zde budeme věnovat
pozornost, je vývoj platební bilance. Zabývejme se nejprve dopadem reforem na běžný účet
platební bilance a poté na kapitálové toky finančního účtu bilance.
Trend rostoucího deficitu běžného účtu, charakteristický pro předreformní období, se
podařilo po roce 1984 zvrátit (viz tabulka 2): oproti 8,8% HDP v roce 1984 se na počátku 90. let
deficit pohyboval pod úrovní 4% HDP a do roku 1993 dále klesl na přibližně 1,8% HDP. Za
tímto poklesem stála především rychlá tempa růstu exportu, vyvolaná – jak již bylo uvedeno
v souvislosti s ekonomickým růstem – zvýšenou konkurenceschopností novozélandských
podniků v důsledku provedených reforem, a dále fiskální restrikce (viz dále). Počínaje rokem
1993 začal deficit běžného účtu postupně narůstat, v průběhu roku 1996 došlo k jeho
výraznějšímu prohloubení a v následujícím roce již dosáhl úrovně téměř 8% HDP.
Osmiprocentní úroveň deficitu běžného účtu patří k nejvyšším v zemích OECD a blíží se
hodnotám, kterých Nový Zéland dosahoval u uvedeného ukazatele v předreformním období.
Tento fakt vyvolal v posledních dvou letech celou řadu otázek týkajících se střednědobých a
dlouhodobých dopadů reformního procesu na vnější ekonomickou rovnováhu. Přestože tyto
otázky zůstávají (z časových i jiných důvodů) nadále otevřené, uveďme zde alespoň hlavní
skutečnosti, které si je zapotřebí v souvislosti s problémem deficitu běžného účtu uvědomit.
V první řadě je to skutečnost, že deficit běžného účtu, který existuje na Novém Zélandu
v 90. letech, má jiný charakter než deficity předreformního období. Zatímco před rokem 1984
byly deficity běžného účtu z velké části tvořeny vládními výdaji (fenomén tzv. dvojího deficitu),
jsou deficity druhé poloviny 90. let, kdy novozélandské vlády udržují trvale přebytkové státní
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rozpočty (viz dále), výsledkem činnosti soukromého sektoru. Druhým, neméně důležitým faktem
je existence volně plovoucího kurzového režimu, zavedeného na počátku „reformní dekády“,
v němž centrální banka neprovádí devizové intervence na podporu či k oslabení kurzu domácí
měny. V situaci, kdy jsou vytvářeny fiskální přebytky a nedochází k intervencím na devizových
trzích, deficit běžného účtu znamená, že novozélandské soukromé subjekty vydávají více
prostředků, než kolik samy uspoří, a dochází tak k čistému přílivu kapitálu na Nový Zéland.
Příliv kapitálu na Nový Zéland se zvyšuje od počátku 90. let (mezi lety 1993-98 byl čistý
příliv kapitálu v průměru 3,4 mld. NZD za rok), přičemž rozhodující podíl v něm zaujímají
přímé zahraniční investice (nejvyššího objemu dosahovaly v letech 1994-96, kdy se pohybovaly
mezi 4,1-5,3 mld. NZD ročně).160 Mohutný příliv zahraničních investic má dva hlavní důvody:
stabilní ekonomické prostředí, které se vytvořilo v důsledku reforem a které přilákalo zahraniční
investory (zejména ze Spojených států), a relativně vysoké domácí úrokové míry, jež odrážejí
skutečnost, že na Novém Zélandu existuje velká poptávka domácích subjektů po hypotečních
úvěrech. Příliv kapitálu na Nový Zéland vedl v průběhu 90. let k obrovskému nárůstu
zahraničních závazků soukromého sektoru: v březnu 1999 převyšovaly úroveň 80% HDP (84,6
mld. NZD), což je nejvyšší hodnota soukromého zahraničního zadlužení ve skupině zemí
OECD.161
Na vysokou zahraniční zadluženost soukromého sektoru, respektive deficity běžného
účtu platební bilance, existují mezi ekonomy různé názory.162 Aniž bychom se jimi zde
zabývaly, učiňme určitý nástin daného problému v případě Nového Zélandu. Je zřejmé, že deficit
běžného účtu, respektive zahraniční zadluženost soukromého sektoru, se nebude moci zvyšovat
neomezeně, a dojde tudíž k situaci, kdy se buď novozélandské subjekty rozhodnou omezit svou
zahraniční zadluženost (tj. samy sníží svou závislost na zahraničním kapitálu), anebo impuls
vzejde od zahraničních investorů, kteří usoudí, že závazky Novozélanďanů již dosáhly „meze
únosnosti“.163 V obou případech se však „problém platební bilance“ sám vyřeší. Na druhou
stranu je ovšem nutno přiznat, že pozastavení přílivu či dokonce odliv investic z podnětu
zahraničních věřitelů (tj. druhý případ) by vedly k prudkému poklesu novozélandského dolaru a
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New Zealand Official Yearbook on the web 1999, kapitola 17, EIU Country Profile 1998, s. 49-50, 64-5.
New Zealand Official Yearbook on the web 1999, kapitola 17.3.
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Například Milton Friedman tvrdí, že sledování platební bilance a jejích deficitů je zcela irelevantní, pokud jsou
tyto deficity výsledkem individuálních rozhodnutí soukromých subjektů, a nikoliv výsledkem činnosti vlád.
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Třetí varianta, totiž zvýšení domácích úspor, které by mohli novozélandští podnikatelé používat k financování
svých investic, je pouze hypotetická, neboť Novozélanďané mají tradičně nejnižší míru úspor mezi zeměmi OECD.
V 80. letech se míra úspor na Novém Zélandu pohybovala v rozmezí 0-3% z celkového disponibilního příjmu a po
krátkodobém zvýšení v době recese na počátku 90. let (s vrcholem v roce 1992, kdy dosáhla 6%) se vrátila na svou
dřívější úroveň; v současné době činí zhruba 1% (EIU Country Profile 1998, s. 50, New Zealand Official Yearbook
on the web 1999).
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nárůstu domácí úrokové míry, což by Novému Zélandu nepochybně přineslo určité ekonomické
a sociální náklady. Otázka tedy zní, zda by omezování dovozů (v jakékoli podobě), zahraničních
kapitálových toků, či řízení kurzu – zásahy, s nimiž má Nový Zéland velmi negativní zkušenosti
z předreformního období – byly v jakémkoliv směru lepším řešením.

Veřejné finance
Jak bylo uvedeno v kapitole 1 a 2, reforma veřejných financí patřila vzhledem
k neutěšené situaci, která v této oblasti panovala v předreformním období, k prioritám
makroekonomické politiky po roce 1984. V průběhu „reformní dekády“ se fiskální situace
Nového Zélandu radikálně změnila.
Za první etapu ve vývoji novozélandského státní rozpočtu po roce 1984 je možno označit
období do začátku fiskálního roku 1990/91,164 po které se rozpočtový deficit (bez zohlednění
příjmů z privatizace)165 postupně snižoval (z úrovně zhruba 9% HDP v roce 1984/85 na přibližně
2% HDP v roce 1990/91).166 Při bližším pohledu na toto období nicméně zjistíme, že k výrazné
redukci deficitu došlo pouze ve fiskálních letech 1985/86 a 1986/87, kdy kromě nárůstu
rozpočtových příjmů, jenž byl vyvolán rozsáhlou daňovou reformou, poklesly významně
i rozpočtové výdaje, a to především v důsledku zrušení většiny vládních podpor poskytovaných
podnikatelskému sektoru. Pokles deficitu v dalších letech této etapy byl pak způsoben téměř
výhradně nárůstem rozpočtových (daňových) příjmů, a nikoliv poklesem výdajů. Zatímco
rozpočtové příjmy vzrostly v období let 1985-90 z 32% HDP na téměř 40% HDP, udržovaly se
výdaje nejprve na stabilní úrovni a po roce 1986/87 začaly narůstat, až dosáhly nejvyšší úrovně
42% HDP v roce 1990/91.167
Hlavní příčinou pozvolného snižování deficitu do roku 1990/91 byla zcela nepochybně
neochota dvou labouristických vlád přistoupit k redukci největší skupiny rozpočtových výdajů –
výdajů na sociální oblast (v širším smyslu slova). Tato skupina byla spolu s výdaji na státní
administrativu (u ní se výdaje dočasně zvýšily vlivem reformy veřejného sektoru) jediným
druhem vládních výdajů, který v daném období vzrostl (v průběhu let 1984-92 z 54,3% na 65,5%
veškerých vládních výdajů).168 Neúspěch fiskální konsolidace, která se opírala o nárůst

164

Do roku 1989 se fiskální rok na Novém Zélandu datoval od 1.dubna předchozího roku do 31.března daného
roku. Od roku 1989 začíná fiskální rok 1.července předchozího roku a končí 30.června daného roku, tj. například 1.
listopad 1990 spadá do fiskálního roku 1991. Vzhledem k přehlednosti jsou fiskální roky v tomto textu označovány
pomocí lomítka, tj. fiskální rok 1.7.1990 – 30.6.1991 jako 1990/91.
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Pokud bychom zohlednili příjmy z privatizace, byl by státní rozpočet (poprvé v průběhu „reformní dekády“)
přebytkový již ve fiskálním roce 1986/87.
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Massey 1995, s. 93.
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Massey 1995, s. 94, Cangiano 1996, s. 24.
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Blíže viz např. Massey 1995, s. 95-7.
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rozpočtových příjmů a nezahrnovala nezbytnou redukci na výdajové straně státního rozpočtu, se
naplno projevil po příchodu Národní strany do vlády v roce 1990. Nový kabinet přehodnotil
směrem k horšímu již beztak nepříznivý fiskální výhled obsažený v rozpočtu na rok 1990/91,
sestavený předchozí labouristickou vládou; podle odhadů vlády Národní strany by se v roce
1993/4 deficit státního rozpočtu býval prohloubil na 6,3% HDP, pokud by kabinet nepřistoupil
ke změně dosavadní fiskální politiky. Nutnost změny potvrdil i skutečný výsledek rozpočtu za
rok 1990/91: oproti labouristy plánovanému přebytku byl vytvořen deficit ve výši přibližně 3%
HDP.169
Počátek druhé etapy vývoje státního rozpočtu je tedy spjat s příchodem Národní strany do
vlády, respektive s návrhem rozpočtu na rok 1991/92, který jako první obsahoval výrazné škrty
v sociální oblasti. Přestože ani v této etapě neprobíhala fiskální konsolidace zcela
bezproblémově, podařilo se v roce 1993/94 poprvé dosáhnout mírného přebytku ve státních
financích, který se v následujícím fiskálním roce170 zvýšil na 3,1% HDP.171 K dosažení
přebytkového rozpočtu v závěru reformní dekády přispěly kromě redukce sociálních výdajů a
silného ekonomického oživení (viz výše) zejména reformy, které v oblasti veřejných financí
zavedly nová pravidla, postupy a účinné kontrolní mechanismy. Vládní výdaje jako podíl na
HDP klesaly v této etapě z 42% v roce 1990/91 na 38% v roce 1993/94, respektive 35% v roce
1994/95.
I fiskální vývoj v dalších letech ukázal, že změny v oblasti veřejných financí, k nimž
došlo v průběhu „reformní dekády“, měly pozitivní dopady na hospodaření novozélandských
vlád: počínaje rokem 1993/94 vykazuje státní rozpočet (po dalších pět let) trvale přebytek, který
se v průměru pohybuje okolo 3% HDP.172 Nový Zéland je tak v druhé polovině 90. let jednou
z mála zemí OECD, jejichž rozpočet (bez zohlednění příjmů z privatizace) je přebytkový.
Vytváření rozpočtových přebytků má (mimo jiné) pozitivní vliv na domácí úrokové míry, které
se drží na nižší úrovni, než by tomu bylo v případě deficitního hospodaření vlád.
Analogicky došlo v průběhu „reformní dekády“ nejprve ke zvrácení trendu rostoucího
státního zadlužení, který byl příznačný pro předreformní období, a poté byl zahájen proces
rychlého snižování tohoto dluhu. Tento proces pokračoval (a pokračuje) i po roce 1993. Čistý
veřejný dluh jako podíl na HDP dosáhl (po určitém nárůstu v letech 1984-87, následném poklesu
a opětovném zvýšení na konci 80. a počátku 90. let) nejvyšší úrovně 52% v roce 1992 a od té
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Dalziel, Lattimore 1996, s. 57.
Počínaje fiskálním rokem 1994/95 je saldo státního rozpočtu zpracováváno na základě tzv. všeobecně přijímané
účetní metody (viz podkapitola 2.4); v angličtině nese toto saldo označení ‘operating balance’.
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doby trvale klesá.173 Na konci „reformní dekády“ se přiblížil hranici 40% HDP, v roce 1996 činil
přibližně 33% a v roce 1998 se dále snížil na 25%.174 I v budoucnosti má dojít k další redukci
čistého vládního dluhu: v současné době je cílem vlády snížit tento dluh do poloviny roku 2001
pod hranici 20%.175
Jak již bylo zmíněno v kapitole 2, ke zvrácení trendu rostoucího zadlužení a následnému
snižování veřejného dluhu přispěly v průběhu „reformní dekády“ vedle fiskální konsolidace
(vytváření přebytkových rozpočtů) především příjmy získané z privatizace, jež byly téměř
výhradně použity na tento účel. Svou roli zcela nepochybně sehrál i Zákon o fiskální disciplíně
(viz podkapitola 2.3), čemuž mimo jiné nasvědčuje odhodlání vlád pokračovat ve snižování
dluhu i po roce 1993, respektive v druhé polovině 90. let, kdy se již nelze při splácení dluhu
spoléhat na příjmy z privatizace, neboť její možnosti zůstaly po skončení „reformní dekády“
velmi omezené.176
Podstatné snížení čistého veřejného dluhu spolu s dalšími faktory umožní v budoucnu
Novému Zélandu vypořádat se snadněji s fiskálními dopady tzv. stárnutí populace, fenoménu,
který představuje ve střednědobém či dlouhodobém horizontu největší hrozbu pro rozpočty
převážné většiny rozvinutých zemí.

