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Abstract 

 

The study assesses the development of income and expenditure inequality within the main social 

groups of the Czech and Slovak Republics during first three years of the transition from a 

socialist to a market economy. The analysis is based on percentage change in four standard 

measures of inequality (Theil N, Theil T, Gini, and the coefficient of variation) calculated with 

adjusted and unadjusted household income and expenditure data from the Czech and Slovak 

Family Budget Surveys of 1989 and 1992. The results show that income and expenditure 

inequalities rose (with all four indicators) for blue and white collar workers in both republics and 

they narrowed for agricultural workers in both republics. On the other hand, the income and 

expenditure inequalities of pensioners rose in Slovakia and narrowed in the Czech Republic. A 

comparison of the inequality measures also shows there was little to no difference between the 

distributions of income (and expenditures) within households of the same social group across the 

two republics in 1989 and that the differences in 1992 remained the same, except that the 

distribution of income and expenditures of pensioners become more unequal in the Slovak 

Republic than in the Czech Republic. 

 

 

Abstrakt 

 

Studie provádí odhad vývoje příjmové a výdajové nerovnováhy u hlavních sociálních skupin v 

České a Slovenské Republice během prvních třech roků přechodu od socialistické k tržní 

ekonomice. Analýza je založená na procentuální změně čtyř standardních měřítek nerovnováhy 

(Theilovo N, Theilovo T, Giniho koeficient a koeficient variace), vypočítaných na základě 

upravených a neupravených dat o příjmech a výdajích domácností v ČR a SR. Data jsou převzata 

z Přehledu o rozpočtu domácností v České a Slovenské Republice za rok 1989 až 1992. Výsledky 

ukazují, že nerovnost mezi příjmy a výdaji rostla (podle všech čtyř indikátorů) jak pro dělnická, 

tak úřednická povolání v obou republikách, zatímco pro pracující v zemědělství se v obou 

republikách zužovala. Na druhé straně u důchodců se nerovnováha zvětšovala v SR a klesala v 

ČR. Porovnání měřítek nerovnováhy rovněž ukazuje zanedbatelný rozdíl v rozdělení příjmů a 

výdajů mezi domácnostmi uvnitř stejné sociální skupiny v obou republikách v roce 1989 i to, že 



tyto rozdíly se nezměnily ni do roku 1992. Výjimku tvoří rozdělení příjmů a výdajů u důchodců, 

kde vznikala větší nerovnováha ve Slovenské Republice. 

 


