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Krizové situace, vznikající ve východoev-
ropských zemích, jsou obvykle vyvolány 
kombinaci hospodářských a politických příčin. 
Polský obrodný proces v roce 1956 byl 
podmíněn demonstrací dě lnictva v Poznani: 
nespokojenost s hospodářskou situací uvedla 
do pohybu síly, k teré se pokusily uskutečni t 
hlubokou společenskou reformu. I v Česko-
slovensku byl reformní kurs polednové po-
litiky podmíněn hospodářskými př íč inami. 
Jakkol i byly důležité fak tory politické i 
morální, první popud k celkové společenské 
reformě dala nefungujíc í ekonomika v letech 
1963 a 1964. V př íkazuích systémech sově t-
ského t y p u h ra j e prvotn í úlohu politika, nikoli 
ekonomika; překročí-li však hospodářské po-
tíže míru snesitelnosti, dochází k explozi, 
k terou nelze jpotlači t obvyklými administra-
t ivními prostredky. Tento vz tah mezi ekono-
mikou a politikou svědčí o tom, že ani v to-
tální d ik ta tu ře se nemůže poli t ika osvobodit 
od ekonomiky, nemůže se zbavit své závis-
losti na hospodářských faktorech. 

Normalizace, jíž se t a k chlubí pražský 
režim, p rý pos tupu je současně v hospodářské 
i politické sféře. Pokud jde o politickou oblast, 
si tuace je dosti jasná: nejde o normalizaci 
v t o m smyslu, že hy vě tš ina obyvate ls tva 
změnila svů j názor a akceptovala danou 
realitu. Real i ta byla obyvate ls tvu vnucena, 
a snad ani nejzatvrzelejš í dogmatik nevěří, 
že režim může poč í ta t s aktivní podporou 
š irokých vrstev. Poněkud složitější je si tuace 
v hospodářství . Rež im publ ikuje imposantní 
čísla o růs tu produkt iv i ty práce, o obno-
vených pozitivních růs tových trendech, o 
normalizaci vni t řního t rhu i zahraniční hos-
podářské spolupráce. Povrch hospodářského 
ž ivota se neliší příliš od průmě ru , j a ký pře-
vládal, bez ohledu na všechny vykyvy , od 
začátku šedesátých let. Jenomže zásobování 
t r hu zbožím a službami není smě rodatné 

Ero posouzeni hospodářské si tuace země: 
do usuzuje o hospodářství podle toho, co 

je a co není k dostáni, volí si t en ne jp o vrch-
ně jš í ukazatel , j aký vůbec existuje. 

Od konce padesá tých let byla h lavním 
problémem československého hospodářství 
klesající p rodukt iv i ta kapi tá lu. J e zajímavé, 
že v době , kdy životní úroveň rostla nej-
rychlejš ími t empy (období 1955-1960), začala 
klesat efektivnost československé vý roby. 
Extenzivní t y p růstu, opirajici se o expanzi 
pracovních sil a kapi tálu, se s t ává zvlášf 
neefekt ivním poté, kdy zdroje pracovních 
sil jsou vyčerpány. Pokračuje-l i k terákol i 
země po překročení tohoto uzlového bodu 
nadále v extenzivním t y p u růs tu — a Ce-
skoslovensko v něm pokračuje — jediným 
zdrojem růs tu je expanse kapi tá lu . P ro jevu je 

se tzv. růs tem kapi tálového koeficientu, který 
v y j a d řu j e poměr mezi výrobními fondy a pro-
dukcí. Čím vyšší je kapi tá lový keoíícieut, t ím 
dráže musí společnost plat i t za každou 
jedno tku p ř í růs tku produkce. Od roku 1955 
s toupal v Československu p ř í růs tkový kapi-
tá lový koeficient zvlášť prudce, mnohem 
prudčej i než v ostatních socialistických zemích. 
Svědčí o tom následující t abu lka : 

P ř í růs tkový kapi tá lový koeficient v 1950-1965 
SS t tR m i J , H A R S K O Č\SStt N D R M AĎA R S KO POl .SKO 

1950-55 1,77 1,S6 2,61 1,28 4.04 2,75 
1955-60 2,53 1,92 3,14 2,70 2,84 3,68 
1960-65 3,83 3,89 14,28 6,02 3,65 4,62 
(Pramen: UN Bcononúc Bulletin for F.urope, 

Vol. 18( No. 1, Listopad 1966). 