Produktivita a životní úroveň
Na závěr naší analýzy dopadů reforem na hlavní makroekonomické ukazatele se
zabývejme změnami, k nimž došlo během „reformní dekády“ i po jejím skončení v produktivitě
práce a celkové produktivitě výrobních faktorů a dále v životní úrovni Novozélanďanů.
Vývoj agregátní produktivity práce po roce 1984, respektive jeho vysvětlení či
interpretace, zůstává do dnešního dne předmětem zájmu řady ekonomů, kteří nezřídkakdy
docházejí ke zcela odlišným závěrům. Aniž bychom zde zaujímali jakákoliv hodnotící
stanoviska (která není možno bez hlubší analýzy obhájit), přibližme vývoj uvedeného ukazatele
a související problémy.
Produktivita práce zaznamenala propad v letech 1985 a 1986, jenž byl vyvolán oslabením
ekonomické aktivity při současném zachování zaměstnanosti v rozsahu, v jakém existovala
v předreformním období. Po zbylá léta „reformní dekády“ rostla produktivita práce průměrným
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ročním tempem 2,3%,177 a to zcela nepochybně v důsledku rozsáhlé restrukturalizace soukromé
sféry i veřejného sektoru, kterou reformní proces vyvolal. Toto relativně rychlé tempo, výrazně
vyšší než nulové přírůstky produktivity práce v období let 1974-84, se nicméně neudrželo po
roce 1993: zhruba od poloviny 90. let se průměrné roční tempo produktivity práce pohybuje
okolo 1%,178 což představuje ve srovnání s delšími časovými řadami předreformního období
(například 1964-84) podstatně pomalejší růst.
Fakt, že průměrná roční tempa agregátní produktivity práce od roku 1984 do současnosti
jsou relativně pomalá (ve srovnání s předreformním obdobím), ostře kontrastuje s vysokými
přírůstky produktivity práce zaznamenanými ve stejném období na mikroekonomické úrovni (viz
podkapitola 3.2) i s některými analýzami celkové produktivity výrobních faktorů měřené
v různých hospodářských odvětvích (viz dále). Vysvětlení tohoto paradoxu spatřují ekonomové
především v některých z následujících skutečností. Zaprvé ve způsobu výpočtu produktivity
práce, respektive ve způsobu měření ukazatele HDP; ukazatel HDP totiž nezahrnuje řadu
kvalitativních zlepšení, která novozélandské reformy přinesly (například delší otevírací dobu
obchodů, lepší kvalitu restauračních služeb, zkrácenou dobu čekání na zavedení telefonní linky
apod.). Zadruhé ve způsobu měření produktivity práce v novozélandském veřejném sektoru, kde
došlo v důsledku reforem k největším změnám (například hodnota výstupů, která vstupuje do
ukazatele HDP, je v mnoha případech odvozována od hodnoty vstupů, a produktivita práce je
tedy nulová). Třetí skutečností, jež by mohla paradox částečně vysvětlovat, je snaha vlády v
druhé polovině 90. let zvýšit zaměstnanost neboli zaměstnat i dlouhodobě nezaměstnané
(produktivita těchto pracovníků je přitom zpravidla podprůměrná). Konečně určitou roli může
hrát i kvalita novozélandského managementu, poznamenaná do značné míry netržním, vysoce
protekcionistickým prostředím z předreformního období (to ostatně dokládá fakt, že v řadě firem
soukromého i veřejného sektoru byli Novozélanďané zastávající posty ve vrcholném
managementu postupně vystřídáni zahraničními manažery).
Jak bylo výše zmíněno, pomalý růst produktivity práce na agregátní úrovni není
v souladu s údaji o vývoji celkové produktivity výrobních faktorů. Studie, založená na výzkumu
dvaceti vybraných hospodářských odvětvích, ukázala, že ve většině z nich (třinácti) došlo
k výraznému zlepšení růstových temp celkové produktivity výrobních faktorů, přičemž
průměrné růstové tempo všech dvaceti odvětví jako celku se zvýšilo z 0,7% v předreformním
období na 2,4% v období po roce 1984. Největší zrychlení tempa růstu (z 1,86%
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v předreformním období na 4,88% v období po roce 1984) přitom zaznamenala ta odvětví, která
směřovala většinu svého výstupu na vývoz.179
Zcela na závěr této podkapitoly obraťme pozornost ke změnách, které nastaly v důsledku
reforem v životní úrovni Novozélanďanů. V porovnání s předreformním obdobím se růst životní
úrovně, měřené jako HDP na obyvatele, v prvních sedmi letech „reformní dekády“ (1985-91)
zpomalil: oproti průměrnému ročnímu růstu 0,37% v letech 1967-84 rostl HDP na obyvatele
v daném období pouze tempem 0,04%. Po roce 1991 došlo k výraznému obratu, když se
průměrný roční růst (za období let 1991-95) zvýšil na 2,61%. V delším časovém horizontu,
v období let 1985-95, tak životní úroveň rostla průměrným tempem 0,97%, které bylo téměř
trojnásobně vyšší než růst v předreformním období. Jinak vyjádřeno, úroveň HDP na obyvatele
byla v roce 1995 o 6,5% vyšší, než by tomu bylo, kdyby životní úroveň Novozélanďanů rostla
i po roce 1984 stejným tempem jako v předreformním období. V druhé polovině 90. let roste
životní úroveň nižším tempem než v polovině první, avšak roční přírůstky se pohybují mezi
1,1% a 2,0%, což znamená, že jde nadále o růst výrazně vyšší než v předreformním období.180
Navzdory vyšší dynamice růstu životní úrovně po provedených reformách se nicméně
Nový Zéland i na konci 90. let ocitá přibližně na 22. místě v pořadí států řazených podle
ukazatele HDP na obyvatele. Zaostává tak za zeměmi, jako je Austrálie, Velká Británie či Irsko,
a jen mírně předstihuje státy jako Izrael či Španělsko.181 Je zřejmé, že k tomu, aby se více
přiblížil pozici, kterou zaujímal v ukazateli životní úrovně v padesátých letech, bude Nový
Zéland potřebovat podstatně delší období.

3.2

Důsledky a další osud dílčích reforem
Zkoumání dopadů reforem na novozélandskou ekonomiku se pochopitelně nemůže

omezit na vývoj makroekonomických ukazatelů, které v řadě případů zakrývají náklady či
naopak pozitivní přínosy uskutečněných změn v mikroekonomické rovině. Seznámení se
s důsledky reforem na úrovni hospodářských odvětví, respektive trhů, či dokonce na úrovni
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jednotlivých firem umožňuje pochopit celou řadu důležitých aspektů reformního procesu, a má
tak zásadní význam pro jeho hodnocení.
Jak již bylo na mnoha místech kapitoly 2 naznačeno, některé z reforem pokračovaly či
byly dále rozvíjeny i po roce 1993, u jiných se naopak projevila snaha o jejich zvrácení. Tato
podkapitola stručně pojednává o důsledcích dílčích reforem a o osudech jednotlivých reformních
opatření. Z důvodu přehlednosti zachovejme pořadí reforem z kapitoly 2.

Otevření ekonomiky
Liberalizace zahraničního obchodu spolu s uvolněním zahraničních kapitálových toků
a přechodem k volně plovoucímu kurzu domácí měny – jinými slovy otevření novozélandské
ekonomiky – zásadním způsobem změnila situaci nejen pro vývozce a dovozce, nýbrž vytvořila
zcela nové podmínky v celém novozélandském hospodářství.
Jedním z hlavních přínosů otevření ekonomiky (který nelze opominout, ačkoliv není
v žádném ze základních ekonomických ukazatelů zachycen) bylo znatelné zlepšení situace na
novozélandském spotřebitelském trhu, jenž byl do té doby v mnoha směrech velmi omezený (viz
podkapitola 1.3). V důsledku odstranění bariér pro dovoz zahraničních výrobků (viz podkapitola
2.1) se výrazně rozšířila celková nabídka zboží, v řadě případů se též zlepšila jeho kvalita
a nezřídkakdy došlo k poklesu jeho ceny.182 I když se tyto změny nemohou jednoznačně projevit
v agregátních výdajích domácností (výdajích na spotřebu), přispěly zcela nepochybně
k citelnému zvýšení „spotřebitelského blahobytu“, a neměly by být proto podceňovány.
Otevření ekonomiky mělo významné dopady na komoditní i teritoriální strukturu
novozélandského vývozu. Co se týče komoditní struktury, základem novozélandského exportu
v předreformním období byla tradičně úzká skupina zemědělských surovin (skopové maso, vlna
a mléčné výrobky) na nízkém stupni zpracování, která ještě na přelomu 60. a 70. let
představovala 80-90% celkového vývozu Nového Zélandu.183 Přestože se vývoz začal po vstupu
Velké Británie do EHS v roce 1973 (viz též podkapitola 1.1) postupně diverzifikovat,
k výraznějším změnám v tomto smyslu došlo až v důsledku liberalizace zahraničního obchodu a
dalších ekonomických reforem. Tyto změny spočívaly ve zvýšení podílu zpracovatelských
výrobků na celkovém vývozu a dále v odklonu od exportu zemědělských produktů na nízkém
stupni zpracování směrem k výrobkům s vyšší přidanou hodnotou.184 Jak bylo již v souvislosti
s vývojem hospodářského růstu uvedeno (viz podkapitola 3.1), jedním ze dvou hlavních faktorů
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silného ekonomického oživení po roce 1991 byl právě rychlý růst vývozu zpracovatelských
výrobků (v průměru 15% ročně).185 Přestože došlo v důsledku reforem k významné diverzifikaci
vývozu, je třeba uvést, že zemědělské komodity (byť na vyšším stupni zpracování) se i v 90.
letech podílejí na zbožovém exportu přibližně 60%, a zůstávají tak rozhodujícím zdrojem
exportních příjmů; podíl zpracovatelských výrobků se v 90. letech zvýšil na 30% (v druhé
polovině 60. let činil 1%).186
Obdobně jako u komoditní struktury došlo po roce 1984 i v případě teritoriální struktury
k urychlení procesu diverzifikace novozélandského vývozu, jenž spočívá v přesunu těžiště od
tradičně největšího obchodního partnera, Velké Británie, k Austrálii a dále ve větší orientaci na
země pacifické oblasti (nově industrializované asijské ekonomiky, Spojené státy, Japonsko).
Zatímco v roce 1982 byla největším exportním trhem pro Nového Zélandu stále ještě Velká
Británie (27%), již v roce 1991 ji v této pozici nahradila Austrálie (18%).187 Růst významu
Austrálie jako vývozního trhu však do značné míry souvisel s uzavřením Dohody o užších
ekonomických vztazích mezi Austrálií a Novým Zélandem v roce 1983 (viz podkapitola 2.1).
A konečně se alespoň ve stručnosti zmiňme o pokračujícím procesu snižování celní
ochrany po skončení „reformní dekády“. Jak bylo uvedeno v podkapitole 2.1, celní zatížení na
zboží dovážené na Nový Zéland zůstalo navzdory relativně rychlému procesu liberalizace ještě
v roce 1993 nad průměrnou sedmiprocentní celní ochranou skupiny zemí OECD. Nový Zéland
dosáhl této úrovně v roce 1996 a své celní sazby nepřestal snižovat ani v následujících letech.
Podle stanoveného harmonogramu se má v roce 2000 většina celních sazeb pohybovat v rozmezí
0-5%, přičemž nejvyšší sazby nemají přesahovat hranici 15%. Novozélandský proces
jednostranného snižování celní ochrany, který si klade za cíl dosáhnout ve střednědobém
horizontu skutečně svobodného obchodu (nulové celní sazby při neexistenci množstevních
omezení a jiných obchodních překážek), je ve světovém měřítku velice ojedinělý. Odráží názor
větší části novozélandské politické reprezentace, že otevírání ekonomiky přineslo zemi
nezpochybnitelné přínosy a že další kroky tímto směrem, byť vzhledem k postojům většiny
ostatních států asymetrické, jsou v zájmu Nového Zélandu.
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Měnová oblast
Deregulace finančního sektoru, jak již bylo řečeno v kapitole 2.2, proměnila finanční trh
Nového Zélandu v jeden z nejsvobodnějších mezi zeměmi OECD. Uveďme zde alespoň hlavní
dopady, které měla provedená deregulace na daný sektor.
Uvolnění přístupu na trh (odstranění legislativních bariér) vedlo k nárůstu počtu
finančních subjektů. V případě bankovních domů, které v předreformním období existovaly
pouze čtyři (viz kapitola 1), zaregistrovala novozélandská centrální banka do března 1992 20
těchto subjektů, v roce 1994 se jejich počet se zvýšil na 24 a od té doby se v důsledku probíhající
racionalizace na tomto trhu (viz dále) postupně snížil na 19 (květen 1998).188 Příchod nových
subjektů na finanční trh po roce 1984 vedl v prvních letech „reformní dekády“ (mimo jiné)
k expanzi v poskytování úvěrů, neboť řada bank (zejména menších, lokálně operujících) se
snažila udržet si v novém, konkurenčním prostředí svůj tržní podíl. Tato snaha se projevovala
například v ochotě bank financovat spekulativní obchody s realitami apod.. Deregulace –
obdobně jako tomu bylo v minulosti i ve Spojených státech, Velké Británii či Kanadě – tak měla
v počáteční etapě za následek přijímání nadměrných úvěrových rizik ze strany bank; tyto špatné
úvěry pak byly odepisovány v rámci ozdravného procesu, který nastal po krachu na trhu cenných
papírů v roce 1987.
Pro finanční sektor v období po roce 1987, respektive v 90. letech, je charakteristický
proces racionalizace, jenž je důsledkem silné konkurence na daném trhu. Konkurenční tlak
přinutil banky přistoupit k výraznému snižování podílu provozních nákladů na celkových
aktivech a v řadě případů též k fúzi s jinými bankami (finančními institucemi) za účelem zvýšení
celkového objemu aktiv. Snižování provozních nákladů je spjato především s uplatněním nových
technologií, které se staly rozhodujícím faktorem v konkurenčním boji na tomto trhu, fúze pak
měly za následek změnu majetkové struktury bank ve prospěch zahraničních subjektů (v roce
1990 bylo v zahraničním vlastnictví 65% veškerých bankovních aktiv, v současnosti je to již
99%).189 Vysoký stupeň konkurence, který deregulace vyvolala, vedl (a nadále vede) k trvalému
poklesu úrokových marží: vážený průměr úrokových marží činil v roce 1997 2,75%,190 přičemž
na počátku „reformní dekády“ se například marže u finančních služeb pro spotřebitele
pohybovala mezi 8-10%.191 Dalším důsledkem deregulace sektoru bylo významné rozšíření
elektronických bankovních služeb. Novozélanďané drží v současné době prvenství ve využívání
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elektronických plateb prostřednictvím terminálu EFTPOS (Electronic Fund Transfer at the Point
Of Sale); zatímco na Novém Zélandu připadá na jeden terminál EFTPOS 78 osob, ve Francii je
to 106 osob, ve Velké Británii 115 a v Austrálii 132 osob.192
Vzhledem k tomu, že o měnovém vývoji bylo pojednáno již v podkapitole 3.1, zbývá
nám zmínit se na závěr ještě o vývoji praktické měnové politiky po roce 1993, jejíž rámec a
pravidla vymezil Zákon o centrální bance z roku 1989 (viz podkapitola 2.2).
Jak již bylo v souvislosti s vývojem inflace uvedeno, cíl stanovený v dohodě mezi vládou
a centrální bankou (Dohoda o cílech politiky, PTA – viz podkapitola 2.2), jenž spočíval ve
snížení míry inflace (měřené ukazatelem upraveného CPI) pod 2%, byl splněn v prosinci 1991.
Nová PTA z prosince 1992 uložila Rezervní bance i nadále udržovat míru inflace ve stanoveném
rozmezí 0-2%, což se jí (s výjimkou roku 1996) podařilo. K určitému posunu v měnové politice
však došlo v prosinci 1996, kdy se nově zvolená, koaliční vláda (viz podkapitola 3.3) rozhodla
v další PTA, kterou s Rezervní bankou uzavřela, provést dvě hlavní změny. Tou první bylo
rozšíření rozmezí, v němž má centrální banka povinnost udržovat daný inflační ukazatel, na 03%. Tato změna je přes veškeré výhrady, které by mohly být k tomuto kroku vzneseny,
v souladu s tím, co si reformátoři od Zákona o centrální bance slibovali – totiž aby vláda byla
nucena kvantifikovat cíl měnové politiky a nesla pak za své rozhodnutí politickou odpovědnost.
Určité nebezpečí zvrácení výdobytků reformy měnové politiky, ztělesňované uvedeným
zákonem, by však mohla představovat druhá změna v PTA z roku 1996. Je jí stanovení
dodatečné podmínky pro dosažení cenové stability: cenová stability má být zajištěna, „aby
měnová politika co nejvíce přispívala k udržitelnému ekonomickému růstu, zaměstnanosti a
možnostem rozvoje novozélandské ekonomiky“.193

Fiskální oblast
S celkovými dopady reforem na základní fiskální ukazatele (deficit státního rozpočtu,
podíl vládních výdajů na HDP, státní zadlužení) jsme se seznámili již v podkapitole 3.1 (část
Veřejné finance). Zbývá tedy přiblížit důsledky a osud jednotlivých reforem, jež měly na změnu
fiskální pozice Nového Zélandu hlavní vliv. Nejprve se zaměřme na fiskální dopady a další osud
reformy daňové, a poté reformy sociální (v širším smyslu).
Jak bylo již v souvislosti s vývojem deficitu státního rozpočtu uvedeno, daňová reforma
již v období „reformní dekády“ – zvláště v období do roku 1990, kdy na výdajové straně
rozpočtu nedošlo k výraznějším změnám – rozhodující měrou přispěla k fiskální konsolidaci
192
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neboli ke snížení rozpočtového deficitu. Nárůst rozpočtových příjmů vyvolaný daňovými
změnami byl odhadován novozélandskou vládou na 13%, ve skutečnosti však představoval až
22%. Toto zvýšení odráželo fakt, že daňová reforma vedla (mimo jiné) k povzbuzení
ekonomické aktivity a k významnému omezení daňových úniků (ty osoby, které se dříve daním
vyhýbaly prostřednictvím různých daňových úlev, osvobození apod., se staly daňovými
poplatníky). Dalším fiskálním dopadem daňové reformy bylo snížení podílu důchodových daní
na celkových daňových příjmech: tento podíl činil na počátku 90. let 63,5% oproti 75% v roce
1981.194
V souvislosti s daňovou reformou dále uveďme, že i po skončení „reformní dekády“
přistoupila novozélandská vláda v případě důchodových daní k dalšímu snižování daňové zátěže.
V roce 1996 poklesla sazba daně z příjmu fyzických osob z 24% na 19,5% a v letech 1996 a
1997 došlo opakovaně ke zvýšení hranice příjmu podléhajícího daňové sazbě 33%. Cílem těchto
změn bylo přesunout většinu fyzických osob do nižšího daňového pásma a současně zvýšit jejich
disponibilní příjem a dále zvětšit rozdíl v příjmech mezi pracovníky s nejnižšími výdělky
a nezaměstnanými osobami pobírajícími sociální dávky. Odhodlání vlády provést další snížení
daní bylo ovlivněno patrně také skutečností, že daňová zátěž, vyjádřená jako podíl celkového
objemu daní na HDP, zůstala ve srovnání s ostatními státy OECD i po uskutečnění daňové
reformy nadprůměrná (v roce 1994 se Nový Zéland umístil ve skupině 24 států OECD na
čtrnácté příčce).195
Změny provedené v sociální oblasti, o nichž pojednává podkapitola 2.3, neměly zdaleka
takové fiskální dopady, jaké reformátoři očekávali, což je jen jeden z řady důkazů, že sociální
reforma byla v porovnání s reformami v jiných oblastech velmi umírněná a že tvrzení o tom, že
přinesla výrazné omezení státu blahobytu, či dokonce předznamenala jeho konec, se rozhodně
nezakládají na pravdě. Podívejme se na fiskální dopady těchto změn blíže.
Jak bylo v kapitole 2 i na jiných místech uvedeno, až do počátku 90. let, kdy se vlády
ujala Národní strana, nedošlo v sociální oblasti (v širším smyslu) k žádným významnějším
změnám. Nečinnost dvou labouristických vlád v tomto směru se fiskálně projevila v nárůstu
výdajů na stát blahobytu; tento nárůst, k němuž docházelo od počátku „reformní dekády“ až do
roku 1991, byl nevyhnutelným důsledkem jejich rozhodnutí zachovat dlouhodobě neudržitelný
sociální systém. Zatímco sociální transferové platby (sociální výdaje v užším smyslu), výdaje na
školství a výdaje na zdravotnictví, měřené jako podíl na HDP, činily v roce 1983/84 (v
uvedeném pořadí) 11,2%, 4,6% a 5,0%, v roce 1990/91 to bylo již (v uvedeném pořadí) 14,4%,
194
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6,2% a 5,5%. Výdaje na stát blahobytu (v relativním vyjádření) začaly klesat až po roce 1991,
poté co vláda Národní strany přišla s programem prvních významnějších změn v této oblasti.
Sociální transfery, výdaje na školství a výdaje na zdravotnictví se jako podíl na HDP postupně
snižovaly a na konci „reformní dekády“ (ve fiskálním roce 1993/94) dosahovaly (v uvedeném
pořadí) úrovně 12,6%, 5,5% a 4,9%.196
Z uvedených údajů vyplývá, že změny uskutečněné v sociální oblasti (v širším smyslu)
na počátku 90. let sice zvrátily trend nárůstu vládních výdajů na stát blahobytu (z 26,1% v roce
1990/91 poklesly na 23% v roce 1993/94), avšak nevedly k snížení těchto výdajů ani na úroveň,
jíž dosahovaly na počátku „reformní dekády“ (20,8% v roce 1983/84).197 Ať již hodnotíme
provedené změny jakkoliv, je nesporné, že reforma v sociální oblasti patří k těm nejméně
radikálním, jež novozélandské vlády v průběhu „reformní dekády“ uskutečnily. Řada
ekonomů198 poukazovala (a poukazuje) v této souvislosti na to, že skutečná reforma státu
blahobytu zůstala jedním z největších úkolů, s nimiž se vlády nedokázaly vypořádat. Podle jejich
názoru by se tato reforma měla stát hlavní prioritou vládní politiky, neboť její odkládání by
mohlo vést k zvrácení reformního procesu, respektive ke ztrátě jeho výdobytků (nižších daní,
fiskální disciplíny, nízké míry inflace apod.). Svá tvrzení pak dokládají řadou údajů
vypovídajících o negativních důsledcích, které Novému Zélandu přináší stávající sociální systém
(dlouhodobý nárůst počtu osob závislých na státu, vysoká míra rozvodovosti, rostoucí počet
nemanželských dětí aj.).199
Podíváme-li se na situaci v sociální oblasti (v širším smyslu) po roce 1993, a zvláště pak
po roce 1996, zjistíme, že zde nejen nedošlo k žádným zásadním změnám, ale některá opatření
přijatá během „reformní dekády“ byla dokonce zrušena. To se týká především zdravotnictví, kde
samotné oddělení nákupu a poskytování zdravotnických služeb nevedlo k zlepšení fungování
zdravotnického systému, jaké veřejnost očekávala, a koaliční vláda zvolená v roce 1996 (viz
podkapitola 3.3) proto rozhodla o návratu k dřívější podobě systému. Namísto řešení problému
neefektivního fungování tohoto systému pak začala pouze zvyšovat vládní výdaje, které do
zdravotnictví směřují.200 Obdobně sociální výdaje (v užším smyslu), vyjádřené jako podíl na
HDP, zaznamenaly další zvýšení: v roce 1997/8 představovaly 13%, což je téměř o dva
procentní body více než na počátku „reformní dekády“ (viz výše).201
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Veřejný sektor
Reforma veřejného sektoru (přesnější by bylo hovořit o souboru reforem) měla vzhledem
ke svému charakteru i rozsahu významné dopady na celou řadu ekonomických skutečností,
respektive zásadním způsobem změnila roli a fungování tohoto sektoru.
Proces korporatizace způsobil dramatické změny ve výkonnosti státem vlastněných
podniků, které zaskočily odpůrce tohoto reformního kroku a v mnoha případech překvapily
i samotné strůjce reformy.202 Navzdory rozdílům mezi jednotlivými subjekty je obecně možno
konstatovat, že korporatizace – a následně privatizace (pokud k ní v daném případě došlo) –
vedla k zvýšení ziskovosti podniků, podstatnému snížení cen, zlepšení kvality a rozšíření okruhu
nabízených výrobků a služeb. Uveďme však konkrétní údaje.
Co se týče ziskovosti státem vlastněných podniků, některé z prvních čtrnácti
korporatizovaných subjektů (viz podkapitola 2.4) začaly vykazovat zisk již v prvním roce
působení v nových podmínkách, většina ostatních se dostala do černých čísel v průběhu několika
dalších let (13 z 16 existujících státem vlastněných podniků vykazovalo v roce 1995 zisk).203
Tak například již v prvním roce po provedené korporatizaci dosáhla lesnická společnost Forestry
Corporation hospodářského zisku ve výši 54 mil. NZD (oproti ztrátě 71 mil. NZD předchozího
roku), a poprvé tak měla od roku 1917 pro stát kladnou finanční hodnotu. Korporatizovaná
uhelná společnost Coal Corporation, která jakožto státní podnik State Coal Mines vykazovala
ztrátu po celých dvacet let ze své dvaadvacetileté existence, přešla již v prvním roce (bez toho,
že by zvýšila ceny) ze ztráty ve výši 23 mil. NZD do malého zisku. Stejně tak korporatizovaná
pošta New Zealand Post, jejíž ztráta činila ve fiskálním roce 1986/87 38 mil. NZD, dosáhla
v následujícím roce (1987/88) – oproti původním odhadům předpovídajícím prohloubení ztráty
na 50 mil. NZD – zisku, a to při snížení cen a zlepšení kvality služeb (viz dále).204 Ve fiskálním
roce 1989/90 byla poprvé po šesti letech zisková i železniční společnost Railways
Corporation.205
Z hlediska státního rozpočtu představoval přechod státem vlastněných podniků
z červených do černých čísel výrazné odlehčení pro výdajovou stranu. V období let 1986-88 se
příjem státu z těchto subjektů (zisk, dividendy) zvýšil dvojnásobně (zhruba o polovinu procenta
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HDP) a do roku 1989 přestaly být státním podnikům s výjimkou společnosti Railways
Corporation poskytovány vládní dotace.206
Pokud se jedná o vliv korporatizace na ceny, je třeba uvést, že v první fázi došlo
v některých případech k nárůstu cen (zejména u elektrické energie a telefonních hovorů), který
byl dán změnou struktury cen neboli cenovým narovnáním (spočívajícím ve snižování cen pro
výrobce a zvyšování cen pro spotřebitele), což byl nezbytný krok pro otevření daného odvětví. I
tyto ceny nicméně v další fázi – v důsledku otevření odvětví (tj. existence skutečné či alespoň
potenciální konkurence) – poklesly, stejně jako tomu bylo u většiny ostatních cen, jež klesaly
ihned v počáteční fázi. Tak například železniční společnost snížila v období let 1983-88
přepravní sazby v reálném vyjádření o 40%,207 respektive 50% v období 1983-90,208 ceny
společnosti Coal Corporation byly v roce 1990 reálně o 20% nižší než ceny, které dříve
stanovoval podnik State Coal Mines,209 společnost New Zealand Post přistoupila k snížení cen
poštovních služeb v průměru o 10% (a tyto ceny udržela i v následujících deseti letech)210 aj..
Konkrétních příkladů, které dokumentují zlepšení kvality či rozšíření okruhu výrobků
a služeb nabízených korporatizovanými podniky, by bylo možné jmenovat celou řadu. Uveďme
zde pouze jediný příklad, týkající se společnosti New Zealand Post, která zde již byla několikrát
zmíněna: v období let 1987-90 se počet zásilek doručených do 24 hodin zvýšil (při poklesu cen
za poštovní služby) z 80% na více než 95% a společnost začala poskytovat novou službu
rychlého doručování (do několika hodin).211
Mezi hlavní faktory, které stály za přechodem státem vlastněných podniků z červených
do černých čísel, poklesem cen, zlepšením kvality a rozšířením nabídky jejich produktů, patřila
zejména redukce pracovní síly, zvýšení celkové produktivity, snížení nákladů a personální
změny ve vedení podniků.
Ve čtrnácti státem vlastněných podnicích, korporatizovaných v první vlně, se
zaměstnanost snížila do konce „reformní dekády“ téměř na polovinu, tj. zhruba o 40 000 osob.
Oproti roku 1987, kdy počet státních zaměstnanců v oblasti komerčních služeb (jež zahrnovala
státem vlastněné podniky) činil přibližně 83 700, to v roce 1992 bylo již jen 39 400.212 Například
železniční společnost Railways Corporation snížila počet svých zaměstnanců z 22 000 na 8 000
(a po privatizace dále na 4 500), Forestry Corporation ze 7 000 na 2 500 a Coal Corporation
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zhruba o polovinu.213 V této souvislosti je třeba uvést, že k redukci pracovní síly v těchto
podnicích docházelo v řadě případů při zachování stejného objemu výstupu, což svědčí o vysoké
míře přezaměstnanosti, a tedy celkové neekonomičnosti tohoto podnikání v předreformním
období. Roční náklady na jedno pracovní místo u dlouhodobě ztrátové společnosti State Coal
Mines, předchůdce korporatizované Coal Corporation, například činily 122 000 NZD.214 Další
důležitou skutečností je, že pokles zaměstnanosti v těchto podnicích byl do určité míry
kompenzován vznikem nových, soukromých subjektů, které zajišťovaly státem požadované
služby na smluvní (tržní) bázi (contracting out), a dále růstem zaměstnanosti v odvětvích, která
nejvíce těžila ze snížení cen produkce zajišťované státem vlastněnými podniky (velmi často
vcházela tato produkce ve formě vstupů do dalších výrob).
Pokles nákladů ilustrujme na příkladu korporatizované společnosti Electricity
Corporation New Zealand (ECNZ), jediného výrobce elektrické energie: navzdory svému
tržnímu postavení snížil tento podnik během prvních tří let (1987-90) jednotkové náklady o
23%, přičemž za období zhruba prvního roku to bylo téměř o 18%.215 Snižování nákladů je
v tomto případě přičítáno existenci konkurenční hrozby, jež měla vliv na cenovou politiku, a
tedy i na nákladovou strukturu podniku. Co se týče produktivity, většina ze čtrnácti státem
vlastněných podniků (s výjimkou jednoho či dvou) zaznamenala výrazné zlepšení. V období let
1983-90 vzrostla celková produktivita například u Telecomu o 85%, u společnosti Coal
Corporation o 60% a v případě New Zealand Post o 50%.216
V souvislosti s dopady procesu korporatizace a následné privatizace na firemní
výkonnost, ceny, kvalitu a nabídku poskytovaných produktů uveďme ještě případ společnosti
Telecom, který je patrně nejpozoruhodnějším v daném ohledu.
V důsledku korporatizace došlo v období let 1987-90 v uvedené společnosti k nárůstu
produktivity o 85%, k snížení cen telefonních služeb o 20% a k zvýšení ziskovosti o 300%.217
Další zlepšení ve výkonnosti firmy a pokles cen pro zákazníky přinesla privatizace v roce 1990.
V období šesti let (fiskálních let 1989/90-1995/96) se zisk Telecomu po zdanění zvýšil z 257
mil. NZD na 717 mil. NZD a reálné ceny telefonních služeb se snížily v průměru o více než 21%
pro domácnosti a 28% pro podnikatelskou sféru.218 Během let 1987-90 byl ve společnosti snížen
počet pracovníků z 26 500 na 14 900 (duben 1990) a po privatizaci dále na 7 až 8 000.219
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Uvedený pokles zaměstnanosti byl však v průběhu času více než kompenzován vznikem
soukromých firem v daném sektoru: již v první polovině 90. let pracovalo na trhu
telekomunikačních služeb 30 000 osob, což je více než v době před korporatizací společnosti.220
Zároveň došlo k významnému zlepšení kvality služeb a rozšíření jejich nabídky. Čekací
doba na zavedení telefonní linky se zkrátila z šesti týdnů nejprve na 72 hodin (po
korporatizaci)221 a později na jediný den; pokud není linka instalována do 24 hodin, poskytne
společnost zákazníkovi bezplatné dálkové hovory v hodnotě 50 NZD.222 Nový Zéland má
v současné době nejvyšší míru digitalizace telekomunikační sítě hned po Hongkongu a služeb
novozélandského Telecomu využívají (k provádění průzkumů veřejného mínění apod.)
Australané, ale i některé evropské firmy. Telekomunikační systém, který patřil k nejhorším
v rozvinutém světě, se změnil přibližně za jedno desetiletí v jeden z nejefektivnějších.223
Reforma nekomerčních aktivit veřejného sektoru (část Reforma státní administrativy –
viz podkapitola 2.4), která zahrnovala institucionální, organizačně-procedurální, organizačněpersonální, finanční, účetní a další změny, měla stejně jako proces korporatizace a privatizace
dalekosáhlé důsledky, byť v mnoha případech obtížně kvantifikovatelné.
Celkový přínos této reformy spočívá ve změně hospodaření s veřejnými financemi, které
se stalo podstatně efektivnějším, transparentním a u kterého byly vymezeny pravomoci
i odpovědnost