Jistě , růs t kapitálového koeficientu není 
jediným ukazate lem efektivnost i Či neefek-
t ivnosti národního hospodářství . Může bý t 
navíc podmíněn náhodnými okolnostmi 
— nap ř ík lad p řerušením investičních záměrů , 
dokončením investiční vlny a podobně . Ale 
jeho pohyb za delší období -— a 15 let je 
dosti dlouhé období, aby vyjad řovalo ně jakou 
tendenci —- svědčí o tom, že ve všech socialis-
t ických zemích lze pozorovat tendenci k 
poklesu produkt iv i ty kapitálu, k poklesu 
efektivnosti výrobních fondů . 
Čím to lze vysvě t l i t? 
Základní odpověd n a otázku, co je př íč inou 

tohoto t r endu př íkazuích ekonomik, m á 
co činit spíše s ideologií a polit ikou než se 
samotnou ekonomikou. Pokud se kteráko-
li země rozhodne, že zdmčrnif vyřadí z aktiv-
ního fungování jediný samoregulační hos-
podá řský mechanismus, k terý kcly existoval, 
t edy t rh , ztrácí kr i ter ium pro efektivní 
ekonomické rozhodování. Subjekt ivně stano-
vené ceny, odděleni hladiný velkoobchodní cli 
a maloobchodních cen, absence lioduoto-
tvorných funkcí kapitálu, zcela pasivní a proto 
zanedbatelná úloha úrokové míry — to všeclmo 
zbavuje rozhodovací orgány možnost i při-
p rav i t a l ternat ivní ekonomická řešeni a po-
suzovat ie podle přesných kriterií ekonomic-
kého efektu. Měř í tkem hospodářských úkolů 
s tanovený cli p lánem jsou politické priority, 
př ičemž p řevážně kvant i ta t ivní povahy. Tak 
zvané intenzivní fak tory růs tu — aplikace 
technologie, vědění, nových organizačních 
principů , slovem inovace — nejsou p ř íkaznim 
plánem st imulovány. Integrální p rodukt iv i t a 
práce se rozpadána dva ukazatele — na pro-
dukt iv i tu živé práce a na efekt ivnost kapi tálu, 
z nichž první ukazatel s toupá, kdež to d ruhý 
klesá. Důsledkem je neúmě rný růs t výrobní 
spotřeby, j inými slovy pokles účinnosti ka-
pitálu. Pražský rozhlas uvedl 13. dubna 1971 
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údaj , podle kterého Československo pot řebuje 
ke s te jnému objemu vý robku dvojnásobné 
množství paliv, oceli a dalších surovin než 
přední západoevropské země. Přidáme-li k 
tomu rozestavěnost, blokující po řadu let 
prostředky rovnající se jednomu ročnímu 
národnímu důchodu země, vvsokou míru 
investic (v nové pětiletce se maj í investice 
podílet 30% na národním důchodu), lze 
říci, že skutečné př íč iny krizové situace 
československé ekonomiky nadále t rva j í a 
že v rámci př íkazuího systému nemohou 
bý t odstraněny. 