jednotlivých

míst

státní

exekutivy.

V minulosti

tradiční

přečerpávání

rozpočtových prostředků v jednotlivých resortech bylo výrazně omezeno: efektivnější
vynakládání prostředků ze strany resortů vedlo k značným úsporám ve veřejných financích jako
celku. Podle některých zdrojů činily celkové roční úspory ve státní administrativě již v prvních
letech po provedení reformy v průměru 35 mil. NZD za rok.224 Rezervní banka Nového Zélandu
například snížila své provozní náklady v období let 1990/91-1994/95 (fiskální roky) o 38%.225
Prostředky určené na zajištění výstupů vládních resortů poklesly jako podíl na veškerých
vládních výdajích mezi fiskálním rokem 1989/90 a 1994/95 z 27% na 15%.226 Samotná realizace
reformy (institucionální změny, reorganizace, přechod na nové finanční a účetní metody apod.)
nicméně nejprve vedla k nárůstu celkových výdajů na státní administrativu: tyto výdaje,
vyjádřené jako podíl na vládních výdajích, se zvyšovaly až do roku 1993, kdy dosáhly přibližně
10% (oproti zhruba 6% v roce 1984). Teprve po roce 1993 začaly tyto výdaje klesat.
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Důsledkem reformy státní administrativy bylo též snížení počtu státních úředníků
(například na ministerstvu dopravy poklesla zaměstnanost od roku 1986 do roku 1995 z 5 000
osob na 50) a dále časté personální obměny na vyšších postech (z 33 výkonných ředitelů, kteří
byli jmenováni do čel jednotlivých resortů v dubnu 1988, jich zůstalo do roku 1993 v těchto
funkcích pouze 7).227

Tržní prostředí
Ve stejném pořadí, v jakém jsme charakterizovali reformní kroky v kapitole 2.5, se nyní
zabývejme dopady reforem na zemědělství, zpracovatelský průmysl a infrastrukturu a v závěru
pak ilustrujme na jednom malém příkladu důsledky nového pojetí soutěžní politiky.
Rychlé odstranění vládní podpory zemědělců spolu s apreciovaným směnným kurzem
a vysokými úrokovými sazbami mělo na zemědělský sektor v krátkém období velmi tvrdé
dopady. Cena zemědělské půdy (která v předreformním období v důsledku zvyšujících se
subvencí stále rostla) poklesla o téměř 50%, ziskovost produkce (zejména chovu dobytka) se
výrazně snížila, míra zadluženosti zemědělců se prudce zvýšila a došlo též k poklesu počtu osob
pracujících v zemědělství.228 Většina zemědělců se byla nicméně schopna novým podmínkám
relativně rychle přizpůsobit, ačkoliv to od nich vyžadovalo uskutečnění zásadních změn (dohoda
s věřiteli o restrukturalizaci dluhu, reorientace výroby atd.). Pouze malý počet z nich tak přišel o
půdu, respektive zbankrotoval.229 Po prvotních protestech proti reformním opatřením v agrárním
sektoru se zemědělci stali dokonce jedním z hnacích motorů reforem. Když poznali, že vláda
nehodlá od přijatých reformních kroků v nejmenším ustoupit, začali poukazovat na zvýhodnění,
kterých požívaly jiné zájmové skupiny. Podpořili radikální snižování veřejných výdajů (z
důvodu následného snížení úrokových měr), privatizaci železnice či přístavů (z důvodu snížení
vstupních nákladů) apod..
Přestože tedy dopady reforem na zemědělství byly vzhledem k stupni jeho ochrany
v předreformním období i k zvolené reformní politice (strategii) patrně vůbec nejtvrdší, proces
přizpůsobení novým, tržním podmínkám proběhl v tomto sektoru pozoruhodně rychle, o čemž
svědčí řada skutečností. Podíl zemědělství na HDP se začal záhy po zahájení reforem v roce
1984 zvyšovat; podle některých údajů činil roční růst zemědělské výroby v období let 1984-95
v průměru 6,4%.230 Produktivita práce rostla ve stejném období rychleji než ve zpracovatelském
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průmyslu a roční tempo růstu celkové produktivity výrobních faktorů dosahovalo 7,7%.231
Jednou z hlavních změn, které reformy v zemědělství vyvolaly, byla diverzifikace výroby: došlo
k rozvoji netradičních pasteveckých aktivit (například chovu vysoké zvěře či koz) a zahradnictví.
S tím souvisel i další důsledek reforem – postupná redukce stavu dobytka (v období let 1985-95
v průměru o 12%, u ovcí až o 30%),232 odrážející relativní pokles významu tradičních
zemědělských činností. Zemědělství také začalo pružně reagovat na změny cen zemědělských
komodit na světových trzích a na nové spotřebitelské trendy, což se například projevilo
zavedením celé řady nových výrobků na trh (zejména v případě mléčných výrobků).
Je nicméně třeba poukázat na to, že novozélandské nesubvencované zemědělství musí
čelit vysoké míře protekcionismu uplatňované na zemědělských trzích ostatních zemí (viz
podkapitola 2.5),233 což výrazně omezuje jeho růstové možnosti a přináší újmu novozélandské
ekonomice jako celku (a zároveň poškozuje spotřebitele zemí, které se dovozům brání). Podle
údajů OECD z roku 1991 by například odstranění veškeré státní podpory zemědělců v zemích
OECD přineslo Novému Zélandu zvýšení reálného disponibilního příjmu jeho domácností o
2,7%, zlepšení směných relací o 10,6% a nárůst exportu zpracovaných potravinářských výrobků
o 40%.234 Vzhledem k významu zemědělství pro novozélandskou ekonomiku (viz podkapitola
2.5) a vysokým ztrátám, které jí protekcionismus v mezinárodním obchodě zemědělskými
výrobky způsobuje, se Nový Zéland snaží v bilaterálních i multilaterálních obchodních
ujednáních, jež se týkají zemědělské produkce (stejně jako produkce jiné), prosadit myšlenku
svobodného obchodu. Z důvodu své malé negociační váhy vystupoval Nový Zéland na
Uruguayském kole – kde členské státy Všeobecné dohody o clech a obchodu (General
Agreement on Tariffs and Trade, GATT) poprvé jednaly o snižování míry protekcionismu
u zemědělských výrobků – v rámci tzv. Cairnské skupiny, sdružující státy, jež se zasazují
o rychlý postup při liberalizaci obchodu zemědělskými výrobky. Vyhlídky Nového Zélandu (i
ostatních zemí této skupiny) na dosažení významného pokroku v tomto směru nejsou ovšem
nikterak příznivé, o čemž svědčí i probíhající přípravy dalšího kola multilaterálních jednání
členských států (dnes již) Světové obchodní organizace (World Trade Organization, WTO).
Konečně se v souvislosti s novozélandským zemědělstvím zmiňme o tom, že po skončení
„reformní dekády“ učinila vláda další významný krok k posílení tržního principu v daném
sektoru, když přistoupila k reformě tzv. (zemědělských) marketingových rad (viz podkapitola
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2.5). Zákon o reformě právního statutu marketingových rad (the Producer Board Acts Reform
Act), přijatý v prosinci 1997, omezil zákonem garantované výlučné pravomoci, kterými byly
tyto rady (v různé míře a formě) vybaveny. V květnu následujícího roku pak novozélandská
vláda deklarovala, že upřednostňuje systém dobrovolného sdružování producentů jednotlivých
zemědělských komodit před systémem povinného, zákonem stanoveného členství a dále že
považuje úplné zrušení legislativní úpravy statutu marketingových rad v budoucnu za
nevyhnutelné.235
Co se týče dopadů reforem na zpracovatelský průmysl (zejména dopadů postupného
odstraňování ochrany domácích subjektů před zahraniční konkurencí), je možno uvést několik
základních skutečností. Podniky tohoto odvětví musely v důsledku reformních změn přistoupit
k restrukturalizaci, jejíž podstatou bylo omezení širokého záběru jejich dosavadní výrobní
činnosti, respektive specializace na užší okruh aktivit (včetně aktivit nových), s nimiž se daný
subjekt dokázal prosadit v novém, konkurenčním prostředí. Proces restrukturalizace si vyžádal
pokles zaměstnanosti v odvětví; míra zaměstnanosti, vyjádřená počtem odpracovaných hodin,
byla na konci „reformní dekády“ o 15-20% nižší než na počátku 80. let.236 Navzdory tomuto
snížení však podíl zpracovatelského průmyslu na HDP zůstal po uvedené období na víceméně
stejné úrovni.237 Od konce 80. let, zvláště pak po roce 1991, se začala projevovat zvýšená
konkurenceschopnost podniků zpracovatelského průmyslu, neboť došlo k výraznému zrychlení
růstových temp jejich exportu (v reálném vyjádření až o 15-20% ročně)238 Na růstu exportu se
přitom podílely zejména malé a střední podniky, které nejvíce dokázaly těžit z přínosu reformy
na trhu práce, deregulace dopravního sektoru apod..
Zcela zásadním způsobem se v důsledku reformního procesu změnila situace v oblasti
infrastrukturních služeb. O dopadech reforem na trh telekomunikačních služeb již bylo
pojednáno v souvislosti s korporatizací a privatizací a k situaci na tomto trhu se ještě jednou
krátce vrátíme u soutěžní politiky. Zmiňme se tedy alespoň ve stručnosti o důsledcích deregulace
dopravního sektoru a dále o situaci v oblasti energetiky po skončení „reformní dekády“.
Deregulace dopravního trhu (to znamená všech druhů dopravy: železniční, silniční, lodní
i letecké) umožnila vytvořit v dané oblasti konkurenční prostředí, a tím vedla k podstatnému
snížení nákladů dopravních firem a zefektivnění jejich činnosti, což se projevilo především
v poklesu cen a zlepšení kvality dopravních služeb. Reálné ceny na železnici klesly, jak již bylo
dříve uvedeno, o 50%, poplatky za využívání přístavů se snížily v reálném vyjádření až o 60%,
235

Blíže viz např. EIU Country Profile 1998, s. 42.
Evans et al. 1996, s. 1885-6.
237
Evans et al. 1996, s. 1886.
236

92

3. Dopad reforem na novozélandskou ekonomiku od roku 1984 až po současnost…
reálné ceny letecké přepravy zaznamenaly (po vstupu konkurenční letecké společnosti Ansett
New Zealand na domácí trh) pokles o 21% při rostoucím objemu přepravy.239 Zvýšení
efektivnosti ilustrujme na příkladu obrátky v přístavu Tauranga: zatímco k nalodění 27 tisíc m3
dřeva bylo v minulosti zapotřebí 12 až 13 dní při zapojení 44 osob, pracujících pouze v tzv.
normální pracovní době, je tato nakládka v důsledku změn provedena za 30 hodin, a to pouze
čtyřmi osobami a v kteroukoliv denní či noční dobu.240 Při srovnání (finančních) nákladů
přístavních služeb v australském Sydney a novozélandském Tauranga se ukázalo, že
v extrémních

případech

má

novozélandský

přístav

jen

čtvrtinové

náklady

přístavu

australského.241 (V předreformním období nedosahovaly nejvýkonnější novozélandské přístavy
úrovně těch nejméně efektivních v sousední Austrálii.) A jistě by bylo možné uvést další,
podobné příklady.
Energetický sektor zůstal (navzdory korporatizaci, která zde proběhla již v roce 1987,
i prvním krokům směřujícím k deregulaci trhu s elektrickou energií, jež byly uskutečněny v roce
1992) po celé období „reformní dekády“ oblastí, kde si stát zachoval dominantní postavení.242
Co se týče trhu s elektrickou energií, došlo počínaje rokem 1992 k postupné deregulaci
distribuce elektrické energie a v roce 1995 a 1998 přistoupily vlády k dalším změnám, jejichž
cílem bylo zvýšit konkurenci na tomto trhu.243 Deregulace trhu s elektrickou energií (v pravém
smyslu) nicméně do současné doby provedena nebyla.
Zcela na závěr dokumentujme na příkladu telekomunikačního trhu jeden konkrétní
důsledek nového pojetí soutěžní politiky, o němž jsme se zmínili v podkapitole 2.5 (část
Obchodní zákon). Na novozélandském trhu telekomunikačních služeb, jenž nepodléhá žádné
speciální zákonné regulaci, tj. nepůsobí na něm žádný regulátor, získal druhý operátor,
společnost Clear Communications, za dobu svého přibližně osmiletého působení více než
dvacetiprocentní tržní podíl. Oproti tomu na telekomunikačním trhu Velké Británie, která byla
na evropském kontinentu průkopnicí deregulačních snah v daném odvětví, dosahoval – při
existenci regulačního orgánu – podíl druhého největšího operátora v polovině 90. let 7 až 8%.244
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Trh práce
S některými důsledky reformy na trhu práce jsme se (v agregátní podobě) seznámili již
v podkapitole

3.1

–

v části

věnované

zaměstnanosti.

Vzhledem

k tomu,

že

vývoj

nezaměstnanosti byl ovlivněn nejen reformou na trhu práce, nýbrž celou řadou dalších
reformních kroků, měli bychom se na tomto místě zabývat těmi změnami v oblasti pracovních
vztahů (zaměstnanosti), jež byly vyvolány výlučně či velkou měrou právě reformou ztělesněnou
Zákonem o zaměstnaneckých smlouvách (viz podkapitola 2.6). Na závěr pak stručně přiblížíme
problematiku dopadů reforem na rozdělení důchodu, respektive rozdělení bohatství na Novém
Zélandu.
Jednou ze změn, které nepochybně vyvolala reforma na trhu práce, byl pokles členství
v odborových svazech. Za tři a půl roku po přijetí Zákona o zaměstnaneckých vztazích, tj.
v období od června 1991 do prosince 1994, se členství snížilo o 38% (oproti poklesu o 7%
během dvou let před reformou). Ve srovnání s rokem 1991, kdy členství v odborech, vyjádřené
jako podíl na placené pracovní síle, dosahovalo 42%, činil tento údaj v roce 1994 23%.
Dalším důsledkem reformy na trhu práce byl výrazný pokles míry stávkování: ve
srovnání s čtyřletým obdobím 1987-90 byla délka trvání stávek v období 1991-94, tj. po přijetí
uvedeného zákona, o 63% kratší. Zákon o zaměstnaneckých smlouvách dále vyvolal
jednoznačný přesun těžiště od kolektivních pracovních smluv ke smlouvám individuálním245 a
měl zásadní dopady i na obsah (náplň) pracovních smluv. Mezi ty hlavní patřilo rozšíření volné
pracovní doby, zvýšení průměrné hodinové mzdy a snížení odměn za přesčasové hodiny.
Reforma měla též za následek omezení delimitačních sporů, větší orientaci na schopnost
pracovníka vykonávat více různých činností a vyšší míru uplatnění výkonnostního systému
odměňování.246
Co se týče vlivu reformy na trhu práce na rozdělení důchodu, respektive rozdělení
bohatství, je nejprve třeba uvést dvě základní skutečnosti. Tou první je nutnost pohlížet na
změny v rozdělení důchodu či bohatství nikoliv pouze jako na důsledek reformy na trhu práce,
nýbrž jako na důsledek celého reformního procesu (je zřejmé, že zejména odstraňování
nejrůznějších hospodářských zvýhodnění, o kterém bylo pojednáno v kapitole 2, mělo na
uvedené charakteristiky vliv). Druhá skutečnost spočívá v obtížnosti činit jednoznačné závěry,
neboť v některých případech data neexistují (zejména data týkající se rozdělení bohatství) a
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v případech jiných se údaje z různých zdrojů rozcházejí. Navzdory uvedeným skutečnostem se
pokusme danou problematiku nastínit pomocí několika základních faktů.
Některé údaje o průměrném týdenním růstu příjmů novozélandských domácností za
období 1988/89-1993/94 (fiskální roky) naznačují, že reformní proces vedl k určitému zesílení
příjmové diferenciace neboli zesílení nerovnoměrnosti v distribuci příjmů (růst příjmů u pěti
kvantilů, do nichž jsou uspořádány domácnosti od těch s nejnižšími příjmy po ty s nejvyššími,
činil v uvedeném pořadí: 0,3%, 2,1%, 4,2%, 8,0%, 13,2%).247 Jiné výzkumy (při použití jiného
typu dat) naproti tomu uvádějí, že rozdělení důchodu v roce 1986 i 1991 bylo ve srovnání
s rokem 1981 rovnoměrnější,248 respektive docházejí k závěrům, že podíl domácností, které se
ocitly na základě svých příjmů v chudobě (definované jako 60% mediánu příjmů všech
domácností), se za období „reformní dekády“ snížil z 13,7% na 10,8%.249 Shoda, zdá se,
nicméně panuje v tom, že ze silného ekonomického oživení po roce 1991 měly prospěch
především sociální skupiny s nižšími příjmy, jinými slovy, že silný ekonomický růst a pokles
nezaměstnanosti měl za následek zmírnění nerovnoměrnosti v příjmové diferenciaci. Otázku,
k jakým změnám došlo v důsledku reforem v rozdělení bohatství, ponechejme vzhledem
k nedostatku důvěryhodných údajů otevřenou.

3.3

Hlavní rysy a specifika novozélandských reforem
Poté co jsme se obeznámili s vlastními reformami a jejich dopady, se v této závěrečné

podkapitole pokusíme postihnout hlavní aspekty novozélandského reformního procesu jako
celku, neboli učiníme pokus o jakési zobecnění celé problematiky. Nejprve obrátíme naši
pozornost na dobu trvání, rozsah a charakter reforem, zadruhé na jejich tempo a sled a dále pak
na teoretické základy reformního procesu a jejich roli. Čtvrtá část bude věnována specifickým
podmínkám, za nichž se reformní proces na Novém Zélandu uskutečnil, a další část se zabývá
obecnou podporou reformám. Samotný závěr přinese určité zamyšlení nad tím, čeho reformy
dosáhly a jak ovlivnily ekonomické i sociální klima v zemi.
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Doba trvání, rozsah a charakter reforem
Událostmi, které bezprostředně předcházely zahájení reformního procesu či stály na jeho
počátku, jsme se zabývali v podkapitole 1.3, a tak pro ozřejmění časového vymezení reforem
zbývá uvést, které události předznamenaly konec „reformní dekády“.
I když signály výrazného zpomalení reformního procesu – v podobě, v jaké probíhal od
roku 1984 – byly patrné již v roce 1992,250 k zásadní změně reformám příznivého politického
klimatu došlo v souvislosti s volbami v roce 1993. Po těchto volbách, v nichž Národní strana
získala těsnou nadpoloviční většinu, učinil předseda znovuzvolené strany a dosavadní premiér
Jim Bolger prohlášení, že jeho vláda zpomalí reformní proces, neboť voliči dali jeho straně
údajně „dost jasný signál, co si o nich [reformách] myslí“251. Krokem, který toto rozhodnutí
jednoznačně potvrdil, pak bylo nahrazení Ruth Richardsonové, ztělesňující hlavní hybnou sílu
reforem v Národní straně, Billem Birchem na postu ministra financí. Další dvě události –
výměna ve vedení Labouristické strany a výsledek referenda o volebním systému – neměly
v daném čase z hlediska pokračování reforem tak velký význam jako propuštění Richardsonové
z vlády, ale nepochybně odrážely změnu dosavadního (politického) klimatu v zemi. Výměna
labouristického předsedy Mikea Moorea Helen Clarkeovou byla všeobecně vnímána jako posun
Labouristické strany doleva. Výsledek referenda, pořádaného spolu s volbami v listopadu 1993,
pak do značné míry odrážel obavy většiny voličstva z toho, že by v budoucnosti mohlo dojít
k opětovným zvratům v politice dvou hlavních stran (blíže o referendu – viz dále).
Z výkladu vlastních reforem v kapitole 2 i z podkapitoly 3.2, v níž jsme se seznámili
s osudem jednotlivých reforem až do současnosti, vyplývá, že po roce 1993 nebyly provedeny
(s výjimkou schválení Zákona o fiskální disciplíně, jenž byl ovšem iniciován Richardsonovou
ještě před jejím odstoupením) žádné reformní kroky, jež by svým rozsahem a charakterem byly
srovnatelné se změnami uskutečněnými v průběhu „reformní dekády“. Reformní proces zahájený
v roce 1984 je tedy z uvedených důvodů možno ohraničit rokem 1993, a to navzdory
pokračování některých reforem v dalších letech.
Obraťme nyní pozornost k rozsahu a charakteru reforem, tedy těm aspektům, které činí
spolu s několika dalšími skutečnostmi (zejména rychlostí reforem – viz dále) novozélandský
reformní proces unikátním v mezinárodním měřítku.
V ekonomické literatuře je novozélandský reformní proces prakticky bez výhrad
označován za jeden z nejrozsáhlejších programů ekonomické reformy, jenž byl v novodobých
250
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dějinách uskutečněn v některé ze zemí OECD. Přestože i v jiných rozvinutých státech došlo
(v různé míře) k takovým změnám, jako byla radikální reforma finančních trhů, privatizace,
deregulace vybraných hospodářských odvětví, liberalizace zahraničního obchodu, reforma
veřejných financí či reforma na trhu práce, žádná země neprovedla tržně orientované (liberální)
změny v rozsahu, který by byl srovnatelný s rozsahem změn uskutečněných na Novém Zélandu
(viz graf 6).252 Jak uvádí Henderson, žádná jiná rozvinutá země neučinila tak systematický pokus
o zásadní přehodnocení a výrazné omezení role vlády (státu) jako Nový Zéland.253 Úloha
novozélandského státu se během necelého jednoho desetiletí téměř ve všech oblastech
socioekonomického života dramaticky změnila a Nový Zéland se v tomto období přeměnil
z nejregulovanější ekonomiky ve skupině rozvinutých zemí na jednu z nejliberálnějších
ekonomik světa.254 Novozélandský reformní program se tedy vymyká reformám obdobného
typu, jež byly realizovány v ostatních ekonomikách, jak záběrem, tak hloubkou (radikálností) a
koherencí provedených změn. Na rozdíl od reformních programů přijatých v jiných zemích byl
tento program důsledně orientován na odstraňování tržních deformací a rigidit (neboli
odstraňování státních zásahů do působení tržních sil) a na zefektivnění fungování veřejného
sektoru, zvýšení jeho transparentnosti i odpovědnosti za činnosti, které provádí. Novozélandské
reformy tak právem můžeme označit jako tržně orientované.
Z toho, co zde bylo nyní řečeno anebo již bylo uvedeno v kapitole 2, můžeme vyvodit, že
mezi hlavní rysy novozélandských reforem patří především jejich rozsah či komplexnost, dále
konzistentní ideová orientace a vzájemná provázanost. O dalších hlavních rysech reforem bude
pojednáno v následujícím textu.
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Henderson 1996, s. 10.
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Podle tzv. indexu ekonomické svobody (index of economic freedom) se Nový Zéland umístil v roce 1997 z více
než sta hodnocených zemí na třetím místě (Gwartney, Lawson 1998). V konkurenčním hodnocení téhož typu, které
každoročně publikuje Heritage Foundation spolu s The Wall Street Journal, se Nový Zéland umístil v roce 1999 na
čtvrté příčce (Johnson et al. 1999). Deset předních ekonomů označilo Nový Zéland v časopise The Economist (13
January 1996, s. 21) za vůbec nejsvobodnější ekonomiku z dvaceti vybraných zemí.
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Graf 6: Novozélandské ekonomické reformy 1984-93 (přehled v čase)
1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

Kapitálové toky
Finanční sektor
Regulace podnikání
Zahraniční obchod
Měnová politika
Daňová reforma
Korporatizace
Privatizace
Veřejné finance
Trh práce
Využívání zdrojů
Sociální služby

Poznámka: Přerušovaná čára naznačuje pokračování reformy.
Zdroj: Silverstone et al. 1996, Figure 1, s. 10.