Pokles produkt iv i ty kapi tálu není vý lučně 
československým problémem. J e společným 
problémem všech socialistických zemi, v 
nichž funguje př íkazní hospodářský systém 
sově tského typu . Oskar Lange kdysi označil 
př íkazní systém za "svého druhu válečnou 
ekonomiku". Má s ní vskutku velmi mnoho 
společného: politické priority při rozhodování, 
přelili žení potřeb ob}Tvatelstva a opomíjení 
koupěschopné poptávky , preference těžkého 
průmyslu, inflační spirála jako důsledek od-
kládané kupní síly obyvatelstva, vnucování 
neekonomických a tedy neadekvátních forem 
řízení jemnému ústrojí hospodářského orga-
nismu. Pro válečná hospodářství je t aké 
typický rychlý kvant i ta t ivn í růs t — obvykle 
však jednostranný ; vypě t í všech sil ke splnění 
jedineho, převládajícího cíle — za cenu 
vyčerpání rezerv i energie obyvatels tva; 
únava provokovaná každodenně se opakující-
mi nedostatky, jež jsou zanedbatelné v 
období ohrožení existence s tá tn ího celku, ale 
nejsou zanedbatelné v každodenním mírovém 
životě. V období válek je rovněž vyřazen 
t rh , nebo alespoň pods ta tně oslabena jeho 
regulující funkce — následkem je vznik 
černého t rhu , kulminace nerovnováhy a 
nu tnos t léčit ten to s tav dlouhým obdobím 
poválečné konsolidace. 

Nutnos t obnovy t r h u je mot ivována poz-
na tky moderní vědy o řízení. Hospodářství 
je systém s cílovým chováním. Proto lze v 
národním hospodářství aplikovat kybernetické 
principy: obnovit samoregulační mechanismus 
(trh), obnovit zpě tnou vazbu mezi výrobou 
a spotřebou (trh), obnovit homeostázu neboli 
schopnost systému př izpůsobovat se mění-
cím podmínkám (regulovaný trh), obnovit 
druhy informační kanál (k informacím plánu 
p ř ida t informace trhu) atd. Trh není cílem, 
je nezby tným prostředkem. Nebude to t rh 
svobodný , ale regulovaný , lišící se nejen od 
t rhu 19. století, ale i od t r hu západních 
zemi. Musí to však bý t t rh chápaný jako 
samoregulační mechanismus, jako jediný ná-
s t ro j schopný zprostředkovávat každodenně 
miliony ekonomických operací a citlivě rea-
govat na jakékoli změny podmínek. 

Bez obnovy t r h u (nebo, chcete-li, bez 
aplikace kybernetického modelu řízení v 
národním hospodářství) nelze postavi t řízení 
socialistický cli ekonomik na racionalni bázi 
hospodářské kalkulace. Víra, že k bilančnímu 
sestavování plánů a k jeho direktivním 
ukazate lům stačí p ř ida t computery, redukuje 
použ i telnost kybernet iky pouze na její technic-

kou s t ránku. Zpracovávají-li computery ne-
podstatné nebo nepřesné informace, nejsou-li 
jim dána přesná pravidla pro hodnocení 
informací, nemůže jejich širší využ i t í příliš 
pomoci. 

A tak tedy, bez ohledu n a optimismus 
pražské propagandy, Československé hospodář-
ské neduhy zůstaly nedotčeny. Jakmile začne 
pě t i letka s vysokým podílem investic na národ-
ním důchodu, některé stabilizační faktory 
budou opě t oslabeny. Každá nová investiční 
vlna v hospodářství, opírajícím se o metodu 
hlavního článku a o nedostatečnou skloube-
nost dílčích článků s několika vymezenými 
prioritami, vytvá ř í nové disproporce a nová 
napě t í . Navíc, pro režim je nyiu nedostupný 
hlavní, p ř i tom levný a za j iných podmínek 
okamž i té použ i telný zdroj inovací a produkti -
vity práce : kvalifikace pracovních sil. Po-
litické čistky, které se dotkly nejen nevýrobní 
sféry, ale i národního hospodářství, vy-
řadily z aktivní tvůrč í činnosti tisíce kvalifi-
kovaných odborníků , Emigrační vlna ochudila 
národní hospodářství o nikoli nepodsta tný 
počet kvalifikovaných odborníků ze všech 
odvě tví. Byl velice oslaben i morální faktor, 
k terý dočasně nahrazoval v padesátých letech 
nedostatek odbornosti a ekonomických pro-
poč tů . 