Tempo a sled reforem
Máme-li se vyjádřit k tempu, jakým byly reformy v období let 1984-93 prováděny, je
zapotřebí uvést zejména následující skutečnosti. V první řadě je to fakt, že reformní proces jako
takový byl uskutečněn tzv. šokově – s minimální pozorností věnovanou přechodným účinkům
jednotlivých reformních kroků a jen výjimečnou snahou o hledání širšího konsensu před
uskutečněním změn. V této souvislosti je třeba vyzdvihnout, že rychlost byla jedním z ústředních
prvků reformní strategie, s níž přišel Roger Douglas po volbách v roce 1984. Douglas si byl
vědom pravděpodobných úskalí reformního programu, mezi něž patřil zejména odpor zájmových
skupin k reformám, které by je zbavily jejich privilegií, a nepodceňoval riziko rozmělnění či
dokonce zvrácení celého procesu. Sám k tomu poznamenává: „Nejistota, nikoliv rychlost, je tím,
co ohrožuje úspěch programu strukturálních reforem. Rychlé tempo je nezbytnou podmínkou pro
udržení nejistoty na nejnižší míře.…Jak jednou reformní program spustíte, nesmíte se zastavit,
dokud ho nedovedete do úplného konce. Střelba vašich oponentů je mnohem nepřesnější, pokud
je nutíte střílet na pohyblivý terč.“255 Rychlý postup při realizaci reforem do značné míry
souvisel s již několikrát zmiňovanou provázaností jednotlivých reformních kroků. Jakmile
reformátoři uskutečnili radikální změny v určitých oblastech (na určitých trzích), vznikl v
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ekonomice stav nerovnováhy, jímž byla odůvodňována nutnost přistoupit ihned k ještě
radikálnějším změnám (směrem k deregulaci) či provést reformy v dalších oblastech ekonomiky.
Tímto způsobem si reformní proces do značné míry udržoval svou dynamiku – reformy
postupovaly rychle a v těsném sledu.
Další skutečnost, kterou bychom zde měli zmínit, je nerovnoměrné tempo reformního
procesu. Obecně je možno říci, že převážnou většinu rozhodujících reformních kroků
uskutečnily obě hlavní politické strany v prvních volebních obdobích, kdy byly po roce 1984 u
vlády. Jistým přelomem v rámci „reformní dekády“ byl rok 1987, respektive 1988, kdy se
reformní proces dostal v důsledku rozporů uvnitř vládnoucí Labouristické strany i samotné její
vlády (Douglas versus Lange – viz podkapitola 2.3) do „mrtvého bodu“. Následná stagnace
reformního procesu byla přerušena až po volbách v roce 1990, kdy nově zvolená Národní strana
dala reformnímu úsilí další zásadní impuls.
Při bližším zkoumání reformního procesu můžeme pozorovat další znaky jeho
nerovnoměrného tempa – uveďme zde jen dva příklady pro ilustraci (viz též graf 6). Zaprvé
v prvním volebním období labouristů byly velmi rychlým tempem provedeny reformy ve
finančním sektoru, v oblasti vnějších ekonomických vztahů a v měnové politice, oproti tomu
reforma na trhu práce či v sociální oblasti nebyla zahájena dříve než v roce 1991. Zadruhé
některé reformy byly provedeny ve velmi krátké době (například reforma ve finanční oblasti či
reforma na trhu práce), uskutečnění jiných trvalo relativně dlouho (například reforma veřejného
sektoru či reforma měnové politiky).
S tempem reformního procesu souvisí i problém sledu (pořadí) jednotlivých reformních
kroků, který se stal v souvislosti s hodnocením novozélandských reforem předmětem rozsáhlých
ekonomických debat. Jádrem těchto debat je otázka, do jaké míry byl sled reforem z hlediska
ekonomických a sociálních nákladů optimální, jinými slovy, zda přechod novozélandské
ekonomiky ze stavu v roce 1984 do stavu, v němž se nacházela na konci „reformní dekády“,
nemohl být méně bolestný. Námitek k sledu reformních kroků existuje – jak ze strany odpůrců,
tak obhájců reforem – celá řada, uveďme proto jen ty nejdůležitější (spolu s příslušnými
protiargumenty).
Jedna z častých námitek spočívá v tvrzení, že k reformám v mikroekonomické oblasti
(k strukturálním změnám) měli reformátoři přistoupit až po provedení makroekonomické
stabilizace. Proti tomuto názoru je uplatňován argument, že makroekonomická stabilizace
a mikroekonomické reformy nelze oddělit, neboť jsou dvěma stranami téže mince – zaměření se
na jedno bez druhého nemůže přinést pozitivní výsledky. (Jako příklad je uváděna měnová
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oblast: k tomu, aby mohla být prováděna důvěryhodná antiinflační politika, musel být nejprve
deregulován finanční sektor.)
Snad vůbec nejčastěji se vyskytující námitka je namířena proti uvolnění zahraničních
kapitálových toků ihned na počátku reformy, které mělo – při provádění restriktivní měnové
politiky, vyvolávající tlak na růst úrokové míry – za následek obrovský příliv kapitálu, a tím tzv.
„přestřelení“ (ve smyslu silné apreciace) kurzu novozélandského dolaru (viz též podkapitola
3.1). Silná apreciace pak měla na základě této kritiky výrazně zpomalit přizpůsobovací proces, a
tedy i růst celé řady odvětví. K tomu je obvykle připojena ještě další výhrada, namířená proti
tomu, že liberalizace kapitálových (finančních) toků předcházela liberalizaci zbožového
obchodu, což podle některých taktéž zpomalilo přizpůsobovací proces, tj. způsobilo náklady,
jimž se bylo možno vyhnout. Proti těmto tvrzením bývají zpravidla uváděny následující
argumenty. Zaprvé reforma ve finanční oblasti provedená hned na samém počátku reformního
procesu byla reakcí na měnovou krizi vzniklou v roce 1984, což vysvětluje, proč byla provedena
tak záhy. Zadruhé uskutečnění této reformy představovalo v dané chvíli nejschůdnější cestu, jak
reformní program zahájit, neboť se tím otevřel prostor pro provedení kontroverzněji přijímaných
změn v dalších oblastech. Zatřetí růst úrokových měr, jenž vyvolal mohutný příliv zahraničního
kapitálu, a tím silnou apreciaci domácí měny, nebyl způsoben chybným postupem v reformním
procesu, nýbrž byl důsledkem hospodářské politiky předreformního období (fiskálních deficitů,
vysoké inflace, pevného kurzového režimu apod.). Náklady takto vyvolané pak byly podle
tohoto argumentu do značné míry nevyhnutelné.
Kritika, kterou vznášejí nezřídkakdy též obhájci reforem, je namířena proti neschopnosti
či nevůli labouristických vlád přistoupit k reformě na trhu práce a k sociálním škrtům, a to
navzdory tomu, že na nezbytnost těchto kroků bylo poukazováno od samotného počátku
reformního procesu. Například Douglas k tomu (i k jiným výhradám obdobného charakteru)
uvádí, že z hlediska ekonomické teorie může být tato kritika oprávněná, avšak v reálném životě
není téměř nikdy to, co považujeme za ekonomicky optimální, politicky schůdné. K tomu
dodává, že cílem je pak provést vše, co je v dané chvíli politicky možné.256
Z toho, co zde bylo ve stručnosti k problematice sledu reforem uvedeno, lze vyvodit
následující závěr. Z teoretického hlediska je možno vznést k pořadí jednotlivých reformních
kroků řadu výhrad, z nichž teoreticky vyplývá možnost, že reformní proces mohl vyvolat menší
ekonomické a sociální náklady. Otázkou však zůstává, zda v reálném prostředí – při zohlednění
všech (politických, sociálních apod.) rizik – existovala alternativa, která by se více blížila
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teoreticky optimálnímu postupu. Konečně uveďme i to, na co poukazují obhájci reforem:
ekonomická debata se povětšinou soustředí na pořadí reforem na úkor reforem samotných.

Teoretické základy reforem
Jak již bylo uvedeno v podkapitole 1.3, role ekonomické teorie jako zdroje či východiska
reformního programu zůstává v případě Nového Zélandu dosti sporná. Někteří ekonomičtí autoři
jsou přesvědčeni o tom, že reformátoři (kteří se na počátku reformního hnutí soustředili zejména
na ministerstvu financí) byli při vypracovávání návrhů ekonomických změn významně ovlivněni
vybranými ekonomickými teoriemi (viz dále). Jiní se naopak domnívají, že reformní program
spíše než z ekonomické teorie vycházel z praktických zkušeností z předreformního období,
jejichž analýza pak určila směřování (ideovou orientaci) reforem. Ať už byl vliv ekonomické
teorie na přípravu reforem jakýkoliv, skutečností zůstává, že novozélandské změny měly ve
skutečnosti konzistentní ideovou orientaci neboli pevný teoretický rámec, čímž se výrazně
odlišovaly od reforem, jež jsou prováděny pragmaticky, oportunisticky, nebo takových, které
nemají ideové zakotvení (teoretickou oporu).
Tabulka 3, jejímiž autory jsou Bollard, Lattimore a Silverstone, přehledně zobrazuje
teoretické základy role vlády v makroekonomické a mikroekonomické sféře jak v předreformním
období, tak v období „reformní dekády“. Současně je též uvedeno praktické hospodářskopolitické opatření, které je aplikací dané teorie. V případě mikroekonomické sféry je úloha vlády
vymezena na základě čtyř oblastí, kterými jsou: veřejné výdaje, vlastnictví, zajišťování výrobků
a služeb, a regulace. Ve sféře makroekonomické je úloha vlády definována pomocí tří oblastí:
fiskální, měnové a oblasti pracovních vztahů.
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Tabulka 3: Přehodnocení role státu na Novém Zélandu
Ekonomická teorie a praktická hospodářsko-politická opatření před rokem 1984 a po roce 1984

Teorie

Praktická politika

Teorie
Praktická politika

Teorie
Praktická politika

Teorie
Praktická politika

Role státu na mikroekonomické úrovni
Veřejné výdaje
Vlastnictví
Zajišťování
Regulace
výrobků a služeb
Předreformní období
Tržní selhání
Argument
Přímé zajišťování Přímá kontrola
sociální
spravedlnosti
a národního
stříbra
Přímé
Rozsáhlý státní
Rozsáhlý veřejný Regulace tržního
financování
majetek
sektor (zvláště
postavení, cen,
parlamentem
v sociální oblasti) vstupu na trh
Reformní dekáda
Veřejná volba
Zmocněnec
Ekonomie strany Vybojovatelnost
a majetková
a zmocnitel
nabídky
trhů; „odlehčená
práva
regulace“
Omezení výdajů Korporatizace
Na smluvní
Obchodní zákon
na veřejné statky a privatizace
(tržní) bázi;
1986 a tržní
a sociální služby
zapojen
přístup k regulaci
soukromý sektor
Role státu na makroekonomické úrovni
Fiskální oblast
Měnová oblast
Pracovních vztahy
Předreformní období
Eklektické keynesiánství (analýza IS-LM spolu
Sociální smlouva
s jednoduchou Phillipsovou křivkou)
Rozpočet jako nástroj
Minimální rezervy,
Centralizované
politiky „stop and go“
regulace úrokových měr vyjednávání
a směnného kurzu
Reformní dekáda
Neoklasická mikroekonomie (racionální
Tržní vyjednávání
očekávání, transparentnost, důvěryhodnost,
Phillipsova křivka rozšířená o inflační očekávání)
Zákon o fiskální
Zákon o centrální bance Zákon
disciplíně 1994
1989 (pravidla, zpětná o zaměstnaneckých
(obezřetnost,
vazba)
smlouvách 1991
předkládání veřejných
(svobodné sdružování,
zpráv)
smluvní volnost)
Zdroj: Silverstone et al. 1996, Table 1, s. 8.

Podpora reforem
Velmi často diskutovanou otázkou je míra podpory reforem novozélandskou veřejností
na počátku i v průběhu „reformní dekády“. Jak již bylo uvedeno v podkapitole 1.3, kde jsme se
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zabývali situací před zahájením reforem, nově zvolené labouristické vládě se podařilo po
volbách v roce 1984 zajistit – na základě všeobecné nespokojenosti Novozélanďanů s krizovou
ekonomickou situací v zemi – určitý stupeň celospolečenského konsensu. Zároveň však bylo
řečeno, že již na počátku „reformní dekády“ existovaly skupiny obyvatel, které měly
k chystaným změnám výhrady, anebo s nimi vůbec nesouhlasili. Je nesporné, že stejně tak jako
v roce 1984 neměl novozélandský reformní proces ani v žádném dalším okamžiku svého trvání
podporu, kterou by bylo možno charakterizovat jako univerzální. Vládám v období „reformní
dekády“ se nicméně podařilo (v různé době v různé míře) získat souhlas mnoha skupin obyvatel
pro svůj postup. Ba co více, některé zájmové skupiny (například farmáři – viz podkapitola 3.2)
vyvíjely na vlády tlak, aby uskutečňovaly celou řadu reforem rychleji, navzdory tomu (či spíše
právě proto), že samy musely krátkodobě snášet vysoké náklady reformního procesu.
Patrně hlavní příčinou toho, že novozélandské vlády dokázaly získat pro tak rozsáhlý
a radikální reformní program (alespoň) nezbytnou míru podpory svého obyvatelstva, je
„balíková“ forma, kterou byly reformy uskutečňovány. Podstata této formy, jak již bylo
vysvětleno v kapitole 2, spočívala v současném přijetí několika reformních opatření: některá z
nich zbavila danou skupinu obyvatel jejích dosavadních výhod, jiná jí takto způsobenou újmu
částečně či zcela kompenzovala tím, že vyvolala změny v jiných oblastech, které této skupině
prospěly. Provádění reforem ve formě „balíků“ je nesporně dalším z hlavních rysů
novozélandského reformního procesu.257
Otázka míry podpory, jaké se reformám dostalo od novozélandské veřejnosti, je často
analyzována na pozadí voleb v roce 1987, v nichž byla znovu zvolena Labouristická strana, dále
voleb v roce 1990, kdy labouristé prohráli a vlády se ujala Národní strana, a také s ohledem na
referendum o změně volebního systému, jež bylo pořádáno současně s volbami v listopadu 1993.
Aniž bychom se jakkoliv zabývali podrobnostmi, pokusme se přiblížit některé důležité
souvislosti.
Za znovuzvolením labouristů v roce 1987 a prohrou v roce 1990 spatřují různí
pozorovatelé různé důvody, respektive přikládají těmto důvodům odlišný význam. Někteří se
domnívají, že vítězství Labouristické strany v roce 1987 vyjadřovalo podporu vlády a jejího
reformního programu ze strany velké části voličstva, případně odráželo fakt, že převažující část
obyvatelstva vnímala labouristickou vládu (na rozdíl od vlád předreformního období) jako
důvěryhodnou – tj. jako vládu, která jasně deklaruje své záměry, a to, co deklaruje, také
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dodrží.258 Volebnímu vítězství labouristů ovšem stejně tak mohlo napomoci, že do roku 1987
nedošlo ke znatelnému zhoršení ekonomické situace (jež nastalo až po uvedených volbách).
Prohra Labouristické strany v roce 1990 bývá přičítána nejčastěji zhoršené ekonomické situaci,
byť jedni dávají ekonomické potíže za vinu samotnému reformnímu programu a druzí
neschopnosti labouristů provést daný program do důsledku (viz například neuskutečnění reformy
na trhu práce či neprovedení sociálních škrtů). Vzhledem k tomu, že Národní strana se (navzdory
svým značně rozporuplným prohlášením v rámci předvolební kampaně) již dříve přihlásila
k labouristy zahájenému reformnímu procesu (když v parlamentu podporovala mnohé z jimi
iniciovaných změn, jako například Zákon o centrální bance), bylo by velmi zjednodušující
interpretovat volební porážku labouristů v roce 1990 jako nesouhlas veřejnosti s reformami.
K neúspěchu labouristů bezpochyby přispěly (je však sporné, jakou měrou) i vnitrostranické
rozpory, respektive neschopnost labouristické vlády realizovat vlastní prohlášení (viz
podkapitola 2.3, část Daňová reforma).259
V referendu konaném v roce 1993 se většina obyvatelstva vyslovila pro změnu
dosavadního jednokolového většinového volebního systému na systém smíšený proporční
(podobný německému volebnímu systému), který podstatným způsobem ztěžuje politickým
stranám získat parlamentní většinu, na jejímž základě by pak mohly sestavit jednobarevnou
vládu. Výsledek referenda je víceméně shodně interpretován jako snaha voličů zamezit do
budoucnosti radikálním zvratům v programovém zaměření politických stran, jak tomu bylo po
roce 1984 (kdy obě hlavní strany přijaly tržně orientovanou hospodářskou politiku za svou),
neboli jako nesouhlas se způsobem, jímž k reformám došlo. Je třeba říci, že obavy z toho, že 1)
nový volební systém rozmělní politické spektrum, 2) způsobí, že vládní – koaliční – politika
ztratí svou konzistenci, a tím důvěryhodnost, dále že 3) povzbudí opět snahu nejrůznějších
zájmových skupin „dobývat rentu“ a v neposlední řadě 4) znemožní uskutečňovat další reformy,
se do značné míry potvrdily ve volbách v roce 1996. 260 Mnozí Novozélanďané, kteří v referendu
volili smíšený proporční systém, jsou tak dnes přesvědčeni, že změna volebního systému byla
chybou.261
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Viz též Douglas 1993, Douglas v: Šíma 1999, s. 57-8.
Douglas uvádí, že labouristé ztratili důvěru veřejnosti ve chvíli („během padesáti sekund“), kdy po čtyřech
letech vládnutí (v lednu 1988) učinil premiér David Lange jednostranné prohlášení, že vládou přijaté rozhodnutí
z konce roku 1987 o zavedení rovné daně se sazbou 24% nebude realizováno. Toto prohlášení podle Douglase
připravilo vládu o důvěru, které se do té doby těšila, neboť volič měl za to, že vláda zradila své principy (Douglas v:
Šíma 1999, s. 57-8).
260
Na základě nového volebního systému se volby poprvé konaly v roce 1996. Z 32 volitelných politických stran se
jich do parlamentu dostalo 6. Vítězná Národní strana, postrádající dostatek hlasů pro vytvoření jednobarevné vlády,
uzavřela koalici s nacionalistickou, silně populistickou stranou Nový Zéland především (New Zealand First).
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Brash 1998.
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Na závěr ještě uveďme, že se všemi základními prvky novozélandského reformního
programu vyslovily souhlas mezinárodní organizace, jako je Organizace pro hospodářskou
spolupráci (OECD) či Mezinárodní měnový fond (IMF); Nový Zéland se v mnoha ohledech řídil
doporučeními těchto institucí více než kterákoliv jiná členská země.

Specifické podmínky reformního procesu
Velmi často vznášená otázka související s reformním úsilím na Novém Zélandu se týká
míry vlivu některých specifických faktorů na přijetí a realizaci reformního programu. Jinými
slovy tu existuje polemika o tom, do jaké míry bylo na Novém Zélandu uskutečnění tak
zásadních změn usnadněno či přímo vyvoláno určitými (politickými, hospodářskými, sociálními
apod.) podmínkami (faktory), jež na daném místě v daném čase existovaly.
Mnoho pozorovatelů se domnívá, že novozélandský reformní proces byl výhradně či
velkou měrou umožněn určitými okolnostmi, jež se v danou dobu vyskytly víceméně náhodně,
a že za jiných podmínek by tedy k reformám s velkou pravděpodobností nemohlo dojít. Zda
tomu tak je, či nikoliv, můžeme jen stěží prokázat, pokusme se tedy alespoň přiblížit ony
specifické faktory, které měly na vznik a uskutečnění reforem – ať už jakkoliv velký – vliv.
Jednou z důležitých okolností, která umožnila labouristům program radikálních přeměn
přijmout, byla víceméně bezvýchodná ekonomická situace, v níž se Nový Zéland od počátku 80.
let nacházel a jejíž závažnost se naplno projevila propuknutím měnové krize v době
přelomových voleb (viz kapitola 1). Všeobecná nespokojenost veřejnosti s vývojem
v předreformním obdobím a široce sdílený pocit, že země se nachází v krizovém stavu, vedl
k tomu, že převážná část Novozélanďanů podpořila chystané změny.
Druhou okolností, která tyto změny – z politického hlediska – umožnila, bylo zcela
nečekané ohlášení předčasných voleb tehdejším premiérem Robertem Muldoonem. V důsledku
tohoto kroku se v červenci 1984 dostali labouristé k moci, a měli tak příležitost přistoupit
k reformám.
Třetím důležitým faktorem pro vznik i realizaci reforem bylo to, že ve zvolené
Labouristické straně existovala osobnost, jakou byl Roger Douglas, který měl zcela jasnou
představu, jak novozélandskou ekonomiku reformovat, a současně byl odhodlán pokusit se své
záměry uskutečnit i za cenu případné osobní politické prohry.262
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Douglas (Douglas v: Šíma 1999, s. 53-4) k tomu uvádí: „Vše se točí okolo schopnosti vést politický boj. Věděl
jsem, že máme dobrý plán. Věděl jsem, že lidé tímto plánem získají….Pak se ovšem někdy musíte stáhnout. Jak jsem
řekl, chcete-li zvítězit, musíte být připraveni prohrát.“
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Čtvrtou významnou okolností byla neexistence alternativního návrhu na řešení
ekonomických problémů země ve vládnoucí Labouristické straně v roce 1984. Konečně svůj
nesporný význam měl i faktor politického uspořádaní Nového Zélandu; jednokomorový
parlament volený na základě jednokolového většinového systému v zemi s tzv. westminsterským
politickým modelem (nepolitická státní administrativa aj.) umožnil jednobarevné vládě
(labouristické a posléze vládě Národní strany) rychle prosazovat změny, aniž by byla nucena
hledat podporu u jiné politické strany.

Vliv „reformní dekády“ na ekonomické a sociální klima v zemi
V průběhu „reformní dekády“ prošla novozélandská ekonomika dramatickými změnami,
které zásadním způsobem změnily její charakter. Nový Zéland zavrhl dřívější politiku silného
státního intervencionismu a izolacionismu, jejímž důsledkem bylo ekonomické zaostávání země
za hospodářsky vyspělým světem, rostoucí zadlužení a relativní snižování životní úrovně
Novozélanďanů. Namísto toho se vydal cestou výrazného omezování role státu v ekonomice (při
současné změně způsobu fungování státního aparátu) a otevírání se mezinárodní konkurenci.
Navzdory dodnes probíhající ekonomické debatě o výsledcích (úspěšnosti) tohoto reformního
procesu je nesporné, že provedené změny zásadním způsobem zlepšily ekonomické vyhlídky
Nového Zélandu, neboť odstranily základní chronické neduhy novozélandské ekonomiky
z předreformního období, podstatně zlepšily konkurenceschopnost novozélandských podniků na
mezinárodních trzích a vůbec významně přispěly k integraci Nového Zélandu do světové
ekonomiky.263 Jinak řečeno, reformy vrátily Nový Zéland na „trajektorii“, po níž se tato země
může vrátit mezi nejrozvinutější (nejbohatší) země světa – tedy na pozici, kterou ještě krátce po
druhé světové válce zaujímala. Zda se tak stane, je věcí budoucího vývoje.
Nová hospodářsko-politická orientace, kterou přinesla „reformní dekáda“, výrazným
způsobem změnila celkové ekonomické a sociální klima v zemi. Je třeba uvést, že ačkoliv
většina novozélandské populace posuzuje reformy jako celek pozitivně a nepřeje si návrat
k předreformní politice vlády, jen malá část Novozélanďanů považuje za přínosné (či nezbytné)
pokračovat ve změnách stejného či obdobného charakteru v oblastech, v nichž reformy zůstaly
nedokončeny (zejména sociální oblast, školství a zdravotnictví). Některé skupiny obyvatel pak
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O tom svědčí například umístění Nového Zélandu na třetí pozici v pořadí zemí podle jejich celkové
konkurenceschopnosti na světových trzích, měřené tzv. indexem konkurenceschopnosti (The Global
Competetivness Report 1996 v: New Zealand: The Reformed Economy 1996). Dalším důkazem je zvrácení trendu
stále se zhoršujícího ratingového hodnocení Nového Zélandu ze strany největších mezinárodních ratingových
společností: počínaje rokem 1992 došlo k sérii zlepšení těchto hodnocení (viz např. Evans et al. 1996, s. 18951900).
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pohlížejí na změny z období „reformní dekády“ částečně či zcela negativně. Buďme však
konkrétnější.
Co se týče politických stran zastoupených v současné době v parlamentu, všechny z nich
až na jedinou výjimku souhlasí s většinou změn, které byly během „reformní dekády“
provedeny, a chtějí zachovat většinu reformních výdobytků (vysokou míru otevřenosti
ekonomiky, legislativně vymezený rámec fiskální a měnové politiky apod.). Široká
podnikatelská komunita, která vnímá reformní změny velmi pozitivně (o čemž svědčí i obrovský
nárůst podnikatelské důvěry),264 začala v důsledku reforem podporovat tržně orientovanou
(liberální) politiku, a to v míře, která není v ostatních zemích OECD obvyklá. Inklinace k tzv.
malé vládě a svobodnému obchodu je zde tudíž velmi silná. Proti tomu se ovšem staví určitá – a
nutno dodat, že neustále se zvětšující – část populace, která upřednostňuje vyšší míru
redistribuce důchodu a všeobecně větší angažovanost státu v ekonomice. Mnozí z těch, kteří
zastávají tento postoj, nesdílejí přesvědčení reformátorů, že vládní politika prováděná před
rokem 1984 nemohla ze své podstaty vést k pozitivním výsledkům, a žádala si proto radikální
změny. Reformní proces pak nezřídkakdy vnímají jako nákladný experiment mající svůj původ v
ekonomické teorii.
Ať již dnes Novozélanďané hodnotí „reformní dekádu“ jakkoliv, lze v zásadě tvrdit, že
všeobecná shoda panuje v tom, že jedině hospodářská politika vedoucí k neustálému zlepšování
ekonomické situace země a zvyšování životní úrovně jejích obyvatel může předejít nutnosti
přistoupit k radikálním změnám, které s sebou vždy přinášejí určité náklady.
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Tait 1994, s. 25.
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Závěr
Novozélandské reformní úsilí v letech 1984-93 představuje zcela nepochybně
pozoruhodný fenomén v novodobých dějinách světové ekonomiky, o čemž svědčí i ohlas, jakého
se mu dostalo u mezinárodní ekonomické komunity. U širší ekonomické obce v České republice
zůstaly nicméně novozélandské reformy bez větší odezvy, což je patrně dáno minimálním
povědomím o dané problematice v našich zeměpisných šířkách. Ke změně tohoto stavu by
alespoň malou měrou mohla přispět tato práce, jejímž cílem bylo seznámit českého čtenáře
s novozélandským reformním procesem, vysvětlit jeho podstatu a zhodnotit dopady, které měl na
novozélandskou ekonomiku včetně jejích vnějších vztahů.
Studium novozélandského reformního procesu může mnohého zainteresovaného
pozorovatele svádět k posuzování reforem a jejich důsledků bez širšího časového kontextu. Toho
je však zapotřebí se vyvarovat, neboť reformní proces se neuskutečnil v hospodářském
a sociálním vakuu, ale byl reakcí na socioekonomický vývoj Nového Zélandu v předreformním
období a na události, které přijetí reformního programu bezprostředně předcházely. Jinak řečeno,
hodnocení reforem, respektive jejich výsledků, není možno provádět bez znalosti základních
ekonomických trendů před rokem 1984. Právě uvědomění si uvedené skutečnosti určilo
obsahové zaměření první kapitoly, jímž bylo zasazení reformního procesu do širšího rámce
vývoje novozélandské ekonomiky před rokem 1984, a vedlo tak k naplnění dílčího cíle této
práce.
Kapitola 1 se snažila přiblížit problematický vývoj novozélandské ekonomiky
v předreformním období, jenž se projevoval v zaostávání země za rozvinutým světem v celé řadě
ohledů (ať už měřitelných či neměřitelných ekonomickými ukazateli) a který vyvolával stále
větší nespokojenost novozélandské populace. Pozornost byla věnována též hospodářské politice
tohoto období, pro niž bylo příznačné, že se zpravidla nesnažila identifikovat a odstranit příčiny
ekonomických problémů, nýbrž jejich řešení spatřovala v uplatňování stále silnější regulace či
ve větší angažovanosti státu v ekonomice. Kroky této politiky pak byly povětšinou nahodilé
a nekonzistentní (často se vzájemně popíraly), což spolu s jejich charakterem mělo za následek
vznik chronických ekonomických neduhů (vysoká míra inflace, rozpočtové deficity, vysoké
zadlužení apod.). Nezdravý vývoj novozélandské ekonomiky se naplno projevil v létě 1984, kdy
propukla rozsáhlá měnová krize. Téměř ve stejný čas zvítězila v předčasných volbách po devíti
letech v opozici Labouristická strana, v jejíž nově sestavené vládě zaujal post ministra financí
Roger Douglas, autor a iniciátor reformního programu.