Zdá se, že př i vědomí všech těchto f ak tů 
— a pražské vedení o nich musí vědě t — 
by se dř íve nebo pozděj i mělo př is toupit 
alespoň lc dílčí reformě , řekněme k reformě 
maďarského typu, k terá by poněkud uvolnila 
skryté zdroje intenzivního růs tu a ldavně 
odbourala některé politické a ideologické 
limity, jež dnes brání jejich využ i t í ' pro 
hospodářskou konsolidaci. Nezdá se však, 
že po 24. sjezdu KSSS by se našlo v česko-
slovenském vedení příliš mnoho zastánců 
reformního kursu. V SSSR přestali mluvit 
0 reformě a začali hovoř i t o zdokonalení 
plánovitého řízení — vrátili se tedy do časů 
Antonína Novotného a k jeho taktice. Sovět-
ský sjezd označil za hlavni nebezpečí jakékoli 
reformy systému — ať již "zprava či "z leva" . 
Vyhlásil — na rozdíl od dřívějšího ideologic-
kého boje — ideologickou válku všem neorto-
doxním interpretacím marxismu-lcninisiiiu. 
Nezdá se proto bý t pravděpodobné, že v 
bezprostřední budoucnosti by se mohl řídící 
systém československého hospodářství přiz-
působit změněným podmínkám. Navíc v 
SSSR převládá iluze, že technickovědecká 
revoluce může bý t uskutečněna v rámci 
starého systému (neostalinismus plus com-
putery) a za vyda tné hospodářské pomoci 
západní Evropy (zejména západního Německa) 
a Japonska . V Praze jsou si vědomi neméně 
dobře než v Moskvě, že obnovení samo regulač-
ního mechanismu v národním hospodářství 
vyžaduje decentralizaci rozhodovacích procesů 
z centrálních orgánů do podniků ; nahrazení 
byrokratického řízení samosprávou zaměstnan-
ců; st upek neuspokojeným pot řebám a tedy 
1 sociálním z á j mům obyvatels tva. Uskutečnění 
takové reformy by znamenalo ohrožení zákla-
dů byrokratického systému, zejména za situa-
ce, kdy nemůže poč í tat ne jen s podporou, ale 



ani s blahovolnou neutral i tou obyvatels tva. 
Na druhé s t raně rež im je si vědom — zejména 
po polských událostech — že čím více utáhl 
šrouby v ideologii a v politice, t ím méně si 
muže dovolit citelné poruchy v ekonomice. 
Výsledkem bude — těžko ovšem říci, na jak 
dlouho — lavírování mezi náv ra ty k centra-
lismu a ús tupky ve prospěch spotřebního 
t rhu . Nu tno říci, že československé hospodář-
ství může vydržet t akové zacházení ještě 
dost dlouho — je skutečně obtížné zničit 
jakékoli moderní hospodářství , zejména když 
je zapojeno do širšího celku R a dy vzájemné 
hospodářské pomoci a jeho problémy mohou 
b y t rozředěny v širším kontex tu celé výcho-
doevropské ekonomiky. Jenomže o tázka není, 
zda může československé hospodářství přežit, 
nýbrž zni: Muže p řekona t svou vni třní 
krizi a s rovnat se aspoň se západoevropskou 
úrovní? Pokud nebude osvobozeno od pou t 
př íkazního systému, bude jen přež ívat, nikoli 
prosperovat. K udržení současného rež imu 

::o stačí. Nestač í to však k tomu, aby režim 
získal důvě ru a podporu obyvatels tva. Proto 
se bude i nadále pohybovat v uzav řeném 
kruhu, stále ve s t řehu p řed možným souběhem 
politických a hospodářských krizových jevů , 
stále v nejistotě , co přinese jakýkoli vnější 
otřes nebo změna poměrň 11a východ od 
naš ich hranic. 

Kdokoli může namí tnout , že to to je velice 
pesimistický pohled n a věc, že nemusí bý t 

zcela v souladu s každodenní zkušeností 
obyvatels tva. Nemyslím, že to to je pohled 
pesimistický; spiše si myslím, že je to pohled 
realistický . Začátkem šedesátých let režim 
také tvrdil, že př íč iny krise jsou překonány. 
Když se v roce 1965 podař i lo obnovit , p o 
dvou poklesech, opě t růst národního důchodu, 
oficiální ekonomové v tom viděli začátek 
nového vzestupu. Že ten to zdánlivý vzestup 
skončí hospodářskou, politickou a morální 
krizí Novotného režimu o pouhé dva roky 
později, nepřišlo nikomu z jelio obhájců vůbec 
na mysl. Pak t , že v pří kázních systémech je 
ekonomika podř ízena politice, je jistě výz-
namný . Pak t , že poli tbyro může skoro všechno, 
je neméně významný . Leč politika si nemůže 
podř ídi t ekonomiku absolutně a činy poli tbyra 
nejsou všemocné — naposledy to potvrdil 
osud Gomulky a jeho druhů . 