Kapitola 2, věnovaná vlastním reformám, se snažila objasnit podstatu všech hlavních
ekonomických změn, které novozélandské vlády v průběhu „reformní dekády“ uskutečnily. Tyto
změny byly uspořádány podle věcného (nikoliv časového) hlediska do šesti okruhů – každý
okruh zahrnoval důležité reformy, k nimž došlo v určité ekonomické oblasti. Je zřejmé, že
jednotlivé reformy bylo možno na základě věcného přístupu uspořádat i mnoha dalšími způsoby
(například reformy v makroekonomické a mikroekonomické oblasti apod.); uspořádání zvolené
v této práci bylo motivováno zejména snahou danou problematiku co nejvíce zpřehlednit, aniž
by však byla při jejím výkladu zpřetrhána návaznost (provázanost) změn jednotlivých oblastí
(okruhů). Navzdory tomu, že reformy nebyly uspořádány chronologicky, u každé z nich bylo
uvedeno, ve které etapě „reformní dekády“ byla daná změna provedena, respektive která z vlád
se ke kterým krokům odhodlala.
Z výkladu vyplynulo, že reformy zasáhly téměř všechny sféry ekonomického života
včetně státní správy. Ve všech oblastech přitom došlo k radikálním, tržně orientovaným
změnám, jež zásadním způsobem změnily ekonomické prostředí v zemi. Jedinou výjimkou byla
sociální oblast (v širším smyslu, tj. sociální oblast, školství a zdravotnictví); navzdory krokům,
které Národní strana v této oblasti učinila, si stát blahobytu zachoval i po skončení „reformní
dekády“ víceméně podobu a rozsah, jako měl v předreformním období, tedy zůstal
nereformovaný.
V oblasti vnějších ekonomických vztahů, kterou jsme výklad vlastních reforem zahájili,
přistoupila labouristická vláda – v reakci na měnovou krizi, jež vypukla v červenci 1984 –
nejprve k liberalizaci zahraničních kapitálových toků. Tento krok, jenž patřil vůbec k prvním
reformním opatřením, byl následován změnou kurzového režimu a zahájením procesu postupné
liberalizace zahraničního obchodu. V oblasti měnové vláda velice záhy a rychle provedla
deregulaci finančního sektoru, která jí měla umožnit provádět antiinflační měnovou politiku,
nezbytnou k makroekonomické stabilizaci. Na konci druhého volebního období labouristů
schválil parlament Zákon o centrální bance, jeden ze stěžejních legislativních aktů „reformní
dekády“, jenž nově vymezil rámec a pravidla měnové politiky a stal se určitou formou nátlaku na
vlády, aby prováděly neinflační hospodářskou politiku. V oblasti fiskální, kterou jsme se
zabývali v další podkapitole, provedla labouristická vláda rozsáhlou daňovou reformu, jež si
kladla za cíl co nejvíce daňový systém zjednodušit, zmírnit deformační účinky, které měl na
působení tržních sil (respektive na efektivní alokaci zdrojů), odstranit nerovné postavení
subjektů, jež zakládal, a v neposlední řadě omezit daňové úniky, k nimž do té doby hojně
docházelo. Nepřijetí konceptu rovné důchodové daně, navrhovaného Rogerem Dougalsem,
vypovídalo nejen o rostoucích rozporech uvnitř vládnoucí Labouristické strany, ale též

signalizovalo, že reformní proces se ocitá v kritické fázi. Změny na příjmové straně státního
rozpočtu nebyly za vlády labouristů doprovázeny změnami obdobného významu na straně
výdajové; dominantní skupinou rozpočtových výdajů, výdajů na stát blahobytu, se začala
zabývat až Národní strana po svém příchodu do vlády v roce 1990. Sociální škrty provedené
novým kabinet pak vedly k fiskální konsolidaci. Úsilí vlády Národní strany o dosažení a udržení
rovnováhy ve veřejných financích dostalo legislativní podobu v Zákonu o fiskální disciplíně.
Čtvrtá podkapitola, zabývající se reformami veřejného sektoru, vysvětlila podstatu korporatizace
komerčních aktivit státu, procesu, jemuž následovala (v některých případech) privatizace, a dále
přiblížila – byť poněkud v zhuštěné podobě – hlavní rysy reforem v oblasti nekomerčních aktivit
státu. Změny v této oblasti, jež se uskutečnily v relativně dlouhém časovém horizontu, postupně
změnily roli i způsob fungování státního aparátu. Reformátoři kladli při těchto reformách důraz
zejména na zvýšení efektivnosti činnosti veřejného sektoru, dále na transparentnost a jasné
vymezení odpovědnosti. Konkrétní reformní opatření, jež zasáhla zemědělský sektor,
zpracovatelský průmysl, infrastrukturní služby, se stala spolu s reformou soutěžní politiky
předmětem páté podkapitoly. Ve srovnání s oblastí zemědělství, kde byl při přechodu
hospodářských jednotek na tržní principy uplatněn ryze šokový přístup, snižovaly vlády svou
podporu (ochranu) podniků zpracovatelského průmyslu relativně pozvolně, což souviselo
s procesem liberalizace zahraničního obchodu. V oblasti infrastruktury došlo k zásadním
změnám, a to především na trhu telekomunikačních služeb a na dopravním trhu, které vlády ve
velmi krátkém čase deregulovaly. Naproti tomu změny provedené v energetice byly relativně
nevýznamné. Reformovaná soutěžní politika, jež si získala označení „odlehčená regulace“, se
vyznačuje především univerzální platností pro všechna hospodářská odvětví a pro všechny
subjekty zabývající se ekonomickou aktivitou (tj. včetně státu). Konečně šestá podkapitola se
věnovala reformně na trhu práce, která se realizovala až na základě Zákona o zaměstnaneckých
smlouvách, iniciovaného Národní stranou. Uvedená legislativa vedla k odstranění celé řady
rigidit na tomto trhu a přiblížila Nový Zéland v oblasti pracovněprávních vztahů americkému,
respektive anglosaskému modelu.
Jak bylo již v samotném úvodu předesláno, kapitola 2 se nestala – z důvodu omezeného
rozsahu i vytyčeného cíle této práce – vyčerpávajícím výčtem všech reformních opatření,
přijatých v období let 1984-93. Některé reformní kroky (zejména ty, které se týkaly veřejného
sektoru) byly navíc pouze naznačeny, aniž by byly blíže vysvětleny. Pojednání o
novozélandském reformním procesu v celé jeho šíři či provedení hlubší analýzy jeho
jednotlivých kroků ale nutně přesahuje možnosti diplomové práce.

Třetí, závěrečná kapitola byla věnována dopadu reforem na vnitřní ekonomiku a vnější
ekonomické vztahy Nového Zélandu a dále celkovému posouzení reformního procesu. Při
zpracovávání této kapitoly jsem byla vedena snahou pojmout problematiku hodnocení reforem
argumentačně – tak, aby se čtenář seznámil s hlavními aspekty reformního procesu, jež jsou
dodnes předmětem ekonomické polemiky, a mohl sám na základě předložených nákladů a
přínosů reforem posoudit, do jaké míry byl celý proces úspěšný. I snaha o co nejobjektivnější
hodnocení „reformní dekády“ ovšem naráží na několik závažných problémů. Zaprvé na
skutečnost, že důsledky reformních opatření se neprojevily naráz, nýbrž byly rozloženy v čase,
zadruhé si je třeba uvědomit, že některé z reforem po roce 1993 pokračovaly, avšak jiné byly
zvráceny, a v neposlední řadě je hodnocení reforem komplikováno tím, že od konce „reformní
dekády“ uplynulo pouhých šest let, což znamená, že nemáme zatím k dispozici dlouhé časové
řady, kterými by bylo možno podepřít (či vyvrátit) některé závěry.
Jak vyplynulo zejména z vývoje základních makroekonomických ukazatelů, reformní
proces přinesl Novému Zélandu krátkodobě určité náklady, jejichž výše a opodstatněnost
zůstává mezi ekonomy do značné míry předmětem sporů. Po roce 1991, který je možno označit
v daném ohledu za přelomový, se pak začaly projevovat přínosy dříve uskutečněných změn.
Téměř u všech hlavních ekonomických veličin se podařilo zvrátit negativní trendy
z předreformního období. Makroekonomické údaje o vývoji novozélandské ekonomiky v
posledních letech „reformní dekády“ i po roce 1993 (až do současnosti) jednoznačně vypovídají
o zdravém hospodářském vývoji země. Ze studia důsledků dílčích reforem je možno (mimo jiné)
vyvodit, že na mikroúrovni – na úrovni jednotlivých trhů či firem – došlo povětšinou
k výraznému zvýšení efektivnosti ekonomických subjektů, zlepšení jejich konkurenceschopnosti
na zahraničních trzích, dále k snížení domácích spotřebitelských cen, rozšíření nabídky výrobků
a služeb a zvýšení jejich kvality.
Závěrečná podkapitola se snažila přinést jakýsi celkový náhled na novozélandský
reformní proces neboli zamyšlení nad jeho hlavními rysy a specifiky. Uvedli jsme, že reformy
uskutečněné na Novém Zélandu jsou světovým unikem, a to především pro svůj rozsah
(komplexnost), charakter, rychlost, s níž byly provedeny, a ideovou konzistentnost. V žádné jiné
rozvinuté zemi nedošlo v moderních dějinách k tak systematickému pokusu o přehodnocení a
omezení role státu. V důsledku tržně orientovaných změn, jež postihly téměř všechny oblasti
ekonomického života včetně státní administrativy, se Nový Zéland přeměnil – za necelé jedno
desetiletí – z nejregulovanější ekonomiky mezi rozvinutými zeměmi na jednu z nejliberálnějších
na světě. Uskutečněné reformy se od reforem obdobného typu, k nimž došlo v jiných zemích,
odlišují zejména svým jednotným teoretickým rámcem (byť role ekonomické teorie jako

východiska pro reformy zůstává spornou), a jsou tedy přímým opakem změn prováděných
pragmaticky, oportunisticky.
Věnovali jsme pozornost také dalším významným rysům novozélandského reformního
procesu, jako bylo například nerovnoměrnému tempo reforem či provázanost jednotlivých
reformních opatření. Zároveň jsme přiblížili patrně nejkontroverznější aspekty dané
problematiky, o nichž je dodnes vedena (především na Novém Zélandu) ekonomická debata.
Mezi ně patří zejména sled reformních kroků, což je téma související s problémem
opodstatněnosti nákladů reformního procesu, a otázka míry podpory reforem novozélandským
obyvatelstvem.
„Reformní dekáda“ významným způsobem ovlivnila celkové klima v zemi, o čemž
svědčí celá řada okolností. Teprve budoucí vývoj ukáže, do jaké míry se v příštích letech podaří
reformní výdobytky zachovat či dále rozvíjet a zda se Nový Zéland nechá inspirovat „reformní
dekádou“ při řešení dalších ekonomických či sociálních problémů.
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Summary
In less than a decade the New Zealand economy has been radically reformed. In 1984,
after the Labour Party took power, New Zealand launched a sequence of economic reforms that
represents one of the most rapid and radical market liberalisation programs initiated anywhere in
the world in modern times. In no other developed country in recent decades has there been such
a systematic attempt to redefine and limit the role of government and to make the public sector
more efficient than in New Zealand. While other OECD countries have carried out, in varying
degrees, economic reforms which have been in many respects similar to those undertaken in
New Zealand, the extent, nature, and speed of New Zealand’s reforms are internationally unique.
During the “reform decade” 1984-1993 almost every aspect of New Zealand’s economic life has
been subject to fundamental review and reform. The reforms initiated by the fourth Labour
government and carried through by the fifth Labour government and its National Party successor
represent a radical break from New Zealand’s past policies of heavy regulation and
protectionism that had contributed to the country’s poor economic performance prior to 1984.
Free-market-oriented policies adopted by the governments of the “reform decade” have
transformed New Zealand from the most regulated economy in the OECD to one of the least
regulated economies in the world.
The purpose of this thesis is to give the reader an overview of the reform process that
New Zealand underwent between 1984 and 1993 and of its impact on the country’s economic
performance. Chapter 1 attempts to describe the New Zealand economy in the pre-reform period
when government interventions and controls in the economy were more pervasive and rigid than
in any other developed economy. The economic situation prior to 1984 will also be examined in
order to understand the context of New Zealand’s reform program. Chapter 2 covers the main
economic reforms undertaken in New Zealand during the “reform period”. Each of the six
subchapters describes the major changes carried out in one branch of New Zealand’s economy.
Chapter 3 analyses the effect of the economic reforms and discusses the main aspects of the
reform process.

Příloha
Přílloha 1: Schéma výkonné a legislativní státní moci na Novém Zélandu
(k 31.12.1993)

Parlament
Parlamentní agentury
Ministerský předseda
Vládní kabinet

Ústřední resorty
vlády:
_________________
Ministerský předseda
a vládní kabinet
Komise pro státní
služby

Ostatní vládní
resorty:
___________
32 vládních
resortů

Ostatní složky
výkonné moci:
_______________
Obranné síly
Nového Zélandu

Státem
vlastněné
podniky

Novozélandská
policie

Státní
subjekty

Ministerstvo financí

32 vládních resortů (viz výše ‘ostatní vládní resorty’):
Ministry of Agriculture and Fisheries
Ministry of Commerce
Department of Conservation
Crown Law Office
Ministry of Cultural Affairs
Customs Department
Ministry of Defence
Ministry of Education
Technology Education Review Office
Ministry for the Environment
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Ministry of Forestry
Government Superannuation Fund Dept.
Ministry of Health
Ministry of Housing
Inland Revenue Department

Department of Internal Affairs
Department of Justice
Department of Labour
Ministry of Maori Development
National Library
Ministry of Pacific Island
Public Trust Office
Ministry of Research, Science and
Serious Fraud Office
Department of Social Welfare
Statistics New Zealand
Department of Survey and Land Information
Ministry of Transport
Valuation New Zealand
Ministry of Women’s Affairs
Ministry of Youth Affairs

Zdroj: Office of the Auditor General of Canada 1995, Exhibit 1, 2.

Příloha 2: Privatizace do roku 1993
Podnik
Prodejní cena (v mil. NZD)
Datum uskutečnění prodeje
New Zealand Steel
327,2
22.3.1988
Petrocorp
801,1
31.3.1988
Health Computing Service
4,3
7.11.1988
Development Finance Corp.
111,3
18.11.1988
PostBank
678,5
31.10.1989
Shipping Corporation
33,6
19.3.1990
Air New Zealand
660,0
17.4.1989
Landcorp financial instruments
77,0
20.3.1989-5.2.1990
Rural Bank
687,5
31.10.1989
Communicate NZ
0,6
8.12.1989
Government Printing Office
38,2
1989/90-1990/91
National Film Unit
3,5
23.3.1990-21.9.1990
State Insurance Office
735,0
28.6.1990
Tourist Hotel Corporation
73,9
15.6.1990
New Zealand Liquid Fuel
-203,0
6.7.1990
Maui Gas
254,0
6.7.1990
Synfuels stocks and assets
29,2
6.7.1990
Forestry cutting rights
747,3
24.7.1990-30.8.1990
Telecom
4250,0
12.9.1990
Forestry cutting rights
155,6
19.9.1990
Export Guarantee Ltd
16,3
3.10.1990
Forestry cutting rights
490,3
19.10.1990-15.5.1992
Housing Corporation mortgages
511,7
25.11.1991-27.8.1992
Government supply brokerage
3,2
30.1.1992
Taranaki Petroleum licences
118,8
6.4.1992
Bank of New Zealand
849,9
5.11.1992
NZ Rail
328,3
30.9.1993
Fletcher Challenge shares
421,5
25.11.1993-16.12.1993
Zdroj: New Zealand Official Yearbook 1993, Table 25.10.