Vrátíme-li se v závěru k tabulce o růs tu 
kapi tá lových koeficientů, snáze pochopíme, 
proč období 1960-65 bylo počátkem ekonomic-
kých reforem v celém sově tském bloku. Pouze 
o jediné zemi můžeme říci, že v ní reforma 
pokračuje jakž t akž uspokojivě . Touto zemí 
je Maďarsko. V Československu, k teré reformu 
potřebovalo nejnaléhavě j i , jsme svědky ná-
v r a t u do začátku šedesátých let. J e zřejmé, 
že poli t ika si opě t podřídila ekonomiku. 
Toto je s tav, k te rý zat ím nelze změnit . Není 
to však stav, n a k terém lze s tavě t budoucnost . 

Plynovod "Družby" 
* * 

Přes projektovou nepřipravenost je Československu vnucena výstavba plynovodu, který má 
být pro Sovětský svaz jedním z trvalých přínosů západních valut. Od hranice SSSR povede jeho 
trasa. Slovenskem (4SO km) potrubím o průměru 120 cm až do vesničky Jablonica, kde se potrubí 
rozdvojí na dvě trasy s průměrem 90 cm, z něhož jižní Část bude směřovat na Rakousko a do Itálie, 
a severozápadní větev na NDR a NSR. Celková trasa plynovodu bude přes Československo měřil 
1.200 km. To představuje desetitisíce čtverečních kilometrů devastované půdy v hustě zalidněné 
krajině. 

Nejprve měl plynovod, vést přes Polsko, ale sovětská vláda, oznámila, že "Československá vláda, 
požádala Sovětský svaz, aby plynovod vedl přes Československé území". Počáteční rozpočet plynovodu 
vedoucího pouze přes Československo je odhadován na 11 miliard Kčs, ale již nyní se ukazuje, 
že tato Částka bude vysoko překročena. Československo bylo donuceno tuto výstavbu samo financovat. 
Značnou položku, v západní měně, bude reprezentovat potrubí pro 1.200 km dlouhou trasu, které 
Československo musí prostřednictvím SSSR platit západoněmecké firmě MANNESNANN A. G. 
Podle výpočtů některých čs. ekonomů bude návratnost obrovské investice spojené s výstavbou ply-
novodu sedmdesát let {///). 

Vedle této pro Československo značně ztrátové transakce a navíc značné devastace půdy, zničení 
celých lesních pásů, vodních toků a narušení silniční a železniční sítě, hrozí obyvatelstvu, sídlícímu 
v okolí trasy plynovodu (v průměru asi do vzdálenosti 20 km po obou stranách) stálé nebezpečí. 
Podle projektu se v potrubí počítá s tlakem okolo 70 atmosfér při teplotě kolem až 70ti —- až osmde-
sáti — stupňů Celsia. V Sovětském svazu na trase plynovodu v délce 300 km, kde v celé oblasti 
není větší osady (potrubí o sile 67 cm) dochází každým rokem asi ke třiceti katastrofám. Samozřejmě, 
Že toto nebezpečí stoupá u zcela nevyzkoušeného projektu a navíc ve velmi hustě osídlené zemi, jakou 
je Československo. Zde bludné elektrické proudy, zejména od železniční sítě, zcela jistě toto nebezpečí 
zvýší. Už nyní se např. odborníci obávají, že severozápadní trasa plynovodu, která povede v blíz-
kosti Havlíčkova Brodu, může být pro obyvatele tohoto Českého města stálým nebezpečím, zejména 
když sovětskými odborníky navržená regulační technika se už v projektech jeví jako nedostatečná. 
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